ISSN 1981-4364

PNEUMOLOGIA
PAULISTA
Publicação Oficial da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia

CÂNCER DE PULMÃO
o.

Volume 27 | N 3 | 2012

DIRETORIA - BIÊNIO 2012 | 2013
Presidente: Mônica Corso Pereira
Vice-Presidente: Oliver Augusto Nascimento
Secretária Geral: Maria Raquel Soares
1ª Secretário: Igor Bastos Polonio
2º Secretário: Carlos Vianna Poyares Jardim
Diretor de Finanças: Lara Maris Napolis
Diretor de Assuntos Científicos: Elcio dos Santos Oliveira
Vianna
Diretor de Divulgação: Hugo Bok Yoo
Diretora Informática: Roberta Pulcheri Ramos
COMISSÕES
Assuntos do Interior: Mauricio Sousa de Toledo Leme
Defesa Profissional: Altair da Silva Costa Júnior
Ensino: Federico Leon Arrabal Fernandes
Promoções: Valéria Cristina Vigar Martins
Assuntos da Grande São Paulo: Mônica Silveira Lapa

SUMÁRIO
4

• Judicialização da Saúde: caminho sem volta?
6

PALAVRA DO EDITOR

• Câncer de Pulmão
7

TEMAS EM DESTAQUE

• Abordagem do derrame pleural neoplásico:
quando e como realizar a pleurodese
• Abordagem cirúrgica do câncer de pulmão:
lobectomia ou ressecções sublobares?

DEPARTAMENTOS
Cirurgia Torácica:
Ricardo Mingarini Terra
Roberto Gonçalves
Daniele Cristina Cataneo
Endoscopia Respiratória:
Viviane Rossi Figueiredo
Ascedio Rodrigues
Péricles Barbato

PALAVRA DA PRESIDENTE

• Avanço no tratamento quimioterápico do
câncer pulmonar
• Novas Estratégias Diagnósticas
Endoscópicas no Câncer de Pulmão
26

RESUMINDO E RECORDANDO

• Avaliação radiológica do nódulo pulmonar
Pediatria:
Marina Buarque de Almeida
Adyleia Aparecida Dalbo Contrera Toro
Beatriz Neuhaus Barbisan

• Poluição e câncer de pulmão
• Reabilitação pulmonar para pacientes com
câncer de pulmão

Fisioterapia Respiratória:
Adriana Claudia Lunardi
Luciana Dias Chiavegato
Felipe Augusto Rodrigues Mendes
Conselho Fiscal
Efetivos:
Ana Luisa Godoy Fernandes
Carlos Alberto de Castro Pereira
Irma de Godoy
Suplentes:
Jaquelina Sonoe Ota Arakaki
José Antônio Baddini Martinez
Ricardo Milinavicius
Conselho Deliberativo
Francisco Vargas Suso
Jorge Nakatani
José Eduardo Delfini Cançado
Manuel Lopes dos Santos
Miguel Bogossian
Nelson Morrone
Rafael Stelmach
Ricardo Beyruti
Roberto Stirvulov
Sônia Maria Faresin
Virgílio Alexandre Nunes de Aguiar
PNEUMOLOGIA PAULISTA

Órgão Informativo da Sociedade Paulista de
Pneumologia e Tisiologia
Editor Responsável:
Oliver Augusto Nascimento
Editoração Eletrônica:
Miriam Miranda
Impressão: Gráfica Riopedrense • Tiragem: 1200 exemplares

• Rastreamento Populacional
e Diagnóstico Precoce no Câncer de Pulmão
43

PERSPECTIVA

Uma introdução aos cuidados paliativos
48

RELATO DE CASO

• Associação de neoplasia metacronica
primária pulmonar com atencedente de tumor
de Pancoast/Tobias
• Adenocarcinoma, hipoxemia e expectoração
abundante: dificuldades de conduta
54

ESTATÍSTICAS

• Vieses de rastreamento para
câncer de pulmão
56

CONTROVÉRSIA

Precisamos explorar outras hipóteses para
explicar a neoplasia maligna
de pulmão

PALAVRA DA PRESIDENTE

Judicialização da Saúde:
caminho sem volta?

T

emos assistido, nos últimos anos, à judicialização de
diversos aspectos da nossa vida cotidiana. Em muitas
situações, as instâncias que deveriam ser
competentes para gerir determinado aspecto da vida do
indivíduo não o são, e nos vemos à mercê da falta de
agilidade das instituições frente às rápidas mudanças que
acontecem em todos os campos da vida moderna.
Na medicina, a discrepância entre o ritmo de produção de
conhecimento científico, como desenvolvimento de novas
moléculas (para novos medicamentos), técnicas cirúrgicas
ou equipamentos, e a disponibilização de tais tecnologias
na prática médica, é enorme.
No setor público, esta defasagem é notável e decorre de
vários fatores: a falta de agilidade inerente à burocracia do
estado, a dificuldade de incorporar novas tecnologias e fazêlas caber dentro do orçamento, a até a má gestão dos setores
envolvidos.
No setor privado da saúde, também chamado Saúde
Suplementar, há outro fator que contribui para a lentidão na
incorporação de novas tecnologias, que é a premissa de
qualquer empresa privada: a obtenção do lucro. Novas
tecnologias para diagnóstico e tratamento das enfermidades
nem sempre são facilmente incorporadas pelos gestores da
Saúde Suplementar pois costumam ser muito mais caras do
que as já disponíveis.
É legítimo que as pessoas procurem ter acesso às medidas
que julguem necessárias para sua própria saúde e de seus
familiares. Diante da indisponibilidade de determinada
medicação ou procedimento, e da impermeabilidade dos
sistemas gestores à participação direta dos indivíduos, cada
vez mais esta busca se faz por meios judiciais. É o que se
chama judicialização da saúde, situação complexa e
resultante de muitos vetores.
De um lado, os pacientes têm o direito à saúde assegurado
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na Constituição Federal (Art.196). Em 1988 o Estado brasileiro
universalizou o acesso à saúde ao criar o Sistema Único de
Saúde (SUS). Além disso, na década de 90 possibilitou a
atuação do setor privado, sendo que este foi regulamentado
posteriormente por meio da Lei nº 9656, de 1998. A partir do
ano 2000 o mercado de Saúde Suplementar tem sido
regulamentado e supervisionado pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), instância vinculada ao Ministério
de Saúde. Cerca de um quarto da população brasileira tem
pelo menos um plano de saúde privado, e seus direitos são
normatizados e garantidos pela Agência de Proteção dos
Direitos do Consumidor .
As pessoas atualmente têm, mais do que nunca, acesso a
todo tipo de informação. Seja pela internet, seja pelos meios
de comunicação. Cabe ressaltar que os meios de comunicação
há muito deixaram de trabalhar apenas com o objetivo de
difundir a informação de maneira isenta. Muitas vezes têm
sido pautados e motivados por outros interesses menos
nobres, como a repercussão de determinada notícia - em
termos de venda de jornais ou pontos na audiência – ou até
por pressões advindas diretamente dos setores interessados,
como dos produtores de tecnologias ou medicações.
Recebemos nos consultórios pacientes com informações
colhidas na internet ou oriundas da mídia jornalística, com
demandas de exames ou medicações das quais tomaram
conhecimento. Cobram respostas e os porquês de usar
determinada medicação em detrimento de outra disponível
para uma mesma afecção.
Do outro lado, os médicos, que tem o desejo intrínseco à
profissão de oferecer ao seu paciente o melhor tratamento
possível. Vivemos soterrados por informações, e
pressionados por vários segmentos, como os pacientes, as
indústrias farmacêuticas, os gestores da saúde pública e os
controladores da saúde suplementar.

Naffah Filho, m; Chieffi, AL; Correa, MCMMA. Saúde em dados – contextualização. Bepa 2010;7(84):18-30.
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Diante de doenças raras (como a hipertensão pulmonar
ou a fibrose pulmonar) ou não tão raras assim (como a doença
pulmonar obstrutiva crônica, que acomete em torno de 15 %
da população fumante com mais de 40 anos), o objetivo é o
mesmo: oferecer aos pacientes o melhor tratamento
disponível, que nem sempre está na lista das medicações
SUS e eventualmente ainda não tem evidências científicas
de nível A.
Um terceiro lado é o dos gestores de saúde, sobretudo da
saúde pública. É certo que o direito de acesso à saúde é
assegurado pela Constituição Federal. O SUS adota como
referência a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
(Rename), que inclui 810 itens, e cobre grande parte das
enfermidades mais prevalentes. Para as doenças raras, há o
Programa de Dispensação em caráter excepcional. No
entanto, além do fato das listas oficiais em geral estarem
aquém do ideal e muito aquém do existente no armamento
médico, são engessadas e quaisquer modificações
necessárias são extremamente difíceis de serem realizadas.
O número de ações judiciais para garantir acesso a
medicações e procedimentos de alto custo tem crescido
exponencialmente. De acordo com dados da Secretaria de
Saúde de São Paulo1, em 2010 estavam cadastradas 23.003
demandas judiciais ativas, o que gerou a dispensação de
uma lista de 66.060 itens. Naquele ano os custos referentes
ao atendimento destas 23.003 ações judiciais chegou a um
valor estimado em torno de 43 milhões mensais, e 512 milhões
anuais. Obviamente, este gasto volumoso e não ordenado
pelas prioridades das políticas públicas de saúde impõe
restrição de recursos em outras áreas, por vezes mais
essenciais, e interfere diretamente nas finanças dos
Municípios, Estados e União.
Simplesmente não considerar determinadas enfermidades
por serem de baixa prevalência, é uma estratégia muitas vezes
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adotada pelos gestores públicos que já não funciona. Cada
vez mais se impõe a necessidade de elaboração de protocolos
abrangentes de diagnóstico e tratamento para todas as
enfermidades, prevalentes ou raras, de modo a organizar o
que é disponibilizado pelo setor público.
Paralelamente, instâncias ligadas ao sistema judiciário,
como o Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça
tem que se mobilizar – e o vem fazendo, gradativamente para terem assessoria técnica-científica qualificada quando
da elaboração de pareceres técnicos.
Aos especialistas de cada área, às associações médicas
(como APM, AMB), às entidades de classe (CRM, CFM) e
às Sociedades de Especialidade (SPPT, SBPT) cabe a
cobrança do sistema público para a elaboração de protocolos
e diretrizes que incluam doenças raras e doenças freqüentes.
Além disso, é importante que participemos da elaboração de
tais protocolos, ainda que seja preciso impor nossa presença
nestas mesas.
A SPPT tem assumido este papel.
Embora eventualmente a judicialização pareça ser o
caminho mais curto para conseguir determinada ação ou
resultado, é uma situação que não elimina a necessidade da
nossa participação nas discussões referentes ao nosso
campo de especialidade e conhecimento.
É fundamental que não nos esquivemos, e até mesmo que
ativamente busquemos participar de fóruns e consultas
públicas que se propõem a discutir as políticas públicas e
privadas na saúde respiratória.
Mônica Corso
Presidente da SPPT
(biênio 2012-2013)
corso@mpcnet.com.br
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PALAVRA DO EDITOR

Câncer de Pulmão
Prezados colegas,
Este volume do Pneumologia Paulista foi direcionado para
as discussões relacionadas ao câncer de pulmão. Pacientes
portadores desta doença tem feito parte de nossos
atendimentos e a incidência do câncer de pulmão vem
crescendo nos últimos anos. No ano de 2009, foram 21.069
mortes por câncer de pulmão, sendo 13.293 homens e 7.776
mulheres. Estima-se para este ano o surgimento de mais
27.320 novos casos da doença.
Como em todas as áreas da saúde, novas terapias e
tecnologias têm sido desenvolvidas para alcançar a cura ou
melhorar a sobrevida e qualidade de vida dos pacientes com
câncer de pulmão. Surgiram novo métodos para investigação
diagnóstica, estadiamento e tratamento. Tais motivos
estimularam os membros da Diretoria da SPPT a organizar a
Jornada Paulista de Câncer de Pulmão”, realizada no dia 16
de junho de 2012. Contamos com o total apoio dos colegas
Ricardo Mingarini Terra, Ilka Lopes Santoro e Mônica Corso
Pereira, que foram coordenadores desta Jornada.
A Jornada foi de alto nível, com participação dos melhores
profissionais que vivenciam a Oncologia Torácica e com
grande número de participantes. Pelo sucesso e pela
excelência das apresentações e temas discutidos na Jornada,
nos sentimos motivados a desenvolver este volume do
Pneumologia Paulista embasado nos temas da Jornada.
Para a elaboração deste volume da revista, pudemos contar
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com o apoio do Dr. Sérgio Jamnik, que é médico da Disciplina
de Pneumologia da Universidade Federal de São Paulo e
participa do Grupo que estuda câncer de pulmão da mesma
instituição. Ele aceitou o convite para ser Co-editor deste
volume e teve uma grande participação na sua formulação.
Como é possível observar, nos dedicamos para que este
volume fosse abrangente, muito atual e que agrade a todos.
Ótima leitura!
Oliver A. Nascimento
Vice-presidente da SPPT e Editor - Pneumologia Paulista
olivernascimento@yahoo.com.br
Carlos Jardim
Co-editor – Pneumologia Paulista
jardim.carlos@uol.com.br
Sérgio Jamnik
Co-editor do volume “Câncer de Pulmão”
Pneumologia Paulista

Referências:
1- Instituto Nacional do Câncer (INCA). http://
www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/
home/pulmao. Acessado em 01 de outubro de 2012.
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TEMAS EM DESTAQUE

Abordagem do derrame pleural
neoplásico: quando e como realizar
a pleurodese
AUTORES:

Alessandro Wasum Mariani1; Ricardo Mingarini Terra1; Leticia Leone Lauricella2;
Paulo Manuel Pego-Fernandes3
1

Assistente Doutor do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo;
2
Médica Assistente do Serviço de Cirurgia Torácica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo;
3
Professor Associado ao Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo.

Introdução
O derrame pleural neoplásico corresponde a uma afecção
comum para todos as especialidades que atuam na oncologia
torácica. Seu aparecimento denota uma doença avançada,
em geral, associada a mau prognóstico. A sobrevida estimada
varia conforme a neoplasia de base, porém, a média
corresponde a 13,5 meses, sendo um pouco melhor para o
câncer de mama, em torno de 15 meses e sensivelmente pior
para câncer de pulmão, com média de 2,5 meses.1
Levando em consideração que estes pacientes são
portadores de doenças sistêmicas a abordagem do derrame
pleural neoplásico deve ser sempre realizada de forma global
considerando além da doença de base de cada paciente,
seu status performance e sua expectativa de vida. Por isso,
um time multidisciplinar composto por pneumologistas,
cirurgiões de tórax, oncologistas, entre outras
especialidades, é sempre desejável.
O derrame pleural neoplásico representa aproximadamente
20% dos derrames pleurais, chegando a ocorrer em até metade
dos pacientes portadores de câncer de pulmão ou mama
durante a evolução da doença. 2 Estas duas neoplasias
correspondem a gênese de 50 a 65% de todos os derrames
pleurais neoplásicos. Outras neoplasias que podem evoluir
com derrame pleural numa freqüência considerável são: os
linfomas e os tumores dos tratos geniturinário e gastrintestinal,
somando para estes um total de 25% da totalidade. 1
Os sintomas mais encontrados são: dispnéia, tosse e dor
torácica. A dispnéia é ocasionada pela redução do volume
pulmonar associada a complacência reduzida da parede
torácica e depressão do diafragma ipsilateral.
Para alguns casos a quimioterapia sistêmica pode ser útil
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.1/2012

no controle do derrame pleural maligno, principalmente quando
a etiologia está relacionada a câncer de mama, ovário, linfoma e
carcinomas pulmonares de pequenas células. Todavia, na
maioria das vezes, esta terapêutica não é efetiva. Sendo assim a
abordagem clínica desses pacientes tem um caráter
essencialmente paliativo, principalmente se considerarmos a
curta expectativa de vida dos mesmos. Devem ser consideradas
as várias opções terapêuticas, sendo a escolha determinada
pela condição clínica, confrontada com as indicações e contraindicações de cada modalidade terapêutica. Contudo é sempre
importante levar em conta a disponibilidade e a expertise de
cada serviço. As modalidades de tratamento para o derrame
pleural neoplásico mais empregadas são: a observação (para
os casos assintomáticos), a toracocentese de alívio, a drenagem
pleural de longa permanência e a pleurodese.
Esta revisão tem por objetivo discutir o uso da pleurodese
como forma de tratamento paliativo para pacientes portadores
de derrames pleurais neoplásicos salientando sua indicação
e suas variadas formas de realização.

Pleurodese – O que é?
A pleurodese pode ser definida como uma técnica que
induz a formação de aderências entre as pleuras visceral e
parietal com o objetivo de obliterar a cavidade pleural. A
pleurodese é a modalidade terapêutica para o derrame pleural
neoplásico mais conhecida e mais utilizada.
Os primeiros relatos históricos datam do início do século
quando Spengler para controle de pneumotórax recidivante
injetou nitrato de prata a 0,5% na cavidade pleural. Outro
relato data de 1935, atribuído a Bethune que realizou
pleurodese pela colocação de talco no espaço pleural residual
7

de pacientes submetidos a lobectomia por câncer de pulmão.
A pleurodese pode ser promovida por duas modalidades:
mecânica ou química. A primeira pode ser realizada pela
pleurectomia ou abrasão pleural sendo recomendada para
casos de pneumotórax recidivante, não sendo utilizada para
casos de derrames neoplásicos. A segunda modalidade
(química) é realizada através da instilação de um agente
esclerosante no espaço pleural. O resultado de ambas as
modalidades é a criação de uma resposta inflamatória que
resulta em lesão da célula mesotelial, estimulação da
proliferação fibroblástica e concomitante diminuição da
atividade fibrinolítica. Isto causa a adesão dos folhetos
pleurais, ocasionando a obliteração do espaço pleural.

Quando?
A indicação da modalidade para tratamento do derrame
pleural neoplásico deve levar em consideração: a presença e
grau dos sintomas, o performance status do paciente
(Karnofsky Performance Status ou KPS), a doença de base e
sua resposta ao tratamento oncológico preconizado, na maioria
das vezes, quimioterapia. Além desses a expansibilidade do
pulmão após drenagem torácica e a presença de septações
pleurais devem ser levadas em consideração por
determinarem a probabilidade de sucesso do procedimento.
Em linhas gerais a pleurodese por instilação de agente
esclerosante é indicada em pacientes com derrame pleural
maligno recidivante e sintomático, que possuam um
performance status mínimo (KPS >30). Do ponto de vista
técnico o fator mais associado ao sucesso da pleurodese
parece ser o grau de expansão pulmonar. Para que a
aderência possa ser formada precisa ocorrer (após a
drenagem pleural ou no intra-operatório de uma
videotoracoscopia) o contato entre as pleuras parietal e
visceral, sendo que isto pode ser facilmente avaliado pela
radiologia ou no intra-operatório. Os motivos para a não
expansão pulmonar ou expansão incompleta são: o
espessamento da pleura visceral, (encarceramento pulmonar),
presença de loculações pleurais, obstrução de via aérea
proximal ou fistula aérea persistente. Sabe-se que se a
expansão for parcial, porém, com contato de mais da metade
das superfícies das pleuras visceral e parietal, a pleurodese
pode ser tentada com índice satisfatório de sucesso,
principalmente se o paciente tiver apresentado melhora dos
sintomas após a evacuação do líquido acumulado, todavia,
ainda não existem estudos que sustentes de forma definitiva
esta recomendação.1 Para casos em que não há nenhum contato
entre as pleuras a pleurodese não deve ser realizada devido
ao alto índice de falha e a não desprezível probabilidade de
complicações. Para estes casos além da indicação de repetitivas
toracocenteses de alívio existe a proposta da utilização de
cateteres pleurais de longa permanência.

Como?
Duas considerações devem ser feitas em relação a técnica
da pleurodese para derrames pleurais neoplásicos: a via de
8

administração e o agente esclerosante utilizado.
Considerando que não exista um agente esclerosante ideal
a escolha do mesmo deve levar em consideração, além da
efetividade, os seguintes fatores: custo, disponibilidade,
facilidade de manipulação, forma de administração,
intensidade da dor provocada e outros efeitos colaterais.
Diversos agentes estão disponíveis, alguns já em desuso,
como a tetraciclina, e outros, como o nitrato de prata,
ganhando maior espaço. Dentre os mais importantes
citaremos: antibióticos (tetraciclina); antineoplásicos
(bleomicina), talco, nitrato de prata e iodo.
A tetraciclina foi o agente esclerosante, até recentemente,
largamente utilizado nos Estados Unidos e no Reino Unido.
Todavia, foi progressivamente sendo substituído e hoje sua
apresentação parenteral não se encontra mais disponível
no Brasil e em diversos outros países.
Dentre os agentes antineoplásicos a bleomicina é o agente
freqüentemente utilizado para pleurodese, tendo um efeito
esclerosante similar a tetraciclina e ao talco, porém, menor
efetividade, taxa média de sucesso em torno de 61% (5885%). A dose preconizada: 60.000 unidades de bleomicina
diluídas em solução salina. Os efeitos colaterais esperados
são febre, dor torácica e tosse. 1
O agente mais comumente utilizado em nosso país e no
mundo atualmente é o talco, isto devido ao seu baixo custo,
ampla disponibilidade, e relativo alto índice de sucesso
terapêutico quando comparado a outros agentes. A taxa de
sucesso é estimada em torno de 90% pela maioria dos
trabalhos, todavia, em um estudo multicêntrico fase III, esta
efetividade se mostrou um pouco menor, sendo estimada
em 71 a 78% em pacientes que sobreviveram por mais de 30
dias após a pleurodese.3
O talco é um silicato hidratado de magnésio cuja fórmula
é: Mg3 Si4(OH)2. Este pode ser administrado através da
insuflação de sua forma em pó durante a realização de
videotoracoscopia, descrita na litaratura como talc poudrage,
ou em suspensão de solução salina sendo injetada em dreno
pleural, conhecido como talc slurry (Figura 1).
O talco enquanto agente esclerosante é bem tolerado,
tendo dor pleurítica e febre, em geral, baixa (sinal sistêmico
da reação inflamatória deflagrada) seus efeitos colaterais
mais freqüentes. As complicações mais graves relacionadas
a utilização do talco estão na possibilidade de ocorrência
de síndrome do desconforto respiratório agudo e
pneumonite, que podem evoluir com falência respiratória,
podendo ser letal. Estas complicações estão descritas na
literatura em taxas estimadas em 1,2%7 a 9%4 dos casos,
independendo a via de administração. Essa complicação
parece estar diretamente vinculada ao tamanho das
partículas do talco utilizado. Quanto menores mais facilmente
atingem a circulação sanguínea, dessa forma causando maior
grau de reação sistêmica5,6. Porém, um estudo observacional
multicêntrico com 588 pacientes demonstrou ausência destas
complicações com a utilização de talco contendo
exclusivamente grandes partículas (média de 24,5 mm)7. No
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.1/2012

Fig. 1: Instilação de talco estéril em suspensão para pleurodese
por cateter pleural (Talc Slurry).

Brasil e em muitos outros países, este tipo de talco não está
disponível no mercado. A contaminação da cavidade pleural
e posterior instalação de quadro de empiema pleural é outra
grave complicação possível após pleurodese.
Por sua boa eficácia e baixo índice geral de complicações
o talco figura como sugestão de primeira opção para a
pleurodese de pacientes com derrame pleural neoplásico.
Nitrato de prata é um composto químico de fórmula molecular
AgNO3, que tem se tornado uma alternativa interessante devido
a seu baixo custo, e efetividade. Uma consideração quanto a
sua utilização é a necessidade de manipulação, além de
instabilidade e sensibilidade a luz. Este agente já foi testado
em animais e humanos com resultados promissores. 8,9
Paschoalini et al. demonstrou uma efetividade do nitrato
de prata de 96% para pacientes com derrame pleural
neoplásico através de um estudo prospectivo randomizado.
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Outro estudo brasileiro avaliou a efetividade e segurança
do nitrato de prata para a realização de pleurodese
ambulatorial em pacientes com derrame pleural maligno,
demonstrando efetividade de 95,8% em 30 dias, a dor
pleurítica de forte intensidade foi o efeito colateral mais
importante ocorrendo em 10 % dos casos. 11
Alguns serviços têm utilizado o nitrato de prata como
segunda opção de pleurodese, para casos de falha na
primeira tentativa com talco.
O iodopovidine é uma solução amplamente utilizada na
medicina como antisséptico, mas que já teve seu uso como
agente esclerosante descrito em diversos trabalhos, sendo
utilizado para pleurodese não só para derrames pleurais
malignos, mas também em casos de pneumotórax. O
mecanismo de ação do talco para a promoção da pleurodese
não é completamente entendido, sendo atribuído ao baixo
pH da solução (2,97) e a propriedades oxidativas e
citotóxicas. Um estudo prospectivo com 52 pacientes
portadores de derrames pleurais recidivantes, sendo destes
85% malignos, demonstrou uma resposta completa em 96,1%
dos casos. 12 Um recente estudo brasileiro focou na eficácia
e na segurança da pleurodese por este agente. Foram
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estudados 54 pacientes com derrame pleural neoplásico. A
taxa de sucesso encontrada foi de 98,4% e a complicação
mais freqüente foi dor torácica de média intensidade (16,4%
dos casos), todavia, não houve necessidade de administração
de opióides. O tempo médio de manutenção da drenagem foi
de 5 +- 1,4 dias. Apesar do aparente bom resultado 5 pacientes
necessitaram repetir a pleurodese devido a permanência de
débito elevado (>200ml/dia) após 5 dias do procedimento.13
Acreditamos que se outros estudo continuarem demonstrando
estes bons resultados o iodopovidine venha a figurar como
uma boa opção para pleurodese, principalmente no Brasil pela
facilidade de obtenção e baixo custo.
Quanto as vias de administração da pleurodese
discutiremos aqui a videotoracoscopia e instilação de agente
esclerosante por meio do dreno torácico.
A videotoracoscopia para insuflação de talco é usualmente
realizada em paciente internado sob anestesia geral.
Atualmente diversos grupos, em geral europeus, a realizam
sobre sedação e sem internação, este procedimento é
conhecido na literatura como pleuroscopia ambulatorial. As
vantagens da videotoracoscopia frente à simples drenagem
torácica são: possibilidade de biópsia sob visão direta,
esvaziar a cavidade pleural e realizar a pleurodese no mesmo
ato cirúrgico, além disso, é possível desfazer loculações e
aderências pleurais, objetivando uma melhor expansão
pulmonar e melhor resultado da pleurodese. De acordo com
a literatura, composta em sua maior parte de séries de casos,
videotoracoscopia com insuflação tem taxa de sucesso entre
68,6% e 92,7% e de complicações entre 2,8 e 12,2%, 14,15,16. O
tempo médio de internação nestes trabalhos, foi de 5,8 a 10,7
dias. Devido a tendência atual de redução da agressividade
do procedimento, principalmente por se tratar de um
tratamento paliativo em pacientes que já estão muito
debilitados, para muitos a videotoracoscopia fica reservada
para os casos que necessitem também, de biópsia pleural. A
seleção dos paciente com derrame pleural neoplásico para
toracoscopia precisa ser cuidadosa em razão de seu caráter
mais invasivo, sendo que a recomendação é indicá-la para
pacientes com boa performance status.
Outra modalidade para realização da pleurodese
considerada menos invasiva é a instilação de agente
esclerosante por dreno pleural. Quando realizada com talco
em suspensão é conhecida como talc slurry. Os outros
agentes utilizados, já discutidos previamente, incluem
tetraciclina, bleomicina, iodopovidine e nitrato de prata.11,13,17
Esta forma é preferida para pacientes com baixa performance
status devido ao fato de poder ser realizada sem necessidade
de anestesia geral e com manejo totalmente ambulatorial. 11
Realizada em 3 passos: drenagem pleural, instilação do
agente esclerosante e retirada do dreno. A drenagem pleural
para a pleurodese pode ser realizada com dreno tubular
convencional e selo d’água, todavia, devido a maior
facilidade de inserção com menor dor e desconforto para o
paciente, recomenda-se a utilização de cateteres pleurais de
calibre reduzido em torno de 10 a 14F, como o cateter tipo
9

“pigtail” (Figura 2).1 A instilação do agente esclerosante só
deve ser realizada após confirmação radiológica de expansão
pulmonar adequada, não é necessário aguardar a redução do
débito de líquido pleural. É recomendada a administração de
anestésico local intra-pleural alguns minutos antes do agente
esclerosante, para reduzir a dor do procedimento (lidocaína
na dose máxima de 3mg/kg).1 A retirada do dreno deve ser
realizada após a redução do débito até patamares inferiores a
200ml/dia evitando afetar o sucesso da pleurodese por
possível acúmulo de líquido antes da adesão dos folhetos.
Estudos nacionais demonstraram que a pleurodese
ambulatorial utilizando como agente esclerosante o talco ou
o nitrato de prata, é um procedimento seguro e factível, mesmo
em pacientes com baixa performance status (KPS<70). 11,17
A comparação da eficácia entre as duas vias para a
realização da pleurodese, videotoracoscopia (VT) ou
instilação pelo dreno (ID), foi estudada em trabalho
prospectivo randomizado, com 501 pacientes, não se

demonstrando diferença estatística entre estas (VT:78% x
ID:71%; P= 0,169).3 Resultado semelhante foi observado
em estudo brasileiro prospectivo com 60 pacientes. 18

O Que esperar?
Devido a gravidade dos pacientes portadores de derrame
pleural neoplásico e a variedade de opções terapêuticas,
uma ferramenta que ajudasse a escolher a melhor opção
para cada paciente seria muito útil.
Diversos trabalhos estudaram formas de predizer a
sobrevida e o sucesso da pleurodese baseados em
características bioquímicas do líquido pleural. Uma série
de 125 pacientes, publicada em 1993 com carcinomatose
pleural metastática indicou que valores de pH abaixo de
7,20 e de glicose inferiores a 60 mg/dl estariam associados
a sobrevida de 1,9 meses contra 5,9 meses para os casos
em que o pH e a glicose estejam acima destes valores.19
Porém, outros estudos falharam em confirmar esta

Fig. 2: Opções para drenagem torácica como via de aplicação para pleurodese (drenagem convencional com dreno tubular x drenagem com
cateter pleural tipo “pigtail”.
Coluna 1: Drenagem tubular convencional; A: Materiais; B: Inserção; C: Aspecto final.
Coluna 2: Drenagem com cateter pleural tipo “pigtail”; D: Materiais; E: Inserção; F: Aspecto final.
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correlação.20 A correlação dos níveis de ADA no líquido pleural
com o sucesso da pleurodese foram estudados em outro
trabalho. Os resultados demonstraram que ADA acima de 17,5
U/L, pH maior que 7,26 e albumina acima de 2,5g/dl estavam
associados a maiores taxas de sucesso com a pleurodese.21
Contudo, devido a outros trabalhos com resultados
contraditórios, os valores bioquímicos do líquido pleural não
figuram como bons preditores para a escolha da modalidade
terapêutica para pacientes com derrame pleural neoplásico.
Um estudo prospectivo publicado em 2.000 com 85
pacientes analisou os valores bioquímicos, a extensão da
infiltração carcinomatosa da pleura e a performance status,
concluindo que apenas esta última estava significativamente
associada a mortalidade, com uma sobrevida de 1,1 meses
para KPS <30 e 13,2 meses para KPS>70.22 Estes dados
sustentam a recomendação atual de que pacientes com KPS
inferior a 30 não são bons candidatos a pleurodese por terem
sobrevida prevista em torno de 1 mês.
Outras variáveis estudadas com essa finalidade de
predizer o sucesso são: a expansibilidade pulmonar e a
manometria pleural. Em um estudo publicado por Lan et al.
foi observado que valores de elastância maiores de 19cm
H2O nos primeiros 500ml de liquido drenado estão mais
relacionados a encarceramento pulmonar e falha da
pleurodese. 23 Todavia, outros estudos são necessários para
estabelecer com maior precisão a relação entre elastância,
expansibilidade pulmonar e sucesso da pleurodese.
O conceito de efetividade da pleurodese não é um item
bem definido na literatura. O critério mais utilizado nos
trabalhos é a expansão pulmonar à radiografia de tórax.
Todavia, estudo avaliando o resultado radiológico da
pleurodese com 60 pacientes demonstrou que a recidiva
clínica não foi diretamente correlata a expansão pulmonar,
sugerindo que esta é menos significativa na evolução póspleurodese do que se espera.18
Estes dados corroboram a idéia de que piora radiológica
só deve ser considerada para falha da pleurodese se ocorrer
conjuntamente com a recidiva dos sintomas. Em casos de
falha novos procedimentos poderão ser necessários. As
opções em casos de falha incluem: re-drenagem com ou sem
nova pleurodese, videotoracoscopia, drenagem com cateter
de longa permanência ou toracocenteses repetidas.
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Introdução
As ressecções pulmonares no câncer de pulmão estádio
II tem uma sobrevida de 5 anos ao redor de 40%. A terapia
adjuvante no estádio II, esta consagrada, nível de
recomendação A e baseada em evidências: aumento da
sobrevida de 5 a 8%, através dos estudos IALT e ANITA 1.
É uma evidencia incontestável. A ressecção pulmonar
oncológica no estádio I oferece uma sobrevida ao redor de
80%, um aumento real de 40% em números absolutos, oito
vezes mais o beneficio da quimioterapia adjuvante no
estádio II. No Brasil temos menos de 25% dos tumores
pulmonares com indicação de ressecção. Nossa proporção
de pacientes no estádio inicial é algo de alarmante – menos
que 15%.1 Ou seja, uma conta rápida: em 100 pacientes com
câncer de pulmão, somente 25% terão indicação de
ressecção pulmonar e portanto, chances de cura. Destes
25, somente 15% estariam no estágio I – três pacientes!
Três pessoas com a possibilidade de uma sobrevida de
80% em 5 anos. Isso precisa e deve ser mudado. Atualmente
a sobrevida global em 5 anos para o câncer de pulmão é de
15%. O manejo e a conduta adequada do nódulo pulmonar
é um dos caminhos para melhorar a sobrevida e tratamento
do câncer de pulmão.
O estadiamento classifica a neoplasia pulmonar de I a
IV, sendo que a cirurgia tem indicação curativa ate o estádio
IIIA (tabela 1). O estádio IA compreende tumores menores
que 3 centímetros, circundados por parênquima pulmonar
ou pleura visceral, sem comprometimento de brônquio
principal ou de linfonodos hilares e mediastinais (T1a ate
20 mm e T1b entre 21 e 30mm, sem comprometimento
linfonodal - N0). Os pacientes com carcinoma de pulmão
estádio IB apresentam tumores maiores que que 30 mm,
porém menor que 50 mm (T2a).1 Lesões maiores, entre 5 a 7
cm são classificadas como T2b e estão no estadio IIA.
Apesar da neoplasia no estadio I ser considerada em
fase inicial, a sobrevida dos pacientes que não são
submetidos a nenhum tratamento é baixa (média de 9 a 17
meses e 7 a 16,6% em 5 anos).2-4
12

Tabela 1- Estadiamento da neoplasia pulmonar.

Tratamento cirúrgico
Histórico (Prof. Dr. Vicente Forte – In memorian)
“A primeira operação que curou um doente com carcinoma
brônquico foi realizada em 1933, por Graham e Singer. Esses
autores realizaram em pneumonectomia direita e o doente,
um ginecologista, sobreviveu até a década de 50. Devido ao
sucesso da operação, que era de alto risco na época e a
longa sobrevida do doente a pneumonectomia passou a ser
considerada a ressecção pulmonar oncologicamente correta
para curar o câncer pulmonar. A indicação da
pneumonectomia independia do tamanho do tumor e era
realizada mesmo que o tumor fosse pequeno. Era a menor
ressecção pulmonar aceita para tratar o câncer pulmonar.
Anos depois (1946), Allison acrescentou á pneumonectomia
o esvaziamento linfonodal mediastinal, a chamada
pneumonectomia radical. O autor considerou esta operação
como a oncologicamente correta para tratar o câncer do
pulmão, independente do seu tamanho. Nesse período não
havia o TNM e por isso era impossível comparar os doentes
e sempre se realizava a mesma operação. Em 1950 Churchill
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& em sua celebre apresentação no 30º Congresso, da
American Association for Thoracic Surgem realizado Denver
(Colorado) mostraram os seus resultados com a lobectomia.
Os doentes com câncer do pulmão submetidos a lobectomia
tiveram a mesma sobrevida em cinco anos quando
comparada com um outro grupo submetido a
pneumonectomia. Os doentes submetidos a lobectomia, além
de sobreviverem o mesmo que os submetidos a
pneumonectomia, tinham significantemente menor
morbimortalidade. Na publicação dos seus resultados em
1950 há, no final do artigo, 12 comentários realizados por
cirurgiões americanos de renome, Dr. Graham entre eles, que
por unanimidade contraindicaram a lobectomia no tratamento
do câncer pulmonar. Todos consideraram a pneumonectomia
como a menor ressecção pulmonar, se desejava realizar uma
operação oncologicamente correta. Também todos
consideraram (1950) que a lobectomia somente poderia ser
indicada para os doentes que não tinham reserva pulmonar
para suportar uma pneumonectomia. Esses comentários não
lembram muito o que se diz hoje das segmentectomias?
Analisando hoje, concluímos que certamente a maior recidiva
nos sublobares estava relacionada com a realização de uma
ressecção sublobar em tumor grande (T2).”
A ressecção pulmonar é o tratamento de escolha para os
pacientes com câncer de pulmão em estádio I, sendo a
lobectomia pulmonar com linfadenectomia ou amostragem
sistemática mediastinal a cirurgia padrão atual. Quanto menor
o tumor, maior a sobrevida, em tumores T1a a sobrevida em 5
anos é cerca de 80%, já no estadio IB submetidos à ressecção
pulmonar adequada, a sobrevida em 5 anos é de 58%.5
A necessidade de uma lobectomia nos pacientes estadio
IA é questionável. Estudos recentes bem delineados
mostraram resultados semelhantes entre lobectomia
pulmonar e segmentectomia nas lesões menores que 2 cm.6-8
Um dos ensaios clínicos randomizados que abordou esta
comparação mostrou haver maior índice de recidiva local (3
vezes maior) e sistêmica e maior mortalidade por câncer
(50% maior) em pacientes com reserva pulmonar adequada e
submetidos a ressecções sublobares com tumores menores
que 3 cm9, porém com método inadequado para tal resposta.
Cabe lembrar que este estudo foi publicado em 1995, sem
diferenciar nódulo de massa e segmentectomia de ressecção
em cunha. Portanto, neste artigo, por exemplo, uma lesão de
5 cm foi tratada somente por ressecção em cunha, o que
atualmente sabemos é inadequado, sem intuito curativo.
Ainda baseado neste artigo, muitas instituições recomendam
a lobectomia em pacientes com lesões menores que 2 cm.9, 10
A dissecção linfonodal é fundamental para um
estadiamento adequado, mais acurado que o estadiamento
clinico, sem aumentar a morbidade da cirurgia. 11 É
recomendado a ressecção de pelo menos um linfonodo de
pelo menos seis cadeias linfonodais, sendo três hilares e três
mediastinais (uma delas obrigatoriamente a subcarinal). As
cadeias abordadas variam de acordo com o lobo de origem da
neoplasia, de acordo com a respectiva drenagem linfática. 11
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O tratamento adjuvante não traz benefício para pacientes
operados nos estadio IA e IB. A quimioterapia posterior à
cirurgia não acrescenta ganho de sobrevida e a radioterapia,
perda de sobrevida.12 Somente nos pacientes com tumores
maiores que 4 cm, a quimioterapia adjuvante mostrou
benefício, mas não é recomendada de rotina.13

Decisão clínica
Avaliação do nódulo pulmonar
Geralmente, quanto menor o nódulo, maior a probabilidade
de ser benigno. Nódulos maiores que 10 mm são mais prováveis
de serem malignos, enquanto nódulos menores que 5 mm são
mais susceptíveis de ser benigno. No entanto, o tamanho
pequeno por si só não exclui o câncer de pulmão, pois em
alguns estudos, 15% dos nódulos malignos são menores de
10 mm. Toda lesão grande já foi um nódulo um dia.14
A prevalência de malignidade em nódulos pulmonares
solitários correlaciona-se com as suas respectivas dimensões:
- 0 a 1% em nódulos até 5 mm;
- 6 a 28% em nódulos entre 5 e 10 mm;
- 64 a 82% em nódulos maiores que 20 mm;
Estudos radiológicos demonstraram que a prevalência
neoplasia em nódulos pulmonares solitários em geral varia
entre 50 e 80%. A histopatologia é muito variável com
predomínio de adenocarcinoma. 15 Portanto, fica muito
evidente que quanto maior o nódulo, maior a probabilidade
de neoplasia e assim, o diagnóstico DEVE ser feito o mais
breve possível.
Tipo de ressecção pulmonar
Quando explanamos sobre ressecção pulmonar, falamos
do tratamento da neoplasia pulmonar no estádio IA – nódulo
neoplásico ate 30 mm. Para melhor entendimento é necessário
ter pleno conhecimento da anatomia pulmonar e sua
segmentação (figura1).14

Fig. 1 – pulmão e seus segmentos.
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Direita (10 segmentos)
Lobo superior
Segmento
Apical
Anterior
Posterior
Lobo médio
Segmento
Lateral
Medial
Lobo inferior
Segmento
Superior
Basal lateral
Basal medial
Basal anterior
Basal posterior

Fig.3- Ressecção em retângulo

Esquerda (8 segmentos)
Lobo superior
Segmento
Anterior
Ápico-posterior
Língula
Segmento
Superior
Inferior
Lobo inferior
Segmento
Superior
Basal antero-medial
Basal lateral
Basal posterior

• Ressecção sublobar anatômica

As ressecções sublobares podem ser não-anatômicas
(ressecções em cunha ou retângulo - figuras 2 e 3), ou
anatômicas (segmentectomias – figura 4 ou lobectomias
figura 5). A segmentectomia anatômica com esvaziamento
linfonodal mediastinal esta indicada em nódulo de até 20
mm, sem comprometimento linfonodal. O prognostico,
recidiva local e metástase a distancia são semelhantes aos
pacientes submetidos a lobectomia (tabela 2 e 3).6, 14, 16-20
14

As ressecções podem ser divididas em dois tipos :
1- Ressecção sublobar, que por sua vez pode ser:
• Não anatômicas

Fig.2- Resseção em cunha
14

Fig.4 - Segmentectomia anatômica

2- Ressecção lobar
• Ressecção anatômica do lobo (lobectomia)

Fig. 5 - Lobectomia
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Indicações de ressecções sublobares
As ressecções em retângulo são indicadas para pacientes
sem reserva pulmonar (alto risco operatório). As margens de
segurança destas ressecções sublobares não anatômicas
devem ter no mínimo 20mm de margem. Por exemplo, uma
lesão pulmonar de 15 mm, deve ter as margens de ressecção
cirúrgica de 20 mm. As distâncias das margens devem ser
maior que o diâmetro máximo do tumor (figura 3). No estudo
atual, um percentual de margem / tumor de menos de 1 foi
associado com um aumento significativo nas taxas de
recorrência em comparação com índices de 1 ou mais (25,0%
versus 6,2%; p<0,0014).14, 19
Há estudos que indicam uma boa chance de cura em lesões
subcentimétricas mesmo com as ressecções não anatômicas,
desde que obedecidas as margens de seguranças descritas
acima.20
Tabela 2 – Tipo de ressecção pulmonar, sobrevida, recidiva
e metástase.6
Tipo de ressecção
Número de pacientes

Sublobar* Lobectomia
305
262

p

Sobrevida 5 anos
Recidiva

89,6%
4,9%

89,1%
6,9%

0,106
0,352

Metástase
* segmentectomias.

9,2%

10,3%

0,352

Tabela 3 – Tipo de ressecção pulmonar, sobrevida, recidiva
e metástase.19
Tipo de ressecção
Número de pacientes

Sublobar*
325

Lobectomia
432

p

Sobrevida 5 anos
Recidiva

84%
5,2%

83%
5,3%

0,77
1,00

Metástase

9,2%

8,6%

0,80

* segmentectomias.

Importante ressaltar que para comparar as ressecções
sublobares com lobectomias convencionais devemos
considerar somente as segmentectomias anatômicas com
esvaziamento linfonodal mediastinal. Qualquer ressecção
menor que a segmentectomia, como ressecção em cunha, ou
em retângulo, não segue os critérios mínimos oncológicos
necessários. As lobectomias são indicadas para todo tipo
de nódulo com metástase linfonodal ou nódulos maiores
que 20 mm.14

Prognóstico
O prognóstico, o intervalo livre de doença e a sobrevida global
em 5 anos par ao tratamento do câncer de pulmão no estádio IA,
são ao redor de 80%, em alguns estudos ate 89%.16-19
Não existe tratamento melhor ainda disponível para o
câncer pulmonar. Como cerca de 85% dos pacientes
submetidos a rastreamento de câncer de pulmão são
encontrados no estádio I, devemos concentrar nossos
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esforços para que o diagnóstico e tratamento adequado no
nódulo pulmonar solitário se torne uma realidade para os
nossos pacientes.
Nossas decisões são baseadas no TNM que, basicamente,
analisa o tamanho do tumor e o comprometimento linfonodal.
Será que a diferença de 1 mm é suficiente para definir o tipo
de ressecção curativa a ser realizada? Menor que 2 cm
podemos realizar segmentectomia, mas com 1 mm a mais é
obrigatória a lobectomia. Estamos reféns do conhecimento
da nossa época, mas um dia nossas decisões serão baseadas
no estadiamento ABC:
A- avaliação anatômica da neoplasia (TNM)
B- Avaliação do comportamento biológico do tumor,
invasão angiolinfática adjacente, numero de mitoses, entre
outras.
C- Citogenética, com marcadores moleculares e genéticos.
Com esses dados no pré-operatório acredito que
poderemos definir o tipo de ressecção com melhor beneficio
ao paciente. Poderemos realizar uma segmentectomia em
tumores maiores que 3 cm e as vezes teremos uma lobectomia
em tumores menores que 2 cm.

Conclusões
1- Os trabalhos de ressecções sublobares em pacientes
com função pulmonar normal devem ser analisados com
muito rigor. Devemos verificar se as indicações da lobectomia
e ressecções sublobares foram corretas, principalmente se
os tamanhos dos tumores foram discriminados e se houve
separação entre segmentectomia e ressecção em cunha.
2- A indicação do tipo de operação com intuito curativo,
deve levar em consideração o tamanho da lesão:
• T1a: tumores até 0,8 cm - pode ser realizado ressecção
em retângulo com margens seguras ou segmentectomia ou
lobectomia (ainda necessita mais estudos).
• T1a: tumores de 0,8 a 2 cm - pode ser realizada a
segmentectomia ou lobectomia com linfadectomia
mediastinal.
• T1b em diante: tumores maiores que 2 cm - lobectomia
com linfadectomia mediastinal.
Na ressecção sublobar com intuito curativo não se deve
realizar segmentectomia não-anatômica, porque esta não
retira o trajeto linfático e os linfonodos segmentares Dessa
forma pode permanecer tumor nos linfáticos de drenagem
ou nos linfonodos, ocasionado a recidiva.
Não se deve realizar segmentectomia com intuito curativo
em tumores maiores que 2 cm.
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Introdução
A sobrevida de carcinoma pulmonar nos anos 70 era de
13%, e em 2010 passou para 16%.1
Considerando-se que mais de 70% dos pacientes são
diagnosticados em estádio avançado, onde o tratamento de
escolha é a quimioterapia sistêmica, pouco progresso tem
sido conseguido nos últimos 30 anos, com ganho de 1% a
cada década.
Os parâmetros escolhidos para avaliação de resposta para
vários ensaios clínicos de quimioterapia em câncer pulmonar
tem sido por sobrevida livre de doença, taxa de resposta, e
menos por sobrevida global, mas que certamente fazem
alguma diferença para qualidade de vida do paciente.
O tratamento quimioterápico em carcinoma pulmonar é
uma verdadeira dança do tango com um passo para frente e
um para trás. Foram copiados no decorrer dos anos, todos
os esquemas quimioterápicos utilizados em outros tumores
sólidos, mas a taxa de resposta continuou baixa.
Com o avanço da biologia molecular nos últimos 10 anos,
com personalização do tratamento, alguns pacientes tem se
beneficiado do tratamento sistêmico, abrindo novas
perspectivas. Vários estudos baseado em biomarcadores
estão no foco de estudos randomizados.

Histórico
O primeiro quimioterápico antineoplásico foi desenvolvido
a partir do gás mostarda, usado nas duas Guerras Mundiais
como arma química. Após a exposição de soldados a este
agente, observou-se que eles desenvolveram hipoplasia
medular e linfóide, o que levou ao seu uso no tratamento
dos linfomas malignos, iniciando a era da quimioterapia
antineoplásica.2
Com a eclosão do câncer pulmonar nos anos 60, todos os
quimioterápicos vigentes foram testados para esse câncer,
mas com baixa taxa de resposta com combinação de drogas,
beirando em torno de 11%.3
O único tipo celular do carcinoma pulmonar com taxa de
resposta boa a quimioterapia foi o de pequenas células
(CAPQC), mas com tendência a recidiva precoce, e, portanto,
prognóstico ruim. A combinação de quimioterapia sistêmica
e radioterapia profilática craniana somente aumentou a
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sobrevida nos pacientes com doença limitada desse subtipo.4
Os novos esquemas quimioterápicos não mudou o
prognóstico em relação ao dos anos 70, em relação à doença
avançada.5
No final dos anos 70, a cisplatina foi colocada no mercado
com resposta em torno de 15% como droga isolada em câncer
de pulmão, abrindo uma nova era no tratamento dessa
doença. Contudo o efeito colateral de emese grave impediu
o uso em dose plena, até a comercialização de ondansetron
no início doa anos 90 para bloquear o seu efeito colateral.6
Em 1995 uma meta analise de estudo randomizada
comparou a quimioterapia baseado em cisplatina com
tratamento paliativo. Houve redução do risco de morte em
27% e aumento de sobrevida em um ano de 10% (26%X
16%), nos pacientes com bom desempenho físico e pouco
sintomático.7Os dados foram confirmados no Big Lung Trial.8

Quimioterapia neoadjuvante (pré-operatória
de indução)
Com os estudos demonstrando que a quimioterapia
baseada em cisplatina era efetiva em câncer pulmonar, ao
mesmo tempo os pacientes em estádio que permitiam
ressecção completa recidivavam à distância ou localmente,
nos anos 90, o tratamento neoadjuvante ganhou adeptos.
Baseado no principio de que tratamento neoadjuvante
elimina as micro metástases, e que tem melhor efeito da
quimioterapia, pois a vascularização está intacta, além da
possibilidade de avaliação de resposta a quimioterapica in
vivo, com maior aderência ao tratamento quimioterápico, pois
os pacientes estão hígidos, portanto suportam melhor a
toxicidade, e diminui o volume tumoral e o estádio,
aumentando a proporção de pacientes completamente
ressecados.
Contudo os trabalhos que mostraram beneficio de
neoadjuvância eram todos com pequeno numero de
pacientes mostrando beneficio da quimioterapia em
sobrevida mediana, e sobrevida livre de doença com
amostragem de 60 pacientes.9,10
O estudo SWOG foi fechado antes do termino, pelos
dados que foram divulgados da quimioterapia adjuvante,
tornando antiético deixar o paciente sem quimioterapia no
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grupo operado 11. Um estudo de fase III com esquema variado
de quimioterapia neoadjuvante com 4% de resposta
completa, 45% de parcial e 33% baixaram o estádio. Os
pacientes IIIA se beneficiaram do tratamento quimioterápico,
mas não houve beneficio de sobrevida global e nem de
sobrevida livre de doença.12
Novos trabalhos descreveram altas taxas de mortalidade
em caso de pneumectomia, principalmente direita, com
comorbidade como fistula de coto, infecção sistêmica,
arritmia, entre outros, além de complicações da quimioterapia,
quando aplicada em população não selecionada. Os
pacientes com comprometimento linfonodal mediastinal
parecem ter maior incidência de complicações e de
mortalidade pós-operatória.13
Baseado nos dados até o momento o beneficio da
quimioterapia neoadjuvante está sem resposta, necessitando
de mais estudos com numero maior de pacientes, mas por
causa dos resultados de adjuvância, a maioria dos estudos
foi interrompido por baixo aporte de pacientes

Quimioterapia adjuvante (pós- operatória)
Sabe-se que os pacientes operados com estádio acima de
IA, tem risco de recidiva pós-operatória.
Primeira meta análise de estudos de 1995 para
quimioterapia adjuvante, mostrou que havia redução de risco
de morte em 13% e beneficio de sobrevida de 5% em cinco
anos para aqueles que recebiam quimioterapia.14
Com surgimento de novas drogas e esquemas
quimioterápicos mais efetivos baseados em platina, e com
taxa de resposta maior, vários ensaios randomizados,
controlados e prospectivos foram iniciados. No Adjuvant
Lung Project Italy (ALPI) foi estudo negativo para carcinoma
pulmonar de não pequenas células (CPNPC) em estádio I a
IIIA.15 O primeiro estudo grande que confirmou beneficio da
quimioterapia adjuvante foi o do International Adjuvant
Lung Cancer Trial (IALT) com 1867 pacientes no estádio I a
IIIA operados, com quimioterapia baseado em cisplatina,
com ganho de sobrevida de cinco anos (44,5% X 40,4%) e
sobrevida livre de doença (39,4%X 34,3).16 O estudo JBR 10,
no estádio IB e II mostrou ganho de sobrevida em cinco
anos de 15% para o grupo com quimioterapia 17. No estudo
CALGB no estádio IB ganho no intervalo livre de doença.18
No Adjuvant Navelbine International Trialist Association
(ANITA) nos estádios IB a IIIA, com melhora na sobrevida
global.19
A recomendação no momento é que a quimioterapia
adjuvante seja indicada em pacientes operados no estádio
IIA a IIIA, e alguns casos selecionados de IB.

Futuro da quimioterapia em estádio
avançado de CPNPC
Em 2002 foi divulgado que os diferentes esquemas
quimioterápicos utilizados até aquele momento nos estádios
avançados, eram semelhantes em sobrevida, independente
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de esquema utilizado, e, portanto tinha chegado a um platô,
e que novas estratégias seriam necessárias para melhorar a
sobrevida dos pacientes com carcinoma pulmonar.20 Desde
então houve uma procura por biomarcadores para direcionar
tratamento.

Marcadores moleculares prognósticos
A imunohistoquimica (IHQ) tem sido uma ferramenta
necessária para direcionar a terapêutica de diversos tumores,
em particular o CPNPC.
A presença de p63 e CK 5/6 direciona o diagnóstico para
CEC, e o achado de TTF1 (thyroid transcription fator 1)
sugere adenocarcinoma. Mas nem sempre é possível essa
diferenciação. Algumas vezes estes achados tornam-se
relevantes em vista da presença de biomarcadores
prognósticos para selecionar quimioterapia.

ERCC1 (excision repair cross complementing 1)
O gene ERCC1 codifica o complexo 5’ endonuclease do
NER (nuclear excision repair) o mecanismo primário de
reparação do DNA que remove bases nucleares lesadas.
Componentes da platina exercem seu efeito citotóxico no
DNA, formando adutos que distorcem o DNA. Uma via
intacta do NER é essencial para reparar tais lesões e prevenir
apoptose.
Estudos retrospectivos com biomarcadores têm
demonstrado que altos níveis de ERCC1 medida por IHC
ou RT-PCR (reverse transcription polymerase chain
reaction) estão associados com melhor prognóstico após
cirurgia em carcinoma pulmonar no estádio inicial. Por
outro lado, a detecção de expressão de ERCC1 por IHQ
pode predizer baixo beneficio de quimioterapia baseado
em cisplatina. 21 Este dado é baseada na análise
retrospectiva de estudo do IALT, pois pacientes nesse
estudo receberam quimioterapia baseado em platina ou
observação. (Tabela 2)
Em meta analise de 12 estudos tanto resposta quanto
sobrevida em pacientes com quimioterapia baseado em
platina em doença avançada foi superior em pacientes com
baixa expressão de ERCC1.

RRM1 (riboncleotide reductase M1)
O gene que codifica a subunidade reguladora de
ribonucleotídeo redutase, uma enzima que é requerida para
síntese de DNA e reparo.
RRM1 é também um alvo molecular de gencitabina, um
Tabela 2- Resposta de acordo com ERCC1

Taxa de resposta a QT
Sobrevida mediana com QT

ERCC1
positivo
28%
45 sem

ERCC!
negativo
47%
74 sem

Cirurgia - sobrevida
Cirurgia +QT -sobrevida

46%
40%

39%
47%
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antimetabólito que tem atividade em CPNPC.
Há fortes indícios que a expressão de RRM1 é um forte
preditor de eficácia terapêutica, com quimioterapia baseada
em gencitabina.
Em 53 pacientes com analise de expressão de RRM1 e
ERCC1, não foi administrada gencitabina para os com
expressão de RRM1 e cisplatina para aqueles com alta
expressão de ERCC1. A taxa de resposta foi de 44% com
sobrevida mediana de 13,3 meses e sobrevida em um ano de
59%. 22 Vários estudos estão em andamento para validação
desse marcador.

BRCA1 (Breast cancer 1/receptor associated
protein 80)
Gene supressor de tumor. Uma das principais funções do
BRCA1 é ajudar a reparar o DNA lesado, corrigindo a quebra
da dupla fita. BRCA1 surge como potencial biomarcador de
preditor de resposta à quimioterapia em que a diminuição da
expressão estava associada com sensibilidade a cisplatina e
quando aumentada, com beneficio para agentes microtúbulo,
tais como taxanas. Altos níveis de BRCA1 estão associados
a prognóstico pior em carcinoma pulmonar nos estádios
iniciais. 23

TS (thymidylate synthase)
É uma enzima do metabolismo de folato, essencial para a
geração de timidina monofosfato requerida para síntese e
reparo de DNA.
TS é alvo da droga pemetrexede, sendo avaliado como
biomarcador preditivo de resposta em carcinoma não
escamoso. Esses dados são embasados nos estudos préclínicos correlacionado altos níveis de expressão do TS com
resistência a pemetrexede, e baixos níveis com
quimiossensibilidade. Altas expressões vistas em CEC
explicam pelo menos parcialmente a ausência de atividade
desse quimioterápico nesse subtipo histológico.24

Quimioterapia baseado em histologia
Nos anos 70, o patologista necessitava somente distinguir
o carcinoma pulmonar em CAPQC e CANP, pois o CAPQC
era indicação de quimioterapia independente de estádio. Nos
últimos anos o tratamento quimioterápico é escolhido de
acordo com o tipo histológico, pois tem droga que não é
recomendada para histologia CEC com risco de hemoptise
fatal como o bevacizumabe, e resposta menor em CEC como
o pemetrexede e erlotinibe.
a.Bevacizumabe (Avastin)
Um anticorpo monoclonal humanizado anti VEGF (vascular
endotelial growth factor), capaz de se ligar a VEGFR e causar
inibição de uma das vias de ativação da angiogênese. O
VEGF é um fator angiogênico e sua expressão está associado
a pior prognóstico. Aprovado para uso em doença avançada
de carcinoma pulmonar não escamoso associado à
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quimioterapia, pela alta taxa de hemoptise fatal em CEC, com
beneficio de sobrevida média. A causa do sangramento ainda
não está esclarecida, mas sugere-se que os CEC são mais
sensíveis aos efeitos do VEGF e com maior tendência a
escavar.25
b. Pemetrexede (Alimta)
Um quimioterápico antifolato dirigido para enzimas
envolvido no metabolismo de folato. Seu mecanismo de ação
é inibir enzimas na via do folato, incluindo TS, dihidrofolato
redutase (DHFR) e glicinamida ribonucleotideo formil
transferase. Estudos in vitro indicam que linhagens celulares
de tumores expressando altos níveis de TS ou DHFR tem
sensibilidade diminuída a pemetrexede sugerindo que isso
pode correlacionar com diminuição de eficácia clínica.26
É de uso para histologia de células não escamosa. Em
ensaio envolvendo esquema com cisplatina- pemetrexede e
cisplatina – gencitabina, corroboraram na observação de
que os não-escamosos tiveram sobrevida maior com
pemetrexede. Apesar de nenhum esquema ser superior a
outro, os CEC foram melhor com gencitabina.

Terapia molecular
O desenvolvimento de terapias alvo para receptor de
crescimento epidérmico (EGFR) abriu novas perspectivas
no tratamento de câncer pulmonar.

EGFR
EGFR é uma proteína transmembrana composta de um
domínio extracelular e uma tirosina quinase intracelular. Este
complexo de receptor ativado inicia uma cascata de sinais
intracelulares resultando em proliferação celular, inibição de
apoptose, angiogenese e metástase. Em células malignas,
os genes envolvidos na codificação deste receptor podem
sofrer amplificação, mutação ou hiperexpressão levando a
perda de regulação de atividade do EGFR.
O EGFR é expresso em 40 a 90% de CNPC, portanto atraente
para drogas alvo, e pode ser inibido tanto por anticorpo
monoclonal para a porção extracelular ou por competição de
pequenas moléculas adenosina trifosfato do domínio
intracelular de tirosina quinase (gefitinibe, erlotinibe).
No estudo inicial, o gefitinibe foi dado para pacientes em
estádio avançado, mas as mulheres, descendente de asiático,
adenocarcinoma, não fumante foram os que mais responderam
a droga. Esses pacientes apresentavam mutação no domínio
da tirosina quinase do EGFR, com deleção do exon 19 e
transdução da mutação no exon 21 (L858R).
A mutação de EGFR, dependendo da população étnica
pode beirar em torno de 10 a 15% e se beneficiam com terapia
de inibição de EGFR, e cerca de 50% de não fumantes tem a
mutação.
Em contraste pacientes com tipo selvagem do EGFR vão
pior do que os que receberam quimioterapia convencional.27
(Tabela 1)
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Tabela 1- Resposta a tratamento
Mutação de EGFR
Gefitinibe

positiva
71,2%

Carbo paclit

47,3%

negativa
1,1%
23,5%

Como efeito colateral, diferente de outras quimioterapias,
os pacientes desenvolvem rash cutâneo que pode até ser
sinal de resposta a droga, diarreia, e descrição de casos de
toxicidade pulmonar. 21

Cetuximabe
Anticorpo (Ac) monoclonal que se liga ao receptor de EGF,
levando a bloqueio desta via de sinalização. Esse Ac foi avaliado
em um estudo fase III com quimioterapia e foi capaz de aumentar
a taxa de resposta com ganho de sobrevida global.21,28

Resistencia adquirida a EGFR TKI
Infelizmente pacientes EGFR mutados avançados
adquirem resistência a gefitinibe ou erlotinibe dentro de um
ano do início do tratamento.
Mecanismo de resistência adquirida é a amplificação do
MET, que é identificado em aproximadamente 2% dos casos
com alguma sobreposição com mutação de T790M. Novas
drogas estão em fase de ensaio clinico para tentar bloquear
essa resistência.29

Crizotinibe
O ALK( anaplastic lymphoma kinase) é uma proteína
quimérica achada em linfoma anaplásico de grandes células.
A translocação do gene do EMLA4 (echitoderm microtubuleassociated protein4) no cromossomo 2 do ALK foi
identificado em CPNPC, e foi validado como alvo molecular.
A prevalência de translocação em população não
selecionada é estimada em 5%, mas a taxa parece ser mais
alta nos pacientes com historia de tabagismo leve ou não
fumante e EGFR selvagem. Tumores com translocação do
ALK- EMLA4 não parecem responder a terapia com TKEGFR, mas tem mostrado alta taxa de resposta com
crizotinibe.27,29
EGFR, EMLA4- ALK e KRAS são mutualmente excludentes.30

Segunda linha de tratamento
Os pacientes com carcinoma pulmonar em tratamento acabam
sobrevivendo mais tempo e, portanto necessitando de segunda
linha de tratamento, assim como a avaliação de não resposta
mais precoce por exames de imagem. Docetaxel foi o primeiro
medicamento quimioterápico aprovado para segunda linha.
Posteriormente pemetrexede, o erlotinibe e gencitabina.31

Manutenção
Prolongar a quimioterapia em pacientes com CPNPC só
trouxe mais efeitos colaterais e não parece ter dado beneficio
adicional. A opção foi de esperar a progressão para iniciar
20

segunda linha. Alguns estudos tem mostrado que
quimioterapia de manutenção pode melhorar o tempo livre
de doença em pacientes que alcançaram controle após
primeira linha, nos pacientes com tumores não escamosos
com as medicações como avastin, pemetrexede, e erlotinibe.
Contudo os estudos placebo controlado a minoria recebeu
segunda linha de tratamento, necessitando de mais estudos
para concluir o beneficio.30

Conclusão
O tratamento quimioterápico está cada vez mais difícil de
iniciar. A necessidade de realizar inúmeros biomarcadores
disponíveis na prática clínica, em que o resultado demora, e
a maioria deles ainda sem comprovação científica definitiva.
Dessa maneira, com a individualização do tratamento em mãos
e indicado a melhor terapêutica disponível, ainda assim pode
não responder. Ainda está longe o dia em que a quimioterapia
será um tratamento curativo para câncer pulmonar, visto a
variedade de fatores implicados na biologia do tumor.
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Introdução
Na vanguarda das novas tecnologias em endoscopia
respiratória, a ecobroncoscopia se destaca na abordagem
do câncer de pulmão. A ecobrocoscopia melhorou o
rendimento diagnóstico de massas, nódulos pulmonares e
linfonodomegalias intratorácicas reduzindo a necessidade
de intervenções cirúrgicas invasivas.Vários sistemas de
navegação em broncoscopia estão disponíveis, aumentando
o acesso a pequenas lesões pulmonares periféricas. Além
disso, as várias modalidades de avaliação das vias aéreas,
incluindo tecnologias de imagem óptica microscópicas,
desempenharão papéis importantes no diagnóstico de uma
variedade de doenças pulmonares. Finalmente, a combinação
dessas novas tecnologias diagnósticas em broncoscopia e
abordagens inovadoras em análise molecular e biomarcadores
têm se mostrado promissores para o aprimoramento no
diagnóstico do câncer de pulmão.
Desde a introdução da broncoscopia na prática médica,
em 1897, por Killian, suas aplicações diagnósticas e
terapêuticas evoluiram.1
Inicialmente, o broncoscópio rígido era utilizado apenas
para exame de traquéia e brônquios fontes e sua utilização
diagnóstica e terapêutica era bastante limitada à árvore
traqueobrônquica. Com a introdução do broncoscópio flexível,
em 1966, foi um grande avanço para a endoscopia respiratória,
possibilitando uma melhor avaliação das vias aéreas e novas
formas de coleta de materiais para diagnóstico.2
O contínuo desenvolvimento de broncoscópios flexíveis
de menor calibre (maior alcance), com novas funções e
acessórios, têm possibilitado avaliação mais minuciosa da
mucosa, acesso a lesões pulmonares mais periféricas e
abordagens através das paredes traqueais e brônquicas.

Métodos endoscópicos diagnósticos por imagem
Com o desenvolvimento da tecnologia em imagem
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endoscópica, surgiram vários métodos para detectar lesões
precoces de mucosa.
1- Cromoscopia Digital
- Autofluorescência
A endoscopia com autofluorescência foi desenvolvida
para a detecção de lesões neoplásicas precoces, baseada
na capacidade de fluorescência dos tecidos normais sem
necessidade do uso de drogas. As displasias moderadas ou
intensas mostram menos fluorescência do que o tecido
normal quando excitadas pela luz azul (comprimento de onda
de 380 a 460 nm). Assim, áreas de tecido normal se apresentam
com coloração esverdeada, enquanto áreas suspeitas de
displasia ou carcinoma in situ são observadas com coloração
acastanhadas ou azuladas quando submetidas à
broncoscopia com autofluorescência.
A utilização da autofluorescência, durante a broncoscopia
em pacientes com alto risco para câncer de pulmão, aumenta
em aproximadamente 3 vezes a detecção de lesões precoces
de neoplasia brônquica se comparada à luz branca
convencional.3,4
- “Narrow Band Imaging”
O NBI utiliza aplicação de luz com diferentes
comprimentos de onda. São utilizadas a luz azul (415 nm)
que evidencia capilares de mucosa e submucosa e a luz verde
(540nm) que evidencia vasos mais profundos (figura 1). Da
mesma forma que a autofluorescência, estudos têm
demonstrado aproximadamente 3 vezes mais detecção de
lesões precoces na mucosa brônquica com a utilização do
NBI. A comparação entre a autofluorescência e o NBI
mostrou, em alguns estudos, um leve aumento de
sensibilidade do NBI em relação à autofluorescência.5
2- Magnificação de Imagem
Recentemente, foi desenvolvido processo para
magnificação de imagens endoscópicas, aumentando a
mucosa estudada em até 110 vezes. Muitos estudos têm
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.1/2012

1- Guiadas por RX-Fluoroscopia
O rendimento diagnóstico da broncoscopia irá depender
se a lesão é central ou periférica e se é > a 2 cm. Assim, lesões
centrais, endoscopicamente visíveis, têm rendimento
diagnóstico de aproximadamente 88%. Lesões periféricas
maiores que 2 cm são diagnosticadas em aproximadamente
68% com métodos broncoscópicos guiados por fluoroscopia.
Por outro lado, lesões menores que 2 cm têm aproximadamente
34% de rendimento diagnóstico pela broncoscopia
convencional com coleta de material guiada por fluoroscopia.8

Fig. 1- Imagem endoscópica com vascularização aumentada em
mucosa de carcinoma brônquico com uso de NBI. Serviço de
Endoscopia Respiratória InCor-HCFMUSP

demonstrado que o seu uso em pacientes com alto risco de
câncer de pulmão aumenta a sensibilidade na detecção da
neoplasia precoce, evidenciando aumento do espessamento
epitelial brônquico, aumento da vascularização da submucosa
e consequentes áreas de mucosa brônquica displásica. A
associação da magnificação de imagem com o NBI ou à
autofluorescência tem mostrado aumento da sensibilidade na
detecção de lesões precoces se comparado à realização do
procedimento apenas com luz branca convencional.6
3- Tomografia por Coerência Óptica
A tomografia de coerência óptica ou “Optical Coherence
Tomography “(OCT) é uma técnica diagnóstica de imagem
não invasiva, relativamente nova e promissora, que oferece
imagens em alta resolução da secção transversal de tecidos
vivos complexos. Suas imagens são geradas em tempo real e
permitem visualizar estruturas celulares e extracelulares até 3
mm abaixo da superfície, com uma resolução espacial que varia
de 1-20 µm, se aproximando do nível histológico convencional.
O procedimento não requer contato entre os instrumentos
e o tecido. Não há a necessidade de injeção de contraste
endovenoso ou de corantes tópicos, e a radiação ionizante
não é utilizada.
Há poucos estudos com utilização da OCT na avaliação
do trato respiratório, mas a perspectiva é que a utilização
das sondas flexíveis da OCT através da broncoscopia
convencional possa proporcionar a geração de imagens em
alta resolução para detecção do câncer de pulmão.7

Métodos endoscópicos diagnósticos para
coleta de materiais
Na abordagem diagnóstica de nódulos periféricos através
de procedimentos broncoscópicos, é fundamental a
utilização de método para guiar a pinça de biópsia, escova
de coleta citológica e agulhas de punção aspirativa.
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.1/2012

2 - Guiadas por TC-Fluoroscopia e Broncoscopia Virtual
A evolução dos equipamentos de tomografia
computadorizada (TC) tem um papel importante na abordagem
broncoscópica dos nódulos periféricos. O desenvolvimento
de técnicas de processamento tomográfico, resultando em
imagens bidimensionais e tridimensionais, aumentou o
fornecimento de informações anatômicas para o
broncoscopista. Técnicas bidimensionais, reconstruções
multiplanares e técnicas de 3D, como broncoscopia virtual
podem fornecer orientações precisas para a realização de
biópsias transbrônquicas, escovados citológicos
brônquicos e punções aspirativas por agulhas, aumentando
a sensibilidade no diagnóstico de nódulos periféricos.9, 10
3 - Ecoguiadas por EBUS setorial
Seguindo a tendência da endoscopia digestiva, novos
videobroncoscópios foram acrescidos de pequenos probes
de ultrassonografia em sua extremidade distal
(ecobroncoscopia setorial ou linear) (figura 2).
O ecobroncoscópio (EBUS) possibilita a punção aspirativa
ecoguiada, em tempo real, de lesões e massas paratraqueais
ou peribrônquicas, assim como linfonodos mediastinais e
hilares. Para isso é necessário que o equipamento seja
acoplado à processadora de imagens endoscópicas e à
processadora de imagens ultra-sonográficas.
O procedimento pode ser realizado em ambiente
ambulatorial sob sedação e anestesia local ou em ambiente
cirúrgico sob anestesia geral (através de máscara laríngea).
Para a punção aspirativa ecoguiada é necessária utilização de
agulha específica para EBUS. A coleta do material é realizada de
forma sistematizada e padronizada, possibilitando muitas vezes
o diagnóstico de neoplasias pulmonares e o seu estadiamento
linfonodal em um mesmo procedimento (figura 3).
Para maior otimização do procedimento com coleta do
material cito/histológico e preparo do material, sugerimos a
realização do procedimento com citologista.
O material coletado através da punção ecoguiada deve
ser enviado em lâminas para avaliação citológica e em formol
para emblocado celular. Este último propicia a avaliação
imunohistoquímica e testes para avaliação de mutação
genética do tumor.11
4 - Ecoguiadas por Miniprobes radiais
A partir da década de 1990, iniciou-se a utilização de
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Fig. 4 - Miniprobe de ecobroncoscopia radial sendo introduzido
no canal de trabalho do broncoscópio standard - Serviço de
Endoscopia Respiratória InCor-HCFMUSP

Fig. 2 - Ecobroncoscópio setorial, detalhe do probe
ultrassonográfico com balão preenchido e agulha de punção.
Imagem cedida pela Olympus Medical Systems.

miniprobes de ultrassonografia através do canal do
broncoscópio flexível para avaliação de invasão de tumores
endoluminais e para guiar (não em tempo real) punções e
biópsias de lesões ao longo da árvore traqueobrônquica,
além da visão endoscópica. Essa modalidade é denominada
ecobroncoscopia radial.
Os miniprobes para utilização em broncoscopia são
disponíveis com frequência de 10 a 30 MHz e os diâmetros
para utilização através de canal de equipamento standard e
terapêutico. Fig 4
Mais recentemente, foi desenvolvido miniprobe com
sistema para identificar a localização de nódulos periféricos
(“guide sheath”). Após a localização do nódulo periférico,
retira-se o miniprobe, mas mantém-se a bainha no local para
guiar a pinça de biópsia, escova de citologia ou agulha de
punção aspirativas. Esse método tem aumentado a

sensibilidade no diagnóstico de nódulos periféricos
pequenos com pouca utilização da fluoroscopia (menor
exposição à radiação) (Fig 5). Essa modalidade de miniprobes
radiais (“guide sheath”) ainda não está disponível no Brasil.12
5 - Navegação Eletromagnética
Outro avanço recente na abordagem de lesões
pulmonares periféricas e linfonodomegalias mediastinal e
hilar tem sido o desenvolvimento de sistemas de navegação
em broncoscopia. O primeiro sistema aprovado, com base
em navegação eletromagnética (REM; superDimension
InReach Sistema, Ltd., Herzliya, Israel), usa placa
eletromagnética para gerar campo magnético ao redor do
paciente, sonda de sensor magnético e integração
tridimensional com reconstrução tomográfica e posição do
broncoscópio. Este sistema permite que a broncoscopia seja
guiada de forma tridimensional, através das vias aéreas até a
lesão a ser diagnosticada. Vários estudos têm demonstrado
sensibilidade diagnóstica da broncoscopia guiada por navegação
eletromagnética, entre 67% e 74%, independente do tamanho da
lesão. Atualmente, acredita-se que o melhor rendimento
diagnóstico de pequenas lesões periféricas possa ser da
combinação de vários métodos diagnósticos broncoscópicos,
sendo navegação eletromagnética um desses métodos.
Os sistemas de navegação de broncoscopia podem ser
limitados em aplicação geral por seu alto custo de capital e
treinamento necessário para o uso ideal do sistema. No
momento atual, a maior experiência com estas tecnologias
são em centros de excelência com resultados de difícil
reprodutibilidade em centros menos experientes. Mais
importante ainda, a falta de estudos randomizados
comparativos com estas tecnologias levanta preocupações
sobre o seu papel em comparação com as abordagens
tradicionais ou de ultrassonografia.13

Perspectivas futuras
Fig. 3- Imagem de punção ecoguiada por ecobroncoscopia setorial
ou linear (linfonodo mediastinal). Serviço de Endoscopia
Respiratória InCor-HCFMUSP
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Endomicroscopia confocal a laser e Endocitoscopia
A endomicroscopia confocal a laser fluorescente e a
endocitoscopia por ampliação e magnificação da imagem da
mucosa são técnicas promissoras na detecção endoscópica
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.1/2012
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propriedade confocal do sistema.
Apesar de vários estudos realizados na área, o papel da
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pulmão continua indeterminado, mas com perspectivas
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Conclusão
O surgimento de novas tecnologias em endoscopia
respiratória na abordagem da neoplasia pulmonar, tem
proporcionado um aumento no rendimento diagnóstico das
lesões, tanto precoces quanto avançadas, centrais ou periféricas.
A ecobroncoscopia tem mostrado papel fundamental tanto
no diagnóstico da neoplasia pulmonar como no seu
estadiamento linfonodal.
A broncoscopia com navegação eletromagnética parece
ter sua maior aplicação em combinação com outros métodos
para guiar as coletas de material.
Técnicas de análise citológica “in vivo” poderão ter, no
futuro, um grande impacto na avaliação de lesões precoces,
assim como a análise de biomarcadores tumorais com o
objetivo não apenas diagnóstico, mas também para as
intervenções terapêuticas.
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inflamatórias, congênitas, vasculares e neoplásicas. A maioria
dos NP são benignos, correspondendo principalmente a
linfonodos intrapul-monares e granulomas pós-infecciosos,
mas alguns podem ser malignos, decorrentes de neoplasias
pulmonares primárias ou metastáticas. Embora apenas a biopsia
do nódulo seja capaz de fornecer o diagnóstico definitivo,
dados clínicos e de imagem ajudam na caracterização do NP e
para guiar a conduta clínica.
O diagnóstico do NP é rotineiramente feito pela radiografia
simples de tórax, usualmente de modo incidental em pacientes
assintomáticos. Sua prevalência varia conforme o método

Introdução
Nódulo pulmonar é definido como uma opacidade focal e
arredondada, menor que 3,0 centímetros, pelo menos
parcialmente envolta por parênquima pulmonar, usualmente
com densidade de partes moles ou de cálcio (figura 1)1 Após
o advento dos tomógrafos com múltiplos detectores
(“multislice”) e cortes finos, é comum encontrarmos mais
de um nódulo no parênquima pulmonar; por tal motivo,
adotaremos no texto o termo nódulo pulmonar (NP), em vez
de nódulo pulmonar solitário.
Muitas são as causas de NP, incluindo doenças infecciosas,

A

B

Fig. 1. Exemplos de nódulos pulmonares visualizados em radiografia de tórax em PA (A) e em tomografia computadorizada com janela
de pulmão (B).
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Fig.2. Imagem nodular vista na radiografia de tórax em PA (seta em A), que correspondia a osteófito proeminente (seta em B) na primeira
articulação condrocostal, melhor caracterizado pela tomografia computadorizada.

diagnóstico empregado, sendo da ordem de 0,1 a 0,2% em
radiografias simples de tórax, 20-50% em tomografias
helicoidais e 60-70% em tomografias com múltiplos
detectores.2,3 A radiografia de tórax é muito limitada para
visualização de NP com menos de 0,6 cm, exceto quando
estes são difusamente calcificados, e tem baixa sensibilidade
(cerca de 50%) para lesões de 0,6 a 1,0 cm.4,5
O primeiro passo após a detecção de um NP é a certificação
de que a lesão visualizada corresponde realmente a um nódulo
pulmonar, já que cerca de 20% dos NP detectados na
radiografia não são nódulos pulmonares, mas sim imagens
nodulares decorrentes de osteófitos (figura 2), fraturas
costais, lesões cutâneas, sobreposição de imagens, sombra
mamilar ou artefato radiológico. Apesar de incidências
radiográficas adicionais ajudarem em alguns casos, o melhor
método para certificação diagnóstica é a tomografia
computadorizada (TC), que também é o exame de escolha
para caracterização do NP.

Morfologia do nódulo pulmonar
a) Tamanho e localização da lesão
De um modo geral, quanto menor o nódulo, maior a chance
de que seja benigno. Cerca de 80 % dos NP benignos medem
menos que 2,0 cm6,7 e a chance de malignidade em nódulos
menores que 0,5 cm é muito baixa (inferior a 1%). Contudo, o
pequeno tamanho não descarta a possibilidade de
malignidade. Um estudo de Ginsberg et al., avaliando nódulos
ressecados por videotoracoscopia, demonstrou que 15% dos
nódulos malignos mediam menos que 1,0 cm e 42%, menos
que 2,0 cm no momento do diagnóstico, sendo que a chance
de malignidade aumentava quando os pacientes tinham
neoplasias malignas conhecidas.8
Os tumores primários de pulmão são mais frequentes nos
lobos superiores, mas esta também é uma localização comum
de processos infecciosos granulomatosos, o que pode ser
um fator de confusão em países com alta prevalência de
tuberculose, como o Brasil. A localização perifissural e
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.1/2012

subpleural é habitual para linfonodos intrapulmonares e é
um fator preditivo de benignidade. Em um estudo realizado
por Ahn et al, dos 234 nódulos perifissurais avaliados,
nenhum correspondia a lesão neoplásica maligna.9
b) Forma e bordas
Apesar da maioria dos nódulos benignos serem redondos
ou poligonais, com contornos lisos e margens bem definidas,
cerca de 20% dos nódulos malignos podem ter margens bem
definidas e regulares.10 Contornos lobulados também podem
ser vistos em nódulos benignos ou malignos. O único
aspecto que é relativamente específico é o contorno irregular
com margens espiculadas, que está mais associado a lesões
malignas. Contudo, esta morfologia pode ser vista em lesões
inflamatórias e infecciosas, de modo que a forma e bordas
da lesão são aspectos auxiliares e importantes na
caracterização dos NP, mas não patognomônicos.
c) Características internas
O NP pode ter calcificações dos seguintes tipos: central,
difusa, concêntrica, “em pipoca”, excêntrica e amorfa (figura
3). Os três primeiros tipos de calcificação são geralmente
encontrados em granulomas e a calcificação grosseira, com
aspecto de “pipoca”, está associada ao diagnóstico de
hamartoma pulmonar, correspondendo à calcificação de
matriz condroide no interior da lesão. Calcificações
excêntricas e amorfas são incaracterísticas, podendo ser
vistas em nódulos benignos ou malignos.
A presença de gordura também é fator preditivo de
benignidade, pois é um aspecto usual em hamartomas
pulmonares (figura 4). Portanto, um nódulo com gordura ou
com calcificação central, difusa, concêntrica ou “em pipoca”
é muito possivelmente benigno, não sendo necessária
investigação complementar, apenas seguimento em casos
selecionados. Os demais nódulos são incaracterísticos e
devem ser investigados ou seguidos conforme suspeita
clínica.
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Fig.3. Imagens de tomografia computadorizada demonstrando nódulos pulmonares com calcificação difusa (A), em “pipoca”(B) e
excêntrica (C).

análise histológica com áreas de fibrose com colapso,
atividade fibroblástica e focos invasivos vistos em
adenocarcinomas com pior grau de diferenciação. Nódulos
em VF maiores que 1,0 cm mais freqüentemente representam
adenocarcinomas do que HAA, mas a diferenciação na
prática destas condições é limitada, sendo geralmente
realizada pela análise histopatológica, após exérese da lesão.

Avaliação do crescimento do NP

Fig. 4. Hamartoma pulmonar na tomografia computadorizada,
caracterizado como nódulo de contornos regulares, contendo
gordura.

Cavidades e broncogramas aéreos são achados
inespecíficos, pois podem ocorrer em nódulos benignos ou
malignos; no contexto de malignidade, cavidades estão mais
frequentemente associadas a carcinomas espinocelulares.
d) Atenuação
Os NP podem ser sólidos, semissólidos (SS) ou ter
atenuação de vidro fosco (VF) (figura 5). As lesões SS ou em
VF são menos comuns que as sólidas; contudo, têm maior
probabilidade de malignidade, principalmente quando SS 11).
Lesões em VF persistentes são suspeitas para hiperplasia
adenomatoide atípica (HAA), adenocarcinomas in situ ou
adenocarcinomas minimamente invasivos, mas podem
também representar áreas focais de fibrose ou pneumonia
em organização.12
O componente sólido dos nódulos SS se relaciona na
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Tempo de duplicação (TD) corresponde ao período para
um NP dobrar de volume. Na maioria das lesões malignas
este tempo varia de 30 a 400 dias; lesões com crescimento
muito rápido (TD < 30 dias) são geralmente benignas, de
etiologia inflamatória e/ou infecciosa. TD maiores que 400
dias são associados a hamartomas pulmonares e algumas
neoplasias de crescimento lento, como os adenocarcinomas
de crescimento lepídico e tumores carcinoides. Nesses casos,
seguimentos tomográficos mais prolongados (até 5 anos)
são recomendados (figura 6).
O método mais simples e barato para avaliar o crescimento
de um NP consiste na comparação do exame de imagem atual
com algum anterior, sendo que a estabilidade por dois anos
está muito associada a benignidade, principalmente em NP
sólidos. Contudo, um dos maiores problemas na avaliação
do crescimento de NP é o uso de medidas bidimensionais,
que apresentam grande variabilidade intra e interobservador,
principalmente para lesões diminutas, de contornos
irregulares ou semissólidas. Pequenas variações na medida
do maior diâmetro de um NP subcentrimétrico são comuns
na prática diária, mas podem representam grandes mudanças
no cálculo do volume total. A avaliação volumétrica
tridimensional tem sido preconizada para acessar de forma
mais correta o crescimento de NP e minimizar estes problemas,
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.1/2012
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Fig.5. Nódulos pulmonares de diferentes atenuações na tomografia computadorizada: sólido (A), em vidro fosco (B) e semissólido (C).

Fig.6. Imagens de tomografia computadorizada, com janela de
pulmão, demonstrando crescimento lento de adenocarcinoma
pulmonar de predomínio lepídico.

mas ainda é uma técnica sujeita a erros e que demanda muito
tempo, principalmente quando realizada de forma manual.
Softwares mais rápidos, precisos e disponíveis para a realização
da volumetria de NP estão em desenvolvimento e, possivelmente,
tornarão mais rotineira a estimativa do volume de nódulos.

Tomografia por emissão de pósitrons
acoplada à tomografia computadorizada
(PET/CT) na Avaliação do NP
O PET/CT tem sido a cada vez mais empregado para
caracterização de nódulos pulmonares, principalmente em
virtude do seu alto valor preditivo negativo, em torno de
95%. Nódulos pulmonares com captação da glicose marcada
(FDG) no PET/CT devem, na maioria das vezes, ser
submetidos a procedimentos invasivos, como biopsia ou
ressecção da lesão, para confirmação diagnóstica, pois tanto
neoplasias como processos inflamatórios e/ou infecciosos
podem apresentar alta atividade metabólica. Nódulos
negativos no PET/CT, por outro lado, são usualmente
benignos, mas deve-se ter atenção a possíveis falsosnegativos, comuns em nódulos menores que 0,8 cm e tumores
com baixa atividade metabólica, como carcinoides e
adenocarcinomas in situ e minimamente invasivos (13).
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.1/2012

A avaliação semiquantitativa da captação de FDG pelo
nódulo é feita pela medida do valor de captação padrão, ou
“Standard Uptake Value” (SUV), que consiste em uma
relação entre a captação de FDG em uma zona de interesse,
a dose injetada da glicose marcada e o peso ou superfície
corporal do paciente. O SUV depende de vários fatores, como
o tempo de inicio do exame após a injeção de FDG, tipo de
protocolo de correção de atenuação utilizado e as
características do aparelho empregado. A ideia inicial que o
SUV pudesse ser utilizado para distinção entre lesões
benignas e malignas (um SUV acima de 2,5 caracterizaria
uma lesão maligna) não se mostrou útil, havendo uma grande
intersecção de casos benignos e malignos quando
empregado este nível de corte. Portanto, a avaliação da
captação de FDG é uma somatória das analises qualitativa e
semiquantitativa, levando-se em consideração os aspectos
tomográficos e os dados clínicos.
Para pacientes com probabilidade baixa ou intermediária de
câncer e nódulos iguais ou maiores que 0,8 cm, o PET/CT pode
ser uma ótima opção para caracterização da lesão (figura 7) e
guiar a conduta clínica (14,15). No caso de um exame negativo,
seguimento com estudos tomográficos é recomendado. Em
casos positivos, recomenda-se prosseguir a investigação,
usualmente com biopsia ou ressecção cirúrgica da lesão.
Em casos com alta probabilidade de câncer, o papel
diagnóstico do PET/CT é limitado, já que resultados
positivos ou negativos do exame não alteram a conduta
clínica, que geralmente será a investigação invasiva. Nestes
casos, o PET/CT é útil para guiar o local de biopsia e realizar
o estadiamento de corpo inteiro.

Avaliação do realce do nódulo pulmonar pela
TC (Protocolo de Swensen)
A avaliação do realce do NP após injeção intravenosa de
contraste iodado também pode ser empregada para sua
caracterização. Realces inferiores a 15 U.H. são mais comuns
em lesões benignas e realces superiores a este nível de corte
são incaracterísticos (16). Contudo, o emprego do protocolo
descrito por Swensen se aplica apenas a nódulos bem
definidos, maiores que 0,7 cm, sem calcificações, cavidades
ou contornos irregulares. São necessários cortes finos e
29
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Fig.7. Mulher de 50 anos, fumante (40 anos-maços), com nódulo no lobo inferior direito, incaracterístico nas imagens da tomografia
computadorizada (A) e sem captação anômala da glicose marcada nas imagens do PET/CT (B e C), de provável natureza benigna.

rigor técnico com relação à dose injetada de contraste e
protocolo de aquisição. Tais exigências limitam seu uso na
prática diária, principalmente em centros onde o PET/CT
está disponível, por se tratar de um método mais acurado17;
contudo, quando o PET/CT não puder ser utilizado ou não
estiver disponível, o protocolo de Swensen pode ser uma
opção para caracterização de alguns NP.
A tomografia computadorizada com dupla energia é uma
nova tecnologia capaz de distinguir o iodo e fornecer uma
sequência virtual não contrastada após uma única aquisição
tomográfica pós contraste, possibilitando a avaliação do
realce com doses menores de radiação e menor tempo de
exame. 18 Mais estudos são necessários para validar a
aplicabilidade desta técnica na avaliação rotineira do NP.

Conduta nos Nódulos Pulmonares
Com o advento dos tomógrafos helicoidais e o aumento
do número de nódulos incidentais encontrados em exames
tomográficos, a Sociedade Fleischner propôs, em 2005, um
guia para o manejo das lesões sólidas em pacientes acima de
35 anos, não oncológicos e sem suspeita de infecção.19 Como
99% dos NP que medem até 0,4 cm são benignos e freqüentes,
não haveria necessidade de repetir o exame em pacientes com
baixo risco para malignidade e um único exame tomográfico
apos 12 meses é sugerido para indivíduos com alto risco. Para
NP medindo entre 0,5 e 0,8 cm, a estratégia seria um controle
tomográfico que varia conforme o tamanho da lesão e o risco
do paciente, sendo a estabilidade em 2 anos considerada um
indicador de benignidade. Lesões acima de 0,8 cm devem ter
um seguimento tomográfico mais rigoroso ou ser melhor
estudadas de forma não invasiva (protocolo de Swensen, PET/
CT) ou invasiva (biopsia, ressecção).
Os nódulos SS ou em VF apresentam outro
comportamento biológico e devem ser seguidos de outra
forma, conforme proposto por Godoy e Naidich.20 Lesões
em vidro fosco menores que 0,5 cm só precisariam de
acompanhamento caso múltiplas. Quando maiores de 0,5 cm,
é sugerida uma TC apos três meses e depois anual por 3 a 5
anos, caso a lesão seja persistente. Cirurgia deve ser
considerada no caso de aumento do tamanho do nódulo em
VF ou aparecimento de partes sólidas. Em lesões SS sugerese uma tomografia em 3 meses e, caso esta seja persistente,
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deve-se prosseguir a investigação com PET/CT ou cirurgia.
A probabilidade pré-teste de malignidade do NP também
deve ser considerada no manejo clínico e na escolha dos
métodos de investigação complementares. Esta leva em
consideração vários fatores, como idade do paciente,
morfologia do NP e consumo de tabaco, podendo ser feita
através de cálculo Bayesiano em sites disponíveis na internet
(por exemplo: www.chestx-ray.com). Caso a probabilidade
de câncer seja muito alta (maior que 60%), recomenda-se
uma investigação mais rigorosa da natureza do NP, que pode
ser feita por biopsia ou ressecção cirúrgica. NP com baixo
risco de malignidade (menor que 10%) podem ser
acompanhados com controles tomográficos e análise de
crescimento. Lesões pulmonares com risco intermediário de
malignidade (entre 10-60%) podem representar uma boa
indicação para a realização de outros métodos não invasivos,
como a injeção dinâmica de contraste iodado (protocolo de
Swensen) e o PET/CT.

Conclusão
Os NP são achados rotineiros em exames de imagem,
principalmente em estudos tomográficos com múltiplos
detectores. Algumas características, como gordura e
calcificações típicas, auxiliam na caracterização de certos
nódulos como benignos. Contudo, a maior parte dos nódulos
tem aspecto incaracterístico, podendo ser estudados por
seguimento tomográfico ou por meio de técnicas como o
protocolo de Swensen ou PET/CT. Os dados clínicos,
associados a comparação com estudos anteriores, análise
do risco de neoplasia e os aspectos de imagem, devem
sempre ser avaliados em conjunto, para caracterização mais
precisa dos nódulos pulmonares.
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Centros de Referência em
HAP no Estado de São Paulo
SÃO PAULO CAPITAL
FMUSP - InCOr - Pneumologia do Hospital das Clínicas(*)
Responsável: Prof. Dr. Rogério Souza e Dr. Carlos
Jardim
Endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar 44
Horário Atendimento: 4º e 6º feira a partir das 8h
Tel: 11 3069-5034
e-mail: rogerio.souza@incor.usp.br
Hospital Servidor Público Estadual de São Paulo
Dr. Responsável: Dr. Carlos Alberto de Castro Pereira
Endereço: Rua Pedro de Toledo, 1800
Horário Atendimento: 2ª feira a partir das 8h
Tel: 11 5088-8648
Instituto Dante Pazzanese (*)
Endereço: Avenida Dr. Dante Pazzanese, 500 - Vila
Mariana
Tel: 11 5085-6413 ou 5085-6412
UNIFESP - Hospital São Paulo - Pneumologia (*)
Responsável: Dra. Jaquelina Sonoe Ota
Endereço: Rua José de Magalhães, Vila Clementino
Horário Atendimento: 5° feira a partir das 13h
Tel: 11 5549-1830
e-mail: jaqueota@uol.com.br
UNIFESP – Hospital São Paulo - Cardiologia (*)
Responsável: Dra. Célia Maria Camelo Silva
Endereço: Rua dos Otonis, 897
Horário Atendimento: 2ª feira a partir das 8h
Tel: 11 5549-9064
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo - Cardiologia (*)
Endereço: Rua Cesário Motta Júnior, 112 - Vila Buarque
Tel: 11 2176-7000
CAMPINAS
UNICAMP - Hospital das Clínica - Pneumologia (*)
Responsável: Dra. Monica Corso Pereira e Prof.Dra.
Ilma Aparecida Paschoal
Endereço: Rua Zeferino Vaz S/N Prédio HC-UNICAMP
Horário Atendimento: 4º feira a partir das 13h30
Tel: 19 3521-7776 e 3521-7907
Hospital Municipal Dr. Mário Gatti
Endereço: Av. Prefeito Faria Lima, 340 - Pq. Itália
Tel: 19 3772-5700
BOTUCATU
UNESP - Hospital das Clínicas de Botucatu (*)
Responsável: Prof. Dr. Hugo Hyung Bok Yoo
Endereço: Distrito Rubião Jr.
Horário Atendimento: 4º feira a partir das 8h
Tel: 14 3882-2969
RIBEIRÃO PRETO
FMUSP Ribeirão Preto - Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto (*)
Responsável: Dr. Adriana Ignácio de Pádua
Endereço: Av. Bandeirantes 3900 - Monte Alegre
Horário Atendimento: 3º feira a partir das 13h (Triagem)
Tel: 16 3602-2631
São José do Rio Preto
Hospital de Base (*)
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 5544 - Vila São Pedro
Tel: 17 3201-5000
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Poluição e câncer de pulmão

(arquivo pessoal)

Embora os efeitos da poluição tenham sido descritos
desde a antiguidade, associados às catástrofes naturais
(erupções vulcânicas e incêndios) e a formação de núcleos
urbanos,1,2 foi com o advento da revolução industrial que
passou a atingir em grandes proporções. Os conhecidos
episódios caracterizados pela formação de nuvens de
poluentes ocorridos no Vale do Meuse (Bélgica) em 1930,
Donora (Pensilvânia-EUA) em 1948 e, sobretudo do episódio
de Londres, em Dezembro de 1952, responsável por 12 mil
mortes,3 deram relevância ao tema que passou a ser estudado,
sendo introduzidas as primeiras normas para o controle das
emissões no ar em diversos países.
Considera-se ar poluído quando ocorre a presença de
gases, vapores e material particulado que não estão
presentes normalmente em sua composição ou, quando
constituintes do mesmo, estão em elevada concentração.1,2
Os poluentes, quanto à forma física, podem ser gasosos
(dióxido de nitrogênio - NO2, dióxido de enxofre- SO2,
monóxido de carbono- CO e ozônio-, O3,) ou formados por
material particulado (MP). O material particulado é
classificado, segundo seu tamanho, em partículas inaláveis-

MP10 (diâmetro aerodinâmico <10µm), partículas finas-MP2,5
(diâmetro aerodinâmico <2,5µm) e partículas ultrafinas ou
nanopartículas - MP0,1 (diâmetro aerodinâmico <0,1µm). As
partículas menores do que 4 µm (fração respirável) são as que
apresentam maior toxicidade, por atingirem a região alveolar,
poderem passar para a corrente sanguínea e porque para uma
mesma massa possuem uma superfície reativa muito maior.1,2,4
A exposição a poluentes no ar ambiental externo,
comumente chamado de poluição outdoor, está associada
ao aumento de incidência e exacerbação de doenças
cardiorrespiratórias, sendo responsável, por 1,150 milhão
de óbitos por ano.5
Entre as doenças associadas à exposição crônica a
poluentes encontra-se o câncer de pulmão.
Apesar de poluentes gasosos também estar associados
ao câncer de pulmão,6,7 parecer ser o material particulado,
uma complexa e variada mistura que inclui carbono, metais
(cromo, arsênico, níquel e cádmio), sílica, asbesto, sulfatos,
nitratos e hidrocarbonetos, que oferecem os maiores riscos.
4,8
As principais fontes de poluição externa são os veículos
automotivos e as indústrias, com os primeiros predominando
na maioria das grandes cidades (Figura 1). Em diversas

Fig. 1. Foto da cidade de São Paulo onde pode ser visualizado, a partir da Serra da Cantareira, a mancha de poluição que cobre a cidade.
32

Pneumologia Paulista Vol. 26, No.1/2012

regiões do mundo e do Brasil a queima de biomassa (canade-açúcar, de florestas e de pastagens) se constitui na
principal fonte de poluição do ar.8,9
A associação entre poluição e câncer de pulmão embora
não seja recente,10,11 só foi bem estabelecida com os estudos
de coorte publicados no início dos anos 90 do século
passado.12 Atualmente diversos estudos têm evidenciado
os efeitos da exposição a poluentes e o desenvolvimento de
câncer de pulmão, atribuídos tanto pela ação direta dos
cancerígenos presentes na poluição, como pela inflamação
crônica induzida pelos mesmos.2,4
Estudo prospectivo envolvendo 500.000 adultos de 50
estados dos EUA,13 encontrou um aumento de 14% na
incidência de câncer de pulmão, associados à elevação em
10 ìg/m3 na concentração de material particulado (PM2,5).
Estudo que analisou conjuntamente dados de 11 estudos
casos-controles europeus e canadenses encontrou um risco
aumentado para exposição acumulada de poluentes da queima
de diesel de 1,31 (IC95%: 1,19-1,43) com significativo efeito
dose-resposta.14 Estudo realizado em países europeus atribui
entre 5 e 7% dos cânceres de pulmão, em não fumantes e exfumantes, respectivamente, aos efeitos da poluição.15 Estudo
recém publicado com análise estendida do Harvard Six Cities
Study, um dos primeiros estudos de coorte sobre efeitos da
poluição12, revelou um risco de aumentado de mortalidade de
37% (IC95%: 7-75) para câncer de pulmão associado a cada
aumento de 10µg/m³ na concentração de PM2,5.16
Danaei e col,17 em estudo global, estimou, para o ano de
2001, em 5% os óbitos por câncer de pulmão associados à
poluição ambiental externa. A estimativa global da OMS para
2004,5 atribui aos efeitos da poluição do ar ambiental externo,
cerca de 8% (104 mil) dos óbitos por câncer de pulmão.
Estudo publicado em 2010,18 a partir de estimativas das
emissões antropogênicas de material particulado em todos
os continente, determinados em modelos comparativos entre
a era pré-industrial até o presente e, usando os resultados
dos principais estudos de coorte, estimou em cerca de
220.000±80 mil os óbitos atribuídos à poluição do ar, o que
praticamente dobra a fração atribuível sugerida pela OMS,5
passando de 8 para 16 % os cânceres associados à poluição.
Apesar de recente 18 e motivo de debates,19 a contínua
elevação da incidência e mortalidade do câncer de pulmão
no mundo, confere especial interesse no estudo de novos
fatores de risco, alem do tabagismo, como a poluição do ar e
a exposição ocupacional.
Outros riscos ou situações como a exposição domiciliar
ao Radônio20 e o risco associado a moradores próximo de
vias de grande fluxo de veículo (provavelmente associado à
mistura de poluentes) como sugerido em estudo recente21
têm contribuído com novas informações sobre os fatores de
risco. Este ano, 2012, a Agência Internacional de Pesquisa
sobre o câncer (IARC), ligada à OMS, que estuda e classifica
substâncias, agentes e condições quanto à
cancerogenicidade, publicou Monografia, Volume 105, onde
a exposição a poluentes da queima de diesel foi considerada
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.1/2012

cancerígena para o homem,22 apesar da grita dos representantes
da indústria do petróleo e automobilística expressa em seus
bem remunerados pesquisadores “ghost non writer”.23
Embora apresentando variação, a análise dos diversos
estudos de coorte e casos-controle consistentes, sugere
que, em média, a exposição crônica à poluição do ar aumenta
em cerca de 20-40% o risco de incidência e a mortalidade por
câncer de pulmão,4,16,24 é preciso levar em conta que estes
riscos variam entre os países,17,25 pelos níveis de poluentes
e condições sócio-demográficas, a indicar a importância de
estudos em nosso país.
O mecanismo pelo qual a exposição a poluentes causa
câncer envolve a complexa mistura do material particulado,
que pode conter metais, sílica, asbesto e hidrocarbonetos
aromáticos policíclicos (HAP), substâncias reconhecidas como
cancerígenas. Estudo comparando indivíduos expostos à
poluição de origem veicular com trabalhadores de escritórios
encontrou que os primeiros estavam expostos a maiores nível
de material particulado e de HAP, e apresentavam maior
prevalência de quebras das fitas de DNA.26
Embora seja um risco muito inferior a outros como o tabaco
e riscos ocupacionais, a poluição do ar, por atingir a grande
maioria da população do planeta, adquire relevância em saúde
pública que exige medidas para reduzir a liberação de poluentes,
nas cidades o incentivo ao transporte público e no campo a
eliminação das queimadas, bem como o uso da queima de
biomassa e de combustíveis fósseis no interior dos domicílios.
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Introdução
Atualmente o câncer de pulmão é um dos tumores de
maior incidência, sendo responsável por alta taxa de
mortalidade em todo o mundo.1 De forma geral, o prognóstico
é ruim, com sobrevida estimada de 15% em cinco anos, e
cerca de 65% dos pacientes morrem em menos de 1 ano após
o diagnóstico.2 A sobrevida em cinco anos é bem melhor
(49%) quando a doença é ainda localizada; mas apenas uma
percentagem pequena de casos (<16%) é diagnosticada sem
haver disseminação regional ou metástases à distância.3
No câncer de pulmão, os avanços recentes no diagnóstico
e tratamento exigem esforço crescente dos profissionais de
saúde a fim de compreender e atuar adequadamente no
acompanhamento desta doença.4 Assim sendo, torna-se
imperioso conhecer, o mais detalhadamente possível, não
só a fisiopatologia da doença, mas também o seu impacto
limitante na vida do doente e de seus familiares.
O tratamento do câncer de pulmão dependerá do período
em que o diagnóstico é feito. Nos casos de detecção em fases
iniciais a ressecção cirúrgica da lesão geralmente é indicada.
Para estes pacientes, alterações respiratórias podem acontecer
no período pós-operatório, resultantes do trauma cirúrgico,
associado à perturbação da mobilidade diafragmática.5,6
Para os pacientes com câncer de pulmão inoperável, o
tratamento mais utilizado é a quimioterapia. Nestes casos,
os sintomas relacionados ao tumor, como dispneia e fadiga,
podem ser agravados pelos efeitos colaterais do tratamento
quimioterápico. Esses sintomas são responsáveis por
detrimento da capacidade física e funcional dos pacientes e
têm impacto negativo na realização das atividades de vida
diária e nas atividades laborais.
Neste cenário, a reabilitação pulmonar torna-se uma
ferramenta importante no manejo dos sintomas relacionados
ao câncer de pulmão e, consequentemente, na melhoria da
qualidade de vida dos pacientes. Alguns dos sintomas mais
debilitantes do câncer de pulmão, incluindo fadiga, caquexia,
dispneia, ansiedade e depressão, podem ser minimizados com
a realização regular de exercícios. 7-10 Assim como na
reabilitação pulmonar para pacientes com DPOC, os
programas podem ser realizados em ambiente hospitalar,
ambulatorial ou domiciliar.8,9,11
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Conteúdo de um programa de reabilitação
pulmonar
A reabilitação pulmonar para pacientes com câncer de
pulmão pode ser definida como um processo no qual os
indivíduos são assistidos para alcançar o máximo de sua
capacidade funcional dentro dos limites impostos pela
doença oncológica. Assim, os objetivos da reabilitação
visam dar independência funcional, facilitar as adaptações
a mudanças no estado geral de saúde e melhorar a
qualidade de vida.12
Independente da fase em que a doença oncológica se
encontra, os programas devem incluir avaliação,
treinamento, educação e apoio social e psicológico, através
de trabalho interdisciplinar, focado no tratamento
individualizado do paciente.13
A maioria dos programas de reabilitação para pacientes
oncológicos foram embasados em protocolos para pacientes
com DPOC. Assim como naqueles, os pacientes com câncer
que participam desses programas apresentam melhora na
condição física, demonstrada principalmente por aumento
na distância percorrida no teste de caminhada dos seis
minutos (TC6M), sem apresentar melhoras significativas nos
testes de função pulmonar.14,15
O planejamento dos programas de reabilitação abrange
três setores de treinamento:
•Treinamento dos membros inferiores, por meio de
exercícios como caminhar, pedalar, subir escadas, nadar,
correr. Estas atividades são relacionadas com a melhoria do
condicionamento cardiopulmonar e da capacidade funcional
e de exercício;
• Treinamento dos membros superiores, visando
aumentar a capacidade de exercício e também a força
muscular de maneira a reduzir as necessidades
ventilatórias;
•Treinamento muscular respiratório, com o principal
intuito de aliviar a percepção de dispneia.13, 16
Contudo, em muitos casos, os pacientes oncológicos não
conseguem completar o programa de reabilitação e
apresentam menor aderência à continuidade dos exercícios
no domicílio, devido principalmente à progressão da doença
e aumento da incapacidade funcional.14
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Tratamento de reabilitação pulmonar pré e
pós-operatória
A reabilitação no periodo pré-operatório pode reduzir o
risco de complicações pulmonares no período pós-operatório
e melhorar o prognóstico. Os benefícios da reabilitação nesta
fase geralmente incluem ganho no consumo de oxigênio
(VO2) de pico e na distância percorrida no TC6M, sem
alteração significante de função pulmonar.17,18 Este último
aspecto tem resultados conflitantes na literatura médica, pois
alguns autores observaram melhora de VEF1 e CVF, após
programa de reabilitação em pacientes com câncer de pulmão,
levando à redução da limitação funcional e, portanto,
resgatando os valores aceitáveis para indicação cirúrgica.19,20
Apesar de se ter observado redução da tolerância ao
exercício após os procedimentos operatórios, sabe-se que a
reabilitação no periodo pré-operatório contribui para que os
níveis de tolerância ao exercício não atinjam valores menores
que os níveis pré reabilitação.
No entanto, uma importante limitação para programas de
reabilitação no período pré-operatório é o receio de pacientes
e médicos em postergar o ato operatório curativo, devido à
natureza da doença.16
Cirurgias torácicas com ressecção pulmonar conduzem
inevitavelmente, no período pós-operatório, a disfunção
cardiopulmonar, alteração da fisiologia respiratória,
diminuição da tolerância ao exercício e limitação de atividade
física e laboral. Neste contexto, a reabilitação pulmonar tem
papel fundamental.21
De acordo com estudo de revisão sistemática, o exercício
se mostrou uma intervenção segura e bem tolerada por
pacientes com doença curativa, em ambas as situações,
durante ou após a terapia adjuvante. 22 Para tanto, é
mandatória a prescrição personalizada dos exercícios, de
acordo com as condições clínicas, capacidade funcional e
necessidades específicas de cada paciente, respeitando-se
os princípios fundamentais de prescrição de exercício:
frequência (número de sessões por semana), intensidade, tempo
(duração da sessão) e tipo de exercício (modalidade).23

Papel da reabilitação pulmonar em pacientes
não cirúrgicos
A grande maioria dos pacientes com câncer de pulmão é
diagnosticada em fase tardia. Nesta fase são frequentes sintomas
como fadiga, dispneia, além de uma variedade de efeitos
colaterais secundários ao próprio tratamento da doença de
base (quimioterapia e/ou radioterapia), com implicações
diretas na qualidade de vida dos pacientes. A reabilitação
pulmonar nesta fase pode contribuir para aliviar esses
sintomas.24-26
São vários os fatores que influenciam a efetividade e
adaptação neste grupo de pacientes. Entre eles podemos citar
a prática de atividade física pregressa, o esclarecimento quanto
aos benefícios conferidos pelo programa de reabilitação e o
incentivo da equipe multiprofissional e da família.27
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Na prática clínica, é bastante difícil a execução de
programas de reabilitação pulmonar para pacientes com
doença avançada. Em muitos casos, a condição física dos
doentes inviabiliza inclusive a realização dos testes e exames
de avaliação inicial para adequação da prescrição de
exercício. O que explica os achados da maioria dos estudos,
onde apenas metade dos pacientes consegue completar o
tratamento proposto.16
Neste cenário, mais uma vez deve ser enfatizada a
necessidade de personalização rigorosa da indicação e
prescrição das atividades.

Considerações finais
A reabilitação pulmonar para pacientes com câncer de
pulmão tem como principais benefícios: melhora da tolerância
ao exercício, alivio de sintomas, tanto físicos quanto
psicológicos, como dispneia, fadiga e transtornos do humor,
facilitação das adaptações sociais relacionadas à doença, e,
com isso, melhora da qualidade de vida. Além disso, estudos
clínicos preliminares mostraram como benefício redução das
complicações cirúrgicas e, em alguns casos, aumento da
chance de indicação cirúrgica, o que pode contribuir com
melhor prognóstico.
Os programas de reabilitação pulmonar voltados para
pacientes com câncer de pulmão, para serem abrangentes,
devem incluir avaliação pormenorizada da condição do
paciente, treinamento físico, treinamento muscular
respiratório, educação, terapia nutricional, intervenção
psicológica e comportamental, e, quando indicado,
oxigenoterapia e utilização de ventilação não invasiva.
Contudo, ainda falta normatização quanto à escolha
adequada dos pacientes candidatos aos programas de
reabilitação que realmente se beneficiariam destes
protocolos, bem como a melhor forma de treinamento e
acompanhamento destes pacientes, levando-se em
consideração as características específicas da doença
oncológica, principalmente a fase em que se encontra.
A reabilitação pulmonar em pacientes com câncer de
pulmão vem sendo cada vez mais valorizada dentro do
tratamento oncológico, a partir de um número crescente de
estudos clínicos realizados. Desta forma, pode ser
considerada parte importante do tratamento holístico do
câncer de pulmão, contribuindo para melhorar a qualidade
de vida dos pacientes.
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Câncer de pulmão era uma doença rara até a I Guerra
Mundial e muito embora a relação entre o hábito tabagístico e
o aumento de mortalidade por câncer de pulmão tenha sido
estabelecida em 1950, apenas duas décadas mais tarde, isto se
tornou conhecimento comum da comunidade médica e do
público leigo.1 É um problema de saúde de proporções globais.
No Brasil, este tipo de câncer é primeira causa de morte por
câncer, entre homens (15,5 / 100.000 homens) e é o segundo
entre as mulheres, seguindo o câncer de mama, com taxa de
mortalidade ajustada por idade de 9,4 / 100.000 mulheres.2
A forma mais efetiva de controlar a futura incidência de
neoplasia de pulmão é reduzir o tabagismo (prevenção
primária). Assim, as recentes políticas antitabagistas,
adotadas no Brasil têm contribuído para discreta diminuição
da taxa de incidência e de mortalidade por câncer de pulmão
entre os homens, no período compreendido entre 1994-1998
e 2003-2007. Porém, entre as mulheres, foi observado pequeno
aumento destas taxas, no mesmo período de tempo;
provavelmente, por não alteração do hábito tabagístico entre
as mulheres. Além de que, no momento, existe uma população
de ex-fumantes, que permanecem com risco aumentado para
desenvolver neoplasia de pulmão, na dependência da duração
do vício tabagístico. Embora o risco do desenvolvimento de
câncer de pulmão diminua pela cessação do tabagismo, este
risco não é eliminado totalmente. Assim como nos países de
primeiro mundo, a população de ex-fumantes no Brasil
(26milhões), já superou em número os tabagistas correntes
(24,6 milhões) e este perfil permanecerá, provavelmente, pelas
próximas décadas.2
A detecção precoce de tumor de pulmão é incomum na
prática clínica; apenas 16% de todos os tipos de câncer são
diagnosticados em estádio I /II. Sabemos que quando o
câncer de pulmão se torna sintomático, geralmente encontrase em estádio avançado, o que é associado a um prognóstico
é ruim, assim, menos de 15% deles sobrevivem mais de cinco
anos. A sobrevida ruim é atribuída não só à falta de tratamento
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efetivo, mas também ao fato que mais de 2/3 dos pacientes
apresentam-se com metástases, no diagnóstico.3
Estratégias para detectar precocemente o câncer de
pulmão dividem-se em duas categorias:
• Programas de rastreamento, os quais acompanham
indivíduos assintomáticos de alto risco para neoplasia
(prevenção secundária); e
• Programas de detecção precoce (busca ativa), os quais
acompanham indivíduos com sintomas ambíguos da doença.
O rastreamento é uma investigação que deve ser realizada
antes de o indivíduo desenvolver qualquer sintoma, visto que a
ressecção cirúrgica, em estádios precoces, é a única opção
realista para a cura. Assim, o rastreamento, para pacientes
com alto risco de neoplasia, pode ter importante impacto na
mortalidade por câncer de pulmão. O rastreamento ideal teria
alta sensibilidade para detectar a doença antes do
desenvolvimento da fase avançada, alta especificidade,
segurança relativa, aceitabilidade para pacientes e médicos, baixo
custos e reduziria a mortalidade e melhoraria a qualidade de vida.
Detecção precoce é uma abordagem que pode ser aplicada
em várias circunstâncias. É um processo que se baseia em
uma doença com intervalo suficiente para possibilitar a
detecção pré-clínica e na disponibilidade de instrumentos
diagnósticos. Muitos dos indivíduos que desenvolvem
câncer de pulmão têm histórias de sintomas respiratórios
crônicos causados pelo cigarro.
Assim, a distinção entre rastreamento e detecção precoce
é confundida, frequentemente. Com o avanço no
conhecimento científico, os programas de rastreamento
sofreram uma evolução ao longo destas últimas décadas,
como discutiremos a seguir.

1.Rastreamento para câncer de pulmão com
radiograma de tórax e citologia de escarro
O primeiro estudo de rastreamento para câncer de pulmão
aconteceu em 1969 na cidade de Londres. Envolveu mais de
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.1/2012

55.000 indivíduos, estratificados em dois grupos: o primeiro
grupo foi acompanhado com a realização de radiograma de
tórax cada seis meses, por três anos e o segundo com
radiograma de tórax inicial e outro apenas após três anos.
Não foi observada diferença estatisticamente significante,
em termos de mortalidade por neoplasia de pulmão, entre os
dois grupos.
Nos anos 70 aconteceram os estudos de rastreamento
maiores, três deles foram realizados nos Estados Unidos e
um na República Tcheca. Os resultados foram
desapontadores uma vez que eles não mostraram qualquer
redução na mortalidade por neoplasia de pulmão utilizando
como instrumento para o rastreamento o radiograma de tórax
com e sem citologia de escarro comparado com pacientes
não-rastreados. A crítica para estes estudos se baseia no
cálculo inadequado do tamanho da amostra do braço
controle, que resultou em seleção inadequada da
população.4,5
Em 1993, o “Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian
(PLCO) iniciou um estudo de rastreamento de câncer para
determinar se o rastreamento por radiograma de tórax
diminuiria a mortalidade por câncer de pulmão. Os resultados
deste estudo são esperados para 2015.

2. Rastreamento para câncer de pulmão por
tomografia computadorizada de baixa dose
2.1. Estudos Observacionais
Com a introdução da tecnologia da tomografia
computadorizada de baixa dose com múltiplos detectores
(TCBD) nos anos 90, o rastreamento para câncer de pulmão
ganhou um grande impulso. Esta técnica tem como a principal
vantagem ser mais sensível que radiograma de tórax em
detectar lesões parenquimatosas pulmonares menores que
um centímetro.
O primeiro estudo com esta técnica foi realizado pelo grupo
“Early Lung Cancer Action Project” (ELCAP) que recrutou
1000 indivíduos assintomáticos com idade igual ou superior
a 60 anos com historia tabagística de mais de 10 anos / maço.
Neste estudo foi demonstrado que a percentagem de casos
prevalentes (casos de neoplasia de pulmão detectados na
avaliação da primeira TCBD) foi maior que o percentual de
casos incidentes (casos de neoplasia de pulmão detectados
pela avaliação da segunda TCBD). Este estudo, também
demonstrou que a sensibilidade da TCBD foi seis vezes maior
para detectar tumores menores de dez milímetros que a do
radiograma de tórax, e a maioria dos tumores detectados
foram classificados como estádios precoces da doença (85%
eram estádio I), portanto passíveis de cirurgia (96% de taxa
de ressecabilidade). O ELCAP foi expandido através de maior
colaboração internacional, assim, o I-ELCAP contou com a
participação de mais de 30000 indivíduos e os autores
confirmaram alta taxa de sobrevida para os indivíduos com
tumores em estádio I e que foram submetidos à cirurgia. O
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câncer de pulmão foi diagnosticado em 484 participantes e
destes, 85% estavam no estádio I. Todos os participantes
foram acompanhados, em média, por 3,3 anos; usando o
método da estimativa de sobrevida de Kaplan-Meyer, a
sobrevida específica para câncer de pulmão em 10 anos foi
de 80% para os pacientes em geral e de 92 para aqueles que
foram operados no primeiro mês pós-diagnóstico. Os autores
concluíram que o rastreamento poderia prevenir 80% das
mortes por câncer de pulmão, em uma população de risco.6,7
Vários estudos observacionais, em população de risco
para neoplasia de pulmão (ao redor de 65000 voluntários
assintomáticos), revelaram frequência média de 20% (7 a
53%) para as lesões solidas e não-calcificadas. A média da
taxa de detecção de câncer de pulmão foi de 1% (0,4 a 2,7%),
sendo que a proporção de estádio I foi de 80% (50 a 100%).
É importante enfatizar que a taxa de detecção do câncer de
pulmão depende da proporção entre não-fumantes e
fumantes com carga tabagística elevada, em indivíduos acima
de 60 anos, incluídos no estudo.
Existe grande debate em relação à interpretação da alta
taxa de sobrevida encontrada para aqueles pacientes em
estádio I, detectados pela TCBD e submetidos à cirurgia.
Isto porque longa sobrevida não necessariamente equivale
à redução da taxa de mortalidade. Existem alguns vieses a
serem considerados na interpretação do aumento da
sobrevida, pela detecção de pequenas lesões, em programas
de rastreamento:8,9
• Diagnóstico excessivo: detecção de lesões em pacientes
que teriam baixa probabilidade de morrerem pela neoplasia
de pulmão detectada (pseudo-doença). Neste tipo de viés o
indivíduo morre com o tumor e não dele.
• Detecção de lesões indolentes ou de crescimento muito
lento. Os cânceres que crescem lentamente são mais
facilmente identificáveis, pois eles têm uma fase présintomática mais longa. Assim, o aumento da sobrevida seria,
em parte, devido ao crescimento indolente e não deveria ser
atribuído ao diagnóstico e tratamento precoces.
• Detecção em fase pré-sintomática. Por definição, a
sobrevida de um indivíduo é mensurada desde dia do
diagnóstico anatomopatológico até o dia da morte. Assim, o
participante de um programa de rastreamento teria sobrevida
maior pelo fato de tido o diagnóstico do câncer realizado em
fase pré-clínica, e este aumento numérico da sobrevida
aconteceria mesmo se o tratamento fosse ineficaz. Portanto
para o programa de rastreamento ser considerado eficaz, ele
deveria detectar a doença na fase pré-clínica e o que implicaria
em modificação da história natural da doença e, portanto na
redução da mortalidade.
Bach e cols. conduziram um grande estudo observacional
com resultados opostos ao estudo I-ELCAP. Os autores
observaram aumento maior que três vezes do diagnóstico
de casos novos de câncer de pulmão e maior que dez vezes
do número de ressecções, em relação ao esperado;
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entretanto, não observaram redução no diagnóstico de casos
avançados ou de morte por câncer de pulmão. Porém, as
conclusões de Bach e cols. foram criticadas porque os
autores excluíram do calculo da estimativa de mortalidade,
no braço controle hipotético, todas as mortes por câncer de
pulmão ocorridas no primeiro ano, além de excluírem os
participantes com idade superior a 80 anos e os fumantes
com baixa carga tabagística.
Nestes estudos a proporção de participantes com doença
em estádio I caiu substancialmente após o segundo ano de
rastreamento e a mortalidade acumulativa doença-específica
aos 5 anos foi próxima a esperada em grupos sem
rastreamento. Uma explicação possível para isto é que o
rastreamento para câncer de pulmão pode detectar doença
em estádio precoce, de crescimento lento, mas não tem
capacidade para detectar câncer de pulmão mais avançado
com processo de metástase precoce.
Todos estes estudos foram importantes, mas a ausência
de um grupo controle, não permite responder a importante
pergunta: qual o impacto do rastreamento com TCBD na
mortalidade por câncer de pulmão?
2.2. Estudos aleatórios
Uma terceira geração dos estudos de rastreamento são os
estudos aleatórios (braço intervenção versus braço controle).
O objetivo de estudos aleatórios é demonstrar a redução da
mortalidade (número de morte por neoplasia de pulmão
dividido pelo número de indivíduos rastreados), a qual é
considerada uma medida de efetividade do rastreamento. A
redução da mortalidade seria alcançada pelo diagnóstico
precoce do câncer de pulmão, no grupo de indivíduos inclusos
em um programa de rastreamento, em relação a mortalidade
esperada, em um grupo de indivíduos comparáveis, porém
não rastreados ou que estejam um programa de rastreamento
diferente. Este tipo de delineamento não é afetado pelos vieses
anteriormente descritos, portanto pode ser desvendado o
benefício real do rastreamento, comparando tanto a ocorrência
da doença quanto a mortalidade no grupo intervenção e no
grupo controle. Atualmente, sete estudos aleatórios estão em
acompanhamento no mundo, e englobam mais que 90000
participantes.4,5,10
O primeiro estudo com estas características foi o “Lung
Screening Study” (LSS) que comprovou maior taxa de
detecção de neoplasia de pulmão pela TCBD que pelo
radiograma de tórax tanto no rastreamento basal quanto no
segundo rastreamento.
Entusiasmados com estes resultados, o National Cancer
Institute iniciou o primeiro e maior estudo clínico aleatório
em rastreamento para neoplasia de pulmão, “The National
Lung Cancer Screening Trial” (NLST). Este estudo
envolveu mais de 53000 participantes (em torno de 25000 em
cada braço), provenientes de mais de 30 centros nos Estados
Unidos, e foi delineado para detectar 20% de redução na
40

mortalidade por neoplasia de pulmão no braço TCBD, com
poder de teste de 90%. A população de estudo foi composta
por indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 55 a 74
anos, com história tabagística de pelo menos 30 anos/ maço
e que não haviam parado de fumar há mais de 15 anos. O
delineamento do estudo incluiu exames anuais (TCBD ou
radiograma de tórax), em três períodos, e completou a inclusão
em 2006. Este estudo teve como objetivo primário a estimativa
da mortalidade por neoplasia de pulmão, e teve como
objetivos secundários a avaliação da taxa de mortalidade
geral, da taxa de incidência de neoplasia de pulmão, e da taxa
de morbidade relativa tanto ao rastreamento e quanto ao
tratamento instituído pós-diagnóstico. Os resultados iniciais
revelaram que a sensibilidade da tomografia de tórax com
baixa dose e do radiograma de tórax, para o diagnóstico de
neoplasia de pulmão, foi de 24,2% e 6,9%, respectivamente.
No final de 2010, após a análise interina, o “National Cancer
Institute” anunciou o encerramento do estudo. Foram
observadas 354 mortes por neoplasia de pulmão no grupo
TCBD e 442 mortes por câncer de pulmão no grupo radiograma
de tórax, durante o acompanhamento de oito anos. Esta
diferença de 88 pacientes implicou em uma redução
estatisticamente significante de 20,3% na mortalidade por
neoplasia de pulmão. Os participantes locados
aleatoriamente no grupo TCBD apresentaram 7% menos
mortes por causas gerais, incluindo câncer de pulmão, que
os rastreados pelo radiograma. O National Cancer Institute
adverte que estes dados não devem ser extrapolados para
outra população além daquela estudada; portanto não se
pode extrapolar para populações com outras características
como fumantes passivos, indivíduos que cessaram o
tabagismo há mais de 15 anos ou a população geral. Porém
uma análise completa e mais ampla (custo-efetividade,
qualidade de vida do indivíduo que teve seu teste positivo,
biomarcadores no grupo de risco, mutações genéticas e
somáticas associadas ao câncer de pulmão) é esperada, e
será publicada neste ano.11-16
Assim analisando em conjunto, no I-ELCAP foi notada
taxa estimada de cura de 80% enquanto que no NLST foi
observada redução da mortalidade de 20,3%. Ressaltamos
que eles mediram parâmetros diferentes, porém são
consistentes, pois as duas medidas são inter-relacionadas;
não pode existir redução de mortalidade a menos que alguns
participantes com câncer de pulmão potencialmente fatal
tenham sido curados, pelo diagnóstico precoce da doença
através do rastreamento seguido do tratamento precoce.
O estudo tipo coorte, New York ELCAP, foi comparado
com outros dois estudos bem delineados e mostrou redução
de mortalidade estimada para fumantes correntes, por
neoplasia de pulmão, da ordem de 36% e para ex-fumantes
de 64%, após dois rastreamentos com TCBD, em um período
de acompanhamento de quatro anos.
Atualmente, existem vários estudos de rastreamento em
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.1/2012

andamento no mundo. Entre outros programas de
rastreamento pode-se citar o estudo NELSON (20000
participantes), que foi delineado para detectar redução de
25% em mortalidade por câncer, em indivíduos entre 50 a 74
anos de idade, e com a carga tabagística estratificada em
dois grupos: 15 cigarros por dia e por mais de 25 anos ou
mais de 10 cigarros por dia e por mais de 30 anos. A TCBD foi
realizada, para o grupo rastreamento, no ano base, 1, 2, 4 e
10, pós a estratificação enquanto que no braço controle os
participantes não fariam exame enquanto permanecessem
assintomáticos. Os resultados iniciais divulgados foram que
a taxa de detecção de neoplasia de pulmão foi 0,9% no ano
base e entre os indivíduos submetidos a procedimentos
invasivos 27,2% deles se confirmou doença benigna. Os
resultados finais são esperados para 2016.
O “Danish Lung Cancer Screening Trial” tem população
rastreada com o mesmo nível de risco do estudo anterior e
foi planejado para executar TCBD anual, por 5 anos
consecutivos.
Outros estudos controlados similares estão sendo
desenvolvidos na Alemanha e Itália.
A proposta do rastreamento para detecção de neoplasia
de pulmão é o diagnóstico da doença em fase com o potencial
de modificar sua história natural, melhorar o tratamento e
reduzir a mortalidade. Porém, não há evidencias confirmando
que o rastreamento acarreta mais vantagens que riscos.
Assim, para que o rastreamento para câncer de pulmão se
torne um programa nacional, se faz necessário responder
algumas questões, além da confirmação da redução da
mortalidade da doença, como consequência do diagnóstico
precoce, através do rastreamento por TCBD, confirmado
recentemente pelo estudo NLST:17,18.19
1. Estimar o balanço entre a vantagem e o risco da ação.
Deve ser avaliado o risco de desenvolver neoplasia após a
exposição à irradiação ionizante. A dose de irradiação
ionizante produzida efetivamente pela TCBD no corpo todo
é de 1,5 mGy, enquanto que a dose emitida pela mamografia
é de 0,7 mGy e pelo radiograma de tórax é de 0,02 mGy. Ainda
sob esta ótica, deve ser avaliado o risco e benefício de uma
mulher que será submetida a um programa anual de
rastreamento para neoplasia de pulmão e uma mamografia
para rastreamento de neoplasia de mama.
Outro ponto importante é relativo à qualidade de vida do
participante do rastreamento que esteja esperando o resultado
da TCBD de acompanhamento bem como daquele que será
submetido a um procedimento invasivo. E também, avaliar o
nível de ansiedade do participante no qual foi detectado um
nódulo de pulmão solitário, e será submetido a um procedimento
cirúrgico, independentemente de ser ou não maligno.
2. Determinar a relação custo-benefício da intervenção.
Sabe-se que apenas uma pequena proporção das lesões
pulmonares detectadas será confirmada como câncer de
pulmão. Portanto, os custos e os efeitos colaterais ligados a
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.1/2012

resolução dos casos positivos, os quais eventualmente não
são câncer de pulmão, devem ser considerados. E por outro
lado, não tem um protocolo universalmente aceito de como
estes casos suspeitos serão seguidos, muito embora exista
a diretriz da Sociedade Fleischner para acompanhamento de
nódulo. Assim, não apenas a repetição da TCBD a curto
intervalo de tempo, mas também exames mais dispendiosos
como PET scan, broncoscopia, biopsia transtorácica ou
video-assistidas devem ser quantificados. Ainda analisando
custos pergunta-se: o sistema de saúde deve pagar pelos
custos dos exames de rastreamento de um participante que
não está disposta a para de fumar?
3. Não há evidencias sobre qual é o intervalo de tempo no
qual a TCBD deverá ser repetida e durante quantos anos.
Espera-se que estudos de coorte como o NELSON e os outros
estudos europeus respondam a esta questão.10

3.Outros testes potenciais 21
3.1 Endoscopia fluorescente induzida por luz (LIFE)
A diferença da fluorescência do tecido normal e neoplásico
pode permitir identificar neoplasia epitelial, com isso melhorar a
sensibilidade da broncoscopia de luz branca de 37,3% para 75%.
3.2 Biomarcadores séricos
O tumor induz a uma resposta imune que leva a formação
de anticorpos circulantes contra antígenos celulares; sendo
que alguns são específicos. Estes anticorpos tem o potencial
de serem detectados muito antes que o tumor apresente
qualquer manifestação clínica, portanto é um alvo para
diagnóstico sorológico. Recentemente foi criado um painel
de seis antígenos para diagnóstico precoce: p53, NY-ESO
1,CAGE,GBU4-5,SOX 2, MAGE A4 e HuD. Este painel
apresentou sensibilidade de 37% e especificidade de 90%.
3.3 Marcadores epiteliais de via aéreas
Estão relacionados ás injúrias e mutações genéticas das
células epiteliais das grandes vias aéreas, que consegue
diferenciar os fumantes e de ex-fumantes sem câncer de pulmão.
Quando combinado com análise citopatológica do escovado
brônquico e ou fatores de risco aumentava estes valores.
3.4 Compostos orgânicos voláteis (COV)
É a análise dos compostos exalados para diagnóstico de
câncer de pulmão. Os componentes são substâncias voláteis
que resulta de processos bioquímicos das células ou
absorvidos do meio ambiente. É um método não invasivo
com grande potencial para rastreamento. Os principais
compostos estudados até o momento foram: nitrogênio,
dióxido de carbono, oxigênio, água e gases inertes.
Estes novos exames encontram-se em fase de pesquisa.
Acredita-se que no futuro próximo a associação deles permita
escolher os pacientes com maiores risco, restringindo o
número de pessoas que realmente apresentem falsos
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positivos com o uso de tomografia computadorizada.
Em conclusão, para aperfeiçoar o processo de
rastreamento para neoplasia de pulmão, é essencial a
colaboração conjunta dos diferentes grupos de pesquisa
para que sejam respondidas as questões emergentes, de
forma rápida e responsável.
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Introdução
Desde Agosto de 2011, a Medicina Paliativa foi
regulamentada como área de atuação médica no Brasil,
conforme a Resolução do Conselho Federal de Medicina
(CFM) Nº 1.973/2011 (Publicada no D.O.U. de 1º de agosto
de 2011, Seção I, p. 144-147). Classicamente, quando se pensa
em cuidados paliativos a primeira doença associada é o
câncer. Todavia, na medicina respiratória, frequentemente
nos deparamos com pacientes com outras doenças graves
e avançadas como doença pulmonar obstrutiva crônica,
doenças intersticiais pulmonares, doenças de caixa torácica
e doenças neurológicas. De acordo com a Resolução
publicada pelo CFM, as especialidades abrangidas por esta
Área de Atuação compreendem: Anestesiologia,
Cancerologia, Clínica Médica, Geriatria, Medicina de Família
e Comunidade e Pediatria. Contudo, apesar da Medicina
Paliativa não ser Área de Atuação do Pneumologista, a
abordagem dos cuidados paliativos devem fazem parte do
tratamento da equipe multiprofissional relacionada ao
tratamento das doenças respiratórias. Este artigo visa fazer
uma breve apresentação sobre os princípios, histórico e a
situação atual dos cuidados paliativos no Brasil.

O que são cuidados paliativos?
Os Cuidados Paliativos foram deûnidos pela Organização
Mundial de Saúde em 2002 como, “Cuidados Paliativos
consistem na assistência promovida por uma equipe
multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de
vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença
que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do
sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e
tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais,
psicológicos e espirituais”.1
O alívio do sofrimento, a compaixão pelo doente e seus
familiares, o controle impecável dos sintomas e da dor, a
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.1/2012

busca pela autonomia e pela manutenção de uma vida ativa
enquanto ela durar: esses são alguns dos pilares dos
Cuidados Paliativos que, finalmente, começam a ser
reconhecidos em todas as esferas da sociedade brasileira.2

Princípios dos Cuidados Paliativos:
A OMS, objetivando padronizar minimamente os
princípios na área de cuidados paliativos, estabeleceu nove
regras de ouro, consideradas fundamentais:3
1. Promover alívio da dor e outros sintomas que causam
sofrimento.
2. Afirmar a vida e considerar a morte um processo natural.
3. Não pretender apressar, nem retardar a morte.
4. Integrar os aspectos psicossociais e espirituais ao
cuidado do paciente.
5. Oferecer sistema de apoio com intuito de ajudar
pacientes a viverem ativamente tanto quanto possível até a
morte.
6. Oferecer sistema de apoio para ajudar a família a lidar
com a doença do paciente e seu próprio luto.
7. Utilizar equipe para abordar as necessidades dos
pacientes e seus familiares, incluindo aconselhamento para
o luto, se indicado.
8. Reforçar e aprimorar a qualidade de vida e, também,
influenciar positivamente o curso da doença.
9. Ser aplicável no início do curso da doença, em conjunto
com outras terapias que prolonguem a vida, como
quimioterapia e/ou radioterapia, e incluir investigações
necessárias para o melhor entendimento e abordagem das
complicações clínicas que causam sofrimentos.

História dos Cuidados Paliativos
Alguns historiadores apontam que a filosofia paliativista
começou na antiguidade, com as primeiras definições sobre
o cuidar. Na Idade Média, durante as Cruzadas, era comum
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achar hospices (hospedarias, em português) em
monastérios, que abrigavam não somente os doentes e
moribundos, mas também os famintos, mulheres em trabalho
de parto, pobres, órfãos e leprosos. Esta forma de
hospitalidade tinha como característica o acolhimento, a
proteção, o alívio do sofrimento, mais do que a busca pela
cura.2*
No século XVII, um jovem padre francês chamado São
Vicente de Paula fundou a Ordem das Irmãs da Caridade em
Paris e abriu várias casas para órfãos, pobres, doentes e
moribundos. Em 1900, cindo das Irmãs da Caridade,
irlandesas, fundaram o St. Josephs´s Convent, em Londres,
e começaram a visitar os doentes em suas casas. Em 1902,
elas abriram o St. Joseph´s Hospice com 30 camas para
moribundos pobres.2*

Cuidados Paliativos modernos e Cicely
Saunders
Cicely Saunders nasceu em 22 de junho de 1918, na
Inglaterra, e dedicou sua vida ao alívio do sofrimento
humano. Ela graduou-se como enfermeira, depois como
assistente social e como médica. Escreveu muitos artigos
e livros que até hoje servem de inspiração e guia para
paliativistas no mundo todo.2*
Em 1967, ela fundou o St. Christopher´s Hospice, o
primeiro serviço a oferecer cuidado integral ao paciente,
desde o controle de sintomas, alívio da dor e do sofrimento
psicológico. Até hoje, o St. Christopher´s é reconhecido
como um dos principais serviços no mundo em Cuidados
Paliativos e Medicina Paliativa.2*
Cicely Saunders conseguiu entender o problema do
atendimento que era oferecido em hospitais para pacientes
terminais. Até hoje, famílias e pacientes ouvem de médicos
e profissionais de saúde a frase “não há mais nada a fazer”.
A médica inglesa sempre refutava: “ainda há muito a fazer”.
Ela faleceu em 2005, em paz, sendo cuidada no St.
Christopher´s.2*

Cuidados Paliativos no Brasil
O movimento paliativista tem crescido enormemente. Na
Inglaterra, em 2005, havia 1.700 hospices, com 220 unidades
de internação para adultos, 33 unidades pediátricas e 358
serviços de atendimento domiciliar. Estes serviços todos
ajudaram cerca de 250 mil pacientes entre 2003 e 2004. Na
Inglaterra, pacientes têm acesso gratuito a Cuidados
Paliativos, cujos serviços são custeados pelo governo ou
por doações. A medicina paliativa é reconhecida como
especialidade médica.2*
Nos Estados Unidos, o movimento cresceu de um grupo
de voluntários que se dedicava a pacientes que morriam
isolados para uma parte importante do sistema de saúde.
Em 2005, mais de 1,2 milhão de pessoas e suas famílias
receberam tratamento paliativo. Nesse país, a medicina
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paliativa é uma especialidade médica reconhecida
também.2*
No Brasil, iniciativas isoladas e discussões a respeito
dos Cuidados Paliativos são encontradas desde os anos
70. Contudo, foi nos anos 90 que começaram a aparecer os
primeiros serviços organizados, ainda de forma
experimental. Vale ressaltar o pioneirismo do Prof. Marco
Túlio de Assis Figueiredo, que abriu os primeiros cursos e
atendimentos com filosofia paliativista na Escola Paulista
de Medicina – UNIFESP/EPM. Outro serviço importante e
pioneiro no Brasil é o do Instituto Nacional do Câncer –
INCA, do Ministério da Saúde, que inaugurou em 1998 o
hospital Unidade IV, exclusivamente dedicado aos Cuidados
Paliativos. Contudo, atendimentos a pacientes fora da
possibilidade de cura acontecem desde 1986. Em dezembro
de 2002, o Hospital do Servidor Público Estadual de São
Paulo – HSPE/SP inaugurou sua enfermaria de Cuidados
Paliativos, comandada pela Dra. Maria Goretti Sales Maciel.
O programa, no entanto, existe desde 2000. Em São Paulo,
outro serviço pioneiro é do Hospital do Servidor Público
Municipal, comandado pela Dra. Dalva Yukie Matsumoto,
que foi inaugurado em junho de 2004, com início do projeto
em 2001.2*
A primeira tentativa de congregação dos paliativistas
aconteceu com a fundação da Associação Brasileira de
Cuidados Paliativos – ABCP pela psicóloga Ana Geórgia
de Melo, em 1997. 2*
Contudo, com a fundação da Academia Nacional de
Cuidados Paliativos, em 2005, os Cuidados Paliativos no
Brasil deram um salto institucional enorme. Com a ANCP,
avançou a regularização profissional do paliativista
brasileiro, estabeleceu-se critérios de qualidade para os
serviços de Cuidados Paliativos, realizou-se definições
precisas do que é e o que não é Cuidados Paliativos e
levou-se a discussão para o Ministério da Saúde, Ministério
da Educação, Conselho Federal de Medicina - CFM e
Associação Médica Brasileira – AMB. Participando
ativamente da Câmera Técnica sobre Terminalidade da Vida
e Cuidados Paliativos do CFM, a ANCP ajudou a elaborar
duas resoluções importantes que regulam a atividade
médica relacionada a esta prática.2*
Em 2009, pela primeira vez na história da medicina no
Brasil, o Conselho Federal de Medicina incluiu, em seu
novo Código de tica Médica, os Cuidados Paliativos como
princípio fundamental. A ANCP luta pela regularização da
Medicina Paliativa como área de atuação médica junto à
Associação Médica Brasileira e a universalização dos
serviços de Cuidados Paliativos no Ministério da Saúde.2*

Cenário atual no Brasil
No Brasil, as atividades relacionadas a Cuidados
Paliativos ainda precisam ser regularizadas na forma de lei.
Ainda imperam no Brasil um enorme desconhecimento e
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.1/2012

muito preconceito relacionado aos Cuidados Paliativos,
principalmente entre os médicos, profissionais de saúde,
gestores hospitalares e poder judiciário. Ainda se confunde
atendimento paliativo com eutanásia e há um enorme
preconceito com relação ao uso de opióides, como a
morfina, para o alívio da dor.2*
Ainda são poucos os serviços de Cuidados Paliativos
no Brasil. Menor ainda é o número daqueles que oferecem
atenção baseada em critérios científicos e de qualidade. A
grande maioria dos serviços ainda requer a implantação de
modelos padronizados de atendimento que garantam a
eficácia e a qualidade.2*
Há uma lacuna na formação de médicos e profissionais
de saúde em Cuidados Paliativos, essencial para o
atendimento adequado, devido à ausência de residência
médica e a pouca oferta de cursos de especialização e de
pós-graduação de qualidade. Ainda hoje, no Brasil, a
graduação em medicina não ensina ao médico como lidar
com o paciente em fase terminal, como reconhecer os
sintomas e como administrar esta situação de maneira
humanizada e ativa.2*
“Os desafios para a implementação dos cuidados
paliativos no Brasil são significativo, e pode ser feita
menção da necessidade de aumentar a oferta de centros
especializados e de fortes investimentos na qualificação
de recursos humanos, e para o ponto de vista técnico e de
formação para lidar com questões relacionadas com a
terminalidade. Além disso, uma alteração no currículo é
imperativo, com a introdução de ensinamentos de cuidados
paliativos para estudantes, especialmente médicos. Outros
aspectos relevantes estão relacionados com a estruturação
da rede de hospitais, em especial regiões localizadas longe
dos grandes centros, pela necessidade de dar suporte para
os cuidadores e para a implementação de um política
nacional de cuidados paliativos eficaz”.4

comunidade e resolução e acompanhamento após crise, o
que pode ser a morte. Eles estão disponíveis em um
momento em que o paciente e/ou cuidador são os mais
vulneráveis e, quando nenhum outro serviço está
disponível ou é capaz de fazer esse manejo.6
A conscientização da população brasileira sobre os
Cuidados Paliativos é essencial para que o sistema de saúde
brasileiro mude sua abordagem aos pacientes portadores
de doenças que ameaçam a continuidade de suas vidas.
Cuidados Paliativos são uma necessidade de saúde pública.
São uma necessidade humanitária.2
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Discussão
Pacientes terminais muitas vezes são internados por
causa de uma crise ou algum problema não solúvel em
casa. A crise decorre frequentemente de sintomas não
controlados como dor ou medo ou stress do cuidador que
não tem uma medicação disponível, ou não tem
informações suficientes sobre o prognóstico do paciente
ou progressão da doença.5
Uma pesquisa mostrou que os pacientes que passam
mais tempo no hospital durante a doença são mais
propensas a morrer nesses serviços,6 portanto, manter os
pacientes fora de instalações hospitalares podem ajudar a
melhorar a probabilidade de que pacientes sejam capazes
de morrer em casa junto de seus familiares. Equipes de
atendimento de urgência que prestam cuidados paliativos
respondem rapidamente às chamadas e tentam evitar a
admissão hospitalar. Eles integram no cuidado rotineiro da
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Introdução

Caso Clínico

A síndrome de Pancoast ocorre devido à localização da
neoplasia pulmonar no sulco superior, geralmente
relacionada ao carcinoma broncogênico de tipo histológico
não pequenas células, o qual recebe o nome de tumor de
Pancoast. Tendem a causar dor intensa e déficits funcionais
devido a sua natureza localmente agressiva, que ao invadir
trajetos dos nervos cervicais e torácicos, se associam a
síndrome de Horner (ptose, miose e anidrose), além de causar
déficits motores.1 O tratamento ideal para tais tumores é a
ressecção cirúrgica com margens seguida de radioterapia e
quimioterapia, contudo, na maioria dos casos, a invasão de
estruturas adjacentes impossibilita tal conduta, e a quimioterapia
associada à radioterapia acaba sendo a opção possível.2
Tumores de sulco superior são de relevância para prática
médica, pois, apesar de representarem apenas 5% das neoplasias
de pulmão, tem grande importância em termos de apresentação
clínica e prognóstico.3 Na literatura há poucos estudos quanto
à sobrevida dos pacientes, porém esses demonstram uma
variação de 30%- 40% de sobrevida em cinco anos para
pacientes com tumores ressecáveis, adequadamente tratados,
e 16% de sobrevida em três anos para pacientes com tumores
irressecáveis (estadio IIIb e IV), tratados com quimioterapia e
radioterapia.4 Attar et al demonstrou sobrevida média de 18%
em 5 anos e 13% em 10 anos, e média de 6,4 meses para tumores
T4.5 Fatores de mau prognóstico nesses casos são presença
de invasão linfonodal, envolvimento de vértebra ou veia
subclávia e ressecção limitada.6
Esse relato descreve caso de tumor de Pancoast
irressecável, de prognóstico reservado e evolução para cura,
associado a novo sítio primário pulmonar de
adenocarcinoma e discute o valor prognóstico de duas
neoplasias primárias pulmonares associadas.

Paciente do sexo masculino, 53 anos, procura o serviço
em maio de 2006, com queixa de dor torácica dorsal esquerda
há oito meses, contínua, em fisgada e de forte intensidade.
Referia também expectoração amarelada matinal e
emagrecimento de 5 kg nesse período. Negava queixas nos
demais aparelhos. Tabagista 30 anos/maço e etilista crônico.
Negava patologias prévias ou antecedentes familiares de
processo expansivo. Ao exame físico apresentava murmúrio
vesicular diminuído em terço superior esquerdo, sem ruídos
adventícios e massa sugestiva de linfonodo supraclavicular,
coalescente, indolor, de 4-5cm de diâmetro. Restante do exame
físico sem alterações.
À tomografia de tórax de abril de 2006, nota-se massa de
3,8cm em região de ápice pulmonar esquerdo com infiltração
de costela e processo transverso de T3-T4, pequena imagem
de opacidade de preenchimento alveolar, nodular em ápice
pulmonar direito e áreas de enfisema pulmonar (Figura 1). Pela
localização e sintomas foi classificado como possível tumor
de Pancoast. A seguir, foi realizada broncofibroscopia
diagnóstica, que não demonstrou alterações ao exame, porém
a biópsia transbrônquica do lobo superior esquerdo foi
positiva para carcinoma de não pequenas células. A análise
imuno- histoquímica foi compatível com carcinoma de grandes
células. O tumor de Pancoast foi estadiado como III B, por
invasão de coluna torácica e linfonodos supraclaviculares.
O paciente foi então submetido a quimioterapia (com
cisplatina e placlitaxel) e trinta sessões de radioterapia, com
dose total de 60 cGy. No seguimento após um ano de
tratamento, apresentou exame cintilográfico ósseo com lesão
das três costelas superiores mantidas; ultrassonografia
abdominal sem alterações e tomografia de tórax com redução
subtotal do componente de partes moles da lesão tumoral,
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além de alterações ósseas compatíveis com remodelações
sequelares (Figura 2).O paciente seguiu assintomático, sendo
realizado sem alterações os exames de imagem até novembro
de 2010, quando foi evidenciado nódulo de características
suspeitas em lobo superior direito, com aumento de dimensões
em relação ao exame anterior (Figura 3).
A partir da suspeita de recidiva tumoral foi solicitado PETCT em janeiro de 2012, com nódulo pulmonar de contornos
espiculados, medindo 3,2 X 2,5 cm com densidade de partes
moles, localizado no seguimento apical direito e captação
metabólica elevada (SUV=11,4). Entretanto, não houve
captação em área apical esquerda, sugerindo cura do tumor
de Pancoast prévio (Figura 4). Foi solicitada
broncofibroscopia (sem alterações) e prova de função
pulmonar com VEF1= 2,89l (78%) e CVF= 3,64l (78%).
Suspeitou-se de novo foco expansivo e possibilidade de
novo tumor primário ou metástase de tumor de Pancoast.
Foi decidido por realização de toracotomia para diagnóstico,
devido a bom status clínico do paciente e pelo fato da lesão
tumoral esquerda, tratada anteriormente não apresentar
sinais clínicos e de imagem de recidiva.
O paciente em 04/2012 foi submetido a toracotomia direita,
com ressecção da lesão com segmentectomia não regrada.

Fig 1- CT de Tórax 2006 –Tumor em lobo superior esquerdo.
Invasão costal e de vértebra.

Fig. 2 - CT tórax 2007 pós radio-quimioterapia: ,controle local
com seqüela em ápice.
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Fig. 3 - CT de Tórax Nov/2011 –Nódulo em lobo superior direito
e redução volumétrica sequelar em lobo superior esquerdo.

Fig. 4 - PET-CT: jan/2012 – hipercaptação em nódulo apical
direito e ausência de lesões em pulmão esquerdo.

Exame anatomopatológico de congelamento do fragmento
demonstrou neoplasia epitelial maligna com extensas áreas
de necrose. Foi optado por realizar lobectomia superior direita
e esvaziamento mediastinal. Paciente evolui bem no pósoperatório tendo alta hospitalar no PO5, assintomático.
A conclusão da análise histopatológica com hematoxilinaeosina demonstrou adenocarcinoma moderadamente
diferenciado, infiltrativo em parênquima pulmonar, medindo 2,5
X 2,3 X 2,0 cm, com necrose em 40% do tumor, margens
brônquicas e vasculares livres de neoplasia, ausência de invasão
vascular e perineural. Linfonodos peri-hilares, mediastinais
e intercisionais livres de metástase carcinomatosa.
A análise Imunohistoquímica foi compatível com
adenocarcinoma moderadamente diferenciado, com sítio
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primário em pulmão.Estadiamento cirúrgico e
anatomopatológico foi:T2N0M0 —IB.
Continua em seguimento com oncopneumologia, totalmente
assintomático, sem proposta de quimioterapia ou radioterapia.
Exames de re-estadiamento em setembro de 2012 não
demonstraram sinais de doença neoplásica ativa. (Figura 5)

comprovado por imuno-histoquimica. A possibilidade de
metástase do Pancoast para o outro lado foi aventada porem
a cirurgia mostrou adenocarcinoma à direita, em estádio IB,
sem necessidade de tratamento quimio-radioterápico.
A necessidade de lobectomia a direita se justifica por ser
uma tumor maior que 2 cm e o paciente apresentar, apesar da
sequela tumoral e da radioterapia a esquerda, uma função
pulmonar e status clinico muito adequados.
Na literatura médica existem poucas descrições de tumores
metacrônicos com tipos histológicos diferentes,
principalmente quando o primeiro tumor era um Pancoast
localmente avançado.

Conclusão
A neoplasia pulmonar com apresentação em sulco superior
é extremamente grave com prognóstico reservado. Raramente
os pacientes sobrevivem a este primeira neoplasia, para ter a
oportunidade de apresentar um segundo tumor primário. Se
isto acontece e existem condições clínicas e oncológicas para a
ressecção, o tratamento cirúrgico deve ser o método de escolha.
Fig 5 - CT de Tórax set/2012 –Redução volumétrica sequelar em
lobo superior esquerdo.
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Introdução

Relato de Caso

estertores finos difusos. Apresentava expectoração
brônquica mucóide em grande quantidade. Exames
laboratoriais: hemograma normal, Na+=136 mEq/L, K+=2,7
mEq/L, Mg+=1,0 mg%, Ca=6,5 mg%, Cai=0,83. Gasometria
arterial com O2 por cateter nasal a 2L/min: pH 7,58; PaCO2:
45,1; PaO2: 55,6, HCO3: 41,7; BE: 19,9; SatO2: 88,7%.
Sorologias negativas para HIV e hepatites e três amostras
de escarros com pesquisa negativa para BAAR.
Na radiografia de tórax (figura 1) e na tomografia
computadorizada de tórax (figura 2) foi evidenciado padrão
de consolidações pulmonares bilaterais difusas,
predominando em bases, e áreas de enfisema pulmonar.
Diante do quadro, a hipótese diagnóstica de neoplasia
pulmonar foi considerada, uma vez que a hipótese de doenças
infecciosas seria pouco provável nessa evolução. Foram
iniciadas medidas de suporte, correção dos distúrbios
hidroeletrolíticos e medicamentos para reduzir a secreção
pulmonar (claritromicina, indometacina e corticóide), com
redução evidente da quantidade de expectoração e melhora
do padrão de desconforto respiratório.
O paciente não tinha condições clínico-funcionais para
ser submetido à broncoscopia ou biópsia transparietal,
sendo realizada citologia oncótica no escarro (figura 3): três
amostras foram positivas para células neoplásicas, compatível

Paciente masculino, 72 anos, tabagista (80 m/a) e etilista,
previamente hígido, com dispneia progressiva e tosse, com
secreção abundante há 6 meses. Referia piora da dispneia
há 30 dias, com astenia, febre eventual e perda ponderal de
5 Kg. Negava exposições a animais, poeira ou mofo. Com
diagnóstico de pneumonia grave, foi internado e tratado
com vários esquemas antibióticos sem melhora.
Após 28 dias de internação em outro hospital, foi
encaminhado para nosso serviço. Deu entrada em regular
estado geral, dispneico, com saturação de pulso de oxigênio
(SpO2) de 82% em ar ambiente, roncos pulmonares e

Fig.1 - Consolidações pulmonares bilaterais.

O adenocarcinoma é o tipo histológico mais comum das
neoplasias epiteliais pulmonares. Uma nova classificação
histopatológica desta entidade foi proposta e novos
conceitos foram introduzidos para uniformizar a terminologia
e os critérios diagnósticos; especialmente do carcinona
bronquioalveolar (CBA).1
De forma geral, o subtipo de adenocarcinoma pulmonar,
referido anteriormente como CBA, é caracterizada por uma
citologia bem diferenciada, localização periférica e pelo
crescimento característico das células neoplásicas ao longo
do septo alveolar intacto (padrão de crescimento lepídico).
Pode manifestar-se de diversas formas, incluindo áreas de
opacidade pulmonar focal com aspecto de vidro-fosco
(podendo incluir tanto lesões solitárias quanto confluentes)
ou consolidação pulmonar mimetizando um processo
pneumônico.
O relato de caso abaixo trata de uma apresentação
incomum do adenocarcinoma, manifestando-se com
consolidações pulmonares multifocais associadas à
broncorréia abundante, levando a insuficiência respiratória
refratária hipoxêmica.
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Fig. 2 - Enfisema pulmonar em ápices e consolidações pulmonares bilaterais.

com adenocarcinoma.
O diagnóstico clínico-radiológico de neoplasia, associado
à positividade para células neoplásicas no escarro
(compatível com adenocarcinoma) autorizou o tratamento
quimioterápico de primeira linha (Carboplatina e Taxol).
Devido ao estágio avançado da doença, no entanto, o
paciente foi a óbito alguns dias após o início do tratamento.

Discussão
A broncorréia e a hipoxemia, com consolidações
pulmonares difusas sugerem a forma mucinosa do
adenocarcinoma, forma pouco frequente. Broncorréia é a
produção de > 100 mL de expectoração aquosa/mucosa por
dia, o que pode levar a desconforto respiratório. Existem
somente poucos relatos de casos de adenocarcinoma
culminando em insuficiência respiratória, geralmente
secundários a hemoptise e shunts intrapulmonares
resultando em hipoxemia grave.3,4
O diagnóstico é estabelecido através de biópsia cirúrgica.
A classificação do adenocarcinoma1 se refere a espécimes
de ressecção cirúrgica e incluem as seguintes categorias:
1- Adenocarcinoma in situ (AIS): (uma das lesões conhecida
como CBA) pequeno e localizado (< 3 cm) com crescimento
das células neoplásicas restrito às estruturas alveolares
preexistentes (crescimento lepídico), sem invasão estromal,

vascular ou pleural. Pode ser mucinoso ou não mucinoso.
2- Adenocarcinoma minimamente invasivo (AMI):
apresenta-se também como uma lesão solitária e discreta
(< 3 cm) com padrão de crescimento predominantemente
lepídico e com área de invasão < 5 mm no seu maior diâmetro.
Não apresenta necrose, invasão linfática ou pleural.
Raramente é mucinoso.
3- Adenocarcinoma predominantemente lepídico (não
mucinoso): lesões > 3 cm, particularmente nos casos com
comportamento clínico incerto e/ou quando o componente
invasivo não pode ser excluído.
4- Adenocarcinoma predominantemente invasivo com
algum componente lepídico: casos que antigamente eram
classificados em subtipos mistos e muitos eram clinicamente
avançados e foram classificados como CBA.
5- Adenocarcinoma invasivo mucinoso (antigo CBA
mucinoso).
Na impossibilidade de realizar a biópsia pela gravidade
clínica, o diagnóstico pode ser sugerido por padrão
histopatológico compatível através de biópsia
transbrônquica ou transparietal. Outra forma de diagnóstico
possivel seria com pesquisa de células neoplásicas em
amostras de escarro e correlação com aspecto clínicotomográfico, como foi realizado nesse caso.
A confirmação citológica ou histológica e o estadiamento

Fig. 3 - Agrupamentos celulares com atipias e acentuado pleomorfismo; citoplasma finamente granular e relação núcleo/citoplasma aumentado.
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do câncer de pulmão são fundamentais para a avaliação
prognóstica e tratamento. O diagnóstico clínico e o
estadiamento são baseados no exame físico, estudo
radiológico, estudo endoscópico, e em procedimentos
invasivos, quando indicados, como toracocentese,
toracoscopia, mediastinoscopia e toracotomia exploradora.
O escarro é a mais antiga técnica para diagnóstico de
neoplasia pulmonar e depende da esfoliação espontânea de
células cancerosas provenientes de partes do tumor que
frequentemente apresentam maior diferenciação celular e que
se comunicam com os brônquios. Este pode ser o primeiro
exame para a investigação de neoplasia pulmonar, antes
mesmo da realização de broncoscopia.5,6 O exame citológico
do escarro é um método não invasivo, de baixo custo e
eficiente para o diagnóstico de cerca de dois terços dos
casos de carcinoma brônquico.
A acurácia do método citológico no diagnóstico do câncer
de pulmão é extremamente dependente de rigorosa coleta
das amostras e das técnicas de preservação. Jack et al8,
analisando uma amostra de escarro induzido com inalação
de solução hipertônica a 3%, através de nebulizador comum
aquecido, verificaram sensibilidade e especificidade de 58%
e 100%, respectivamente. De forma semelhante, Khajotia et
al9 avaliaram a acurácia do escarro induzido através de
inalação de solução hipertônica a 3% com nebulizador
ultrassônico, analisando quatro amostras de escarro
induzido, coletadas em dias consecutivos. Os resultados
obtidos foram sensibilidade de 84% e valor preditivo
negativo de 78% para o escarro induzido e sensibilidade de
52% e valor preditivo negativo de 30% para o mesmo número
de amostras de escarro espontâneo. Assim, a preparação e
interpretação adequadas estão associadas ao aumento da
sensibilidade e da especificidade.
Em relação aos parâmetros referentes à lesão- localização,
visibilidade endoscópica, tipo histológico, acometimento de
lobos pulmonares, e referentes ao paciente- presença de
tosse produtiva evolução após seis meses de exame, os
estudos não evidenciam necessariamente associação desses
parâmetros com a citologia do escarro.10
Assim, a citologia do escarro, por ser um método barato,
prático, fácil e não invasivo, demonstra ser um exame
importante para o diagnóstico de neoplasia pulmonar.
Entretanto, a citologia positiva de qualquer método
diagnóstico isoladamente não conclui o diagnóstico de
carcinoma brônquico, sendo caracterizada como exame
complementar e devendo ser interpretada juntamente com o
quadro clínico e outros exames diagnósticos. No entanto,
em pacientes debilitados ou que apresentam baixa reserva
respiratória, ou naqueles em que a realização de exames
invasivos é contraindicada, é um método diagnóstico
importante que pode dispensar outros exames invasivos.
O estadiamento e o tratamento são semelhantes nas
diversas variantes do adenocarcinoma. A cirurgia é o
tratamento preferido, podendo ser curativo para pacientes
com estágio I ou II. A terapia de radiação pode ser
considerada para pacientes com doença em estágio inicial
que não são candidatos cirúrgicos, e também como uma parte
de uma multimodalidade de tratamento para pacientes com
estágio III. Doença avançada é tratada com combinações de
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.1/2012

quimioterapia semelhantes para os outros tipos de carcinoma
não-pequenas células do pulmão.
No tratamento da formas graves, com consolidações
pulmonares difusas, hipoxemia refratária e hipersecreção
brônquica, os corticosteróides e macrólideos têm sido usados
para reduzir a inflamação, a qual pode contribuir para a
broncorréia. As prostaglandinas podem ter um papel na
secreção transepitelial aumentada de cloretos, o que contribui
para a broncorréia em alguns pacientes. Indometacina inalada
tem sido utilizada para bloquear esse efeito.11,12

Conclusão
Diante de um caso grave, com consolidações pulmonares
bilaterais, sem evidências clínicas e laboratoriais de processo
infeccioso, e sem condições de investigação diagnóstica
invasiva, foi necessário um alto grau de suspeição clínica,
para iniciar a terapêutica específica apenas com a positividade
de células neoplásicas no escarro. A evolução grave
evidencia, também, a necessidade de incluir o
adenocarcinoma (forma mucinosa) como diagnóstico
diferencial precoce nesses pacientes, para o tratamento
adequado e a melhora da sobrevida.
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Atualmente o câncer de pulmão é considerado a neoplasia
mais fatal em todo o mundo1 e hoje representa uma das
principais causas de óbito.2
Como a maioria dos pacientes com câncer de pulmão
apresenta doença avançada no momento do diagnóstico; e
seu prognóstico é associado ao estágio da doença, o
rastreamento para detecção precoce do câncer de pulmão com
técnicas mais aprimoradas tem sido discutido na literatura.
Os protocolos para rastreamento do câncer pulmonar
devem apresentar os seguintes aspectos para se mostrarem
efetivos: apresentar benefícios na detecção da doença antes
de se tornar sintomático, estar associado ao melhor
prognóstico com tratamento precoce quando comparado ao
retardo do mesmo e o tratamento precoce deve prevalecer
sobre os possíveis danos causados pelo rastreamento.
Apesar de todas as características descritas poderem estar
associadasao rastreamento do câncer de pulmão, este
procedimento pode apresentar várias formas de vieses.3
Para melhor entendermos quais são os vieses do
rastreamento do câncer de pulmão, este artigo definirá viés
de tempo ganho, viés de tempo de duração, overdiagnosise
auto-seleção.
Welch et al., definem viés de tempo ganho como uma
certeza matemática associada a qualquer esforço bemsucedido para detectar a doença mais cedo.4 Ou seja, viés
de tempo ganho está associado ao tempo de sobrevida após
o diagnóstico da doença. Para exemplificar sua definição
podemos comparar o tempo de sobrevida de um grupo de
pacientes que tiveram o diagnóstico de câncer de pulmão
através do rastreamento em relação ao grupo controle que
não realizou rastreamento. Os pacientes com câncer de
pulmão de ambos os grupos apresentam o mesmo tempo de
sobrevida, o que falsamente pode demonstrar melhor tempo
de sobrevida por ter detectado precocemente a doença no
grupo rastreado. A figura 1 ilustra o exemplo de viés de tempo
ganho no rastreamento de câncer de pulmão.
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Fig. 1 – Viés de tempo ganho. O grupo rastreado é diagnosticado
precocemente em comparação ao grupo de controle, mas o tempo
de sobrevida dos dois grupos é igual. Figura modificada do texto
Patz EF, Black WC, Goodman PC. CT Screening For Lung Cancer:
not ready for routine practice. Vol 221. Number 3, 587-581.
Radiolog, 2001.

Viés de tempo de duração é definido como falha no
controle da progressão da doença. A probabilidade da
detecção do câncer de pulmão está relacionada diretamente
ao intervalo assintomático, que também pode ser chamada
de período de detecção pré-clínico. Para exemplificar o viés
de tempo de duração podemos comparar tumor de
crescimento lento, que terá melhor prognóstico e com tempo
de detecção pré-clínico maior, em relação ao tempo pré-clínico
do tumor de crescimento rápido e manifestação sintomática
precoce. Portanto, se os controles periódicos de rastreamento
não forem realizados em intervalos adequados para detecção
de tumores agressivos, teremos falha no controle da
progressão da doença.5,6 Na figura 2 está ilustrado o exemplo
de viés de tempo de duração no rastreamento de câncer de
pulmão.
A maneira extrema de viés de tempo ganho corresponde
ao viés de overdiagnosis 5,6, onde a detecção de maior número
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Fig. 3 – Viés de overdiagnosis. Apesar do diagnóstico precoce de
câncer de pulmão, a causa de óbito não está relacionada ao tumor.
Figura modificada do texto Patz EF, Black WC, Goodman PC. CT
Screening For Lung Cancer: not ready for routine practice. Vol
221. Number 3, 587-581. Radiolog, 2001

Para finalizar, pacientes que aderem a programas de
rastreamento estão mais atentos à presença de novos
sintomas e apresentam maior consciência e cuidam melhor
de sua saúde. Essas características criam o viés de autoseleção nos estudos não-randomizados para rastreamento
de câncer de pulmão.5,6
Em conclusão, quando há desenvolvimento de protocolos
de rastreamento para câncer de pulmão, os vieses devem ser
lembrados durante a interpretação dos resultados dos
estudos.
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São esperados 17.210 novos casos de câncer de pulmão
em homens e 10.110, em mulheres durante este ano de 2.012
no Brasil , indicando um risco estimado de 18 casos novos
a cada 100.000 homens e 10 casos novos a cada 100.000
mulheres. Na região Sudeste ele é a terceira neoplasia
maligna (NM) mais frequente, quando não são
consideradas nas estatísticas as neoplasias malignas de
pele (não melanoma). O câncer de pulmão continua a ser
uma doença altamente letal e o coeficiente mortalidade /
incidência ainda é um número próximo de um (0,86).1
Uma pesquisa bibliográfica no PubMed feita em 29/08/
2.012 (Dia Nacional contra o Tabagismo) com as palavraschave “Lung Cancer” revelou 211.956 publicações, a
primeira delas de 1.874 e a segunda, de 1.912.
Desconsiderando a referência de 1.874, pois o câncer de
pulmão era uma afecção muito rara e pouco diagnosticada
até o início do século XX, temos 100 anos de pesquisa
sobre uma doença que continua matando, num período
relativamente curto, quase todos os pacientes
diagnosticados.
A taxa de sobrevida em cinco anos é de 15% para os
tipos mais comuns de câncer de pulmão (não pequenas
células) e de 5% para os menos comuns (pequenas células).2
Nos últimos 30 anos não houve progresso significativo na
sobrevida de indivíduos com câncer de pulmão.
Apesar de todos os esforços nas áreas da epidemiologia,
imunologia, genômica, farmacologia, cirurgia, a epidemia
de câncer, em especial das neoplasias sólidas, continua a
ceifar vidas antes do tempo.
A fisiopatogenia do câncer ainda não está
completamente determinada, fato que deve abrir espaço
para novas abordagens.
O paradigma que explica o desenvolvimento do câncer
ainda hoje se baseia na hipótese das mutações acumuladas
em células somáticas que propõe as seguintes explicações3:
1. O câncer se origina de uma única célula somática (ou
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não germinativa) que acumulou um número crítico de
mutações em genes que controlam a proliferação celular e
o ciclo celular.
2. O resultado da proliferação desordenada dessa única
célula somática leva à formação de um tumor primário que
pode espalhar para locais distantes, constituindo as
metástases.
Os esforços da última década para caracterizar as
alterações genéticas em cânceres humanos levaram a uma
compreensão aprimorada de alguns dos mecanismos
moleculares básicos destas doenças tão complexas. Muito
embora houvesse a esperança de que este conhecimento
mais extenso levasse à produção de drogas mais efetivas,
historicamente, a habilidade de traduzir a pesquisa básica
em câncer em medidas terapêuticas efetivas na clínica tem
sido repetidamente decepcionante.4 Estudos clínicos que
avaliam drogas para terapia na área de oncologia têm as
maiores taxas de falha, quando comparados com estudos
terapêuticos em outras áreas. Como a necessidade de
resultados é premente, é compreensível que as barreiras
sejam menos restritivas e que cheguem a estudos clínicos
drogas de pior desempenho em ensaios pré-clínicos.4
Uma grande empresa de biotecnologia, procurando por
novas drogas para tratamento de neoplasias, tentou, nos
últimos 10 anos, reproduzir resultados de 53 estudos préclínicos, selecionados pelo seu caráter inovador e
publicados na literatura sobre o tema. Só conseguiu
reproduzir 11% deles.4 Mesmo que se soubesse de antemão
das limitações de estudos pré-clínicos nesta área, este
achado foi chocante.
É provável que não se trate de má fé dos autores e sim
de uma exacerbada heterogeneidade intertumoral e mesmo
intratumoral, fato que indica a necessidade urgente de uma
mudança de paradigma na abordagem dos cânceres,
especialmente das neoplasias malignas sólidas.
A classificação da Organização Mundial da Saúde
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(OMS)5 lista quatro tipos principais de neoplasias malignas
(NM) de pulmão:
1. Carcinomas de Células Pequenas (CCP), que
representam aproximadamente 20% dos cânceres de pulmão
nos EUA.
2. Outros Carcinomas, que não são de Células Pequenas
(CCNP), que representam 80% das NM de pulmão:
a. Carcinomas de Células Escamosas.
b. Carcinomas de Grandes Células.
c. Adenocarcinomas.
Enquanto o Carcinoma de Células Escamosas foi, durante
muito tempo, a neoplasia de pulmão mais frequente, em
especial em indivíduos fumantes, os adenocarcinomas são,
atualmente, o tipo mais comum de NM de pulmão em muitos
locais do mundo. Tanto a incidência quanto a prevalência
dos adenocarcinomas estão aumentando.6
Existem vários subtipos de adenocarcinomas, muito
embora a absoluta maioria destas neoplasias apresente
elementos de vários e até de todos os subtipos.
Um dos subtipos de adenocarcinoma tem despertado
muito interesse nos dias atuais: o carcinoma bronquíoloalveolar (CBA). Ele é definido pelo tipo de crescimento que
apresenta no pulmão, no qual as células neoplásicas se
espalham sobre as estruturas alveolares pré-existentes, sem
evidência de invasão tanto do estroma, quanto de
estruturas vasculares como das pleuras e espaço pleural.
Dentro desta definição bastante restrita, o CBA é uma forma
não-invasiva de câncer de pulmão e, quando corretamente
diagnosticado e em fase precoce de evolução, tem excelente
prognóstico com o tratamento cirúrgico. No entanto, o uso
indiscriminado do termo CBA aplicado a tumores invasivos
com padrão de crescimento típico do CBA muito
proeminente tem causado grande confusão.
O que chama muito a atenção nesta classificação é a
utilização de termos descritivos típicos da microscopia
óptica como critérios maiores de diferenciação das
diferentes NM de pulmão. Na era da biologia molecular os
cânceres de pulmão são ainda classificados em Cânceres
de Pequenas Células e Cânceres de Grandes Células,
Cânceres que revestem os alvéolos sem os invadir, Cânceres
de Células Escamosas, etc. Quem faz o diagnóstico de
qualquer câncer ainda é o olho do patologista, procurando
por atipias nucleares e formas celulares bizarras e também
é ainda o olho do patologista que, na maioria das vezes,
determina o tipo de câncer de pulmão.
Câncer de pulmão em pacientes que nunca fumaram é
um adenocarcinoma em 70% dos casos e parece constituir
uma entidade clínica distinta das neoplasias malignas de
pulmão em indivíduos fumantes. Para este tipo de
adenocarcinoma foram identificados mecanismos
oncogênicos específicos e evidências indicam que
mulheres têm maior risco de desenvolvê-lo do que homens.7
Em países asiáticos 30% dos cânceres de pulmão
acontecem em não fumantes enquanto no ocidente estes
indivíduos representam apenas 10% dos acometidos.8
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O câncer de pulmão em não fumantes parece ter também
características moleculares próprias. Em 2004, Lynch e
colaboradores descobriram uma mutação que aumentava a
síntese de receptores do Epidermal Growth Factor (EGFR)
nestes tecidos tumorais e também que estes receptores
eram muito sensíveis ao bloqueio por inibidores da
tirosinoquinase, talvez pelo fato de serem eles próprios
proteínas do tipo que promove a fosforilação de outras
proteínas no aminoácido tirosina, ou seja,
tirosinoquinases.9
Estas mutações que aumentam a presença de EGFR nos
tecidos tumorais aparecem em 15% dos adenocarcinomas
de pulmão no Ocidente e em 30-40% das mesmas neoplasias
em países asiáticos.10 Vários estudos europeus e asiáticos
mostraram que o uso de erlotinibe ou gefitinibe produzia
resultados muito melhores no que diz respeito à resposta
objetiva e tempo de sobrevida livre de doença em pacientes
nos quais a biópsia revelava a presença aumentada de
EGFR quando comparados à quimioterapia com as duas
drogas habituais (derivados da platina associados a um
derivado do Taxol).11 Outras mutações pontuais estão
sendo apontadas como alvos terapêuticos importantes nos
indivíduos que as apresentam. No entanto, a identificação
destas mutações acontece em um pequeno número de
indivíduos dentro de um grupo de pacientes com câncer
de pulmão que já não é muito significativo: os não
fumantes.
Em fumantes, o perfil de mutações significativas é menos
conhecido. A mutação K-ras aparece em 25% dos
adenocarcinomas, mais frequentemente em fumantes,
porém terapias que abordaram esta mutação não tiveram
sucesso até agora.6
Jones e colaboradores em estudo publicado em 2.00812,
analisando amostras de 24 pacientes com câncer
pancreático, determinaram as sequências de 20.661 genes
que codificam proteínas. Nestes genes foram pesquisadas
deleções e amplificações em homozigose utilizando um
milhão de oligonucleotídeos com variações de apenas um
dos nucleotídeos (single-nucleotide polymorphisms). Estes
amostras continham uma média de 63 mutações, a maioria
delas pontuais (apenas um nucleotídeo). Estas alterações
definiram um núcleo de 12 cascatas de sinalização celular
modificadas em 67 a 100% dos 24 tumores avaliados. No
entanto, os genes específicos alterados em cada tumor são
quase sempre diferentes. Estes achados devem se aplicar a
todos os tumores epiteliais sólidos.
Gerlinger e colaboradores, em artigo publicado em
201213, abordam outra questão: a heterogeneidade dentro
de um mesmo tumor. Extensa análise genética
(sequenciamento seletivo da porção do genoma que
codifica proteínas – exome sequencing-, análise de
aberrações cromossômicas e perfil de ploidia) foi feita em
múltiplos fragmentos de carcinomas primários renais,
isolados espacialmente, e locais de metástases associados.
A reconstrução filogenética das mutações detectadas
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revelou um padrão de crescimento tumoral evolucionário
ramificado, no qual aproximadamente 63 a 69% de todas as
mutações somáticas eram não detectáveis em todas as
regiões do tumor das quais foram obtidos fragmentos.
Indicadores genéticos de bom prognóstico e de mau
prognóstico foram detectados em regiões diferentes do
mesmo tumor. As 30 amostras dos quatro tumores
analisados revelaram acentuada heterogeneidade intratumoral em todos os métodos utilizados no estudo.
Pittoni e Colombo14, também em 2.012, avaliando o papel
prognóstico da infiltração de tumores próstata por
mastócitos, discutem o fato de esta infiltração aparecer na
literatura tanto como sinal de bom prognóstico como sinal
de evolução ruim. Segundo estes autores uma explicação
provável para estes achados discrepantes talvez esteja na
conclusão a que se tem chegado a respeito dos tumores
malignos de próstata. Cada um deles, na verdade é uma
doença multifocal e, nos diferentes focos de transformação
maligna, várias das características analisadas são diferentes
para cada um dos focos. Portanto, a infiltração por
mastócitos, de forma isolada, não tem condição de
funcionar como um indicador de boa ou má evolução.
Também nos tumores de próstata o caráter neuroendócrino
está associado à pior prognóstico e a presença de
mastócitos nestes tumores não melhora o comportamento
agressivo da doença. As células neoplásicas com
características neuroendócrinas, no câncer de próstata,
originam diretamente de células-troco.
Esta variabilidade dentro de um mesmo tumor pode
invalidar conclusões fundamentadas em pesquisas de
mutações em apenas um fragmento de biópsia e constitui
um empecilho considerável para a chamada medicina
personalizada no tratamento de tumores malignos.

Uma Mudança de Paradigma no Horizonte
Ninguém duvida de que transplantes de medula óssea
funcionam numa porcentagem elevada dos pacientes que
deles necessitam. Desde o estudo fundamental de
MCCulloch e Till 15 sabe-se que as células tronco
hematopoiéticas, que existem na proporção de uma a cada
10.000 células da medula óssea, podem ser transfundidas
em pacientes submetidos à destruição total de suas células
nativas e reconstituem a medula e as células sanguíneas
do receptor.
Células-tronco já foram identificadas em vários tecidos
de renovação rápida, tais como o sangue, a pele e o epitélio
intestinal. O epitélio respiratório normal exibe uma
velocidade muito reduzida de renovação celular, que é
relativamente maior nas vias aéreas centrais
(aproximadamente seis meses), e muito lenta nos espaços
aéreos distais (até18 meses). Com exceção das células
ciliadas e dos pneumócitos tipo I, todas as outras células
do epitélio respiratório podem entrar em mitose para reparar
uma região lesada.
Durante o desenvolvimento embrionário, os diferentes
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tipos de célula que compõem o epitélio respiratório se
originam de poucas células progenitoras do endoderma do
tubo intestinal anterior. Muitos pesquisadores ainda
resistem a admitir que existam células-tronco no pulmão de
um indivíduo adulto. Para eles as células-tronco existem
por um período restrito durante a embriogênese e delas se
originam os tipos celulares do epitélio respiratório, que
mantém o seu status diferenciado por toda a vida.16 Esta é
uma afirmação difícil de ser aceita, já que o achado de
células com elementos característicos de todos os tipos
celulares do epitélio respiratório é bastante comum em
biópsias de pacientes com doenças respiratórias não
neoplásicas, indicando uma potencialidade variável de
diferenciação.
A exposição de camundongos à naftaleno destrói
especificamente as células de Clara, identificadas por um
marcador, denominado Clara Cell Secretory Protein ou
CCSP. Durante o processo de recuperação a esta exposição
foi identificado um pequeno grupo de células progenitoras,
denominadas variantes da célula de Clara. Tais células
expressam o marcador CCSP, mas são resistentes ao
naftaleno e rapidamente reconstituem as células ciliadas e
secretoras das pequenas vias aéreas, agredidas pela
substância tóxica. Um dos mais interessantes achados desta
linha de pesquisa foi a constatação de que estas células só
existem em dois ambientes microanatômicos: ao lado dos
corpos neuroepiteliais e nas junções dos dutos alveolares
com seus bronquíolos. Esta predileção de localização indica
a necessidade de nichos ambientais específicos para a
preservação destas células pluripotentes nos espaços
aéreos distais.17, 18
Como já foi discutido acima, é inegável que tumores
malignos são compostos por populações muito
heterogêneas de células, qualquer que seja a característica
que se examine: morfologia, expressão de marcadores na
membrana, capacidade de proliferação, ou o potencial de
gerar tumores quando as células são transplantadas para
animais de experimentação.
De acordo com a hipótese clássica que explica o
aparecimento de tumores esta heterogeneidade aparece
devido a eventos genéticos estocásticos (probabilísticos),
ou seja, mutações ao acaso, que seriam selecionadas pela
ação de fatores micro-ambientais, gerando os “clones” de
células malignas, aproximadamente iguais, mas não tão
iguais assim. A partir deste ponto do raciocínio só se pode
concluir que a única característica realmente comum que
une as células malignas é o fato de terem perdido os
mecanismos que controlam sua proliferação.
Evidências acumuladas até agora sugerem que os
cânceres podem ser considerados doenças das célulastronco. De acordo com esta hipótese, as neoplasias malignas
têm sua origem a partir de uma pequena população de
células alteradas que mostram a capacidade de autoregeneração e pluripotencialidade. Estas duas
características são típicas de células- tronco. No entanto,
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alguma parte do programa de controle da replicação destas
células foi danificada de tal modo que elas são capazes de
iniciar e sustentar o crescimento de tumores.19
Tal como as células-tronco dos tecidos normais, que
renovam a população de células e mantém a hierarquia
tecidual durante toda a vida de um indivíduo, as célulastronco dos tumores se auto-renovam e produzem também
uma progênie assimétrica de células cancerígenas: umas
células são capazes de gerar novos tumores e outras células
não o são. Até agora, em termos práticos, define-se a célulatronco tumoral pela capacidade de gerar uma fenocópia do
tumor original quando implantada em camundongos
imunodeficientes.20
Células-tronco têm peculiaridades que podem ser
importantes no entendimento da geração de tumores e no
planejamento de ações terapêuticas. Uma característica
fundamental é o seu longo tempo de vida, que lhes permite
acumular mutações oncogênicas durante anos ou décadas.
Elas também estão equipadas com transportadores de
membrana que podem carregar para fora da célula muitas
das drogas que são hoje utilizadas na terapia antineoplásica.
Estas células-tronco neoplásicas foram identificadas pela
primeira vez em neoplasias hematológicas e, mais
recentemente, em vários tumores sólidos.
O câncer colorretal é a terceira neoplasia mais comum e
a segunda causa de morte por câncer no mundo ocidental
(aproximadamente 655.000 mortes por ano). Em pacientes
com doença avançada nenhuma das opções terapêuticas
disponíveis é curativa.20
A camada única de células epiteliais que reveste a luz
dos vários segmentos colônicos e do reto forma
invaginações denominadas criptas de Lieberkhün
(aproximadamente 14.000 criptas por centímetro quadrado
no colo de um adulto). A renovação do epitélio colorretal
acontece a cada cinco dias e esta velocidade de substituição
das células permite calcular que, durante a vida média de
um indivíduo, 6 X 1014 colonócitos sejam produzidos. As
células mais diferenciadas da cripta ocupam seu terço
superior, de ambos os lados e são continuamente
descamadas para a luz do intestino. As células pluripotentes
estão situadas no fundo das criptas. Zhu e colaboradores
demonstraram células-tronco na base das criptas no
intestino delgado de camundongos que geram todas as
outras células do epitélio intestinal e são susceptíveis a
transformação neoplásica.20
Células-tronco neurais dão origem a todos os tipos de
neurônio e às células da glia. Apesar de menos numerosas,
elas persistem no Sistema Nervoso Central (SNC) após o
nascimento e continuam gerando novos neurônios e células
gliais ao longo de toda a vida em algumas áreas do SNC. A
regulação do número e do comportamento das célulastronco do SNC durante o desenvolvimento e na vida adulta
é muito rigorosa. Falhas no processo podem produzir
malformações, déficits cognitivos ou tumores, tais como
os gliomas, de malignidade variável.21
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.1/2012

Neoplasias malignas pulmonares não fogem deste padrão
de variabilidade discutido para cânceres de outros tecidos.
Tumores pulmonares podem ser acentuadamente
heterogêneos: uma única massa pode ser constituída de
células distribuídas ao longo de um espectro de fenótipos,
desde altamente indiferenciadas até bem diferenciadas; ou
então, pode haver menor variabilidade no status de
diferenciação, mas a massa é constituída por uma mistura
de tipos celulares, fato que torna a atribuição a um tipo
específico dentro da classificação muito precária.
Pelo menos duas explicações para esta heterogeneidade
são possíveis:
1.Condições microambientais favoráveis podem
promover a transformação maligna de vários tipos diferentes
de células.
2.A transformação maligna acontece em células
pluripotentes, ou células-tronco.
Os pulmões têm uma estrutura compartimentalizada, pois
vias aéreas são formadas e provavelmente mantidas ao
longo da vida por meio de processos próprios, e o mesmo
acontece com a membrana alvéolo-capilar. Além disso, as
evidências indicam que existem peculiaridades nestes
processos e cascatas de sinalização que são diferentes para
grandes e pequenas vias aéreas.22 Estes fatos, sem sombra
de dúvida, colaboram para aumentar ainda mais a
complexidade da fisiopatogenia das NM de pulmão.
Outro fator complicador diz respeito à velocidade de
reposição do epitélio dos pulmões, bastante lenta e, ainda,
variável para cada compartimento. No entanto, esta
velocidade não é menor do que as células do sistema
nervoso central e não pode ser utilizada para invalidar a
participação de células-tronco na gênese da neoplasia de
pulmão.

As Metástases
Muitas células se movimentam em direção a
concentrações crescentes de um grupo de substâncias
chamadas de quimiocinas. Elas são pequenas proteínas (de
8 a 10 kD) que apresentam quatro aminoácidos cisteína (C)
em pontos específicos de sua sequência primária de
aminoácidos. A presença destas cisteínas promove algumas
formas padrão de dobramento da cadeia de aminoácidos
que confere às proteínas sua estrutura tridimensional
esperada. Por mais estranho que possa parecer, células que
possuem um determinado receptor para uma determinada
quimiocina buscam (?) a quimiocina ou, na verdade,
encalham ou se fixam nos locais onde a concentração da
quimiocina específica é alta. Células do sistema imune e
células do estroma produzem quimiocinas.
Vinte e três diferentes tipos de câncer têm células que
expressam o CXCR4 (ou receptor 4 de quimiocina do tipo
CXC). Um destes cânceres é o de pulmão.
Este receptor 4 se liga preferencialmente a uma
quimiocina denominada CXCL12 [quimiocina 12 do tipo
CXC, referida como ligante (L) de um receptor, que no caso
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é o 4]. A quimiocina CXCL12 é caracterizada como
homeostática e não participa da atração de células durante
processos inflamatórios. Ela orienta o tráfego de células e
o estabelecimento de células específicas em determinados
nichos, inclusive células troco (sadias ou tumorais).23

abordados como opções terapêuticas no futuro. No entanto
estes marcadores e cascatas de sinalização talvez devam ser
procurados nos mecanismos regulatórios das células-tronco.
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