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RESUMO 

 

 

Becco Neto E. Análise dimensional de metástases cerebrais de carcinoma de pulmão do 
tipo não pequenas células para otimização da resposta terapêutica à radiocirurgia 
estereotáxica [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2022. 
 
Introdução: A incorporação de novas formas de tratamento oncológico promoveu um 
importante debate a respeito dos limites dimensionais de metástases cerebrais (MC) que 
pudessem estar relacionados ao sucesso terapêutico da radiocirurgia estereotáxica 
(SRS). Objetivos: A ausência de dados inequívocos em literatura a respeito das 
dimensões de MC que estariam relacionadas ao sucesso terapêutico da SRS motivou o 
planejamento e execução desta pesquisa. Métodos: O presente estudo abrangeu a análise 
dimensional de MC de câncer de pulmão do tipo não pequenas células (CPNPC) após a 
utilização terapêutica de SRS em 135 pacientes tratados no MD Anderson Cancer 
Center (University of Texas, Estados Unidos da América) entre janeiro de 2010 e 
dezembro de 2015. Foram mensuradas as dimensões das metástases por meio de volume 
e maior diâmetro com ressonância magnética nuclear em ponderação T1 com contraste 
utilizando-se o software Elements (Brainlab). Os dados dimensionais das metástases 
foram coletados antes da realização da SRS e após a realização dessas durante o 
seguimento dos pacientes em regime ambulatorial por um intervalo de tempo de até 12 
meses após a realização da SRS. Após a identificação das dimensões das MC em sua 
progressão temporal, foram identificadas lesões que apresentaram sucesso terapêutico 
(redução das dimensões das MC após SRS) e falha terapêutica (aumento das dimensões 
das MC após SRS). A seguir, foram realizadas avaliações estatísticas levando-se em 
conta características epidemiológicas apresentadas pelos pacientes, bem como, 
características apresentadas pelas MC. Resultados: Foram relacionados com maior PFS 
em até 12 meses após a realização de SRS: diâmetro da MC >11,9 mm (p=0,039) e a 
localização da MC em hemisfério cerebral esquerdo (p=0,039). Não houve correlação 
com significância estatística, entre volume inicial da MC e falha terapêutica em até 12 
meses após a realização de SRS. 
 
Descritores: Radiocirurgia estereotáxica; Metástases cerebrais; Adenocarcinoma de 
pulmão; Carga tumoral; Eficácia; Efeitos da radiação. 
 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Becco Neto E. Correlation between dimensions of brain metastasis and therapeutic 
results after stereotactic radiosurgery [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2022. 
 
Introduction: New forms of cancer treatment promoted a pivotal debate about the 
dimensional limits of brain metastases (BM) that could be related to the therapeutic 
success managing stereotactic radiosurgery (SRS). Objectives: The absence of 
unequivocal data in the literature regarding dimensions of BM that would be related to 
the therapeutic success of SRS motivated the planning and the execution of this 
research. Methods: The present study included dimensional analysis of non-small cell 
lung (NSCLC) BM after the therapeutic use of SRS in 135 patients treated at the MD 
Anderson Cancer Center (University of Texas, United States) between January 2010 
and December 2015. The dimensions of BM were measured by volume and greater 
diameter by nuclear magnetic resonance imaging in T1-weighted contrast weighting 
using the Elements software (Brainlab). Dimensional data of BM were collected before 
the performance of the SRS and after the follow-up of the patients on an outpatient basis 
for an interval of time of up to 12 months after the performance of the SRS. After the 
identification of the dimensions of the BM in their temporal progression, tumors that 
presented therapeutic success (reduction of the dimensions of BM after SRS) and 
therapeutic failure (increase in the dimensions of BM after SRS) were identified. Next, 
statistical evaluations were performed taking into account epidemiological 
characteristics presented by the patients as well as characteristics presented by the BM. 
Results: They were related to longer failure-free time in 12 months after SRS: BM 
diameter >11.9 mm (p= 0.039) and the location of BM in the left brain hemisphere (p= 
0.039). There was no correlation, after 12 months of the performance of SRS, between 
initial volume of BM and therapeutic failure.  
 
Descriptors: Radiosurgery; Brain neoplasms; Adenocarcinoma of lung; Tumor burden; 
Efficacy; Radiation effects. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As metástases cerebrais (MC) estão entre as principais causas de mortalidade e 

morbidade em pacientes com câncer, correspondendo a mais de 50% dos tumores 

intracranianos.1,2 A incidência de MC aumentou nos últimos anos devido ao 

desenvolvimento tecnológico, bem como, ao aumento da sobrevida de pacientes com 

neoplasias malignas.2 Considerando-se estatísticas dos Estados Unidos da América 

(EUA), dentre 1,5 milhão de pacientes com previsão de diagnóstico de câncer em 1 ano, 

aproximadamente, 70.000 pacientes desenvolverão MC.3,4 As MC respondem por 

importante parcela de morbidade e mortalidade em pacientes com câncer de pulmão do 

tipo não pequenas células (CPNPC)5 e cerca de 10-30% dos pacientes com câncer de 

pulmão apresentam MC durante a evolução da doença.6,7 Outros estudos sustentam 

estatísticas que registram que em torno de 15-20% de pacientes com CPNPC com 

sobrevida superior a 2 anos irão desenvolver MC.8,9 O prognóstico de pacientes com 

MC é geralmente ruim. Sem tratamento, a sobrevivência média é estimada entre 1 e 2 

meses.10,11 

Alguns trabalhos, historicamente, atribuem sobrevida em torno de 4-6 meses para 

pacientes com MC submetidos à radioterapia cerebral, tratamento instituído 

independentemente do tipo histológico tumoral.12,13 
Após o diagnóstico de MC, torna-se imprescindível a indicação de tratamento 

adequado do paciente, tendo em vista que a progressão da MC tende a exercer efeito de 

massa em estruturas adjacentes levando a graus variados de acometimento funcional do 

sistema nervoso. 

O debate a respeito da forma mais adequada de tratamento de MC tem aumentado 

nos últimos anos, considerando-se tanto as terapêuticas já instituídas como abordagem 

cirúrgica convencional, radiocirurgia estereotáxica (SRS), radioterapia de cérebro total 

(WBRT), quimioterapia (QT), braquiterapia, bem como, novas técnicas terapêuticas 

como o uso do laser (Laser Interstitial Thermal Therapy – LITT) e tratamentos 

sistêmicos com imunoterápicos (IT).14,15 
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As múltiplas modalidades de tratamento podem ser utilizadas pelo paciente e a 

definição da melhor estratégia passa pela avaliação individualizada levando-se em conta 

aspectos como: performance clínica e expectativa de vida e características relativas da 

MC quanto ao seu número, à dimensão, à localização no SNC, à resposta à QT e à 

radiossensibilidade. 

O Quadro 1, a seguir, aponta vantagens e desvantagens entre SRS e ressecção 

cirúrgica da MC: 

 

Quadro 1- Resumo de indicações, vantagens e desvantagens da ressecção cirúrgica e 

SRS no tratamento da MC 
 Ressecção cirúrgica Radiocirurgia estereotáxica 

Indicações 

Tamanho da MC lesão máxima ≥ 3 cm Tamanho da MC < 3 cm 

MC com edema e efeito de massa MC profundas ou em área eloquente 

Doença primária controlada Pacientes com comorbidades cirúrgicas 

Alta pontuação de perfomance Preferencial para número limitado de lesões 
(1-3) 

Número limitado de MC (1-3) 4-10 MC podem ser tratadas com segurança 

Tumores radiorresistentes Mais de 10 MC podem ser tratadas em 
pacientes selecionados 

Vantagens 

Resolução imediata do efeito de massa e 
do edema Procedimento ambulatorial 

Desmame rápido de esteroides Sem atraso com o tratamento primário do 
câncer 

Recuperação neurológica rápida Lesões múltiplas podem ser tratadas em uma 
única sessão 

Interpretação radiológica simplificada 
(recorrência vs. radionecrose) 

Melhor resposta em tumores radiorresistentes 
comparados com a radioterapia 

 Radioterapia pode ser evitada 
 Anestesia geral não é necessária 

Desvantagens 

Pode causar atraso no tratamento 
primário do câncer 

Dificuldade com acompanhamento radiológico 
(recorrência vs. radionecrose) 

Requer anestesia geral Uso de esteroides prolongados 

Procedimento invasivo Falta de diagnóstico histológico 

Pode causar atraso no tratamento 
sistêmico do câncer 

 

Fonte: Modificada de Hatiboglu, Akdur e Sawaya16 
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Diversos centros de tratamento apresentam fluxogramas para direcionamento 

terapêutico das MC, como apresentados a seguir: 

 

 
Fonte: Adaptado de Sawaya et al.17 

Figura 1 - Fluxograma para decisão terapêutica no tratamento da MC 
 

Primário reconhecido

Recorrência tumor

Primário desconhecido

Ressecção ou biópsia

Radiossensível ou quimiosensível

Não Sim

Boas condições clínicas
Doença controlada

RT ou quimioterapia

Não Sim Cirurgia para lesão 
ressecável

RT prévia

Não SimRT

Radiocirurgia
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Fonte: Adaptado de Bulbul et al.14 
Figura 2 - O tratamento de MC de CPNPC 
RCE: Radiocirurgia Estereotáxica 

 

O primeiro modelo apresenta a SRS como opção terapêutica para pacientes com 

condições clínicas desfavoráveis e MC radiorresistentes, bem como, pacientes 

submetidos a tratamento cirúrgico de lesões ressecáveis com antecedente de radioterapia 

de cérebro total (Figura 1). 

O segundo modelo apresenta enfoque da MC em tipo histológico específico (no 

caso, MC de CPNPC) e orienta a utilização de SRS por pacientes assintomáticos do 

ponto de vista neurológico com até 4 MC com diâmetro inferior a 3 cm cada, bem 

como, para novas lesões em pacientes com tratamento prévio radioterápico (Figura 2). 

O fluxograma apresentado na Figura 3 exemplifica uma tomada de decisão 

terapêutica frente à MC considerando características como efeito de massa da MC, 

acessibilidade à abordagem cirúrgica, classificação quanto ao índice prognóstico (no 

caso, Recursive Partitioning Analysis – RPA) e, finalmente, dimensão da MC em duas 

categorias (< 3 cm ou ≥ 3 cm em maior diâmetro).  

 

 

Metástase cerebral
(CPNPC)

Nunca tratado

Metástase 
recorrente

• Se assintomática ou carga de tumor SNC 
limitada (até 4 metástases, cada < 3 cm): 
RCE

• Se assintomática, pode considerar 
começar com EGFR / ALK TKI

Se sintomática, ou metástase cerebral 
múltipla/grande: WBRT (30 Gy/10 Fr)

• Possível reirraditação se a recorrência 
local (após 4-6 meses)

• RCE para novas lesões ou WBRT 8-20Gy 
por até 2 semanas.

Alectinib de primeira linha; considerar a 
próxima geração ALK TKI para falhas de 

primeira linha crizotinib

EGFR

ALK
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Fonte: Modificada de Hatiboglu, Akdur e Sawaya16 
Figura 3 - Estratégia de gestão de pacientes com MC única 

 

A revisão da literatura a respeito de dados importantes relativos à utilização de 

SRS no tratamento de pacientes com MC é inconclusiva com relação aos dados 

relativos à dimensão de lesão que pode apresentar a melhor resposta ao tratamento por 

SRS. O papel da SRS para MC menores que 3 cm tem sido considerada como opção 

terapêutica válida, porém, mostrou-se, em estudo prévio, que a administração de SRS 

em MC superiores a 3 cm de diâmetro está relacionada a prognóstico desfavorável.18 

Outro estudo sinalizou melhor resultado terapêutico com ressecção cirúrgica em               

MC > 3 cm no maior diâmetro,19 com outro trabalho apontando benefícios da 

abordagem cirúrgica (cirurgia associada a radioterapia de cérebro total) com menor 

risco de recorrência local.20 

Metástase cerebral única

Efeito de Massa

Sim Não

Localização Acessível

Controle sistêmico de doenças, status de 
desempenho ou classe RPA

Localização Inacessível Localização Acessível

Bom, RPA 
Classe I-II

Ruim, RPA 
Classe III

Cirurgia

WBRT ou Leito 
tumoral SRS

SRS or WBRT

Controle sistêmico de doenças, status de 
desempenho ou classe RPA

Bom, RPA 
Classe I-II

Ruim, RPA 
Classe III

Tamanho 
máximo do 

tumor

Tamanho 
máximo do 

tumor

<3 cm≥3 cm

SRS 
Hipofracionada

SRS

<3 cm≥3 cm

WBRT SRS or 
WBRT

Controle sistêmico de doenças, status de 
desempenho ou classe RPA

Bom, RPA 
Classe I-II

Ruim, RPA 
Classe III

Tamanho 
máximo do 

tumor

Tamanho 
máximo do 

tumor

<3 cm≥3 cm

Cirurgia SRS

<3 cm≥3 cm

WBRT SRS or 
WBRT

WBRT ou Leito 
tumoral SRS
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Além do presente cenário no qual não existe determinação inequívoca a respeito 

do diâmetro apresentado por MC que indique o tratamento do paciente por SRS, são 

escassos os dados relativos ao estudo do volume da MC que sejam relacionados à 

indicação do uso de SRS como ferramenta terapêutica. Também não se demonstrou o 

comportamento dimensional da MC, por registro de acompanhamento de diâmetro ou 

volume de MC após a realização de SRS. A importância do estudo do comportamento 

volumétrico da MC eleva a acurácia da avaliação radiológica na determinação do 

sucesso terapêutico, uma vez que a extensão da MC em plano tridimensional passa a ser 

considerada, reduzindo vieses de análise quando comparada à avaliação unidimensional 

utilizada na verificação de diâmetros das MC.  

A relevância da determinação da dimensão da MC envolve aspectos relativos à 

indicação de opção terapêutica que possa ter maior eficácia, assim como maior controle 

local de doença neoplásica associada à redução de déficits neurológicos provenientes do 

crescimento da MC e à maior sobrevivência do paciente. 

Destarte, a presente pesquisa parte do seguinte questionamento: é possível 

determinar limites dimensionais de MC que resultem na melhor resposta terapêutica à 

SRS? 

Assim, o presente trabalho apresenta uma série de pacientes com diagnóstico de 

MC única em amostra homogênea quanto ao tipo histológico (CPNPC) da MC no 

momento do tratamento por SRS e, por meio do seguimento radiológico por RM de 

encéfalo após o procedimento terapêutico, analisa a variação dimensional da MC em 

diâmetro e volume. A correlação dos registros dimensionais foi realizada comparando-

se aspectos epidemiológicos e clínicos dos pacientes (idade, gênero, performance 

clínica), aspectos radiológicos apresentados por MC (cística e não cística), topografia de 

MC, uso de corticoide e dose de radiação utilizada no tratamento. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

A determinação de elementos preditores de falha pelo uso de SRS no seguimento 

de pacientes com MC tem importância fundamental na definição de condutas 

terapêuticas e na determinação de prognóstico. O presente trabalho apresenta o objetivo 

de avaliar o volume e diâmetro iniciais da MC de CPNPC e sua correlação com os 

efeitos terapêuticos promovidos pela SRS. 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Correlacionar o volume e o diâmetro de MC de CPNPC mensuradas no momento 

do tratamento com a resposta terapêutica à SRS com seguimento mínimo de 27 dias até 

o período de 12 meses após o tratamento. 

 

 

2.2 Objetivos secundários 

 

Identificar os limites dimensionais de diâmetro e volume de MC de CNPC com 

seguimento mínimo de 27 dias até 12 meses após SRS associados a aspectos 

epidemiológicos e clínicos dos pacientes (idade, gênero, performance clínica) bem 

como características radiológicas e topográficas de MC, uso de corticoide e dose de 

radiação utilizada, que permitam predizer o sucesso terapêutico da SRS. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1 Radiobiologia da SRS no tratamento de MC 

 

3.1.1 Efeitos celulares da SRS 

 

SRS tornou-se um importante instrumento terapêutico no tratamento de MC nas 

últimas décadas. Devido à alta dose de radiação, o alvo deve ser cuidadosamente 

localizado e os limites anatômicos entre a lesão a ser tratada e o tecido circunjacente 

precisam ser delimitados. Na descrição dos efeitos terapêuticos da SRS, uma razão 

terapêutica (probabilidade de cura do tumor/ probabilidade de complicações) deve ser 

lembrada. 

A Figura 4 representa a relação entre a dose terapêutica e controle tumoral. O 

cenário ideal no tratamento é o de haver a separação máxima entre as curvas de radiação 

e terapêutica, havendo a menor sobreposição dessas para que se obtenha efeito 

terapêutico com a menor toxicidade possível no tecido cerebral não comprometido pela 

doença.21 
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Fonte: Modificada de Balagamwala et al.21 

Figura 4 - Relação entre dose terapêutica e controle tumoral 

 

A utilização de SRS tem sido administrada em pacientes com MC únicas ou 

múltiplas, obtendo resultados satisfatórios considerando o volume tumoral individual     

< 10 ml e 3 cm no maior diâmetro e volume tumoral cumulativo < 15 ml.22 

Estudos avaliando controle local com uso de SRS apontam taxas entre 70-90% em 

12 meses.23-27  

A SRS apresenta a capacidade de dispensar altas doses de radiação a um 

determinado alvo com precisão submilimétrica.28 A interação da radiação com as 

células causa ionização e formação de radicais livres que causam danos ao DNA. O que 

diferencia o dano ao DNA provocado pela radiação de outras formas de dano ao DNA é 

que, no caso da radiação, os danos ao DNA são concentrados de tal forma que tornam o 

reparo pela célula mais difícil. Adicionalmente, o dano ao DNA pode ser de formas 

direta ou indireta. No mecanismo direto, a lesão ocorre por ionização de um ou dois 
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braços da hélice de DNA que, caso não haja reparo, promove a morte celular. O dano 

indireto, que é mais comum, é caracterizado pela formação de radicais hidroxila 

provenientes da molécula de água que interagem com o DNA produzindo quebras nos 

braços de suas hélices.21 O dano indireto ao DNA ocorre, predominantemente, com 

irradiação por fóton ou elétron (radiação ionizante difusa) e o dano direto ao DNA é 

visto com a utilização de fontes de partículas alfa (radiação ionizante concentrada).29 

Quando os mecanismos de reparo do DNA falham, ocorre instabilidade do 

cromossomo e ocorre morte celular pós-mitótica, mecanismo predominante no caso de 

células tumorais. Células normais seguem o caminho da apoptose após irradiação.21 

Considerando-se o efeito da dose de radiação utilizada em SRS, vários estudos 

mostram que a dose de SRS entre 15-24 Gy promove o controle adequado em      

MC.28,30-32 

Em experimentos separados envolvendo cobaias com redução da expressão de 

esfingomielinase ácida (ASM) e gene BAX, a onda de apoptose não foi observada. A 

aparente dose limiar de radioterapia que induz a via ASM foi encontrada entre 8-10 Gy, 

com uma relação dose-resposta vista até níveis de 20-25Gy.33 

Sob exposição de altas doses de radiação, células endoteliais das paredes de vasos 

tumorais iniciam uma onda de apoptose até 15-20 horas após a exposição à radiação, 

sendo substituídas por fibroblastos. O processo de apoptose endotelial é mediado pela 

via da esfingomielina. A forma secretória da enzima ASM é encontrada em 

concentração 20 vezes maior em células endoteliais que em qualquer outra célula do 

corpo humano.1 Sob exposição de alta dose de radiação, a ASM é deslocada para a 

membrana plasmática das células endoteliais nas quais promove a transformação de 

esfingomielina em ceramida.34 A ceramida produzida leva à ativação da proteína 

apoptótica BAX.35 A proteína BAX tem papel importante na regulação apoptótica, pois 

a ativação de BAX leva à liberação do citocromo C mitocondrial, e consequente 

condução à apoptose celular pela via intrínseca.1,36 

A apoptose endotelial tem seu pico por volta de 6 horas após o recebimento da 

dose radioativa, levando à disfunção microvascular e disfunção aguda da perfusão 

tumoral.37,38 É importante ressaltar que os eventos moleculares descritos acorrem a 

partir de doses de 10 Gy37 e, em doses < 17Gy, a ceramida é produzida pela forma 

descrita acima. Em doses ≥ 17 Gy, a ceramida é também produzida pela ceramida 

sintase. Em estudo de Fuks et al., foi evidenciada a ativação da ASM em frações de 
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radiação acima de 8 Gy, que, por sua vez, serve para ativar a apoptose de células 

endoteliais tumorais com consequente disfunção da vascularização tumoral e 

incremento da morte celular.35 

Assim, a lesão endotelial mediada pela via da esfingomielina associada ao dano ao 

DNA da célula tumoral leva à sua morte celular.21 

Adicionalmente à via ASM, o sistema imune apresenta um importante papel na 

sobrevivência e supressão tumoral e é um componente que integra a resposta à SRS.1 

Sabe-se que o extremo hipofracionamento que caracteriza a SRS resulta na 

liberação de antígenos específicos do tumor, levando à ativação de linfócitos CD8+ e 

consequente resposta imunomediada, aumentando a morte de células tumorais. 

Recentemente, na avaliação da progressão de MC, foi demonstrado o papel dos 

astrócitos que, ao se ligarem à célula cancerígena metastática, promove a produção de 

citocinas inflamatórias como interferon-alfa e fator de necrose tumoral, ativando as vias 

de STAT-1 (signal transducer and activator of trancription 1) e NF-Kb (nuclear fator 

kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) em células metastáticas, levando à 

quimiorresistência e ao crescimento tumoral.39 Dessa forma, o papel terapêutico da SRS 

encontra também importância no tratamento das MC tumores quimiorresistentes. 

 

 

3.1.2 Desenvolvimento tecnológico da SRS 

 

Historicamente, a indicação de SRS para lesões intracranianas foi apresentada por 

Leksell em Estocolmo (Suécia) em 1951, como sendo “dose única e alta de uma fração 

radioativa direcionada estereotaxicamente para uma região intracraniana de interesse”.40 

Em 1968, Leksell desenvolveu, em colaboração com Borge Larson, o primeiro 

equipamento de Gamma Knife® (GK), com 179 fontes de 60Co para irradiação de 

volumes tumorais de 4, 8 ou 16 ml.41 Posteriormente, em 1987, na Universidade de 

Pittsburgh, Elekta Corporation (Elekta Instruments AB, Stockholm, Sweden) produziu o 

Modelo U da unidade Gamma Leksell e, em 2005, a Sociedade Leksell relatou 350.000 

tratamentos por GK no mundo (40% para tumores malignos, 36% para tumores 

benignos. 24% para distúrbios vasculares e funcionais, em um total de 237 centros).42 

O halo craniano neurocirúrgico Leksell modelo G é o método padrão de 

imobilização a fim de proporcionar um posicionamento preciso do paciente. As medidas 
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relativas às acurácias radiológica e clínica do sistema foram de 0,15 mm e de 0,48 mm, 

respectivamente. Tal discrepância tem sido atribuída à inacurácia dos métodos de 

imagem.42 

 

 

3.1.3 Planejamento terapêutico da SRS 

 

Com relação ao planejamento terapêutico, na última versão de GK, 192 fontes de 
60Co são divididas em 8 fontes independentes, distribuídas em 5 anéis em uma 

superfície esférica. Isso leva a uma distribuição de doses rotacionalmente simétricas ao 

longo do eixo do paciente. Cada setor pode ser posicionado em 4 posições (beam off, 4 

mm, 8 mm e 16 mm). Múltiplos isocentros são necessários para o desenho das 

complexas distribuições de doses em 3D. GK é caracterizada, principalmente, por 

distribuições de dose não homogêneas dentro de um alvo. Por essa razão, a dose é 

prescrita na periferia do alvo com a isodose usual de 50%.42 

A importância da avaliação dimensional de MC no tratamento por SRS foi 

avaliada por diversos autores, que definiram doses de radiação menores e toxicidade ao 

SNC como fatores limitadores do tratamento.43-47  

Para superar essas limitações e aumentar a eficácia de SRS no tratamento de 

lesões volumosas, a radiocirurgia hipofracionada tem sido utilizada e proporciona uma 

proteção de tecido cerebral circunjacente, bem como, uma dose biológica efetiva 

comparada à sessão única de SRS.44,46,47 

Nesse sentido, é patente a relação entre dose de SRS e dimensão tumoral, RTOG 

(Radiation Therapy Oncology Group) definiu doses a partir de diferentes dimensões de 

alvos: para lesões < 20 mm, dose máxima de 24 Gy; 21-30 mm: 18 Gy; 31-40 mm: 15 

Gy. Além disso, volume de cérebro recebendo dose ≥ 12 Gy e a localização (occipital e 

temporal) mostraram estar correlacionadas com o desenvolvimento de radionecrose no 

tratamento de lesões vasculares e não vasculares do cérebro.48,49 

Entretanto, em estudo de 2013,50 evidenciou-se que o controle local de MC 

radiossensíveis (CPNPC e demais tumores) e radiorresistentes (melanoma, carcinoma 

de células renais, sarcoma) é similar nos dois grupos após sessão única de SRS. 

RTOG 90-05 visou ao estabelecimento da dose de radiocirurgia máxima tolerada 

para MC tratadas estratificadas para o diâmetro tumoral. Tais parâmetros foram 
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largamente adotados por investigações subsequentes, incluindo RTOG 95-08.51,52 É 

importante ressaltar que tais investigadores não ensejaram determinar a dose ótima para 

se chegar ao controle local, mas objetivaram a dose máxima e segura com relação aos 

efeitos de neurotoxicidade. A dose de SRS deve ponderar o controle local efetivo com 

toxicidade ao SNC aceitável. 

Embora RTOG 90-05 e 95-08 tenham demonstrado que a seleção de dose 

adequada possa atingir excelentes perfis quanto à toxicidade ao SNC, permanece o 

debate a respeito da seleção de dose de SRS ótima balanceando o risco de toxicidade ao 

SNC com controle tumoral efetivo.53 Estudo conduzido por Amsbaugh et al.54 procurou 

investigar pacientes tratados com seleção da dose de SRS empírica a fim de identificar a 

relação dose-volume para controle da lesão. O melhor entendimento dessa relação seria 

de utilização potencial na avaliação de planejamento ao estimar o controle lesional por 

parâmetros de dose selecionada que ainda deveria respeitar limites de dose previamente 

estabelecidos. 

Concluiu-se que a identificação de fatores contribuintes para controle local para 

MC é difícil, dada a heterogeneidade de técnicas de tratamento e seleção da dose 

utilizada. A influência dos novos tratamentos com IT no controle local e os índices de 

toxicidade para MC tratadas com SRS não têm sido completamente esclarecidos. 

 

 

3.2 Tratamento das MC 

 

As MC originadas de cânceres sistêmicos são a causa mais comum de tumores do 

SNC em adultos e a maioria destas é derivada de cânceres de pulmão.55 A disseminação 

metastática ao cérebro é comum em vários tipos de cânceres, ocorrendo entre 20% e 

40% de todos os pacientes.56 Outro autor corrobora o percentual de MC em pacientes 

com câncer com dados de autópsia, situando os índices diagnosticados de MC em 

pacientes com câncer entre 15 e 30% dos pacientes.16 

O CPNPC é o tipo de câncer que mais frequentemente metastatiza para o 

cérebro.57 Um trabalho cita que o CPNPC corresponde a 85% do total de cânceres 

pulmonares, entre 20-40% dos pacientes com câncer de pulmão irão apresentar MC em 

alguma fase da vida e que entre 7-10% dos pacientes já se apresentarão com MC no 
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momento do diagnóstico de câncer de pulmão,58 enquanto outro estudo aponta que entre 

30% e 50% de todos os pacientes com CPNPC desenvolverão MC.54 

Sem tratamento após o diagnóstico, a sobrevivência do paciente com MC chega a 

1 mês aproximadamente16 e, historicamente, o diagnóstico de MC já foi associado a 

uma média de sobrevida entre 2 e 7 meses a partir da época do diagnóstico. As últimas 2 

décadas, porém, têm promovido avanços em diagnóstico, prognóstico e tratamento de 

pacientes com MC.55 

Persiste, ao longo dos anos, um debate importante a respeito dos benefícios 

relativos à sobrevida, ao controle oncológico, à preservação funcional e à qualidade de 

vida quando se comparam as utilizações de diferentes formas de tratamento, como 

ressecção cirúrgica convencional, uso de SRS, WBRT, IT, dentre outras formas 

terapêuticas em pacientes com MC. 

Sabe-se que as MC, muitas vezes indicam prognóstico desfavorável para os 

pacientes por representarem doença oncológica avançada. Adicionalmente, as MC que 

ocorrem em áreas eloquentes podem comprometer a linguagem e funções cognitivas. 

Identificar os fatores que determinam o controle local das MC e balancear a toxicidade 

ao SNC provocada pelo tratamento instituído são elementos importantes não apenas 

para prolongar a sobrevivência, mas também para preservar as funções cognitivas do 

paciente.54 

Diversos centros de tratamento ao redor do mundo têm adotado estratégias 

terapêuticas em pacientes com MC. Trabalho realizado por Hatiboglu et al.,16 propôs 

modelo de tratamento de pacientes com MC única com base em: efeito de massa, 

acessibilidade cirúrgica, controle de doença sistêmica com performance e classificação 

RPA e dimensão da MC por meio do seu diâmetro máximo (≥ 3 cm ou < 3 cm). 

A partir desse modelo, três formas de tratamento podem ser utilizadas no manejo 

do tratamento tanto de forma isolada quanto de forma combinada: SRS, WBRT, IT e 

ressecção cirúrgica. 

A SRS pode ser entendida como uma técnica radioterápica especializada na qual 

uma dose direcionada de radiação é dispensada a uma ou mais lesões intracranianas 

com alta precisão. Três tipos de equipamentos são comumente utilizados para 

tratamento por SRS: 1. Unidade multifonte de 60Co (GK); 2. Aceleradores lineares 

especialmente modificados (CyberKnife®, TrueBeam®); e 3. irradiadores de partículas 

carregadas (terapia por feixe de prótons). Vários estudos têm confirmado a eficácia de 
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SRS como modalidade terapêutica única, particularmente no tratamento de MC 

pequenas (< 3 cm em máximo diâmetro).19 SRS emprega alta dose de radiação em alvos 

intracranianos e é um tratamento não invasivo e seguro para pacientes com MC. A 

vantagem da SRS é a de permitir a administração de radiação em um alvo com uma 

abrupta queda da dose de radiação fora das margens do tumor, expondo a região 

peritumoral a doses baixas de radiação. Tal fato é importante para minimizar os riscos 

de danos ao tecido cerebral normal.  

Devido a características como dimensões reduzidas, margens distinguíveis e 

formato esférico, tumores metastáticos são geralmente alvos adequados para SRS. SRS 

é uma alternativa à cirurgia em tumores localizados em regiões cerebrais profundas e 

não acessíveis.59,60 

Encontra registro em literatura a progressão do número de pacientes com MC 

tratados por meio de SRS,61 e a SRS pode ser considerada uma opção de tratamento 

para pacientes com MC e parece ser efetiva em todos os tipos de tumor primário, em 

pacientes com controle adequado da doença primária e ausência de metástases 

extracranianas e performance status favorável (KPS 90 ou 100).62 

Em trabalho sobre a utilização isolada de SRS no tratamento de MC, Hasegawa et 

al.63 revisaram um grupo constituído por 172 pacientes. Para lesões com volumes 

tumorais < 4 cm³, taxas de controle local foram de 84% e 77% em 1 e 2 anos, 

respectivamente. Porém, em MC > 4 cm³, as taxas de controle local foram de 49% em 1 

e 2 anos. Convém ressaltar que o estudo foi realizado em amostra heterogênea com 

diferentes tipos histológicos de MC, e número de lesões metastáticas tratadas variando 

entre 1 e 4 MC. 

Em uma análise retrospectiva mais recente conduzido por Bowden et al.,64 os 

autores avaliaram a experiência do tratamento de MC de CPNPC durante 10 anos de 

acompanhamento (2001 a 2010) de 720 pacientes tratados por radiocirurgia por GK. As 

taxas de controle local chegaram a 92,8% e o volume tumoral foi inversamente 

relacionado à sobrevivência após SRS (p < 0,001). 

Avaliando fatores de impacto no controle local por meio do tratamento por SRS 

de MC única de melanoma e CPNPC, um estudo avaliou 141 pacientes com e 

confirmou a implementação de SRS como opção terapêutica com 71% de controle local 

em 1 ano a fim de se evitar morbidades associadas à WBRT e abordagem cirúrgica.65 
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A questão da dimensão da MC e do sucesso terapêutico por SRS foi avaliada 

também em outro estudo de Lutterbach et al.66 no qual a SRS para o tratamento de MC 

menores que 3 cm foi considerada como opção terapêutica válida. Porém, a 

administração de SRS em MC a 3 cm de diâmetro foi relacionada a resultados 

insatisfatórios. 

A utilização de SRS foi recomendada para pacientes com MC não abordáveis 

cirurgicamente, em caso de se apresentarem como múltiplas, com dimensões inferiores 

a 3-3,5 cm em maior diâmetro, bem como, para pacientes com doença sistêmica ativa 

sem condições clínicas para indicação cirúrgica.67 

Em estudo de Routman et al.,68 no qual a SRS foi considerada tratamento padrão 

em tratamento de pacientes apresentando MC múltiplas, houve sobrevida maior em 

grupo de pacientes com menor número de MC. 

Ainda considerando o volume tumoral, estudo recente conduzido por Ko et al.,69 

em que o valor mediano de volume de MC foi de 0,31 cm³, o controle de doença local 

em 1 ano foi de 83,8% e de 56,3% em 2 anos, sendo o volume tumoral o preditor mais 

forte de controle local (p = 0,004). 

Além dos efeitos sobre controle local de MC e incremento na sobrevivência dos 

pacientes, a qualidade de vida deve ser levada em conta na estratégia terapêutica. 

Assim, o uso de SRS isolada sem associação com WBRT apresenta indicação em 

pacientes com reduzido número de MC como forma de evitar efeitos deletérios em 

funções cognitivas,51,70-74 respaldo também encontrado em literatura por outros autores 

os quais referem que SRS se apresenta como tratamento de primeira linha devido a 

questões relacionadas a declínio cognitivo após WBRT.75-78 

Tais efeitos cognitivos deletérios poderiam ser explicados pela estimulação 

excessiva de receptores N-metil-D-aspartato (NMDA), similarmente à fisiopatologia do 

desenvolvimento da demência associada à doença de Parkinson.79 

Em estudo baseado na análise de ensaios controlados randomizados e metanálises 

comparando SRS com SRS associada à WBRT, o resultado de WBRT complementar à 

SRS apresentou melhores desfechos de controle local, porém às custas de maiores 

efeitos prejudiciais à cognição e qualidade de vida.80 

Em estudo de Won et al.81 que avaliou de forma retrospectiva uma amostra 

homogênea quanto ao tipo histológico da MC de 63 pacientes com 123 MC de CPNPC 

tratadas por SRS, nenhum paciente apresentou deterioração cognitiva após o tratamento. 
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Avaliando o papel da sobrevivência no tratamento de MC, um estudo comparativo 

de Greenspoon et al.82 retrospectivo de 167 pacientes com MC de CPNPC comparado à 

coorte anterior de 91 pacientes foi realizado com a demonstração de que pacientes 

selecionados de perfil jovem, gênero feminino, boa performance clínica e número 

reduzido de MC apresentaram sobrevivência aumentada após a implementação de SRS 

ao tratamento. 

Segundo Wagner et al.55 em seu estudo de revisão, nenhuma evidência classe I foi 

disponibilizada determinando que SRS é a forma de tratamento preferível sobre outras 

opções terapêuticas no tratamento de MC. Trabalhos anteriores objetivando responder a 

essa questão incluíram populações de pacientes com MC de diferentes tipos histológicos 

e que foram estratificados com base em fatores prognósticos de idade, número de 

metástases e status funcional.83 

A maioria dos ensaios estudados abordou SRS ou WBRT como intervenções 

solitárias pontuais sob o pretexto de que os benefícios prévios de intervenções cirúrgicas 

foram independentes e que tratamentos subsequentes não influenciariam em seus 

resultados terapêuticos.84,85 

Em 2010, Chang et al.86 dividiu 323 pacientes com MC tratados com GK em 4 

grupos de acordo com o número de lesões: 1-5/ 6-10/ 11-15/ > 15. Os resultados não 

evidenciaram diferença significativa na sobrevivência de cada grupo. Nem o número de 

lesões (duas) nem o volume mediano dessas (3,4 cm³) mostrou correlação significativa 

com a sobrevivência. 

Revisão sistemática recente avaliando SRS no tratamento de MC realizada por 

Graber et al.55 apresentou os seguintes resultados: SRS é uma opção terapêutica válida 

comparada à ressecção cirúrgica quando riscos cirúrgicos são elevados; SRS isolada é 

preferível à WBRT + SRS para a maioria dos pacientes devido a sequelas cognitivas 

promovidas pela associação de WBRT + SRS, sem outros benefícios relevantes trazidos 

ao paciente; SRS é uma opção terapêutica adjuvante válida em cuidados paliativos e 

pode melhorar sintomas apresentados pelos pacientes, bem como, sua qualidade de vida. 

Com relação a número e volume de MC vários estudos classe III abordaram o uso 

de SRS isolada em pacientes com mais de 4 MC e confirmaram que a sobrevivência não 

foi diferente para pacientes com mais de 4 MC comparados com 1 ou 2-4 MC quando o 

volume tumoral total foi inferior a 13 cm³ e nenhuma MC apresentava volume superior 

a 3cm³. 
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As comparações entre SRS e WBRT como formas adequadas de tratamento das 

MC de forma não invasiva são descritas por vários estudos. Um elemento importante na 

definição do uso de SRS sobre WBRT é descrito pela efetividade em lesões 

radiorresistentes,16 e menores efeitos deletérios cognitivos apresentados pelos 

pacientes.86 

Chang et al.76 compararam SRS e SRS + WBRT no tratamento de 58 pacientes 

com 1-3 MC. Este estudo mostrou que a adição de WBRT à SRS reduziu 

significantemente a ocorrência de MC distantes e melhorou o controle tumoral local. 

Porém, as taxas de sobrevivência em pacientes tratados com SRS apenas foram 

superiores ao grupo que tratou com SRS + WBRT (p = 0,003). As diferenças nas taxas 

de sobrevivência geral foram atribuídas às diferenças em fatores prognósticos, 

tratamento de resgate e tratamentos mais agressivos dispensados ao grupo que tratou 

apenas por SRS em casos de recorrência. 

Com relação ao uso de SRS associado à WBRT em pacientes com MC, dois 

estudos foram conduzidos: 

 

1) Andrews et al.51: 333 pacientes avaliados, sendo 167 tratados com 

WBRT+SRS e 164 tratados com WBRT apenas. Os autores encontraram 

sobrevivência maior de pacientes com MC única no grupo WBRT + SRS 

comparando-se ao grupo WBRT somente; 

2) Kondziolka87: mostrou que as taxas de controle local foram 

significativamente maiores em pacientes submetidos à SRS e WBRT quando 

comparadas a pacientes submetidos à WBRT apenas. Além disso, estudos 

retrospectivos sugeriram que SRS apenas é um tratamento efetivo e seguro 

para pacientes com MC única, porém, os riscos de recorrência local e distante 

mostraram-se inferiores quando WBRT foi associada ao tratamento com 

SRS.88 

 

A utilidade da SRS associada a tratamento cirúrgico encontra importância na 

observação de que 60% dos pacientes submetidos à ressecção cirúrgica de MC 

apresentam falha local.77 Vale ressaltar, ainda, o registro em literatura a respeito do 

tratamento cirúrgico apresentar indicações estabelecidas no tratamento de MC com 

dimensões superiores 3 cm no maior diâmetro,19 com vários estudos apontando 
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benefícios da abordagem cirúrgica (cirurgia + WBRT com menor risco de recorrência 

local,20 maior independência funcional e sobrevivência comparando-se cirurgia com 

WBRT isolada).89 

A cirurgia é adequada para pacientes com boa performance (KPS) e câncer 

sistêmico controlado. Tais elementos são abrangidos no índice RPA, que envolve dados 

relativos a KPS, controle de doença sistêmica, idade e status de doença extracraniana. 

GPA é um novo índice prognóstico abrangendo KPS, número de MC e status da doença 

sistêmica.19 

Em um ensaio controlado randomizado,90 pacientes submetidos à ressecção 

cirúrgica de 1-3 MC foram encaminhados para SRS ou seguimento observacional 

apenas. Em 1 ano, 72% dos pacientes submetidos à SRS apresentaram controle local 

adequado, comparado com 43% de controle local no grupo que não obteve tratamento 

complementar por SRS. 

Ainda no debate a respeito dos efeitos terapêuticos de SRS versus ressecção 

cirúrgica de MC, estudo de Muacevic et al.91 comparou SRS com ressecção cirúrgica 

associada à WBRT. Os pacientes apresentavam MC ressecáveis cirurgicamente com 

dimensão máxima de 3 cm em maior diâmetro. A sobrevivência geral não foi diferente 

em ambos os grupos. Não houve diferença significante entre os dois grupos em termos 

de mortes devido a causas neurológicas. 

Outro estudo comparativo entre SRS e ressecção cirúrgica no tratamento de MC 

únicas de CPNPC foi conduzido evidenciando controle local de 72% nos pacientes 

submetidos à abordagem cirúrgica e de 79% nos pacientes tratados por SRS.92 

Análise de ensaio clínico randomizado de pacientes com MC tratados por SRS 

comparativamente à ressecção cirúrgica93, evidenciou recorrência foi similar em ambos 

os grupos, porém, pacientes com SRS apresentaram menor risco de recorrência local 

precoce (0-3 meses) diante do grupo submetido à ressecção cirúrgica. 

Em revisão sistemática94 comparando efeitos terapêuticos de SRS e ressecção 

cirúrgica em pacientes com MC única de CPNPC, não foi encontrada diferença 

significante em sobrevivência entre as duas modalidades de tratamento. 

O desenvolvimento de novo arsenal terapêutico com a utilização de terapias-alvo 

e imunoterápicos por pacientes com MC impõe a avaliação de seu benefício e 

comparação com tratamentos tradicionais com SRS. Os tratamentos apresentam opções 

para pacientes com mutações ativadoras do gene EGFR, rearranjos do gene ALK e 
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rearranjos do gene ROS1 que sejam sujeitas a tratamento com inibidores de tirosina-

quinase (TKI), bem como, com uso de bloqueadores de correceptores imunes cujos 

alvos sejam a via Programmed Death-Ligand 1 (PD-L1) existentes nas células 

tumorais.95 

A terapêutica sistêmica envolvendo terapia-alvo em MC de CPNPC pode 

apresentar controle local entre 60-70% dos pacientes. Em estudo conduzido por 

Hartgerink,96 a utilização de SRS mostrou-se eficaz diante da progressão de doença 

com utilização de inibidores de EGFR e ALK. 

A importância do seguimento de pacientes com diagnóstico de MC e submetidos a 

SRS foi descrita por estudos que envolveram mensuração de volume tumoral e 

resistência da MC ao tratamento radioterápico.97-99 

Considerando-se a utilização de SRS como forma terapêutica indicada para 

tratamento especificamente de pacientes portadores de MC de CPNPC e sua associação 

com IT aprovados pelo FDA, poucos dados são disponíveis em literatura atestando os 

benefícios da associação SRS + IT tal qual existem no tratamento de MC de 

melanomas.43 

Recente estudo retrospectivo43 comparou a sobrevida e resultados de pacientes 

com MC de CPNPC tratados com SRS + IT (terapia anti-PD1) versus tratados com  

SRS + QT. O tempo mediano de falha local devido à progressão verdadeira não foi 

significativamente diferente entre os grupos IT e QT. 

Estudos têm sugerido que a combinação de radioterapia e IT demonstraram 

melhora na resposta imune tumoral sistêmica que pode levar a respostas do tipo 

abscopal em alguns pacientes, especialmente quando a radioterapia é administrada em 

regimes de alta dose em única administração.100 

A sobrevivência após SRS submetidos a IT encontra valores variados na 

literatura43,101,102,104 e devem complementar avaliação por índices prognósticos103. 

Wolf et al.78 relataram 100% de controle local com SRS apenas em MC 

superiores a 6 mm de diâmetro, com o aumento da taxa de falha com aumento 

progressivo do diâmetro lesional, sem registrar benefícios de IT em controle local. 

Estudo de revisão105 evidencia que, embora possa haver efeitos deletérios aos 

pacientes na associação entre SRS e o TKI (erlotinib), não foi encontrada 

neurotoxicidade adicional. 
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Trabalhos adicionais demonstraram que pacientes apresentando MC CPNPC 

apresentando mutação do gene EGFR obtiveram sobrevivência mais longa quando 

comparado a pacientes sem a mutação.106,107 

 

 

3.3 Índices prognósticos 

 

Com o advento de novas tecnologias tais como SRS, surgiu a necessidade de 

adaptação da terapia a grupos determinados de pacientes com base nas suas expectativas 

de vida. 

Com base em fatores prognósticos independentes, têm sido desenvolvidos índices 

para avaliar as contribuições das variáveis pré-tratamento, ajudando a escolher o 

tratamento adequado a cada paciente e servir como guia para pesquisas futuras.83 

Por fator prognóstico define-se condição ou característica do paciente que pode 

ser utilizada para se estimar a chance de recuperação de uma doença ou mesmo a sua 

chance de recorrência.108 Índices prognóstico têm sido utilizados em diferentes tipos de 

câncer com o objetivo de melhorar o entendimento do prognóstico do paciente e auxiliar 

na tomada de decisões clínicas e terapêuticas.109 Outra utilização de índice prognóstico 

reside na estruturação de ensaios clínicos por meio da seleção do paciente, de sua 

estratificação e randomização.110 

O trabalho original no sentido de organizar um índice prognóstico relativo aos 

pacientes com MC foi realizado por Gaspar et al., em 1997,111 com a publicação da 

Recursive Partioning Analysis (RPA) do RTOG (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - RPA (Recursive Partitioning Analysis) 

Classe Características 

I 

Pontuação de KPS ≥ 70 

Idade < 65 

Doença primária controlada 

Sem metástases extracranianas 

II Todos os pacientes que não estão na classe I ou classe III 

III Pontuação de KPS < 70 

Fonte: Adaptada de Sperduto et al.113 apud. Ferguson et al.19 
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Tal índice foi validado e rapidamente adotado para estratificação em ensaios 

clínicos. Os pontos fracos do RPA/RTOG ocorrem por não ser diagnóstico-específica e 

pelas informações terem sido colhidas há muitos anos, não refletindo os avanços 

recentes na terapia sistêmica. O índice RPA divide os pacientes em 3 grupos: I, II e III. 

Os parâmetros avaliados são: idade, KPS (Quadro 3) controle de doença sistêmica e 

presença de metástases extracranianas. Os pacientes do grupo I apresentam: idade < 65 

anos, KPS ≥ 70, doença sistêmica controlada e ausência de metástases extracranianas. 

 

Quadro 3 -  Índice de Karnofsky 

Pontuação  

100 Normal, sem queixas, sem evidências de doenças 

90 Capaz de realizar atividade normal; sinais ou sintomas leves da doença 

80 Atividade normal com esforço; alguns sinais ou sintomas de doença 

70 Cuida de si mesmo. Incapaz de realizar atividade normal ou fazer trabalho ativo 

60 Requer assistência ocasional, mas capaz de cuidar da maioria das necessidades pessoais 

50 Requer assistência considerável e cuidados médicos frequentes 

40 Deficiente, requer cuidados especiais e assistência 

30 Severamente incapacitado. Internação indicada, embora a morte não seja iminente 

20 Muito doente. Internação necessária com suporte ativo  

10 Moribundo com processos fatais 

0 Morte 

Fonte: Adaptada de Ferguson et al.19 

 

Os pacientes do grupo II possuem elementos de exclusão dos grupos I e III; sendo 

que o grupo III corresponde ao agrupamento dos pacientes com KPS < 70. O índice 

RPA foi desenvolvido com dados de 1200 pacientes em 3 trials realizados pelo grupo 

RTOG e define 3 classes de doença com mediana de sobrevivência variando entre 2,3; 

4,2 e 7,1 meses nos grupos I, II e III, respectivamente.111,112 

Juntamente com o sistema de avaliação por RPA, BS-BM (Basic Score for Brain 

Metastases) e GPA (Graded Prognostic Assessment) são sistemas prognósticos que 

foram historicamente largamente aceitos.111,113 O índice BS-BM avalia KPS, controle do 

tumor primário e presença de metástases extracranianas, atribuindo pontuação 0 para 

pacientes com KPS entre 50-70, sem controle de doença primária e presença de 

metástases extracranianas e pontuação 1 para KPS entre 80-100, controle de doença 
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primária oncológica e ausência de metástases extracranianas. Os pacientes podem 

apresentar pontuação entre 0 (pior prognóstico) e 3 (melhor prognóstico). 

 

Quadro 4 -  GPA (Graded Prognostic Assessment) 

Variável 
Pontuação 

0 0,5 1 

Idade >60 50-60 <50 

KPS <70 70-80 90-100 

Número de metástases no SNC >3 02/mar 1 

Metástases extracranianas  Presente  Ausente 
Fonte: Adaptada de Sperduto et al.113 apud. Ferguson et al.19 

 

Em 2004, Lorenzoni et al.114 propuseram outra escala simplificada chamada BS-

BM e incluíram 3 fatores prognósticos: escore KPS, controle do tumor primário e 

metástases extracranianas, nomeando 0 ou 1 para cada fator prognóstico em diferentes 

estados com o total de escores de 0 a 3 em 4 graus com as seguintes sobrevivências 

medianas: 2,6 meses; 5,4 meses; 11,6 meses e 24,6 meses.115 

Após a instituição do índice RPA, Sperduto et al. publicaram o índice GPA 

(Quadro 4) que é um índice prognóstico mais atual para paciente com MC.113 Tal índice 

prognóstico foi desenvolvido a partir de uma base de dados de 1960 pacientes 

registrados em 4 protocolos RTOG para pacientes com MC. O modelo foi composto por 

4 fatores prognósticos: idade, escore KPS, metástases extracranianas e número de MC. 

De acordo com escore total entre 0-1/1,5-2,5/3/3,5- 4, as sobrevivências foram de 2,6 

meses; 3,8 meses; 6,9 meses e 11 meses, respectivamente.115 

Um trabalho comparativo entre índices prognósticos (RPA, BS-BM, GPA e SIR) 

para pacientes com CPNPC foi conduzido por Gao e colaboradores.115 O trabalho 

incluiu o índice prognóstico SIR (Score Index® for Radiosurgery in Brain Metastases). 

Tal escala é composta por 5 fatores prognósticos: idade, escore KPS, estado da doença 

sistêmica, número de lesões e volume máximo da lesão. Cada fator prognóstico é 

baseado em diferentes níveis variando de 0-2 pontos e, somados os totais de pontos e 

dividindo-se em três graus, têm-se as seguintes medianas de sobrevivência: 3, 7 e 33 

meses para pontuações 0-3, 4-7 e 8-10, respectivamente. 

Uma observação levantada pelo trabalho realizado por Gao et al.115 foi a de que 

esses quatro índices prognósticos tiveram fontes de dados originais distintas contendo 
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MC de diferentes tipos histopatológicos. O tratamento também apresentou variação: a 

escala RPA baseou-se em pacientes submetidos à WBRT; SIR e BS-BM basearam-se 

em pacientes submetidos à SRS, enquanto a escala GPA originalmente incluiu WBRT, 

SRS e cirurgia ou tratamentos combinados. Ainda hoje, existe controvérsia sobre a 

escolha do melhor índice prognóstico. 

Todos os indicadores estatísticos em estudo de Chang et al.86 mostraram que    

BS-BM foi o melhor índice de prognóstico, achado corroborado pelo estudo de 

Sperduto et al.6 

O índice GPA original foi validado e refinado com índices prognósticos 

diagnóstico-específicos baseado em uma segunda análise retrospectiva multi-

institucional de outros 4259 pacientes com MC de carcinoma de mama, câncer de 

pulmão de pequenas células e CPNPC, cânceres do TGI, melanoma e carcinoma de 

células renais, levando ao surgimento do índice DS-GPA (Disease Specific – Graded 

Prognostic Assessment).103 

O DS-GPA para CPNPC utilizou dados retrospectivos de 3940 pacientes no seu 

estudo. Os fatores prognósticos significantes para sobrevivência para pacientes com 

câncer de pulmão e MC foram: idade, KPS, metástases extracranianas e número de MC. 

Pacientes com idade > 60 anos, KPS < 70, número de MC > 3 e presença de metástase 

extracraniana apresentam pontuação 0 para cada um desses parâmetros. Pacientes com 

idade entre 50-59 anos, KPS entre 70-80 e número de MC entre 2-3 apresentam 

pontuação de 0,5 para cada um dos parâmetros citados enquanto pacientes com idade < 

50 anos, KPS entre 90-100, número de MC única e ausência de metástases 

extracranianas apresentam pontuação de 1 para cada um desses parâmetros. Os 

pacientes podem apresentar pontuação total entre 0 (pior prognóstico) e 3 (melhor 

prognóstico). 

Embora DS-GPA estratificasse os pacientes com MC pelo sítio primário e 

realçassem as características dos tumores que disseminam metástases para o cérebro, os 

vários genótipos de tumores primários não se encaixaram dentro de um sistema de 

classificação prognóstico. Adicionalmente, as alterações genéticas também foram 

importantes fatores prognósticos para MC.112,117,118,122,123,126 

O Quadro 5 ilustra os parâmetros clínicos em diferentes índices prognósticos de 

pacientes com MC de CPNPC. 
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Avaliando a presença de mutações genéticas e suas relações com CPNPC, estudo 

realizado por Wang et al.119 concluiu que tanto mutações de EGFR e ALK bem como 

RET são fatores de risco para desenvolvimento de MC e podem ser fatores preditivos 

para desenvolvimento de MC em pacientes com diagnóstico de CPNPC. 

Os prognósticos de pacientes com metástase cerebral de adenocarcinoma de 

pulmão são geralmente associados com o status de mutação genética.120-122 

 

Quadro 5 -  Parâmetros clínicos utilizados para 4 índices prognósticos (RPA, DS-GPA, 

BS-BM e Lung-molGPA) 

RPA 

Classe 1 Idade < 65 anos, KPS ≥ 70, tumor primário controlado, ausência de 
metástases extracranianas 

Classe 2 Todos os pacientes que não sejam Classe 1 ou 3 
Classe 3 KPS < 70 

DS-GPA 
 0 0.5 1 

Idade (anos) >60 50-59 <50 
KPS <70 70-80 90-100 
Número de MC >3 02/mar 1 
Metástases extracranianas Sim   Não 

BS-BM 
 0  1 

KPS 50-70  80-100 
Controle do tumor primário Não  Sim 
Metástase extracraniana Sim   Não 

Lung-molGPA 
 0 0.5 1 

Idade (anos) ≥70 <70  

KPS <70 70-80 90-100 
Metástase extracraniana Sim  Não 
Número de MC >4  1-4  

Gene status EGFR negativo/desconhecido e ALK 
negativo/desconhecido   EGFR positivo ou 

ALK positivo 
Fonte: Li et al.10 

 

A terapia alvo baseada em mutações genéticas presentes em MC apresentou 

resultados superiores aos efeitos de radioterapia na sobrevivência dos pacientes,124,125 

entretanto foi demonstrada baixos índices de mutação genética em MC de CPNPC.126 
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O estudo promovido por Chen et al.127 também registrou que tanto DS-GPA 

quanto Lung-molGPA (Quadro 6) foram capazes de predizer a sobrevivência em 

pacientes com MC de CPNPC. 

 

Quadro 6 - Comparação da sobrevivência histórica e recente com MC de CPNC 
 1985-2005 2006-2014 

 All NSCLC todos CPNPC,  
DS-GPA 

CPNPC não-adenocarcinoma 
Lung-molGPA 

CPNPC adenocarcinoma 
Lung-molGPA 

Pontuação 
Lung GPA 

MS, 
meses 

Pacientes, 
N° (%) 

MS, 
meses 

Pacientes, 
N° (%) 

MS, 
meses 

Pacientes, 
N°(%) 

0.0-1.0 3.0 254 (14) 5.3 175 (26) 6.9 337 (22) 

1.5-2.5 5.5 705 (38) 9.8 324 (49) 13.7 664 (44) 

2.5-3.5 9.4 713 (40) 12.8 166 (25) 26.5 455 (30) 

3.5-4.0 14.8 161 (9)  0 46.8 65 (4) 

Overall 7.0 1833 (100) 9.2 665 (100) 15.2 1521 (100) 

Fonte: Chen et al.112 
MS: sobrevida mediana 

 

 

3.4 Análise dimensional da MC após SRS 

 

O acompanhamento das dimensões de MC após a realização de SRS para 

determinação de medidas terapêuticas precoces em caso de progressão de doença local é 

de grande importância para preservação da performance clínica do paciente. 

Com o avanço tecnológico e a terapia sistêmica, o tratamento das MC tem se 

tornado individualizado e a abordagem cirúrgica representa ainda um elemento-chave 

no tratamento adequado. Historicamente, a indicação de abordagem cirúrgica envolve 

elementos relativos à condição geral do paciente e característicos da MC. Neste 

contexto, as MC com diâmetro máximo acima de 3 cm tendem a ter indicação de 

ressecção cirúrgica,19 enquanto MC com dimensões inferiores a 3 cm, geralmente, 

recebem tratamento radioterápico de diferentes modalidades. 

O papel da SRS para MC menores que 3 cm tem sido considerado como opção 

terapêutica válida. Porém, tem sido demonstrado que a administração de SRS em MC 

superior a 3 cm medidas em diâmetro máximo está relacionada a prognóstico 

desfavorável.18 
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Até então, não existe, em literatura, definição de valores inequívocos, quer sejam 

unidimensionais quer sejam volumétricos, que estejam relacionados ao resultado 

terapêutico da SRS no tratamento de MC. 

A variação do volume tumoral é um aspecto importante na avaliação da 

terapêutica do câncer. Tanto a redução tumoral (resposta objetiva) e o tempo de 

progressão da doença são desfechos em ensaios clínicos em oncologia.128 Com a 

publicação dos critérios RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours),33 

houve a inclusão das definições de tamanho mínimo mensurável das lesões, orientações 

a respeito do número de lesões para seguimento (até 10, máximo de 5 por órgão) e o uso 

de medidas para avaliação geral da lesão tumoral.128 Desde que RECIST foi publicado 

em 2000,33 muitos investigadores confirmaram, em análises prospectivas, a importância 

em substituir os critérios unidimensionais por bidimensionais ou até tridimensionais, 

conforme revisado em estudo de Therase et al.129 

Uma vez que o SNC é considerado um compartimento peculiar, o grupo RANO 

(Response Assessment in Neuro-Oncology) recomenda a classificação de resposta 

terapêutica em MC (RANO-BM).130 

Tal classificação é baseada nos critérios de avaliação de resposta em tumores 

sólidos (RECIST 1.1)128 e utiliza medidas unidimensionais para lesões claramente 

identificáveis individualmente com a dimensão mínima de 10 mm em 2 ou mais cortes 

axiais de 5 mm de intervalo. Em cada avaliação, o maior diâmetro longitudinal da lesão 

é mensurado e avaliado. A avaliação radiológica da resposta ao tratamento é baseada na 

nomeação de diferentes grupos de resposta: resposta completa (CR), resposta parcial 

(PR), doença estável (SD) e doença em progressão (PD). Nos casos de resposta 

completa, a lesão não é mais detectável; a resposta parcial requer ao menos de 30% de 

redução volumétrica e a doença em progressão apresenta incremento superior a 20% no 

maior diâmetro.130 

Analisando o trabalho original de proposta do grupo RANO na avaliação de MC, 

observa-se que os propósitos do estudo estão associados à avaliação de tratamento para 

pacientes com MC e contribuem na seleção de pacientes em ensaios clínicos para novas 

formas terapêuticas. Esse último aspecto é particularmente relevante quando a pesquisa 

apresenta interesse na resposta ao tratamento ou à na sobrevivência livre de progressão 

de doença. 
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Dois trabalhos foram selecionados para a organização do RANO-BM por Lin et 

al.131 O primeiro trabalho selecionado na organização do RANO-BM foi o publicado 

por Eisenhauer et al.128 e é relativo às definições do RECIST 1.1,128 que utilizou 

medidas unidimensionais na avaliação de resposta radiológica do tumor ao tratamento 

conforme descrito em trabalho de Bauknecht et al.130 descrito anteriormente. 

O segundo foi o critério de avaliação de resposta proposto para avaliação de 

gliomas de alto grau (critérios RANO-HGG) proposto por Wen et al.,132 que pode ser 

interpretado de forma sumária com as seguintes definições: resposta completa (CR): 

desaparecimento de todas as lesões-alvo mantidas por, ao menos, 4 semanas, sem novas 

lesões, sem uso de corticosteroides, estável ou melhorado clinicamente. Resposta 

parcial (PR): ao menos, 30% de redução em maior diâmetro em lesões-alvo 

intracranianas, tomando como referência a mensuração inicial do maior diâmetro, 

mantido por, pelo menos, 4 semanas; sem novas lesões, sem uso de corticosteroides, 

estável ou melhorado clinicamente. Doença em progressão (PD): pelo menos, 20% de 

crescimento no maior diâmetro em lesões-alvo. Doença estável (SD): Sem critérios 

suficientes para resposta parcial (PR) ou doença em progressão (PD). 

O grupo de trabalho RANO-BM adotou a RM com contraste para a mensuração 

das dimensões da MC como o método mais sensível na avaliação de resposta ao 

tratamento. O intervalo de tempo entre as RM foi recomendado entre 6-12 semanas 

durante o seguimento do paciente. Em caso de lesão sem identificação no 

acompanhamento, o valor de 0 mm deve ser registrado e, caso a lesão seja identificável, 

porém de dimensão tão reduzida que impossibilite a sua mensuração precisa, o valor 

padrão de 5 mm deve ser considerado no registro. 

O Quadro 7 sumariza os critérios RANO-BM. 
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Quadro 7 - Sumário dos critérios de resposta para metástases do SNC propostos por 

RANO-BM 

 Resposta completa 
(CR) 

Resposta parcial 
(PR) 

Doença estável 
(SD) 

Doença em 
progressão 

(PD) 

Lesões-alvo Nenhum 

≥ 30% de redução 
de crescimento no 
maior diâmetro em 
relação à medida 

inicial 

< 30% de redução em 
relação à medida 
inicial < 20% de 

crescimento no maior 
diâmetro em lesões-

alvo 

≥ 20% de 
crescimento no 

maior diâmetro em 
lesões-alvo 

Lesões não alvo Nenhum Estável ou melhor Estável ou melhor Doença progressiva 
evidente 

Nova lesão (lesões) Nenhum Nenhum Nenhum Presente* 

Lesões não alvo Nenhum Estável ou pior Estável ou pior Não aplicável 

Corticosteroides Estável ou melhor Estável ou melhor Estável ou melhor Pior* 

Requisito para 
resposta Todos Todos Todos Qualquer um 

*Progressão ocorre quando ocorre esse critério 
Fonte: Adaptado de Lin et al.131 

 

Os critérios RANO-BM foram utilizados para definir resposta completa (CR), 

resposta parcial (PR), doença estável (SD) e doença em progressão (PD). A progressão 

de doença foi definida pelo incremento superior a 20% no maior diâmetro quando 

comparado ao tumor inicialmente tratado conforme sumarizado por Singh et al.43 

O critério de avaliação por volume foi debatido no grupo de trabalho RANO-BM. 

Julgou-se que o custo e a complexidade da análise volumétrica poderiam ser 

indisponíveis em todos os centros de tratamento e que a verificação de volume 

associado aos critérios unidimensionais em ensaios futuros poderia definir a importância 

do papel da mensuração volumétrica da MC.131 

No contexto de avaliação dimensional e terapêutica por meio de SRS, convém 

ressaltar a descrição correntemente utilizada na avaliação radiológica de pacientes com 

MC. Resposta ao tratamento por SRS foi definida com redução de volume superior ou 

igual a 65% (correspondente à redução de 30% na redução unidimensional). Tempo de 

resposta ao tratamento foi definido como tempo decorrido até a lesão apresentar redução 

de 65% ou mais do volume inicial, de acordo com RANO-BM publicado por Lin et 

al.131 Além disso, variações volumétricas de, pelo menos, 20% foram sugeridas como 

reprodutíveis entre avaliadores independentes133,134 e resultados de um estudo135 
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mostraram que reduções volumétricas de, pelo menos, 20% foram associadas à melhora 

de sinais e a sintomas neurológicos. 

Recomendações relativas à mensuração de volumes de MC para trabalhos 

posteriores foram propostas. 

A primeira recomendação considera que, para haver resposta volumétrica, deve 

haver redução igual ou superior a 65% do volume da MC tratada. A segunda orientação 

descreve que a resposta ao tratamento por meio do registro volumétrico da MC deve 

fornecer um ponto definidor que ofereça um sentido de potencial eficácia. A terceira 

recomendação lembra que, devido à ausência de dados em literatura que evidenciem a 

correlação entre a valores mais baixos de redução volumétrica da MC e benefícios 

trazidos ao paciente, como qualidade de vida e funções cognitivas, torna-se prematuro 

definir reduções de volume menores para definir resposta por meio da mensuração do 

volume da MC. 

Finalmente, o grupo RANO-BM encoraja o registro de imagens radiológicas com 

a evolução clínica dos pacientes para permitir avaliações futuras de níveis diferentes de 

resposta ao tratamento. 

Ao mesmo tempo em que se avalia o aumento dimensional da MC após SRS, duas 

possibilidades devem ser identificadas na evolução clínica do paciente e no seu 

seguimento radiológico: progressão tumoral e efeito de tratamento sobre o tumor 

(radionecrose).  A radionecrose é uma condição considerada uma forma grave e 

irreversível de alteração na substância branca cerebral.136 O tempo de aparecimento é 

em torno de 1 ano em pacientes que receberam uma dose total superior a 50 Gy e 80% 

dos casos ocorrem dentro de 3 anos após a radioterapia. É relatada incidência de 

radionecrose em torno de 25% dos pacientes tratados para MC. 

A incidência real é de difícil estimativa, já que as alterações radiológicas em 

RMN podem ser de aumento da lesão captante de contraste, simulando uma progressão 

tumoral, tornando o diagnóstico definitivo desafiador caso não seja feita a avaliação por 

biópsia. Adicionalmente, a radionecrose pode ocorrer concomitantemente à recorrência 

tumoral. A despeito dos avanços na qualidade em RMN, a diferenciação entre 

radionecrose e recorrência tumoral ainda não é categórica. Tal distinção é muito 

importante no contexto de tratamento, uma vez que decisões clínicas, tratamento, 

estadiamento tumoral, adesão a testudos clínicos bem como determinação de 

sobrevivência são associadas ao crescimento tumoral e efeito de massa regional. As 
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investigações por meio de métodos avançados de imagem, como espectroscopia e PET, 

têm mostrado resultados promissores.137,138 

Clinicamente, tanto a progressão tumoral quanto a radionecrose podem se 

apresentar com repercussões similares relativas a sinais e sintomas apresentados pelo 

paciente, uma vez que o efeito de massa regional promovido pelo incremento 

volumétrico das lesões pode levar à disfunção funcional das estruturas intracranianas. 

Desse fato decorre que predição de falha local, ou seja, crescimento da MC acima de 

valores determinados, assume importância fundamental no monitoramento e na tomada 

de decisões terapêuticas precoces para pacientes com chances aumentadas de falta de 

controle local da MC. 

De acordo com o objetivo primário do presente trabalho, levando-se em conta as 

orientações de registro e acompanhamento de pacientes conforme descrito pelo grupo 

de trabalho RANO-BM, na presente pesquisa, optou-se pelo registro de dimensão 

volumétrica da MC durante acompanhamento radiológico do paciente por RM acima do 

volume registrado no momento da SRS como a determinação de falha terapêutica da 

SRS. 

 

 

3.5 Radionecrose e comportamento dimensional da MC após SRS 

 

A despeito dos avanços na qualidade em RMN, a diferenciação entre radionecrose 

e recorrência tumoral ainda não é categórica. Tal distinção entre radionecrose e 

recorrência tumoral é de grande importância em decisões terapêuticas, estadiamento 

tumoral, adesão a ensaios clínicos e determinação de sobrevida dos pacientes. 

As investigações por meio de métodos avançados de imagem, como 

espectroscopia e PET, têm mostrado resultados promissores.137,138 A segmentação de 

imagem e análise volumétrica quantitativa têm sido, também, investigadas.139 Porém, a 

sensibilidade e especificidade de tais técnicas mostraram-se altamente variáveis. Até o 

momento, a análise histopatológica é necessária para o diagnóstico definitivo, trazendo 

consigo os riscos de procedimentos cirúrgicos e variabilidade da amostra. 

Considerando SRS como forma terapêutica que determina controle local da MC, 

devem ser levados em conta, além da radionecrose, os efeitos promovidos pela 

pseudoprogressão tumoral.140,141 A pseudoprogressão ocorre em 3 meses após SRS. A 
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radionecrose surge após esse período e ocorre em até 20% dos pacientes após o 

tratamento com SRS,142,143 apresentando-se como lesão captante de contraste em T1 em 

RM acompanhada de alterações em FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery) e 

T2.142,144,145 

Outros autores relatam que o principal efeito tardio da SRS no cérebro é a 

radionecrose, que ocorre em uma mediana de tempo entre 1-2 anos após o tratamento, é 

irreversível e pode mimetizar a recorrência tumoral, dificultando seu diagnóstico.146,147 

O diagnóstico acurado apresenta grande desafio clínico posto que sintomas e achados 

radiológicos tanto para recorrência quanto para radionecrose são geralmente 

indistinguíveis.148 

A falha de identificação pode ter desfechos clínicos desfavoráveis uma vez que os 

tratamentos de radionecrose e progressão tumoral são diferentes. Enquanto o tratamento 

de radionecrose inclui observação e uso de corticoides, com sintomas de resolução 

independente por vezes,149 tais tratamentos podem acelerar a progressão tumoral. A 

repetição de SRS pode tratar a recorrência, mas poderia exacerbar a radionecrose e 

expor o paciente à radiação de forma desnecessária. Biópsia cerebral representa o 

diagnóstico padrão-ouro, mas introduz riscos e, geralmente, não é possível devido às 

condições do paciente ou localização da lesão. Lesões indeterminadas são, muitas vezes, 

seguidas com acompanhamento radiológico de custo elevado que pode causar desfechos 

deletérios para tumores recorrentes com tratamento postergado.142 

Existe um histórico de estudos na tentativa de empregar modalidades de exames 

de imagem quantitativos para determinar etiologias de modo não invasivo.150 A RM 

convencional tem sido estudada com interpretações variadas.144,145 Outros estudos, 

como anisotropia fracional média,151,152 imagens de perfusão,142,153 tomografia por 

emissão de pósitrons (PET),154 espectroscopia142,155 e difusão em RM,152,156 têm sido 

utilizados. Como observação geral, permanece a falta de consenso em aspectos 

quantitativos de imagem para o diagnóstico. Neste ponto, um novo painel no estudo148 

foi apresentado utilizando dados de imagens radiológicas combinados com modelos 

biofísicos de dinâmica de crescimento tumoral para, de modo não invasivo, realizar a 

diferenciação entre recorrência tumoral e radionecrose em uma classificação binária de 

lesão captante de contraste na etiologia. Em conformidade com a prática clínica, não foi 

feita a subdivisão entre pseudoprogressão e radionecrose; ambas foram designadas 

como radionecrose. 
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Existe amparo para o estabelecimento de modelos de crescimento tumoral 

específica do paciente em cenário clínico.157,158 Desenvolvimento e uso de modelos de 

crescimento tumoral intracraniano têm sido investigados159,160 com trabalho geralmente 

relacionado ou ao desenvolvimento de modelo acurado ou seu uso para avaliar o seu 

aspecto de potencial clínico.161-163 Existem estudos investigando a influência do 

ambiente mecânico no crescimento tumoral164,165 e utilizando modelos para predizer o 

efeito da radioterapia.160 

Narasimhan et al.148 conduziram estudo que avaliou exames de pacientes 

submetidos à RM de encéfalo nas ponderações T1 com contraste e FLAIR após a 

realização de SRS. O intervalo de tempo entre os exames de RM variou entre 1 mês e, 

aproximadamente, 9 meses, com uma média de 3,5 meses. O uso de RM serviu aos 

seguintes propósitos: demonstrar uso de imagens no padrão de tratamento; 

potencialmente, mostrar um meio de substituir exames seriados inconclusivos; caso 

permitisse detecção precoce, poderia reduzir o tempo entre alterações detectáveis e 

atuação clínica. Devido à similaridade entre as sequências T1 e T2 FLAIR, ambas 

foram utilizadas de forma intercambiável devido à natureza retrospectiva do estudo.  

A análise morfométrica incluiu a razão da dimensão da lesão em T2/T1; para 

cálculo de tal razão, o numerador corresponde à área de edema existente em ponderação 

T2 ou FLAIR e o denominador corresponde à área da lesão existente na ponderação T1 

em RM. A variação em maior diâmetro foi utilizada de acordo com o proposto pelos 

critérios RANO.131 Foi calculada a variação de máximo diâmetro da MC ponderação T1 

com a variação percentual a partir do valor inicial. As segmentações da área de e do 

perímetro máximo da MC foram feitas no mesmo corte axial. Outras medidas do 

volume da MC e sua área de superfície foram calculadas por segmentação manual. A 

introdução de medidas em 3D no painel de mensurações da MC e edema perilesional 

contribuíram para realizar a identificação entre crescimento tumoral e radionecrose. 

Uma limitação do estudo encontra-se na amostra reduzida submetida à análise, havendo 

sugestão de seguimento e avaliação de um maior número de pacientes para confirmação 

dos achados. 

No estudo conduzido por Feng et al.,166 27 pacientes (11 mulheres, idade média 

57,9 anos) foram avaliados pacientes submetidos a tratamento radioterápico de 

diferentes formas (SRS: 93%, radioterapia com intensidade modulada: 7%,             

WBRT + SRS: 4%), para tratamento tanto de gliomas (59% dos pacientes) quanto de 
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MC (41% dos pacientes), com média de dose de radiação total de 48,3 Gy (SD 21,6 

Gy). A radionecrose foi constatada em 67% dos 27 pacientes e recorrência tumoral foi 

observada nos 33% de pacientes restantes (9 pacientes). Associação de recorrência 

tumoral com radionecrose induzida foi vista em 8 de 18 casos no grupo com 

radionecrose. 

A avaliação por RM foi realizada por 2 neurorradiologistas sem acesso aos dados 

clínicos que revisaram cada RM pré-procedimento com relação a aspectos de imagem 

citados previamente como potenciais fatores de diferenciação entre radionecrose e 

recorrência tumoral.  

A acurácia de diagnóstico radiológico comparativo ao diagnóstico por biópsia é 

registrada no Quadro 8 

 

Quadro 8 - Correspondência histopatológica entre recorrência tumoral e radionecrose 

Diagnóstico radiológico 

Diagnóstico 
histopatológico 

N=27 Recorrência 
Tumoral Radionecrose Indefinido Corretamente 

identificado (%) 

Recorrência 
tumoral 7 1 1 77,8 

Radionecrose 3 9 6 50 
Fonte: Adaptado de Feng et al.166 

 

A avaliação por meio de critérios radiológicos para diferenciação entre 

radionecrose e progressão tumoral foi realizada por diversos autores.167-170 

Os fatores de risco primários associados ao desenvolvimento de radionecrose 

incluem: volume irradiado171,172 número de frações,173 sequenciamento do tratamento ao 

longo do tempo, duração do tratamento e menor idade durante a radioterapia.174 O fator 

de risco mais importante é a dose total de radiação. Estudos relatam um risco de 5% em 

5 anos após dose total de 50 Gy utilizando-se de fracionamento padrão, enquanto doses 

< 50 Gy apresentaram baixa incidência de radionecrose. Em doses > 62 Gy e > 78 Gy, o 

risco de radionecrose duplica e quadriplica, respectivamente.171,172 Nesse estudo, 

embora a média de dose de radiação em pacientes com radionecrose tenha sido maior 

que em pacientes com recorrência tumoral, tal achado não foi estatisticamente 

significativo (p = 0,17). Porém, consistentemente com outros estudos, somente 3 

pacientes que desenvolveram radionecrose receberam dose total < 50Gy. 
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Vários estudos tentaram caracterizar os aspectos em RM convencional que 

ajudem a identificar a radionecrose.144,145,167 

Segundo Rogers et al.,167 a característica mais sensível para radionecrose foi a 

presença de componente cístico com 89% de sensibilidade. Entretanto, a maioria dos 

casos de somente recorrência tumoral apresentou também esse aspecto radiológico 

(especificidade de 22%). 

O tratamento tradicional para radionecrose inclui: corticosteroides, manitol, 

anticoagulantes, dentre outros. Mais recentemente, a disfunção de células endoteliais 

seguida pela produção de fator de crescimento endotelial vascular tem mostrado papel 

importante na radionecrose. Algumas pesquisas relevantes com estudos randomizados 

controlados indicaram que o bevacizumab poderia oferecer alívio sintomático 

especialmente em pacientes com resposta insatisfatória a outros tratamentos. 

 

 

3.6 Aspectos radiológicos da MC e resposta terapêutica à SRS 

 

Em trabalho de Bernhardt et al.,175 os autores registraram que, tradicionalmente, 

SRS é considerada menos efetiva em pacientes com MC císticas e eles apresentam 

sobrevida inferior aos pacientes com MC sólidas. 

As MC císticas são, geralmente, relacionadas a um prognóstico desfavorável em 

pacientes com câncer e ainda existem controvérsias a respeito de tratamento 

radioterápico segundo Uchino et al.176 

O mecanismo de formação de MC císticas não é totalmente esclarecido e algumas 

hipóteses têm sido levantadas para tal explicação, como, por exemplo, o crescimento 

rápido da lesão metastática. 

Estudo de Gardner et al.177 propôs que a quebra da barreira hemato-encefálica 

com o acúmulo de fluidos seria a causa da formação de MC cística. 

Hayashi et al.178 consideraram que tumores primários com abundância em muco 

apresentaram riscos mais elevados para desenvolver MC císticas.  

Trabalho de Sun et al.179 evidenciou que pacientes com tumores de grau 

histológico desfavorável apresentavam risco mais elevado de desenvolver MC císticas. 

Muitos autores definiram controle tumoral local de acordo apenas com a mudança 

de volume tumoral, segundo Lee et al.180 A discussão a respeito da identificação de 
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progressão tumoral e necrose após o tratamento existe baseada no fato de que ambas 

podem levar ao edema peritumoral e alterações locais.181,182 

Mesmo ao se levar em conta as possibilidades deletérias dos efeitos provocados 

no SNC por radionecrose e progressão tumoral, a SRS é considerada uma forma de 

tratamento eficaz no tratamento de pacientes com MC. Estudos avaliando controle local 

com uso de SRS apontam taxas entre 70-90% em 12 meses.183-194 

Avaliações adicionais consideram o desenvolvimento de radionecrose à dose de 

radiação utilizada em SRS195-196 e controle local relacionado a MC de CPNPC.197 

A avaliação radiológica segundo os efeitos da SRS relacionados à topografia da 

MC encontra registro por vários autores.198-203 

A importância da avaliação de aspectos radiológicos dos efeitos da SRS na 

decisão terapêutica a ser implementada encontra descrição por diferentes autores.204-206 

Vários autores207-210 destacaram a importância da avaliação e seguimento 

dimensional volumétrico das MC e sua correlação terapêutica com a utilização de SRS. 

Diante da revisão de literatura realizada, a importância deste trabalho encontra-se 

na necessidade de estabelecer valores dimensionais de diâmetro e volume de MC que 

estejam associadas ao sucesso terapêutico da SRS. Tal estabelecimento de dimensões de 

diâmetro ou volume de MC não encontra embasamento inequívoco em trabalhos 

previamente realizados. Os resultados presentes nesta tese encontram respaldo no 

acompanhamento de um grupo numeroso de pacientes que apresentam diagnóstico de 

câncer com o mesmo tipo histológico (CPNPC). Outro aspecto relevante presente neste 

trabalho é a avaliação de características epidemiológicas e clínicas dos pacientes, bem 

como aspectos de MC que possam contribuir conjuntamente na determinação de 

sucesso terapêutico da SRS. 
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Foi realizado estudo retrospectivo de 185 pacientes com MC por CPNPC 

apresentando MC única tratada por SRS (Elekta Gamma Knife Perfexion System) entre 

01/01/2010 e 31/12/2015 no MD Anderson Cancer Center (Houston, Texas/EUA). 

Os critérios de inclusão foram a MC única do CPNPC, idade de 18 anos ou mais, 

sem tratamentos prévios.  

Pacientes submetidos a tratamentos anteriores, acompanhamento radiológico 

incompleto, avaliação radiológica por TC de crânio, pacientes com MC de outros tipos 

histopatológicos e pacientes com disseminação tumoral leptomeníngea foram excluídos 

da análise, resultando em 135 pacientes tratados com SRS para MC única.  

A aquisição de dados foi realizada pelo departamento de banco de dados de 

neurocirurgia e prontuários eletrônicos do paciente. O estudo foi aprovado pelo 

conselho de revisão institucional e, devido à sua natureza retrospectiva, obteve-se uma 

renúncia ao consentimento informado. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) sob o número 2.579.524 de 04 de abril 2018. As informações clínicas, 

demográficas, histopatológicas e radiológicas foram coletadas manualmente nos 

prontuários eletrônicos dos pacientes. As MC foram classificados em uma das três 

categorias com base na proximidade ao córtex funcional (não eloquente [Grau I], quase 

eloquente [Grau II], e eloquente [Grau III]).211 

MC caracterizadas pela absorção de contraste predominante em sua extensão 

foram classificadas como não císticas, enquanto as MC caracterizadas pela existência de 

áreas hipointenses foram classificadas como císticas.  

Utilizando-se a RM com contraste na ponderação em T1, a análise volumétrica foi 

calculada com a realização da segmentação manual da lesão utilizando BrainLab 

Elements (BrainLab, Munique, Alemanha), em que o volume entre duas fatias é 

calculado seguindo os Princípios de Gundersen183 e de Cavalieri. Equivale ao problema 

de um volume de corte de cone usando as áreas das duas fatias na parte superior e 

inferior. O diâmetro máximo da MC também foi calculado utilizando-se o mesmo 

software. Na mensuração dimensional, são determinados os limites de MC na RM em 

incidências axiais, coronais e sagitais. Os valores numéricos de volume e máximo 
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diâmetro da MC são adquiridos após o registro dos limites de MC (Figura 5). As 

mensurações dimensionais de MC foram realizados por neurocirurgião e revisados por 

neurorradiologistas. 

A mensuração das dimensões de MC foi definida no momento da realização de 

SRS e durante o acompanhamento do paciente após a realização do procedimento. O 

período de observação variou de 27 dias até 12 meses após a realização de SRS. 

 

 

Figura 5 - Mensuração dimensional com utilização do software Brainlab Elements por 
meio da definição dos limites da MC em incidências axiais, coronais e sagitais 
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Por meio do prontuário eletrônico, foram adquiridos dados clínicos e 

epidemiológicos dos pacientes, como: gênero, idade, performance clínica, estadiamento 

da doença sistêmica, utilização de corticoides, datas de nascimento, óbito e último 

acompanhamento. O índice prognóstico de GPA foi determinado para cada paciente no 

momento do tratamento por SRS pelo registro de idade, presença de metástases 

extracranianas e performance clínica do paciente. 

Os dados de MC foram relativos a topografia no encéfalo, características 

genéticas, relação com áreas eloquentes e datas de realização de RM. A Figura 6 ilustra 

a descrição de variáveis analisadas e a Figura 7 identifica a codificação das variáveis 

analisadas. 

 

Variable Label 
SURGERY_PATHID linking id to link data file and id file 
SURGERY_DATE indexing surgery date 
VITALSTATUS vital status 
LAST_CONTACT_DATE last contact date 
PRE_KPS pre op KPS 
SURGERY_TYPE surgery type for indexing surgery date 
HISTOLOGY1 first histology 
WHO_GRADE first histology HWO grade 
HISTOLOGY2 second histology 
WHO_GRADE2 second histology WHO grade 
HISTOLOGY3 third histology 
WHO_GRADE3 third histology WHO grade 
TOTAL_PROCEDURE Procedure details 
PREOP_IMG_DATE Imaging scan date before OP surgery 
POST_IMG_DATE Imaging scan date after OP surgery 
TUM_NUM Tumor number 
SIDE Tumor Side 
LOCATION1_TEXT Location 1 
LOCATION2_TEXT Location 2 
LOCATION3_TEXT Location 3 
LOCATION4_TEXT Location 4 
TRT_TYPE_TEXT Treatment Type 
INDICAT_TEXT Indication 

Fonte: Autoria própria. 
Figura 6 - Descrição de variáveis analisadas 
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Value Label 
VITALSTATUS 0 alive 
 1 death 
SIDE 1.0 Right 
 2.0 Left 
 3.0 Midline 
 4.0 Bilateral 
 9.0 Unk 
TUMGRADE 1.0 Non-eloquent 
 2.0 Near-eloquent 
 3.0 Eloquent 
 4.0 Currently no tumor 
 99 Unk 
 888 N/A 

Fonte: Autoria própria. 
Figura 7 - Codificação do registro de variáveis analisadas 

 

Os dados relativos ao tratamento por SRS abrangeram data da realização do 

procedimento, dose de radiação utilizada e volume de MC tratadas. 

Após a determinação de falha terapêutica de SRS, foram realizadas análises 

estatísticas comparando: idade, gênero, KPS, presença de metástases extracranianas, 

GPA, dimensões das MC, razão entre diâmetro e volume de MC, localização de MC, 

lateralidade de MC, relação de MC com áreas de eloquência, aspecto radiológico de MC 

(cístico e não cístico), dose de radiação utilizada em SRS, utilização de corticoide pelo 

paciente. 

 

 

4.2 Análise estatística 

 

Para propósitos descritivos, as variáveis categóricas foram apresentadas como 

frequências absolutas e relativas. Dados contínuos normalmente distribuídos são 

apresentados como média e desvio padrão e, de outra forma, por mediana e quartis. A 

suposição de normalidade foi avaliada por meio de valores de assimetria e curtose, bem 

como, por modelos gráficos. 

Para o resultado de PFS (progression free survival) em 1 ano, preditores 

potenciais categóricos foram identificados por meio do método de Kaplan-Meier, 
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usando o teste Log-rank (Mantel-Cox) para a comparação das funções de sobrevivência. 

Variáveis contínuas foram analisadas pela regressão univariada de Cox. Variáveis com 

valor univariado de p inferior a 0,10 foram incluídas em um modelo de regressão 

univariada de Cox e os resultados apresentados como razões de risco (Hazard Ratios) e 

intervalos de 95% de confiança. As presunções de proporcionalidade e linearidade 

foram verificadas usando métodos gráficos e os resíduos de Schoenfeld e Martingale, 

respectivamente. Uma vez que idade e KPS pré-operatório estão incluídos no escore 

GPA, tais variáveis não foram consideradas para inclusão juntamente com GPA nos 

modelos multivariados. Tanto GPA quanto a dose de SRS foram planejados para que 

fossem incluídos no modelo multivariado independente de significância devido à 

plausibilidade biológica. 

Todos os testes foram bicaudais e os valores finais de p inferiores a 0,05 foram 

considerados estatisticamente significantes. Todas as análises foram conduzidas com o 

software Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS Statistics for Windows, 

version 24.0. Armonk, NY: IBM Corp.). 
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5 RESULTADOS 

 

 

Foi realizada avaliação estatística em 12 meses de acompanhamento dos pacientes 

após realização de SRS. Foram comparados dados relacionados a características 

epidemiológicas e clínicas dos pacientes, dados relacionados aos aspectos topográficos 

e dimensionais de MC e dados relativos ao tratamento realizado. 

 

 

5.1 Achados 

 

Um total de 135 pacientes apresentando MC única de CPNPC tratados por SRS 

foram incluídos no estudo. A falha de tratamento durante o acompanhamento foi 

definida como aumento da dimensão da MC acima dos valores mensurados no momento 

da realização de SRS. 

Nesse contexto, 83 (61,4%) pacientes apresentaram volumes de MC inferiores ao 

do momento da SRS em até 1 ano após o tratamento enquanto 52 pacientes (38,5%) 

apresentaram medidas volumétricas acima dos valores avaliados no momento da SRS, 

correspondendo às falhas após o tratamento por SRS (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Análise do efeito terapêutico em 1 ano após SRS considerando-se  
características dos pacientes, aspectos das MC e do tratamento 

Variável Geral (135) 
Falha em 1 ano Valor de 

p* Não (83) Sim (52) 
Idade (média ± SD) 61,8  ± 10,6 61, 8 ± 9,9 62,0  ± 11,6 0,867 
Masculino 82 (60,7) 49 (59,0) 33 (63,5) 0,706 
KPS (pré) (mediana e quartis) 90 (80 – 90) 90 (80 – 100) 90 (80 – 90) 0,165 

60 4 (3,0) 2 (2,4) 2 (3,8) 

0,164 
70 12 (8,9) 6 (7,2) 6 (11,5) 
80 28 (20,7) 18 (21,7) 10 (19,2) 
90 58 (43,0) 36 (43,4) 22 (42,3) 
100 33 (24,4) 21 (25,3) 12 (23,1) 

Metástases extracranianas 67 (50,4) 42 (51,2) 25 (49,0) 0,725 
GPA (mediana e quartis) 2,5 (2,0-3,5) 2,5 (2,0 - 3,5) 2,5 (2,0 - 3,0) 0,767 

0 – 1,0 2 (1,5) 0 (0,0) 2 (3,9) 

0,457 
1,5 – 2,0 37 (27,8) 25 (30,5) 12 (23,5) 
2,5 – 3,0 58 (43,6) 33 (40,2) 25 (49,0) 
3,5 – 4,0 36 (27,1) 24 (29,3) 12 (23,5) 

Dimensões da MC      

Volume (mediana e quartis) 1,1 (0,4 - 2,3) 1,0 (0,4 - 2,3) 1,1 (0,4 - 2,5) 0,835 
Diâmetro (mediana e quartis) 12 (7,3 - 16,6) 12,2 (8,4 - 16,9) 9,9 (5,5 - 12,4) 0,722 
Diâmetro ≤ 11,9 mm 42 (48,3) 29 (42,0) 13 (72,2) 0,039 
Razão Diâmetro/Volume (média ± SD) 19,1  ± 14,9 17,8  ± 14,2 24,0  ± 16,5 0,207 
Razão Diâmetro/Volume ≥ 22,2 26 (29,9) 17 (24,6) 9 (50,0) 0,099 
Localização    0,459 
Frontal 47 (34,8) 31 (37,3) 16 (30,8)  

Temporal 16 (11,9) 7 (8,4) 9 (17,3)  

Parietal 22 (16,3) 14 (16,9) 8 (15,4)  

Occipital 16 (11,9) 11 (13,3) 5 (9,6)  

Cerebelo 24 (17,8) 14 (16,9) 10 (19,2)  

Tronco 5 (3,7) 2 (2,4) 3 (5,8)  

Tálamo 2 (2,4) 1 (1,9) 3 (2,2)  

Outro 2 (2,4) 0 (0,0) 2 (1,5)  

Lateralidade    0,039 
Direita 56 (41,5) 29 (34,9) 27 (51,9)  

Esquerda 72 (53,3) 51 (61,4) 21 (40,4)  

Linha Média (Tronco ou Cerebelo) 7 (5,2) 3 (3,6) 4 (7,7)  

Infratentorial 26 (19,3) 15 (18,1) 11 (21,2) 0,744 
Metástase não cística 76 (56,3) 51 (61,4) 25 (48,1) 0,082 
Área de Eloquência    0,395 

Não eloquente 69 (51,1) 46 (55,4) 23 (44,2)  

Próximo à eloquente 16 (11,9) 8 (9,6) 8 (15,4)  

Eloquente 49 (36,3) 28 (33,7) 21 (40,4)  

Dose SRS (mediana e quartis) 20 (18-20) 20 (8-20) 20 (18-20) 0,549 
Dexametasona  98 (80,3) 61 (78,2) 38 (84,1) 0,201 

*Análise de sobrevivência (log-rank test ou Cox regression) 
BS: Tronco cerebral; SRS: Radiocirurgia estereotáxica. 
Fonte: Autoria própria. 
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5.2 Dados epidemiológicos e clínicos dos pacientes 

 

A média de idade foi de 61,8 anos (desvio padrão ± 10,6) e o gênero masculino 

foi predominante (82 pacientes/60,7%). A idade mediana foi de 61,8 anos (desvio 

padrão de 9,9) no grupo sem falha após SRS e 62 anos (SD = 11,6) no grupo que 

apresentou falha em até 1 ano (p = 0,867). A Figura 8 apresenta o histograma com 

distribuição etária dos pacientes. 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 8 - Histograma de distribuição de idades 

 

No grupo em que não houve falha até 1 ano, 49 pacientes eram do gênero 

masculino, enquanto no grupo em que se observou falha até 1 ano, 33 pacientes eram do 

gênero masculino (p = 0,706), não havendo significância estatística correlacionando-se 

gênero e falha terapêutica em 1 ano após SRS. 

Considerando-se a performance clínica do paciente no momento do tratamento, 

131 pacientes (97% do número total) apresentaram KPS igual ou superior a 70. 

Sessenta e sete pacientes apresentaram-se com metástases extracranianas no 

momento do tratamento por SRS. Não houve correlação estatística significativa entre 

doença sistêmica representada pela presença de metástase extracraniana e falha 

terapêutica após SRS em 1 ano (p = 0,725). 
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Considerando a avaliação do índice prognóstico GPA, houve similaridade de 

distribuição entre os grupos de falha e não falha em 1 ano, sem significância estatística a 

respeito de definição de falha em 1 ano após SRS (p = 0,457). 

 

 

5.3 Características de MC 

 

Avaliando-se as características dimensionais da MC, o volume mediano da MC 

foi de 1,1 cm³ (quartis 0,4 -2,3). 

O grupo com falha em 1 ano apresentou mediana de volume de 1,1 cm³ (quartis 

0,4-2,5) e, no grupo sem falha em 1 ano, o volume mediano foi de 1 cm³ (quartis 0,4-

2,3) (p = 0,835). O valor da mediana de representação do volume da MC mostrou-se 

maior no grupo que apresentou falha em 1 ano após SRS quando comparado ao grupo 

que não apresentou a falha terapêutica.  

A Figura 9 apresenta uma curva ROC para relação entre volume inicial da MC e 

falha em até 1 ano após SRS. 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 9 - Curva ROC para volume inicial e falha de SRS em até 1 ano 

 

A avaliação do diâmetro da lesão foi realizada. Pacientes apresentando MC com 

diâmetro > 11,9 mm apresentou PFS superior a pacientes apresentando MC ≤ 11,9 mm 
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em até 1 ano após a realização de SRS estatisticamente significante (p = 0,0039) Figura 

10. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 10 - PFS e diâmetro da MC 

 

A razão diâmetro da MC volume da MC ≥ 22,2 foi encontrada em 26 pacientes. 

Maior PFS foi encontrada em pacientes com MC com razão diâmetro da MC/ volume 

da MC ≤ 22,2 (p = 0,099) Figuras 11 e 12. 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 11 - PFS e razão diâmetro da MC/ volume da MC 
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 12 - Curvas AUC e ROC para razão diâmetro da MC/ volume da MC até 1 ano 
após SRS 

 

Quanto à topografia da lesão, houve predominância de MC em lobo frontal dentre 

os pacientes tratados, sem significância estatística relacionando a topografia da MC e 

falha terapêutica em até 1 ano após SRS (p = 0,459) 

Com relação à lateralidade da MC, 56 pacientes apresentaram MC em hemisfério 

cerebral direito e 59 em hemisfério cerebral esquerdo. Houve significância estatística 

quanto localização da MC à esquerda e menor falha em até 1 ano após SRS (p= 0,039) 

Figura 13. 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 13 - PFS de acordo com a lateralidade da MC 
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A análise de RM de encéfalo com contraste evidenciou que 76 pacientes (56,3%) 

apresentaram MC não cística, ou seja, impregnação completa pelo agente de contraste, 

enquanto 59 pacientes apresentaram MC císticas (imagens de RM ponderadas em T1 

com contraste apresentando MC com zonas de hipossinal). Não houve correlação 

estatisticamente significante entre MC císticas e MC não císticas e falha terapêutica em 

até 1 ano após a realização de SRS (p= 0,082) Figura 14. 

 

 
 

Fonte: Autoria própria. 
Figura 14 - Tempo livre de falha de acordo com captação de contraste à RM pela MC 

 

Com relação à localização da MC e áreas eloquentes, a maioria dos pacientes 

apresentou MC em áreas não-eloquentes. Não houve correlação estatisticamente 

significante entre a MC e suas localizações quanto às áreas de eloquência (p = 0,395). 

 

 

5.4 Características do tratamento 

 

O uso de dexametasona foi observado em 98 pacientes. Não houve significância 

estatística quanto ao uso de dexametasona e à falha em até 1 ano após SRS (p = 0,201). 
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A dose de SRS apresentou mediana de 20 Gy (quartis 18-20). Não houve 

correlação estatisticamente significante entre dose utilizada no tratamento por SRS e 

falha terapêutica em até 1 ano (p = 0,549).  

A correlação entre idade do paciente, dose de SRS utilizada e localização da MC 

com relação à área de eloquência é demonstrada na Figura 15. 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 15 – Correlação entre dose de SRS, idade do paciente e área de eloquência da 
MC 
 

A Tabela 2 exibe a análise multivariada de aspecto radiológico não cístico e 

diâmetro da MC ≤ 11,9 mm como preditores de falha em 1 ano após a realização de 

SRS, sem significância estatística. 

 

Tabela 2 - Análise multivariada de preditores de falha em 1 ano após SRS (diâmetro e 

aspecto radiológico da MC) 

Variáveis Coef. ± SE Wald HR 95% CI Valor p  

Lesão não cística -0,10 ± 0,64 0,02 0,91 0,26 – 3,20 0,881 

Diâmetro ≤ 11,9 1,08  ± 0,60 3,27 2,94 0,91 – 9,49 0,071 

Coef: Coeficiente; SE: Erro padrão; HR: Hazard Ratio (Razão de Risco); CI: Intervalo de confiança 
Fonte: Autoria própria. 
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A Tabela 3 evidencia a análise multivariada dos elementos preditores de falha 

terapêutica por SRS em 1 ano considerando aspecto radiológico não cístico, diâmetro da 

MC ≤ 11,9 mm, GPA e dose de radiação utilizada na SRS, sem significância estatística.  

 

Tabela 3 - Análise multivariada de preditores de falha em 1 ano (aspecto radiológico 

da MC, diâmetro, GPA e dose de SRS) 

Variáveis Coef. ± SE Wald HR 95% CI Valor p  

Lesão não cística -0,09 ± 0,67 0,02 1,09 0,30 – 4,03 0,893 

Diâmetro ≤ 11.9 0,97 ± 0,64 2,31 2,63 0,76 – 9,12 0,129 

GPA (cada unidade) -0,36 ± 0,39 0,85 0,70 0,33 – 1,50 0,358 

Dose SRS (cada unidade) -0,01 ± 0,15 0,002 0,99 0,74 – 1,34 0,965 

Coef: Coeficiente; SE: Erro padrão; HR: Hazard ratio; CI: Intervalo de Confiança 
Fonte: Autoria própria. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A SRS é considerada uma forma de tratamento eficaz no tratamento de pacientes 

com MC. Estudos avaliando controle local com uso de SRS apontam taxas entre 70-

90% em 12 meses.188-192 Em estudo conduzido por Sharma et al.,187 foi registrado índice 

de 38% na ocorrência de radionecrose com ocorrência até 5 anos após SRS, índice 

superior ao historicamente registrado em literatura. Vários outros autores registram 

controle local entre 70% e 90% em pacientes tratados com SRS por MC.1 

O presente trabalho evidenciou índices de falha em 1 ano após a realização de 

SRS em torno de 38% a partir de uma definição de falha como aumento volumétrico da 

MC acima do valor mensurado no momento da realização da SRS. Assim, o índice de 

sucesso terapêutico de SRS encontrado nesta tese aproxima-se do registro encontrado 

em literatura. 

 

 

6.1 Avaliação dimensional de MC 

 

A pesquisa realizada nesta tese evidenciou a correlação estatisticamente 

significativa entre diâmetro da MC > 11,9 mm e maior PFS (p = 0,0039), ou seja, MC 

com diâmetros máximos superiores a 11mm apresentaram maior estabilização ou 

redução volumétrica quando comparadas a lesões ≤ 11,9 mm.  

Em estudo conduzido por Goethe et al.,184 evidenciou-se o volume de MC 

mediano de 0,8 cm³ em amostra heterogênea de MC de CPNPC e outros tipos 

histopatológicos. Nesse estudo, concluiu-se que houve redução volumétrica consistente 

em MC de pacientes submetidos à SRS em um período de seguimento de 6 meses. A 

amostra de pacientes do trabalho realizado por Goethe et al. não apresentou a 

homogeneidade histopatológica da amostra avaliada nesta tese (CPNPC) e o tempo de 

acompanhamento dos pacientes do trabalho citado (6 meses) foi inferior ao período 

observacional dos pacientes avaliados nesta tese. 
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Outro estudo de Mohammadi et al.,185 que envolveu 896 pacientes com 3034 MC 

de cânceres de diferentes tipos histológicos com máximo diâmetro < 2 cm tratados com 

SRS, associou melhores resultados de progressão local em tumores com dimensão < 1 

cm.  

Baschnagel et al.186 registraram controle local de MC múltiplas de diferentes tipos 

histológicos em 1 ano, em 97% em tumores com dimensão < 2 cm comparado a 75% de 

controle local em lesões ≥ 2 cm. 

 Tais estudos registraram o diâmetro como medida de avaliação de falha (a 

medida volumétrica foi adotada nesta tese) e as MC eram de diferentes tipos 

histológicos, características que podem estar vinculadas aos maiores índices de sucesso 

terapêutico de SRS em lesões menores. 

A partir das determinações do grupo de trabalho RANO-BM, define-se doença em 

progressão quando ocorre o incremento superior a 20% no diâmetro máximo mensurado 

da MC. O critério de avaliação por volume foi debatido no grupo de trabalho RANO-

BM. Julgou-se que o custo e a complexidade da análise volumétrica da MC poderiam 

ser indisponíveis em todos os centros de tratamento e que a verificação de volume 

associado aos critérios unidimensionais em ensaios futuros poderia definir a importância 

do papel da mensuração volumétrica das MC.131  

Na presente tese, não houve a determinação de um valor volumétrico apresentado 

pela MC no momento do tratamento que representasse um pior prognóstico em 12 

meses após a realização de SRS por meio de utilização de curva ROC. Entretanto, tal 

achado deve ser confirmado pelo intervalo maior de acompanhamento dos pacientes. 

 

 

6.2 Localização e aspectos radiológicos de MC 

 

Dadas as implicações que lesões expansivas intracranianas podem ocasionar no 

SNC, é imprescindível que se realize a discussão a respeito da localização de MC e o 

aumento dimensional das mesmas após SRS. 

A resposta à SRS e a localização da MC em fossa posterior foi realizada em 

trabalho de Tabouret et al.,199 no qual houve 85% de controle local após SRS em 1 ano 

de acompanhamento dos pacientes. Em trabalho de Ichihara et al.,200 que avaliou a 

resposta de pacientes com MC em fossa posterior após SRS, o controle local foi de 
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76%. A sobrevivência menor dos pacientes foi relacionada com MC de volume ≥ 4 ml. 

Outro estudo conduzido por Voong et al.201 em grupo de pacientes com diferentes tipos 

histológicos de MC em fossa posterior apresentou controle local em 94% dos pacientes, 

com volumes tumorais ≥ 2 cm apresentando os piores resultados em controle local e 

sobrevivência. Em trabalho conduzido por Muhsen et al.,202 que avaliou a evolução do 

volume tumoral e do edema peritumoral em 49 pacientes com 51 MC em fossa 

posterior, ocorreu controle local nos primeiros 2 meses após SRS em 98,1%, com 

redução de volume tumoral em 58,66% dos casos e 78,1% de redução do edema 

peritumoral. 

Na presente tese, não houve correlação estatisticamente significativa entre falha e 

localização da MC avaliando fossa posterior e compartimento supratentorial no período 

de até 1 ano após SRS (p = 0,459), corroborando os registros em literatura do controle 

local de MC por SRS. 

A lateralidade da MC apresentou correlação estatisticamente significante na 

análise de falha em até 12 meses após SRS, na qual lesões à esquerda apresentaram 

menor correlação com falha (p = 0,039). A avaliação da lateralidade da MC como 

elemento relacionado à falha terapêutica não apresenta registro prévio em literatura. 

A característica da MC quanto ao seu aspecto radiológico (cístico e não cístico) 

não apresentou correlação estatisticamente significante com o intervalo livre de falha   

(p = 0,082). A revisão da literatura não identificou MC císticas como elemento 

relacionado à falha terapêutica de SRS. O valor estatístico encontrado na presente tese 

sugere uma tendência de crescimento da MC em lesões císticas, devendo essa 

característica da MC ser avaliada em estudos que apresentem maior número de 

pacientes avaliados e maior intervalo de acompanhamento. 

 

 

6.3 Performance clínica e idade dos pacientes com MC 

 

A presente tese contou com amostra extensa de pacientes e homogênea com 

relação ao tipo histológico (CPNPC). A maioria dos pacientes apresentou KPS > 70 e 

não houve significância estatística entre as diferentes faixas de KPS na análise de falha 

em até 12 meses após SRS (p = 0,164). 



6 Discussão  60 

 

Weltman et al.212 demonstraram que KPS, controle de doença oncológica 

extracraniana, índices SIR e RPA são ferramentas confiáveis na determinação de 

prognóstico de pacientes com MC submetidos à SRS. Mesmo SRS sendo recurso 

terapêutico com resposta satisfatória em tumores radiorresistentes, o trabalho de 

Weltman foi baseado em amostra heterogênea de tipos histológicos diferentes de 

cânceres sistêmicos e contou com número reduzido de pacientes com CPNPC (30 

pacientes), além de um período observacional dos pacientes acima de 65 meses. A 

presente tese apresentou amostra homogênea de MC (CPNPC) e período de 

acompanhamento de 12 meses, elementos que podem justificar os menores efeitos da 

performance clínica na falha terapêutica da SRS, tanto pelos efeitos sistêmicos de 

cânceres de maior comprometimento sistêmico do paciente quanto pelo período de 

acompanhamento mais longo encontrados no trabalho citado. 

Em análise multivariada de estudo de Minniti et al.,203 o índice KPS foi associado 

com o melhor benefício em sobrevivência em pacientes com MC de diferentes tipos 

histológicos tratados por SRS, em acompanhamento dos pacientes por até 24 meses. O 

mesmo autor realizou outro trabalho193 que avaliou os efeitos da SRS em pacientes com 

idade > 70 anos. As taxas de controle local em 1 ano e 2 anos foram de, 

respectivamente, 90% e 84%. A análise evidenciou que a idade > 70 anos e KPS < 70 

apresentaram correlação negativa com a falha terapêutica (p = 0,05 para idade > 70 anos 

e 0,34 para KPS < 70) em acompanhamento até 48 meses. 

A discrepância entre os períodos de acompanhamento nesses estudos (24 e 48 

meses) e o da presente tese (12 meses) podem justificar os efeitos de idade e 

performance clínica dos pacientes na correlação com falha terapêutica de SRS em MC. 

 

 

6.4 Dose de radiação em SRS e resposta terapêutica  

 

Na presente tese, a dose de SRS não apresentou correlação estatisticamente 

significativa na avaliação de intervalo livre de progressão em até 12 meses após a SRS 

(p = 0,549). 

A importância da avaliação da dose de SRS no contexto de falha encontra 

respaldo na demonstração de que a resposta molecular depende da dose dispensada 

segundo trabalho de Balagamwala et al.21 Segundo os mesmos autores, a radionecrose é 
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o principal efeito tardio da SRS e ocorre em um período mediano de 1-2 anos após o 

tratamento, é irreversível e pode mimetizar a recorrência tumoral. Estudo conduzido por 

Kohutec et al.198 apontou índice de radionecrose em 25,8% dos pacientes tratados para 

metástases cerebrais de cânceres de diferentes tipos histológicos por SRS. Feng et al.166 

propuseram estudo de correlação radiológica e comprovação histopatológica de 

radionecrose. Tais estudos foram baseados em períodos de acompanhamento longos (24 

meses em trabalho de Kohutec et al. e até 55 meses em pacientes com MC de CPNPC 

em trabalho e Feng et al.), sugerindo a importância de período de estudo maior para 

melhor esclarecimento do efeito de crescimento volumétrico da MC e sua relação com 

falha terapêutica por SRS. 

 

 

6.4 Limitações do estudo 

 

Este trabalho apresenta limitações inerentes ao estudo retrospectivo como: perda 

de informações relativas ao acompanhamento dos pacientes, dificuldade na 

determinação de grupo controle e susceptibilidade a vieses de seleção.  

A heterogeneidade da impregnação da MC pelo contraste em RM pode tornar a 

determinação de aspectos radiológicos bem como o número de MC de interpretação 

subjetiva pelo examinador, dificultando a denominação entre MC císticas e não císticas 

bem como unicidade ou multiplicidade de MC. 

O estudo genético de MC tem definido novos paradigmas de tratamento sistêmico 

e controle local de MC. A aquisição de dados relativos às mutações genéticas de MC do 

presente estudo encontrou limitações pela disponibilidade de avaliação no período 

estudado e pela ausência de registro em arquivos pesquisados. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Não houve correlação entre falha terapêutica e volume de MC de CPNPC 

mensuradas no momento do tratamento até o período de 12 meses após realização de 

SRS. 

Houve correlação estatisticamente significante entre diâmetro máximo da MC de 

CPNPC maior do que 11,9 mm e sucesso terapêutico de SRS. 

Houve correlação estatisticamente significativa entre lateralidade da MC de 

CPNPC à esquerda e sucesso terapêutico por SRS.  
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8 ANEXOS 

 

 

8.1 Anexo A - Registros de volumes das MC 

A seguir, a título de ilustração, seguem os registros das imagens de RM dos 
pacientes com MC, seguidas pelo registro final apresentado pelo software Elements 
(Brainlab) com a segmentação da lesão na ponderação T1 com contraste e a mensuração 
do seu volume. 
 
Caso 13, datado em 18 de agosto de 2011. 

 

 

 
Fonte: Autoria própria (2011). 
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Caso 38, datado em 10 de novembro de 2015. 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 
 
 
 

 
Caso 43, datado em 13 de novembro de 2014. 
 

 
Fonte: Autoria própria (2014). 
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8.2 Anexo B - Parecer consubstanciado do comitê de ética em pesquisa (CEP) 

 
 
 
 
 



8 Anexos  68 

 

 
 
 
 
 



8 Anexos  69 

 

 
 



8 Anexos  70 

 

8.3 Anexo C - Parecer consubstanciado do comitê nacional de ética em pesquisa 
(CONEP) 
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