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Câncer e doença tromboembólica
Tromboembolismo venoso (TEV)é a complicação mais freqüente e a segunda maior causa de morte
em pacientes com doenças malignas. A prevalência de trombose varia de 5% a 15%, muito alta
quando comparada à da população geral, ao redor de 0,1%.
Nos pacientes operados por doença oncológica, a incidência de TEV pode variar de 30% a 60% se
nenhuma medida profilática for tomada, com 1% a 5% de óbito por embolia pulmonar. O índice de
TEVem autópsias de pacientes que faleceram por câncer de pâncreas é de 50%, ocorrendo cerca de
30% a 60% de trombose em portadores de cateteres para acesso à quimioterapia, sem profilaxia.
A associação entre coagulação e malignidade foi inicialmente relatada em 1865, por Trousseau,
que observou tromboflebites migratórias em paciente com câncer de pâncreas. Desde então essa
relação vem sendo confirmada por outros autores. Em outro sentido, muitos pacientes com trombose
venosa têm subseqüentemente confirmado o diagnóstico de câncer.
A patogênese da trombose relacionada aos tumores é complexa. O câncer e seus tratamentos (ci-

rurgia, químio e radioterapia) podem afetar os três componentes da tríade clássica de Virchow responsáveis pela gênese de trombose venosa profunda (TVP):alterações de fluxo sangüíneo, lesão de
células endoteliais e elaboração de pró-coagulantes, originando estado de hipercoagulabilidade.
O impacto de uma TVP num paciente com câncer, em termos de morbidade, inconveniência e
mortalidade, é muito grande. A prevenção nesses pacientes é essencial, já que o tratamento alcança
menores índices de sucesso com complicações hemorrágicas mais graves.
Tanto pacientes clínicos quanto cirúrgicos, uma vez com câncer diagnosticado, se enquadram
imediatamente no grupo de alto risco para desenvolvimento da doença tromboembólica. As recomendações do 6° Consenso do American College for Chest Physicians para essespacientes é de
profilaxia agressiva, com heparinas não-fracionadas ou, preferencialmente, com heparinas de baixo
pesomolecular(HBPM),nas suas doses profiláticas maiores (recomendação grau 1A).
O objetivo das recentes pesquisas na área de oncologia/trombose tem sido identificar a ligação
entre malignidade e alterações de coagulação, bem como avaliar o efeito da anticoagulação no
prognóstico desses pacientes, reavaliando as estratégias de profilaxia e de tratamento da doença
tromboemból ica.
Um caminho que vem sendo adotado para reduzir a incidência de doença tromboembólica nos
doentes oncológicos é prolongar o uso das HBPM por cerca de 30 dias no período pós-operatório,
em vez dos setea dez dias usuais. Na cirurgia do câncer abdominal, obtém-se uma redução de 12%
para 4,8% da incidência total de TVP, sem complicações hemorrágicas significativas, confirmada
pelo estudo Enoxaparin and Cancer (Enoxacan 11)(com enoxaparina de 40mg). Essesnúmeros são

a necessidade constante de nos atualizarmos quanto às estratégias adotadas
para a profilaxia da doença tromboembólica, que ainda mantém morbimortalidade alta, especialexpressivos e mostram

mente nos nossospacientes oncológicos.

Professor-assistente-doutor em Angiologia e Cirurgia da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC)
Professora-assistente da disciplina de Técnica Operatória e Cirurgia Experimental da FMABC
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o câncer de pulmão é uma das doenças mais devastadoras cOm a qual um paciente
pode se deparar. A mortalidade é extremamente elevada, a sobrevida, curta, e os
tratamentos disponíveis muitas vezes não são capazes de promover as modificações
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evolutivas que desejamos. Éde suma importância que o cirurgião esteja familiarizado
com as características clínicas da doença, bem como com cada opção terapêutica
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disponível. Conhecer, de forma clara, as diferentes intervenções diagnósticas, indicações de tratamento e prognósticos é inerente aos objetivos deste programa.
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Doença rara no passado, o câncer de pulmão tem hoje elevada prevalência e taxas
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de crescimento extremamente preocupantes no Brasil e no mundo. No Brasil, nos
últimos 20 anos, a análise de mortalidade pela doença apresenta taxas alarmantes de
crescimento, da ordem de 134% entre as mulheres e 57% entre os homens. Nos EUA
é a primeira causa de mortalidade por câncer tanto entre os homens quanto entre as
mulheres, e no mundo sua incidência aumenta na ordem de 0,5% ao ano.
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As ferramentas

terapêuticas envolvem variados componentes de tratamento, como cirurgia, radioterapia e quimioterapia combinada. Embora muito grandes tenham sido os esforços, a
melhoria da sobrevida nos últimos 20 anos não é animadora.
Por esses motivos, escolhemos o câncer de pulmão para nosso assunto de discussão
neste fascículo do Programa de Auto-Avaliação em Cirurgia, editado pelo Colégio
Brasileiro de Cirurgiões com apoio institucional do laboratório Aventis. Nesse sentido
convidamos o Dr. Walter Roriz de Carvalho, que nos oferece um artigo de revisão
extremamente detalhado, no qual divide um pouco de sua experiência conosco. Além
de discutir de maneira bastante prática as atuais formas de diagnóstico clinicocirúrgico
e por imagem, descreve a última classificação de estagiamento tumoral, finalizando
com uma dissertação extremamente elucidativa das diferentes indicações de cirurgia
no tratamento da doença.
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certos de que o mesmo será uma valiosa contribuição
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não apenas como ferramenta

de estudo, mas como instrumento para que nosso canal de comunicação permaneça
sempre aberto e o mais democrático possível.

Roberto Saad junior
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Câncer de pUlmão
Walter Roriz de Carvalho1
Roberto Saad Junior2

para 5,3/100 mil. As taxas brutas de incidência são
de 17,41/100 mil entre os homens e de 7,72/100 mil
entre as mulheres.

INTRODUÇÃO

o câncer de pulmão, que era uma doença rara
no início do século 20, é atualmente um problema

Noventa por cento dos portadores de câncer de
pulmão são ou foram fumantes (ativos ou passivos).
Hoje já há comprovação clínica e laboratorial de que
o tabagismo é fator etiológico do câncer de pulmão,
além de outras neoplasias (laringe, esôfago, estômago
e bexiga). Mais de 4 mil substâncias químicas estão
presentes na fumaça do tabaco; entre essas, 200
são nocivas aos seres humanos e 40, incluindo ben-

de saúde pública, sendo responsável por mais de
920 mil óbitos por ano no mundo. Nos Estados Unidos, em 2002, foram diagnosticados 170 mil novos
casos, sendo 90 mil no sexo masculino e 80 mil no
sexo feminino. Destes, 155 mil faleceram devido à
doença, o que equivale à mortalidade causada pela
explosão de um avião do tipo Jumbo todos os dias
durante um ano.

zopireno e N-nitrosaminas, são capazes de causar
diferentes tipos de neoplasias malignas, havendo
relação direta com o tempo de duração do tabagismo
e o número de cigarros fumados por dia. O risco de
surgimento do câncer de pulmão diminui progressivamente após a cessação do tabagismo, tornando-se
igual ao do não-fumante após 20 anos. Outras causas
também responsabilizadas pelo aparecimento do
carcinoma broncogênico são exposição a asbesto,
cromo, arsênico, níquel, radônio, carcinógenos industriais (hidrocarbonetos aromáticos policíclicos)
e fatores genéticos.

O câncer de pulmão é a primeira causa de
morte por câncer entre homens e mulheres nos
Estados Unidos, ultrapassando a soma da taxa de
óbitos anuais pelos três tipos de câncer que ocupam
os lugares seguintes ao do pulmão: cólon (48 mil),
mama (40 mil) e próstata (30 mil). A incidência do
câncer de pulmão continua aumentando no mundo,
em torno de 0,5% ao ano. No Brasil, a partir da
década de 1960, as neoplasias malignas, junto com
as doenças crônico-degenerativas, substituíram as
doenças infecciosas e parasitárias e se posicionaram
como as principais causas de mortalidade no país.
Entre as neoplasias malignas, a de pulmão aparece
hoje como a primeira causa de morte no homem e
a segunda, após a de mama, na mulher. A análise da
mortalidade por câncer de pulmão no Brasil entre
1979 e 2000 demonstra que as taxas apresentaram
variação percentual relativa de 57% entre os homens,
passando de 7,73/100 mil, para 12,13/100 mil, e de
134% entre as mulheres, passando de 2,33/100 mil

QUADRO CLíNICO
O carcinoma broncogênico aparece mais comumente em indivíduos com idades compreendidas
entre 50 e 70 anos, e em apenas 1% dos doentes
abaixo de 40 anos. Ele é geralmente suspeitado em
pessoas que mostram anormalidade na radiografia de
tórax ou têm sintomas causados pelos efeitos locais

1. Doutor em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de janeiro (UFRj); Iivre-dQ~nte pela ~FRj;
membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC); membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgi~ Torácica (SflCT);
membro da European Society for Thofacic Surgeons; cirurgião de tórax do Instituto Nacional de Câncer (lNCA'MS/Rj).
2. Professor livre-docente do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências.fytédicas da Santa Casa de S~o.Paulo; professor
titular da disciplina de Cirurgia Torácica da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo; presidêqte do CBC;
membro titular da SBCT.
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auxílio médico. Se considerarmos todas as fases da

ou sistêmicos do tumor. O quadro clínico da neoplasia pulmonar pode apresentar-se sob formas variadas,
desde a absoluta falta de sintomas e sinais até os

doença, a expectoração hemóptica ocorre em 50%
dos casos, porém na fase inicial está presente em
apenas 4%. A presença de sibilos, principalmente
se localizados, indica obstrução parcial de brônquio
por massa tumoral, reduzindo sua luz e produzindo
o ruído característico, mais nítido no final da ex-

aspectos mais característicos que podem nos levar
à suspeita diagnóstica da neoplasia. Basicamente, os
sintor;nase sinais podem ser divididos didaticamente,
relativamente à origem de suas manifestações, em:
a) assintomáticos;

piração. Com o crescimento progressivo do tumor
haverá um momento de obstrução total do brônquio
com conseqüente atelectasia de um segmento, de
um lobo ou de todo o pulmão, conforme o nível
da obstrução brônquica. Com a impossibilidade
de uma drenagem pulmonar satisfatória devido
a essa obstrução, instalar-se-á a infecção pulmonar. A febre prolongada poderá acompanhar esse
processo infeccioso ou mesmo ser produzida pela
própria presença do tumor quando ocorre necrose
do mesmo e conseqüente formação de um abscesso.
A dispnéia não constitui, de hábito, sintoma inicial,
mas poderá manifestar-se na vigência de uma atelectasia pulmonar ou na disseminação linfática do
processo neoplásico (Iinfangite carcinomatosa).

b) tumor;
c) extensão do tumor a diversas estruturas;
d) metástases locais ou à distância;
e) síndromes paraneoplásicas.
Os pacientes portadores de neoplasias pulmonares que se apresentam assintomáticos têm o seu
diagnóstico feito em exames de rotina, quer sejam
periódicos habituais de saúde ou radiológicos do
tórax por outros motivos. São, em grande parte, portadores de tumores periféricos. Está aumentando a
conscientização dos profissionais de saúde, e mesmo
dos próprios doentes, no sentido de efetuar exames
de rotina periódicos (incluindo radiografia de tórax),
inserindo-os como aspectos gerais de medicina preventiva, o que vem facilitando o estabelecimento do
diagnóstico precoce de várias moléstias, inclusive a
neoplasia pulmonar.

O crescimento do tumor pulmonar, com invasão e extensão a outras estruturas intratorácicas,
levará também ao aparecimento de diversos sintomas e sinais. Parede torácica, pleura e mediastino
estão comprometidos por esse mecanismo em 15%
dos doentes. Invasão de parede torácica, coluna ou
estruturas nervosas, com envolvimento do plexo
braquial, causa dor intensa espontânea ou provocada
pela movimentação do membro superior. A invasão
pleural ocasiona dor à respiração e derrame pleural.
O tumor localizado no estreito superior do pulmão
(tumor de Pancoast-Tobias), invadindo estruturas ner-

Os sintomas e os sinais clínicos relacionados
ao próprio tumor dependem da localização e do
tamanho da neoplasia. São fundamentalmente conseqüentes à irritação, à ulceração ou à obstrução do
brõnquio. O sintoma mais comum e mais precoce é
a tosse, que ocorre em 75% dos doentes. O tumor
endobrônquico age como se fosse um corpo estranho na luz desse órgão, provocando irritação da sua
mucosa e gerando a tosse. Comumente esse sintoma
não é valorizado, porquanto os doentes são, na sua
maioria, portadores de doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC), condição que por si só justifica a
presença de tosse. No entanto, deve ser valorizada a

vosas, pode provocar a síndrome de Claude-BernardHorner (miose, ptose palpebral, enoftalmia, anidrose
cervicofacial). Rouquidão persistente aparece como
conseqüência da invasão tumoral do nervo laríngeo
recorrente esquerdo ou, mais raramente, do nervo
recorrente direito. Paralisia diafragmática unilateral
ocorre quando o nervo frênico é atingido pelo tumor ou por linfonodos. Quanpo o tumor invade o

mudança das características da tosse (freqüência, intensidade). A hemoptise ou expectoração hemóptica
(causada pela necrose e pela ulceração do tumor),
apesar de ser um sinal que aparece em momentos
em que o tumor já exibe tamanho considerável, é de
capital importância, pois leva o doente a procurar

mediastino superior, pode haver comprometimento
de estruturas vasculares, provo~ando a síndrome de
compressão da veia cava superior: edema de mem5
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bros superiores e estase venosa cervical, na parede
anterior do tórax e em membro superior. Isso ocorre
em aproximadamente 5% dos doentes. Disfagia
conseqüente a obstrução parcial do esôfago pelo
próprio tumor, ou por linfonodomegalias vizinhas,
ocorre em 1% dos casos. O comprometimento cardíaco, levando a arritmias ou ao hemopericárdio, é
pouco freqüente.

Metástases hepáticas só são sintomáticas quando numerosas e volumosas, e determinam alterações
nas provas de função hepática; nesses casos surgem
os sintomas de fraqueza e perda de peso. Metástases
adrenais são assintomáticas e descobertas na tomografia computadorizada,
o abdome superior.

quando os cortes incluem

Podem ocorrer nódulos subcutâneos, que facilitam a obtenção de diagnóstico Cito-histológico
através de punção aspirativa, que pode ser feita no
ambulatório, no dia da primeira consulta.

As neoplasias pulmonares podem ainda ser
reconhecidas pelas metástases como manifestações iniciais da doença, fato felizmente raro. O
comprometi mento Iinfonoda I, pri nci pa Imente
mediastinal, é o mais freqüente, podendo algumas

O termo síndrome paraneoplásica é usado para
identificar sintomas e sinais secundários às neoplasias e que ocorrem em locais distantes do tumor primário ou de suas metástases; não há correlação entre

vezes produzir sintomatologia ao comprimir estruturas vasculares, nervosas ou mesmo brônquios.
A adenomegalia ainda pode ser encontrada na
região supraclavicular ou cervical, e é sinal de mau
prognóstico. Metástases não-linfonodais poderão,
teoricamente, ocorrer em qualquer órgão, mas são
as pleuras os locais mais freqüentemente atingidos
e, nesses casos, o aparecimento do derrame pleural levará à piora do quadro clínico do paciente,
com concomitante redução da área ventilatória e
conseqüente dispnéia. Metástases cardíacas são,
na maioria das vezes, de difícil diagnóstico, e os
sinais mais importantes são os distúrbios do ritmo e
a instalação de insuficiência cardíaca progressiva.
O derrame pericárdico se manifesta por quadro de
restrição diastólica.

a síndrome e o estágio ou o prognóstico da doença.
Esses sintomas são pouco freqüentes no câncer de
pulmão não-pequenas células e mais encontrados no
de pequenas células (em 20% dos paCientes). Podem
ser devidos a produção de polipeptídeos, hormônios,
fatores de crescimento, citoquinas e produção de
complexos auto-imunes. As síndromes paraneoplásicas que podem ser encontradas nos portadores
de câncer de pulmão são: secreção inapropriada
de hormônio antidiurético, Cushing, hipercalcemia
não-metastática, síndrome miastênica, neurite ótica,
ginecomastia, baqueteamento digital (unhas em
vidro de relógio), osteoartropatia hipertrófica, poliartralgias, acantose nigricans, coagulação intravascular
disseminada e tromboflebite migratória. As manifestações paraneoplásicas geralmente regridem com o
tratamento bem-sucedido da neoplasia. Também é
descrita a endocardite marântica com formação de

As metástases ósseas ocorrem entre 10% e
35% dos pacientes em alguma fase da doença. São
características a dor localizada e a limitação de movimentos. Os ossos mais atingidos são arcos costais,
corpos vertebrais e ossos longos proximais, porém
as fraturas patológicas ocorrem em apenas 1% a 2%
dos doentes.

verrugas em válvulas cardíacas.

Metástases cerebrais se manifestam por cefaléia
de instalação recente, náuseas e vômitos, confusão
mental, convulsões e sinais neurológicos focais. O

Apesar desse grande número de possíveis sinais
e sintomas advindos de um câncer pulmonar, é de
capital importânCia enumerar, entre eles, os mais
precoces, por possibilitar o diagnóstico em tempo
hábil e, assim, proporcionar melhores tratamento e

pulmão é o sítio do tumor primário em aproximadamente 70% dos pacientes que apresentam metástases
cerebrais sintomáticas. As metástases leptomeníngeas
são raras e ocorrem em paCientes com metástases
cerebrais.

prognóstico. Bjork fez um interessante estudo comparativo entre duas ordens de sintomas: os cinco
principais sintomas (por ordem de freqüência) e
os que fizeram com que o doente procurasse uma
consulta (Tabela).
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TO- o tumor primário não foi detectado;

Tabela - Principais sintomas
do câncer de pulmão

Tis- carcinoma in situ;
T1 - tumor de até 3cm, sem evidência de invasão
do brônquio principal ou da pleura visceral. É
totalmente circundado por parênquima pulmonar;

Sintomas iniciais

Tosse
Dor
Infecçõesrespiratórias
Dispnéia
Hemoptise

57,6%
10,6%
9,6%
6,7%
5,7%

Sintomasque levaramo doente à consulta
Hemoptise
Dor
Infecção respiratória
Dispnéia
Tosse

30,2%
25,7%
12,2%
8,4%
7,5%

T2 - tumor com qualquer uma das seguintes
características:maiordo que 3cm, comprometimento
do brônquio principal a dois ou mais centímetros
da carina traqueal, invasão da pleura visceral,
atelectasia ou pneumonia obstrutivaque se estende
ao hilo mas não compromete todo o pulmão;
T3 - tumor de qualquer tamanho que invade
diretamente a parede torácica (inclusive o estreito
superior do tórax), diafragma, pleura mediastinal,
pericárdio parietal; ou tumor situado no brônquio
fonte a menos de 2cm da carina traqueal mas
sem comprometê-Ia; atelectasia ou pneumonite
obstrutiva de todo o pulmão;

Desse quadro conclui-se que:
1. 50% dos doentes só procuram o médico quando
apresentam dor ou hemoptise, sintomas que são
iniciais em apenas 16% dos doentes;
2. o sintoma mais precoce foi a tosse (57,6%); no
entanto apenas 7,5% dos doentes procuraram
auxílio por causa deste sintoma.

T4 - tumor de qualquer tamanho que invade
mediastino, coração, grandes vasos, traquéia,
esôfago, corpo vertebral, carina traqueal; derrames
pleural ou pericárdico malignos; presença de
nódulos neoplásicos satélites no mesmo lobo do
tumor primário.

ESTAGIAMENTODO CÂNCER DE PULMÃO
A União Internacional de Combate ao Câncer

Os tumoresT1 e Tl são intrapulmonares.

(UICC) adotou, em 1966, a classificação TNM (tumor, linfonodo, metástase) para estagiar o câncer de
pulmão. Em 1986 o American Joint Committee on
Cancer (AjCC) propôs uma nova emenda da classi-

.

Os tumores com invasão extrapulmonar mas
potencialmente ressecáveissão T3.
Os tumores,de qualquertamanho, com invasão
extrapulmonar e considerados irressecáveissão T4.

ficação, que passou a vigorar, e finalmente em 1997
essa classificação passou por mais uma atualização,
que será descrita no presente capítulo.

Linfonodos regionais

Tumor primário

Para designar o grau de comprometimento
linfonodal,utiliza-se a letra N:

o tamanho e a extensão do tumor primário são
representados pela letra T.Assim, TX,TO,Tis, T1, Tl,

NO - ausência de comprometimento linfonodal
regional;

n, T4 indicam, cada um deles, um tipo de tratamento
e uma previsão de sobrevida:

N1 - presença de metástases ou extensão direta
do tumor primário em linfonodos ipsilaterais:
hilares, peribrônquicos, lobares, interlobares ou
segmentares;

TX - tumor comprovado pela presença de células
malignas

nas secreções

broncopulmonares,

porém não-visível nos exames radiográficos
endoscópicos;

N2 - presença de metásta,ses em linfonodos
mediastinais ipsilaterais ou subcarinais;

ou
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N3 - presença de metástases em linfonodos
mediastinais e hilares contralaterais, escalênicos
ipsi ou contralaterais e supraclaviculares.

geralmente suspeitado em pacientes com sintomas
e sinais causados pelos efeitos locais ou sistêmicos
do tumor, ou que mostram aspectos anormais numa
radiografia de tórax.

Metástases

A sistematização diagnóstica do câncer de
pulmão segue os seguintes tópicos, após avaliação
clínica cuidadosa: radiologia (diagnóstico por imagem), citologia do escarro, broncoscopia, biópsias
.intra e extratorácica e toracotomia exploradora.

MX- metástases à distância não-avaliáveis;
MO- não há metástases à distância;
M1 - metástases distantes presentes; presença de
nódulos neoplásicos em outros lobos pulmonares.

A partir do quadro clínico, descrito em tópico
anterior, a investigação diagnóstica inicia-se pelo
exame radiológico do tórax.

Estagiamento segundo a classificação TNM
Estágio O- carcinoma in situ

EXAMES COMPLEMENTARES

Estágio I
Radiografia convencional

Estágio IA - T1 NOMO

Através da radiologia dar-se-á a suspeita do
câncer de pulmão por imagem. Na maioria dos casos, a técnica habitual (radiografia de tórax em PA
e perfil) é suficiente para localizar e classificar as
imagens sugestivas de neoplasia pulmonar, apesar de
uma pequena percentagem de pacientes apresentar
inicialmente um exame considerado normal. Ra-

Estágio IB - T2NOMO
Estágio II
Estágio liA - T1 N1MO
Estágio 118- T2N1 MO
13 NOMO
Estágio 11I

diografias prévias, se disponíveis, devem ser usadas
para comparação. A inspeção da radiografia inclui
determinar tamanho, localização e extensão da lesão,
buscar evidências de alterações ósseas e detectar a

Estágio IIIA- 13N1 MO e Tl-2-3N2MO
Estágio 1118- T4NO-1-2-3MO
Tl-2-3N3MO

presença de derrames pleurais ou pericárdicos. O
primeiro indicador de um tumor central pode ser
uma opacidade hilar, ou sinais secundários de uma
lesão endobrônquica obstrutiva, com uma dista I hiperaerada ou atelectasiada. A maioria dos tumores
surge na periferia do pulmão, mas na sua evolução
pode mostrar extensão para o hilo. Inicialmente essas
lesões são grosseiramente arredondadas, mas não
mantêm essa forma quando atingem maiores tamanhos, quando mostram irregularidade no contorno.
A cavitação não é um aspecto comum no câncer de
pulmão, mas quando está presente mostra paredes
espessadas. Derrame pleural, paralisia diafragmática,
linfangite carcinomatosa e presença de nódu.lbs ipsi
ou contralaterais podem também ~star associados.
A invasão tumoral grosseira para a parede torácica
é facilmente diagnosticada por d~struição costa I

Estágio IV - qualquer T, N ou M

DIAGNÓSTICO
o diagnóstico de câncer de pulmão baseia-se
na investigação de sintomas e sinais sugestivos da
neoplasia e em exames complementares. Os métodos que serão descritos devem ser empregados
de forma seqüencial para se obter o diagnóstico
da maneira mais precisa e precoce possível, iniciando-se pelos exames mais simples, de menor
custo e menos risco para o paciente. É importante
ressaltar que a conduta terapêutica a ser tomada
será mais bem indicada quanto mais precisas
forem as informações sobre o tipo histológico e
o estagiamento do tumor. O câncer de pulmão é
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adjacente ao tumor, perda do plano de gordura ex-

Tomografia

trapleural e contato da massa maior que 3cm com
a parede torácica.

por emissão de pósitrons

A tomografia por emissão de pósitrons (PET) é
utilizada para determinar a presença de neoplasias

Alargamento do mediastino superior é sugestivo de comprometimento

linfonodal

com base na diferença no metabolismo da glicose

e, quando

entre células normais e neoplásicas, as quais me-

muito volumoso, pode ser suficiente para definir
o estagiamento, prescindindo

da tomografia com-

putadorizada, principalmente

nos pacientes muito

tabolizam

a glicose mais rapidamente do que as

células normais. A PET acoplada à TC (PET-TC) é
mais sensível e específica do que a isolada na iden-

debilitados ou que não desejam receber nenhuma
forma de tratamento.

tificação de doença linfonodal

ou em metástases

distantes. Processos inflamatórios, como a tubercu-

Metástases para arcos costais e outras estruturas

lose, podem resultar em exames falsos positivos. O

ósseas torácicas também podem ser visualizadas.

método é utilizado

Tomografia computadorizada

presença de metástases ocultas em pacientes com
doença localmente avançada; seu uso como exame

principalmente

para excluir a

de rotina em pacientes com doença em estágios
iniciais (I e 11)não é recomendado.

Uma tomografia computadorizada (TC)de tórax
e abdome superior deve ser obtida em todo paciente
com câncer de pulmão que será submetido a alguma
forma de tratamento. Ela fornece melhores detalhes

Citologia do escarro

sobre as características da superfície do tumor, sua

O exame citológico do escarro realmente é de

localização em relação às estruturas de mediastino

grande valor diagnóstico quando, para a coleta e a
análise, usam-se técnicas corretas. A sensibilidade

e parede torácica, a presença de metástases em pulmões, fígado, adrenais e esqueleto ósseo torácico e

do exame está na dependência

a existência de derrames pleurais ou pericárdicos
pouco volumosos. O estudo dos linfonodos do

do número e da

qualidade de amostras colhidas e da experiência
do citologista, fornecendo o diagnóstico em 90% a

mediastino também é bastante preciso, permitindo
divisar sua localização anatômica, sua densidade e

95% dos casos quando se examinam cinco ou mais
amostras colhidas todas as manhãs em dias consecu-

a medida de seu tamanho (os linfonodos menores

tivos. Os falsos positivos têm sido, nas grandes séries
estudadas, extremamente baixos, menos de 1%.

do que 10mm no seu menor diâmetro raramente
são neoplásicos).

Os tumores centrais, isso é, os situados em
brônquios fontes e brônquios lobares, são os mais

Ressonância magnética nuclear

comumente diagnosticados por esse método, salvo
se ocorrerem obstrução brônquica e atelectasia.

Não substitui a TC na avaliação geral do paciente com câncer de pulmão; limita a detecção de

Apesar de ser inócuo, de baixo custo e não-

nódulos ou outras lesões parenquimatosas, além do

invasivo, o exame citológico de escarro não é roti-

custo elevado, maior tempo de realização do exame

neiramente realizado, porquanto a broncoscopia é

e menor disponibilidade nos sistemas de saúde. Éútil

obrigatória para os doentes que serão submetidos

para detectar invasão ou trombose tumoral vascular e

a tratamento cirúrgico e, além de fornecer o diag-

avaliar extensão tumoral para regiões anatômicas de

nóstico, permite avaliação mais completa da árvore
brônquica.

difícil análise na TC: estreito superior do tórax, janela
aortopulmonar, ângulo cardiofrênico, envolvimentos
pericárdico, miocárdico e intracardíaco, bem como

Nos tumores periféricos a confirmação histológica com esse exame apresenti) baixa positividade.

invasão vertebral, intraforaminal e intrarraquiana nos

De qualquer maneira, o exame eitológico do escarro

tumores posteriores, junto à coluna.

é o único capaz de diagnosticar um câncer pulmonar
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em doentes assintomáticos e com radiografias de
tórax normais (rastreamento de populações com alto
risco de câncer de pulmão). Teoricamente, é o exame
que surpreende o câncer na sua fase mais precoce.

Biópsias
Quando não é possível estabelecer o diagnóstico através dos exames anteriores, ou quando a
manifestação inicial de neoplasia apresenta-se como
forma metastática, pode-se lançar mão de biópsias
aspirativas ou incisionais em linfonodos cervicais ou
supraclaviculares, nódulos subcutâneos, adrenais,
fígado e ossos.

Broncoscopia
A broncoscopia é atualmente o método mais
utilizado no diagnóstico do câncer de pulmão. Até
1970, o único aparelho disponível era o broncoscópio rígido. Essa máquina era, e ainda é, de grande
valor na obtenção de biópsias teciduais, lavados
e escovados brônquicos de lesões situadas na traquéia ou em brônquios principais ou lobares. Sua
ampla luz permite realização de biópsias com maior
quantidade de tecido, retiradas de corpos estranhos
e, eventualmente, controle de hemorragias, porém
seu emprego é limitado, pois somente os tumores
de maior calibre são passíveis de visualização por
esse método.

Biópsia e citologia pleural
Nos derrames pleurais a toracocentese com
colheita de líquido e biópsia de pleura com agulha
é procedimento de grande valia para se efetuar o
diagnóstico, com positividade em torno de 70%. O
estudo citológico do líquido pleural sempre acompanha esse procedimento. A biópsia pode também
ser efetuada através de pleuroscopia ou, ainda, por
toracotomia menor, a chamada a céu aberto.

A broncoscopia flexível ampliou o campo
de ação do endoscopista, permitindo visualização
mais periférica da árvore traqueobrônquica e possibilitando biópsias de lesões situadas em brônquios
segmentares. Por ser um método menos traumático, a
broncofibroscopia é realizada sob anestesia tópica, o
que favorece a sua popularização e a sua aplicação.
Ainda mais, possibilitou a realização de biópsias
transbrônquicas, isso é, sem a visualização direta do
tumor, valendo-se ou não do auxílio da radioscopia.
O diagnóstico anatomopatológico dessas biópsias é
obtido em cerca de 55% a 80% dos casos. A possibilidade maior corresponde aos casos de tumores
centrais, sendo mais baixa, no entanto, nos tumores

Punção transparietal de nódulos
ou massas intratorácicas
A punção transparietal de massa suspeita intratorácica é uma técnica de grande valor que deverá
ser empregada quando os outros métodos falharem.
A positividade diagnóstica é alta e chega a 95%
quando praticada por profissionais experientes. A
complicação mais comum é o pneumotórax, sendo
que apenas 5% a 10% necessitam de tratamento. A
hemorragia é muito rara, o mesmo ocorrendo com a
embolia pulmonar. O implante de células tumorais ao
longo do trajeto da agulha é muito raro, tendo sido
encontrado apenas um exemplo numa série estudada
de 5.300 biópsias.

periféricos.
A técnica de aspiração transbrônquica por
agulha aumentou a eficácia diagnóstica. Uma agulha fina é inserida, por broncoscópio, através da
parede brônquica, aspirando material para exame
citológico.

Mediastinoscopia
É procedimento de grande utilidade no diagnóstico e no estagiamento do câncer de pulmão,
pois garante acesso à cadeia de linfonodos do
mediastino superior paratraqueal e subcarinal. É
utilizado como uma etapa pré-operatória da ressecção pulmonar.

A broncofibroscopia é, ainda, de capital importância para avaliação pré-operatória no sentido de
observar mobilidade de cordas vocais e integridade
de mucosa no planejamento da sutura em coto
brônquico.
10
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Videotoracoscopia

c) biópsias de tumores do mediastino;

sar riscos de complicações para os períodos per e
pós-operatório. A avaliação inclui história clínica e
exame físico à procura de sintomas e sinais de comorbidades e de possíveis metástases à distância,
que podem exigir preparo pré-operatório especial
ou mesmo contra-indicar o procedimento cirúrgico. Os exames laboratoriais incluem hemograma
completo, coagulograma, dosagem de glicose, uréia,
creatinina, transaminases, cálcio, fosfatase alcalina,

d) ressecção de nódulos solitários de pulmão;

desidrogenase lática.

Embora seja um procedimento relativamente
novo, já faz parte do arsenal dos métodos para
diagnóstico. Pode auxiliar principalmente no esclarecimento de doenças atravésde:
a) biópsias pleurais;
b) biópsia pulmonares;

A avaliação cardiovascular é feita através de

e) estagiamento dos linfonodos aórticos e da
janela aortopulmonar;

eletrocardiograma (ECG). E exames mais especializados serão necessários de acordo com a história e o

f) biópsias pericárdicas.

resultado do ECG, podendo incluir ecocardiograma,
teste de esforço com medida de consumo de oxigênio, cateterismo cardíaco, exame das carótidas, aorta
abdominal e artérias dos membros inferiores.

Toracotomia exploradora
Reservada a casos em que não foi possível
obter diagnóstico histológico por outros métodos,
é cada vez menos utilizada, à medida que exames
mais precisos surgem. Atualmente é uma conduta
de exceção.

A avaliação pulmonar deve ser sempre realizada, com provas de função pulmonar e, se necessário,
teste de difusão do CO. De posse desses dados, o
pneumologista avalia se o paciente pode ser submetido à cirurgia de ressecção pulmonar e que extensão
de parênquima pode ser ressecada (Iobectomia,
bilobectomia ou pneumectomia) sem deixá-Io com
insuficiência respiratória incapacitante. O ideal é
que o paciente permaneça com a mesma capacidade
física que tinha antes da cirurgia.

CLASSIFICAÇÃO HISTOLÓGICA DOS TUMORES
EPITELIAIS DOS PULMÕES

(OMS, 1999)

Os tumores epiteliais são classificados em dois
grandes grupos: carcinoma não-pequenas células
(CPNPC) e carcinoma de pequenas células (CPPC),
com comportamentos biológicos diferentes.

A pesquisa de metástases à distância só se justifica se houver suspeita clínica ou laboratorial (dor
óssea localizada, distúrbios neurológicos, perda de
peso superior a 10%, astenia intensa, anemia importante, elevação de transaminases, fosfatase alcalina,
desidrogenase lática e cálcio).

O CPNPC apresenta três tipos principais e mais
freqüentes:

· carcinoma escamoso ou epidermóide;

·
·

adenocarcinoma;
carcinoma de grandes células.
O CPPCé também denominado de carcinoma

Preparo pré-operatório
O paciente deverá ser orientado a realizar
fisioterapia respiratória e aprender a tossir com eficácia. O ideal é que a cirurgia seja efetuada quando
o paciente não apresentar mais secreção pulmonar
importante e tiver interrompido o tabagismo por pelo
menos quatro semanas.

indiferenciado de pequenas células.

TRATAMENTOCIRÚRGICO DO
CÂNCER NÃO-PEQUENAS CÉLULAS
Todos os pacientes candidatos a tratamento
cirúrgico do câncer de pulmão devem ser submetidos a avaliação clínica rigorosa, visando a pesqui-

A internação deve ser feita na véspera ou na
manhã da cirurgia. A tricotomia, apenas da região

11
Programa de Auto-Avaliação em Cirurgia

-

..

(broncoplastia) para câncer de pulmão foi proposta
por Taffel, em 1940.

da incisão, é feita imediatamente antes da cirurgia.
Como em toda cirurgia em paciente portador de neoplasia, deve ser prescrita anticoagulação profilática
com heparina de baixo peso molecular.

Tratamento cirúrgico
No CPNPC o tratamento cirúrgico é o método
mais eficiente de controle do tumor, desde que ele
seja completamente ressecável e a morbimortalidade
do procedimento seja baixa.

Histórico
A primeira ressecção pulmonar para tratamento
do câncer de pulmão foi realizada em 1912, por
Morriston Davies, e consistiu numa lobectomia

Para se conseguir resultados favoráveis de sobrevida, deve-se obedecer aos seguintes princípios
oncológicos:

com dissecção dos elementos do pedículo lobar. A
primeira pneumectomia por câncer de pulmão foi
realizada em abril de 1933, por Evarts A. Graham,
com ligadura em massa do pedículo; tratava-se de
um carcinoma escamoso do lobo superior esquerdo
medindo 20 x 15mm, com metástase em um linfono-

1. o tumor e toda sua drenagem linfática intrapulmonar devem ser completamente ressecados;
2. todas as estruturas invadidas pelo tumor devem ser
resseca das em monobloco, quando possível;

do hilar. A ressecção pulmonar foi complementada
pelo implante de sete sementes de radônio (l,5mCi
cada) no coto brônquico; o paciente sobreviveu mais
de 24 anos. Em novembro de 1933, R. H. Overholt

3. deve-se evitar a seção intra-operatória do tumor;
4. as margens da ressecção (incluindo coto brônquico, pleura parietal, linfonodos e qualquer
estrutura invadida pelo tumor) devem ser
avaliadas por biópsia de congelação;
se
necessário, a margem de ressecção deve ser
ampliada;
5. todos os linfonodos mediastinais acessíveis

executou a primeira pneumectomia direita por
câncer de pulmão, com a técnica do torniquete no
pedículo; a paciente sobreviveu 29 anos. Ainda em
1933, W. F.Reinhoff realizou uma pneumectomia por
câncer de pulmão com ligadura individual dos vasos
e sutura do coto brônquico, estabelecendo a técnica
da pneumectomia como é realizada até hoje. A partir
da década de 1940 a pneumectomia passou a ser a
cirurgia de escolha para o tratamento do câncer de
pulmão ressecável.

devem ser ressecados para exame histológico;
a palpação dos linfonodos não é suficiente para
avaliação do comprometimento neoplásico;
6. a cirurgia citorredutora não tem indicação, pois
não oferece chance de cura para o paciente.
A grande maioria dos pacientes na primeira
consulta já apresenta doença localmente avançada
(estágio 1118)ou metástase à distância (estágio IV).
Considerando todos os pacientes com CPNPC em
todos os estágios, apenas 13% têm chance de cura,
com sobrevida maior que cinco anos.

Em 1962, Shimkin publicou os resultados de
Overholt com 11 6 pacientes submetidos a lobectomia por câncer de pulmão, com sobrevida global em
cinco anos de 27% e de 40% para pacientes com
doença localizada. A ressecção segmentar, preconizada para tratamento de bronquiectasias localizadas
desde a década de 1940, foi proposta por Leroux,
em 1972, para tratamento de tumores pulmonares
periféricos pequenos. A importância da ressecção
pulmonar e dos linfonodos hilares e mediastinais
foi publicada por Cahan, em 1951. A experiência
pessoal de ressecção da parede torácica junto com
a ressecção pulmonar foi pela primeira vez descrita
em 1947, por Coleman. A ressecção em manga

A sobrevida em cinco anos após a ressecção
cirúrgica completa está relacionada em grande parte
ao estágio patológico da doença, variando de 79% a
5,1 % (lA-79%; 18- 59,7%; IIA- 56,9%; 118-45%;
IIIA- 23,6%; 1118- 16,5%; IV- 5,1 %).
A ressecção cirúrgica exclu~iva é a terapia
preferencial para os estágios iniqiais do CPNPC:
carcinoma oculto, estágios I e 11.
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Os procedimentos cirúrgicos consensuais nes-

Carcinoma oculto e estágio O

ses pacientes são lobectomia, bilobectomia, lobectomia com broncoplastia, pneumectomia isolada ou

É muito pouco freqüente o achado desses estágios na prática clínica (menos de 1% dos pacientes).
Eles podem ser encontrados em programas de detecção precoce de câncer de pulmão ou em pacientes
que apresentam tosse ou escarros hemópticos com
radiografia do tórax normal. Excluído o diagnóstico
de tumor de boca, faringe ou laringe, é necessária
a confirmação do achado de células neoplásicas no
lavado brônquico ou broncoalveolar ou escovados
segmentares seletivos. O uso de coloração com
derivados da hematoporfirina ou autofluorescência
induzidapor fasermelhorao rendimentoda broncoscopia na localização destas lesões. O tipo histológico
quase sempre encontrado é o carcinoma escamoso, e
os tumores são localizados em vias aéreas dê maior

associada a carinectomia, ressecção pulmonar mais
ressecção da parede torácica e retirada de linfonodos mediastinais ipsilaterais (por linfadenectomia
ou por amostragem de todas as estações nodais
acessíveis).
A linfadenectomia mediastinal à direita deve
incluir as estações 2, 3/ 4/ 7/ 8 e 9; à esquerda, as
estações 5/ 6/ 7 e 9.
Os procedimentos cirúrgicos não-consensuais
abrangem a ressecção menor do que a lobectomia
em pacientes com boa prova de função pulmonar e
a ressecção pulmonar por videotoracoscopia.

calibre, por vezes multicêntricos.
O tratamento é a cirurgia exclusiva, e com grande freqüência é necessária uma lobectomia ou uma
pneumectomia; raramente a segmentectomia pode
ser realizada. A sobrevida em cinco anos nesse grupo
de pacientes chega a 93/5%/ mas o achado de novos
tumores primários é freqüente (até 30%).

Terminologia

Ressecabilidade:

capacidade

de conse-

guir ressecção completa com margens livres de
tumor (RO).
Operabilidade: capacidade de conseguir ressecção completa sem morbidade maior ou prejuízo
cardiorrespi ratório.

Estágio I (TI-2NOMO)

RO- margens negativas no exame histopatológico
e na avaliação, pelo cirurgião, de que toda doença
detectável foi ressecada e realizada linfadenectomia
mediastinal.

A grande maioria dos pacientes nesse estágio
é assintomática, e a lesão é descoberta em exames
radiológicos de rotina, principalmente no subgrupo
IA (Tl NOMO).

R1 - ressecção da doença macroscópica completa,
mas exame histopatológico

mostrando

A cirurgia exclusiva é o tratamento preferencial. Grande parte desses pacientes é curada pela
ressecção completa: até 79% no T1 e 59/7% no T2.
São geralmente tumores periféricos e, com grande
freqüência, adenocarcinomas ou carcinomas bronquioloalveolares. O uso da mediastinoscopia nesses
pacientes, na presença de linfonodos de tamanho
normal (menos de 10mm no menor diâmetro) detectados na TC, é controverso e não-rotineiro. Se a
TC mostrar linfonodos mediastinais aumentados de

margens

comprometidas.
R2 - p~rmanece doença macroscópica.
Recorrência local: evidência do mesmo tipo de
tumor no coto brônquico ou no mesmo pulmão nos
dois primeiros anos após a cirurgia.
Recorrência regional: doença clínica ou radiológica no mediastino ou nos linfonodos supraclaviculares.

tamanho, deve ser empregada a mediastinoscopia
para confirmação histológica da etiologia da hiperplasia dos linfonodos, pois significativo número
desses linfonodos é de natureza inflamatória. A

Recorrência à distância: evidência do mesmo
. tipo de tumor no pulmão contralateral (nos dois primeiros anos após a cirurgia) ou fora do hemitórax.
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de escolha é a lobectomia com linfade-

Os tumores pouco diferenciados mostram uma

nectomia mediastinal. As ressecções menores que
a lobectomia (segmentectomia ou cuneiforme) devem ser evitadas porque apresentam incidência de
recorrência locorregional quatro a seis vezes maior
do que a lobectomia (22,7% versus 4,9%) e menor

tendência de menor sobrevida livre de doença quando comparados aos moderadamente ou bem diferenciados. Atualmente não há indicação de tratamento
adjuvante após a ressecção completa no estágio I.
Pesquisas atuais visam a identificar, através do em-

sobrevida em cinco anos quando o tumor é maior
do que 3cm. As ressecções limitadas são a opção
para pacientes que apresentam reserva pulmonar
que não permite lobectomia, ou quando surge um
segundo tumor primário após uma pneumectomia.
São pré-requisitos para indicação das ressecções
limitadas: ausência de extensão endobrônquica do
tumor, margens livres nas biópsias de congelação e
linfonodos hilares, intrapulmonares e mediastinais
sem doença (NO). Dependendoda localizaçãodo
tumor, a lobectomia pode não ser considerada uma
ressecção completa; por exemplo, um tumor que
obstrui completamente o brônquio de lobo superior
direitQ poderá necessitar de uma lobectomia com
broncoplastia. Do mesmo modo, um tumor do lobo

prego de marcadores moleculares, os pacientes no
estágio Ique apresentam maior risco de recorrência,
e que poderiam eventualmente ser beneficiados ao
receber quimioterapia adjuvante.

cirurgia

Os locais da primeira recorrência após a ressecção completa são sistema nervoso central (50%),
pulmão (20%), fígado (14%) e ossos (11 %), e a
probabilidade de surgimento de um segundo tumor
primário pulmonar é de 10%.

Estágio 11(TI-2N1 MO e T3NOMO)
O estágio liA (T1N1MO) compreende os tumores com 3cm ou menos e que não envolvem a
pleura visceral ou o brônquio principal. O fator N1
significa presença de metástases ou invasão direta

inferior direito proximal poderá exigir a lobectomia
média. Um tumor que infiltra o brônquio principal
direito a mais de 2cm da carina ou que está muito
aderido à artéria pulmonar proximal poderá precisar
de uma pneumectomia.

de linfonodos peribrônquicos ou hilares ipsilaterais
(níveis 10 e 11) e linfonodos intrapulmonares (níveis
12, 13 e 14).
O estágio IIBcompreende:

Mesmo no estágio IA,o tamanho do tumor é uma
das variáveis que influenciam significativamente o
prognóstico quando se consegue ressecção completa.
Os pacientes com tumores medindo até 15mm têm so-

1. tumores T2N1MO, incluindo os com 3cm ou

brevida livrede doença significativamente mais longa
do que aqueles com tumores medindo de 16 a 30mm

2. tumores 13NOMO, incluindo os de qualquer
dimensão que invadam diretamente parede
torácica (constituem 50% dos 13), diafragma,
pleura mediastinal, pleura parietal, pericárdio
parietal, ou tumores no brônquio principal a
menos de 2cm da carina traqueal mas sem
envolvimento da mesma, ou atelectasia ou

menos e que não envolvam a pleura visceral ou
o brônquio principal; o fator Nl é semelhante
ao do estágio liA;

(81,5% versus 70,9%; p = 0,03) e sobrevida global em
cinco anos de 85,5% versus 78,6%; p = 0,05.
Uma análise de ressecção pulmonar por câncer
de pulmão estágio IA em pacientes com mais de
80 anos de idade, sem co-morbidades importantes,
demonstrou que eles podem ser operados, com
resultados de sobrevida em cinco anos semelhantes

pneumonia obstrutiva de todo o pulmão; sem
metástase linfonodal.
O estágio liAcorresponde a mais ou menos 5%,
e o estágio IIB,de 15% a 25% nas grandes séries de
pacientes.

aos de pacientes mais jovens, desde que a ressecção não seja uma pneumectomia e que haja uma
estrutura hospitalar com excelentes suportes pré,
intra e pós-operatório, multidisciplinar, treinada para
atendimento a pacientes de alto risco.

A mediastinoscopia cervical tem papel limitado
na avaliação da doença Nl, salvo em alguns casos de
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comprometimento de linfonodo no nível 1Oà direita.

ressecção completa (RO).Quando a ressecção inclui

Na quase totalidade dos pacientes o diagnóstico de

toda a parede, a sobrevida é de 50%, enquanto que

doença N 1 é feito pelo patologista na peça cirúrgica,

é de 33% quando se realiza apenas a pleurectomia

por vezes após exame muito cuidadoso.

parietal. A invasão dos planos mais profundos do que
a pleura parietal exige a toracectomia. A dificuldade

O tratamento preferencial é a lobectomia com
linfadenectomia

mediastinal.

A pneumectomia

é identificar

é

linfonodal hilar

muito aderido à artéria pulmonar e/ou brônquio prin-

quando ela não é grosseira. Quando houver dúvida

cipal. Nos pacientes N1 é importante fazer biópsia
de congelação dos linfonodos coletores interlobares

deve-se realizar a toracectomia, que não aumenta a

(nível 11); quando há comprometimento neoplásico
dos linfonodos entre BLMD e BUD nos tumores do

quando o comprometimento

lobo inferior ou médio direito, é necessária a bilobec-

tante é a extensão de doença linfonodal (sobrevida em

tomia médio-inferior;

morbimortalidade

cinco anos: NO-49%,

nos tumores do lobo superior

NI-27%,

N2 -15%) mais do

que a profundidade do comprometimento da parede,

o coletor linfático está localizado entre o brônquio

desde que se consiga ressecção completa. Quando

do lobo superior e o do lobo inferior, no fundo da

permanece doença residual (R1 ou R2), a sobrevida é

à origem do brônquio

limitada, independente de qualquer terapia adjuvante.

da língula; se esse linfonodo estiver comprometido

A radioterapia pré, intra ou pós-operatória não mostra

pela neoplasia, é indicada a pneumectomia. A so-

diferença no tempo de sobrevida. A mediastinoscopia

brevida em cinco anos após ressecção completa é

cervical deve fazer parte do estagiamento pré-ope-

de 45%; a recorrência mais freqüente é sistêmica,
principalmente no adenocarcinoma. Os melhores

ratório; se o paciente for N2, pode ser indicada a
quimioterapia de indução e reavaliada a indicação

resultados são obtidos em pacientes com tumores

de cirurgia.

próximo

Os tumores de Pancoast-Tobias invadem o

comprometido. A sobrevida em cinco anos quando
os linfonodos metastáticos são níveis 12, 13 ou 14 é

r

da parede está limitado

à pleura parietal, mas o fator prognóstico mais impor-

pequenos, escamosos e com apenas um linfonodo

I

da cirurgia. A sobrevida é maior

direito será necessária a pneumectomia. À esquerda

fissura principal,

,

com precisão a extensão da invasão

da parede tanto no pré quanto no intra-operatório,

necessária quando háenvolvimento

II

estreito superior do tórax, podendo comprometer
estruturas vizinhas (plexo braquial, vasos subclávios,

de 64,5%, sendo de 39,7% para os níveis 10 e 11.

corpo vertebral e gânglio estelado). As indicações

Não há comprovação de benefício com a radiotera-

cirúrgicas são as mesmas dos tumores com invasão

pia após ressecção completa no estágio li, além de
ser observado aumento da mortalidade tardia com

de parede, sendo também indicada a mediastinos-

seu uso. A quimioterapia

adjuvante também não é

de conseguir ressecção completa da lesão, a maioria

copia pré-operatória. Paraaumentar a possibilidade

recomendada como rotina, podendo ser oferecida

dos serviços preconiza o uso da radioterapia pré-

aos pacientes incluídos em ensaios clínicos.

operatória, em doses que variam de 30 a 45GY, com

No subgrupo T3NO por invasão da parede
torácica, se não houver sinais de irressecabilidade

finalidade de conseguir uma citorredução. As causas

ou contra-indicação para a cirurgia, o tratamento de

subclávia, corpo vertebral ou invasão extensa do

escolha é ressecção pulmonar mais linfadenectomia

plexo braquial.

de irressecabilidade são comprometimento da artéria

mediastinal e ressecção da parede torácica, incluindo um arco costa I acima e abaixo da(s) costela(s)

O subgrupo T3 por invasão do diafragma é raro.

comprometida(s). Há controvérsias se na ausência de

A ressecção parcial ou total de um hemidiafragma é
tecnicamente viável, com a reconstrução sendo feita

comprometimento ósseo documentado na tomografia

por sutura direta ou com uso de telas sintéticas ou

computadorizada

retalhos musculares, mas os resultados desse tipo de
cirurgia não são animadores.

ou cintilografia óssea, a pleurec-

tomia parietal seria suficiente para conseguir uma
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A invasão mediastinal (n) tem pior prognóstico
do que a invasão da parede, dependendo da estrutura
invadida (pleura mediastinal, gordura, nervos, pericárdio parietal, respeitando os vasos e órgãos) e do
grau de invasão; tem alta incidência de N2, sendo
obrigatória a mediastinoscopia pré-operatória. Se na
avaliação clínica o paciente não for N2, N3 ou T4,
a cirurgia é indicada. A sobrevida em cinco anos é
de até 25%, se o estagiamento patológico for NOou
N1 e a ressecção for completa; nesses casos não há
indicação de radioterapia adjuvante.
Quando o tumor compromete o brônquio
principal a menos de 2cm da carina (sem invadiIa), é classificado como n. A cirurgia pode ser a
pneumectomia ou a lobectomia com ressecção em
manga do brônquio principal. A mediastinoscopia
deve ser realizada para avaliar N2 e a extensão peribrônquica do tumor. A sobrevi da em cinco anos,
de 33%, é dependente do fator N e da presença de
doença peribrônquica.

nos linfonodos não significa que o exame por imagem seja suficiente para contra-indicar o tratamento
cirúrgico; é necessário que se obtenha material cito
ou histológico dos linfonodos paratraqueais ou subcarinais acessíveis, por punção transbroncoscópica,
mediastinoscopia ou toracoscopia (convencional
ou videoassistida) para comprovação de malignidade. Além da possibilidade de adenomegalias
inflamatórias quando há obstrução brônquica com
pneumonia, há também adenomegalias por doença
granulomatosa; é preciso, da mesma forma, afastar
a existência de doença N3.
Há esperanças de que novos métodos de imagem, baseados no metabolismo celular (Pet-Scan),
permitam maior acurácia no sentido de evitar resultados falsos negativos e falsos positivos na avaliação
dos linfonodos mediastinais.
Devido à baixa taxa de sobrevida observada
após a cirurgia exclusiva nos pacientes N2, a terapia
de indução surgiu como opção para tentar melhorar
o resultado do tratamento. Embora a comparação

Estágio IIIA (N2)

com grupos históricos mostre uma tendência de
maior sobrevida com a quimioterapia de indução,
é necessário cautela na avaliação do tratamento
multimodal desses pacientes. Há uma taxa de mortalidade, resultante da quimioterapia, da radiotera-

Este subtipo do estágio IIIA é o mais sujeito
a controvérsias em relação à melhor forma de tratamento. As opções incluem ressecção cirúrgica,
radioterapia exclusiva, químio mais radioterapia exclusivas (concomitante ou seqüencial) ou
terapia de indução (quimioterapia com ou sem
radioterapia) seguida de ressecção. A quantidade
de estudos disponíveis com os diversos esquemas
demonstra que ainda não há um tratamento ideal.
Os pacientes com doença intranodal em uma só
estação mediastinal, mediastino normal na TC e na
mediastinoscopia (N2 patológico) e T1 têm sobrevida em cinco anos variando de 20% a 63% após
ressecção completa, enquanto que no N2 clínico,
com doença volumosa e T3, a sobrevida é menor
do que 10%. Os fatores prognósticos desfavoráveis
são o comprometimento das estações 1 e 2, mais
de uma estação nodal positiva, doença extracapsular, N2 clínico, n, adenocarcinoma e ressecção

pia e da cirurgia, que varia de 5% a 23,9%. O real
benefício do tratamento multimodal em termos de
melhoria da sobrevida ainda não foi definitivamente
demonstrado, não se podendo afirmar atualmente
que esse seja o procedimento recomendado fora de
ensaios clínicos.

Estágio 11I8(T4MOe N3MO)
Subgrupo T4MO- a grandemaioriaé de pacientes
irressecáveis. Os raros pacientes que podem ser
avaliados para cirurgia precisam ser rigorosamente
selecionados por quadro clínico, capacidade física
(PS), métodos de imagem e avaliação invasiva,
mostrando ser completamente res~ecáveis e sem
evidência de doença extrapulmbnar. Após essa
seleção podem sercandidatos à cirurgiaos seguintes
casos:

incompleta.
É importante saber que a baixa acurácia da TC
para avaliação da presença de doença neoplásica
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Subgrupo
N 3 - a presença de Ii nfonodos
mediastinais
contralaterais,
escalênicos
ou

1. tumores envolvendo a carina traqueal, que
podem ser tratados com pneumectomia em
manga, com anastomose do coto brônquico
contralateral na traquéia; uma série de 60
pacientes mostrou mortalidade hospitalar de
6,6%, sobrevida mediana de 2,9 anos e global
de 42,3%;

supraclavicu lares representa

mau prognóstico;

nesses casos o tratamento cirúrgico oferece
praticamente 0% de sobrevida em cinco anos.
Paraa grande maioria dos centros especializados,
a doença N3 ainda é considerada um sinal de
irressecabilidade.

2. invasão direta da veia cava superior pelo tumor
(e não pelos linfonodos) - pode ser tratada
pela ressecção da veia cava superior e sua
reconstrução, com mortalidade hospitalar de
7,1% e sobrevida em cinco anos variando de
6,6% a 31%. Quando o paciente já apresenta
síndrome de compressão da veia cava superior,
com trombose extensa da veia, não há indicação de cirurgia, e sim de radioterapia externa
com intenção paliativa;
3. invasão da aorta (crossa, ramos e descendente)
- mesmo quando é ressecável, não tem valor
terapêutico comprovado;

Estágio IV (qualquerT ou N, M1)
Os locais mais freqüentes de metástases do
CPNPC

são cérebro, ossos, fígado e adrenais.

Diversos estudos mostram que a sobrevi da em
cinco anos pode chegar a 11% após a ressecção
completa de metástase cerebral solitária sincrônica
e da lesão pulmonar. A associação de radioterapia
pós-operatória do cérebro parece diminuir a recorrência local. A radiocirurgia cerebral

estereotáxica é

uma alternativa que pode ser empregada em lesões
inacessíveis à cirurgia, o que poderá aumentar a

4. invasãodo tronco da artériapulmonar- a cirurgia
requer o uso de circulação extracorpórea para
sua ressecção; é raramente relatada. A invasão
direta da junção das veias pulmonares com o
átrio esquerdo pode ser tratada com ressecção,
incluindo a parede do átrio, e sutura sem circulação extracorpórea;

proporção de pacientes candidatos à ressecção pulmonar posteriormente.
As metástases para adrenais têm sido diagnosticadas com crescente freqüência pela inclusão
sistemática

do estudo do abdome superior

tomografias computadorizadas
da possibilidade

5. invasãodo esôfago- apenas a ressecção de parte
da camada muscular por invasão localizada
pode oferecer alguma chance de cura;

do diagnóstico

nas

do tórax, acrescida
cito-histológico

obtido por punção aspirativa ou biópsia cirúrgica
dos aumentos da glândula. A experiência relatada

na literatura analisando a sobrevida após a ressec-

6. corpo vertebral- a sua ressecção total não tem
validade confirmada em séries numerosas;

ção da adrenal

metastática

e do tumor pulmonar

é pequena.

7. derrame pleural neoplásico - deve ser considerado não-cirúrgico;
ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS

8. um subgrupo, classificado como T4 pela
revisão do estagiamento de 1997, é a presença
de outro nódulo maligno no mesmo lobo do
tumor primário; na ausência de doença em
outros sítios, a ressecção deve ser realizada.
Uma série de pacientes com este quadro
foi submetida a lobectomia, observando-se
sobrevidamedianade 33,3 mesese global de
49,4% em três anos.

Pacientes

para trata-

mento cirúrgico ou que não o aceitam podem ser
tratados com radioterapia
11), que oferece

exclusiva (estágios I e

9% a 20% de probabilidade

de

sobrevida em cinco anos, dependendo do estagiamento e de suas condições clínicas (PS); a eficácia
é dose-dependente, devendo atingir mais de 55GY,
quando

possível.
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Nos estágios 111
e IVa associação de quimioterapia e radioterapia oferece maior chance de sobrevida
do que a radioterapia isolada.

térios habituais para a CRVP,o tumor pulmonar seja
um nódulo, de localização não-hilar, sem evidências

RECURSOS PALIATIVOSNA

Se o tumor estiver localizado no lobo que será
alvo da CRVP,está indicada a lobectomia. Se estiver

de doença locorregional irressecável ou de doença
à distância.

DOENÇA AVANÇADA

em área de pulmão menos comprometida, a ressecção do tumor deve ser cuneiforme, além da CRVP
da área-alvo do enfisema.

A paliação de sintomas pode ser necessária
em qualquer fase da doença, e deve ser oferecida a
esses pacientes, que constituem o maior percentual
de portadores de câncer de pulmão. A analgesia, com
uso de analgésicos e opióides, é uma necessidade na
maior parte dos pacientes. Nas metástases cerebrais
e ósseas sintomáticas a radioterapia é indicada. O
paciente com síndrome de obstrução da veia cava
superior é tratado com radioterapia. Os derrames
pleurais e pericárdicos são tratados com drenagem
pleural ou pericárdica, associada com introdução de
substâncias esclerosantes (Sg de talco estéril ou Sml
de solução de nitrato de prata a 2%) nas cavidades,
para evitar sua recidiva. Alguns pacientes apresentam
quadros graves de obstrução traqueal ou brônquica
pelo tumor, necessitando de desobstrução, que pode
ser feita com ressecção mecânica por broncoscopia,
radioterapia externa ou braquiterapia endobrônquica,
faser ou colocação de stents.

Seguimento dos pacientes operados
por câncer de pulmão
O seguimento dos pacientes operados deve ser
realizado com consultas mensais nos três primeiros
meses, seguidas de consultas trimestrais nos dois
primeiros anos, semestrais do segundo ao quinto ano,
e anuais daí em diante, por toda a vida. Os segundos
tumores primários, pulmonares ou extrapulmonares,
podem surgir em qualquer tempo após a cirurgia,
numa proporção de 1'}"oa 2% ao ano. Essas consultas devem constar de história clínica, exame físico,
radiografia de tórax em ântero-posterior e perfil,
exames hematológicos e bioquímicos sangüíneos
(cálcio, fosfatase alcalina, desidrogenase lática e
transaminases). Até o presente não há marcadores
tumorais específicos para carcinoma broncogênico
que sejam utilizados na prática clínica.

Cirurgia do câncer de pulmão associada
a cirurgia redutora do volume pulmonar

TRATAMENTO DO CÂNCER DE

A recente evolução da cirurgia redutora do
volume pulmonar (CRVP)estimulou a reavaliação
da indicação cirúrgica para pacientes com enfisema
pulmonar e carcinoma broncogênico. O tabagismo
é fator etiológico importante tanto no enfisema
pulmonar quanto no carcinoma broncogênico.
Aproximadamente 20%) dos pacientes com câncer
de pulmão apresentam disfunção pulmonar que os
torna inoperáveis pelos critérios convencionais. A
associação de CRVPcom ressecção pulmonar permite que grupos selecionados de pacientes possam
ser tratados de sua neoplasia. Para a indicação da
cirurgia combinada é necessário que, além dos cri-

PULMÃO DE PEQUENASCÉLULAS
Nos estágios Ie 11o tratamento inicial pode ser
a ressecção cirúrgica {lobectomia ou pneumectomia)
associada à linfadenectomia mediastinal e acrescida
de quimioterapia pós-operatória. Nos demais estágios e nos estágios I e II em pacientes que recusam
a cirurgia ou são inoperáveis por razões clínicas, o
tratamento é feito com quimioterapia mais radioterapia torácica. Aos pacientes que tiveram remissão
completa da doença ao final do tratamento, indica-se a radioterapia profilática do sistema nervoso
central.
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Resp'ostas

Respostas
dofascículoanterior:
tromboembolismo venoso
1. A melhor

conduta é a confirmação do diagnóstico preferencialmente com ecodoppler venoso e, em seguida, a
instituição do tratamento adequado se confirmada a hipótese de TVP.Na impossibilidade da realização de
ecodoppler ou flebografia, deve-se instituir o tratamento até pelo menos o 74° dia ou a realização posterior do
exame subsidiário.

2. A profilaxia farmacológica deve ser instituída para os pacientes com risco moderado ou alto, de acordo com os
fatores de risco para TVP.Para tanto devem ser seguidos protocolos específicos para a classificação dos pacientes
quanto ao risco de desenvolvimento de TVP.

3. A profilaxiada TVPdeve ser instituídadesde o primeiromomento no paciente politraumatizado,inicialmentecom
medidas gerais, como mobilização assim que possível, uso de meias de compressão graduada, fisioterapia ativa ou
passiva, utilização de aparelhos de compressão pneumática. A profilaxia farmacológica, em geral realizada com
heparinas, deve ser iniciada no paciente politraumatizado assim que não houver risco de sangramento devido ao
trauma ou a intervenções cirúrgicas, em geral após 48 horas e com estabilidade hemodinâmica.
4. Não. A utilização de antiagregantes plaquetários não é eficiente para a prevenção de TVP.A profilaxia
farmacológica deve ser realizada preferencialmente com anticoagulantes, entre eles as heparinas.
5. Em pacientes que apresentam risco moderado de tromboembolismo (por exemplo: cirurgia abdominal), a
profilaxia é obtida com a dose recomendada de Clexane (enoxaparina sódica) de 20mg ou 40mg uma vez ao dia
por via subcutânea. Na cirurgia geral, a primeira injeção deve ser administrada duas horas antes da intervenção
cirúrgica. Em pacientes com alto risco de tromboembolismo (por exemplo: cirurgia ortopédica), a profilaxia do
tromboembolismo é obtida com injeção única diária subcutânea de Clexane (enoxaparina sódica) 40mg (O,4ml
correspondendo a 4.000UI anti-Xa). A primeira injeção deve ser aplicada 72 horas antes da intervenção. A duração
do tratamento depende da persistência do risco tromboembólico, em geral até a deambulação do paciente (em
média, sete a dez dias após a intervenção).

6. A

HBPM deve ser administrada 72 horas antes da punção ou duas horas após a retirada do cateter, não sendo a
punção ou a colocação do cateter contra-indicações
à utilização das heparinas para profilaxia da TVP.

7. Devido ao risco de embolia pulmonar e síndrome pós-trombótica, que podem ocorrer caso ocorra uma TVPpósoperatória.
8. Os filtros de veia cava inferior em geral são indicados a pacientes com alto risco de embolia pulmonar, nas TVP
proximais e na contra-indicação ao uso de anticoagulantes. Em situações de exceção, como nos pacientes com
baixa reserva cardíaca e/ou pulmonar e alto risco de TVP e contra-indicações para anticoagulação, podem ser
indicados como profilaxia da E?,mas não como profilaxia da TV?,pois não previnem o desenvolvimento da
trombose.

9. As HBPM mostraram-setão efetivasquanto a heparinanão-fracionadano tratamentoinicialda TVPe, por suas
propriedades farmacocinéticas, permitem o tratamento sem a necessidade de monitorização da coagulação, desde
que em dosagens adequadas e em pacientes sem alterações da função renal. Além disso, permitem o tratamento
domiciliar, em alguns pacientes, com aplicações únicas diárias.
10.0s fibrinolíticos têm sido utilizados em alguns casos selecionados no tratamento da TVP dos membros inferiores,
porém não há evidência suficiente na literatura médica para indicar a sua utilização rotineira. Assim, a primeira
escolha no tratamento da TVP aguda dos membros inferiores é a anticoagulação, inicialmente com as heparinas e
posteriormente com anticoagulantes orais, em geral por um período mínimo de três meses.
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Novaapresentaçãode
Clexamfem embalagens
com duas seringaspré-enchidas,
levandoa profilaxiada 1VP pelo
tempo corretoaté a casa
do seu paciente.

CLEXANE@
enoxaparinasódica
Líder mundial na profilaxia da 1VP.111
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