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RESUMO
Tustumi F. Parâmetros metabólicos prognósticos do PET/TC 18 F-FDG em
pacientes com carcinoma de esôfago submetidos a terapia trimodal [tese]. São
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021.
Introdução: a terapia neoadjuvante com quimioterapia e radioterapia seguida de
esofagectomia (terapia trimodal) é o tratamento de escolha para a maioria dos
carcinomas de esôfago potencialmente curativos. O prognóstico dessa neoplasia pode
ser estimado por meio de medida da captação ao exame de tomografia
computadorizada por emissão de pósitrons (PET), como MTV, TLG e SUV, que
refletem o volume metabólico e a atividade tumoral. Até o presente momento, há
poucos estudos avaliando o valor prognóstico do SUV, MTV e do TLG para pacientes
com carcinoma de esôfago submetidos a terapia trimodal, e a influência de tais
variáveis na resposta patológica e na sobrevida global. Objetivo: investigar o valor
prognóstico do SUV, MTV e do TLG em pacientes com carcinoma de esôfago
submetidos a terapia trimodal, com radioterapia associada a quimioterapia com platina
e taxol. Método: foi realizado um estudo coorte retrospectivo, com 113 pacientes com
carcinoma de esôfago submetidos a terapia neoadjuvante com radioterapia e
quimioterapia com platina e taxol. Foi avaliado, por meio de regressões logísticas, a
relação do SUV, MTV e do TGL em carcinoma de esôfago, tanto calculados no tumor
primário, quanto calculados nos linfonodos, com os desfechos resposta patológica
completa e sobrevida global. Resultados: nas análises univariadas, idade,
estadiamento clínico, histologia, MTV e TLG em os tumores primários e SUVAVG e
SUVmax nos gânglios linfáticos foram associados a sobrevida global (p ≤ 0,1) e foram
selecionadas para análises multivariadas. MTV e TLG do tumor primário apresentaram
alta correlação (0,93; p < 0,01) e SUVmax e SUVAVG dos linfonodos também
apresentaram alta correlação (0,97; p < 0,01). Portanto, apenas um de cada par foi
adicionado às análises multivariadas. Na regressão de Cox, idade avançada,
adenocarcinoma, alto valor de MTV (HR=1,79; IC 95% 1,01-3,15) e TLG (HR=1,72;
IC 95%: 1-2,96) dos tumores primários e alto valor de SUVAVG (HR=1,94; IC 95%:
1,11-3,37) e SUVmax (HR=2,31; IC 95%: 1,28-4,16) dos linfonodos foram
relacionados a pior sobrevida (p ≤ 0,05). Nenhuma das variáveis do PET-Scan foi
associada de forma independente a resposta patológica completa. Conclusão: o PETScan avalia funcionalmente a atividade metabólica, e os valores de SUV, TLG e MTV
fornecem informações importantes para a sobrevida, mas não para resposta patológica
do câncer de esôfago no contexto da quimiorradioterapia neoadjuvante.
Descritores: Carcinoma de células escamosas; Adenocarcinoma; Neoplasias
esofágicas; Terapia neoadjuvante; Tomografia computadorizada com tomografia
por emissão de pósitrons; Prognóstico.

ABSTRACT
Tustumi F. Prognostic metabolic parameters of PET/CT 18 F in patients with
esophageal carcinoma undergoing trimodal therapy [thesis]. São Paulo:
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021.
Introduction: neoadjuvant therapy with chemotherapy and radiotherapy followed by
esophagectomy (trimodal therapy) is the treatment of choice for most potentially
curative esophageal carcinomas. The prognosis of this neoplasm can be estimated by
measuring uptake on positron emission computed tomography (PET) exams, such as
MTV, TLG and SUV that reflect the metabolic volume and the tumor activity. To
date, there are few studies evaluating the prognostic value of MTV, TLG and SUV
for patients with esophageal carcinoma undergoing trimodal therapy, and the
influence of such variables on pathological response and overall survival. Objective:
to investigate the prognostic value of SUV, MTV and TLG in patients with
esophageal carcinoma undergoing trimodal therapy, with radiotherapy and platinum
and taxol-based chemotherapy. Methods: a retrospective cohort study was
conducted, with 113 patients with esophageal carcinoma undergoing neoadjuvant
therapy with radiotherapy and chemotherapy with platinum and taxol. The
relationship between SUV, MTV and TGL in esophageal carcinoma was evaluated,
through logistic regressions, both calculated in the primary tumor and in the
suspicious lymph nodes, with the following outcomes: complete pathological
response and overall survival. Results: in univariate analyzes, age, clinical stage,
histology, MTV and TLG in primary tumors and SUVAVG and SUVmax in lymph
nodes were associated with overall survival (p ≤ 0.1) and were selected for
multivariate analyzes. MTV and TLG of the primary tumor showed a high
correlation (0.93; p <0.01) and SUVmax and SUVAVG of the lymph nodes also
showed high correlation (0.97; p <0.01). Therefore, only one of each pair was added
to the multivariate analyzes. In Cox regression, advanced age, adenocarcinoma, high
MTV (HR = 1.79; 95% CI 1.01-3.15) and TLG (HR = 1.72; 95% CI: 1-2.96) of
primary tumors and high SUVAVG (HR = 1.94; 95% CI: 1.11-3.37) and SUVmax
(HR = 2.31; 95% CI: 1.28-4.16) of lymph nodes were related to poor survival rate (p
≤ 0.05). None of the PET-Scan variables were independently associated with the
pathological complete response. Conclusion: PET-Scan functionally evaluates
metabolic activity, and the values of SUV, TLG and MTV provide important
information for survival, but not for pathological response in esophageal cancer in
the setting of neoadjuvant chemoradiotherapy.
Descriptor: Carcinoma, squamous cell; Adenocarcinoma; Esophageal
neoplasms; Neoadjuvant therapy; Positron emission tomography computed
tomography; Prognosis.
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1.1 Epidemiologia do câncer de esôfago
O carcinoma de esôfago está entre as 10 neoplasias mais comuns no mundo, e
é uma das principais causas de mortalidade entre as neoplasias do trato
gastrointestinal.1-3 O número estimado de novos casos em 2020 foi da ordem de 18,4
mil casos, correspondendo a 1% das novas neoplasias diagnosticadas naquele ano,
mantendo uma taxa de incidência de 4 a 5 novos casos a cada 100.000 habitantes por
ano4 (Figura 1). O número estimado de mortes em 2020 por neoplasia de esôfago foi
da ordem de 16 mil pacientes.4 A sobrevida global (SG), tanto para adenocarcinoma
quanto para carcinoma espinocelular (CEC), no Brasil e no resto do mundo, gira em
torno de 20% em 5 anos.4,5

Figura 1 - Taxa de incidência de casos diagnosticados de câncer de esôfago e de mortalidade
nos Estados Unidos da América [Fonte: The National Cancer Institute4]
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Os subtipos histológicos mais comuns são adenocarcinoma e carcinoma
espinocelular. Em muitos países da Europa e nos Estados Unidos da América, há
uma tendência de redução da taxa de novos casos somente para CEC, predominando
nesses países o adenocarcinoma de esôfago.6,7 No Brasil, o predomínio é de CEC
(80%) sobre o adenocarcinoma (20%).8

1.2 Fatores de Risco para Desenvolvimento de Câncer de Esôfago
Consumo de bebida alcoólica e tabaco são fatores independentes fortemente
associados ao desenvolvimento do câncer de esôfago, e apresentam efeito
sinérgico.9,10 Ambos apresentam potente efeito dose-resposta, particularmente para
CEC de esôfago.9,10 Pessoas com consumo ≥ 75 g/dia de etanol apresentam risco 7,65
vezes maior que pessoas que não consomem álcool [intervalo de confiança em 95%
(IC95%), 3,16-18,49].11 Tabagistas com consumo superior a 30 cigarros por dia
apresentam risco cinco vezes maior que a população não tabagista [razão de riscos
(HR): 5,07; IC 95%: 2,06-12,47].11 A cessação do consumo de tabaco reduz o risco
de desenvolvimento do câncer de esôfago, principalmente para CEC. A redução de
risco se torna progressivamente mais proeminente após longos períodos após cessar o
tabagismo. A razão de risco cai após 5 anos de cessação do tabagismo (HR = 0,59;
IC95% = 0,47-0,75), e ainda mais após 10 anos (HR = 0,42; IC95% = 0,34-0,51) ou
após 20 anos (HR = 0,34; IC95% = 0,25-0,47) após cessar o tabagismo.10
Acalasia da cárdia representa um fator de risco para câncer de esôfago,
particularmente na América do Sul, onde a doença de Chagas (conhecido fator de
risco para acalasia) é endêmica.12 A incidência cumulativa para câncer de esôfago
aumenta progressivamente após o início dos sintomas da doença, se tornando mais
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comum após mais de 20 anos do início dos sintomas (Figura 2). O risco é
consideravelmente mais relevante para CEC do que para adenocarcinoma. 12

Figura 2 - Incidência cumulativa de câncer de esôfago para CEC (em azul) e adenocarcinoma de
esôfago (em vermelho), em pacientes com acalasia da cárdia [Fonte: Tustumi et al.12]

A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é fator de risco para
adenocarcinoma de esôfago. A agressão do refluxo cronicamente pode induzir ao
surgimento do esôfago de Barrett, displasias e por fim, ao adenocarcinoma de
esôfago. Quanto maior o tempo da DRGE, maior a chance de desenvolvimento de
adenocarcinoma. Para duração de sintomas < 10 anos, o odds ratio (OR) é de 2,8;
para sintomas com duração de 10-20 anos, o OR é de 3,85; e a para sintomas com
duração ≥ 20 anos, o OR é de 6,24 em relação a população sem DRGE. 13
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1.3 Prognóstico do Câncer de Esôfago
A investigação dos fatores prognósticos em câncer de estômago, transição
esôfago-gástrica e esôfago é uma das linhas de pesquisa do grupo no Departamento de
Gastroenterologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo e Instituto do Câncer de São Paulo (HC-FMUSP/ICESP). Diversos
trabalhos publicados pelo presente grupo têm revelado fatores de prognóstico
relacionados a biomarcadores séricos14-17 achados histopatológicos,18,19 achados
endoscópicos,20 relacionados a cirurgia,21,22 entre outros. O conhecimento de
marcadores prognósticos se faz importante por ajudar a avaliar a chance de sucesso do
manejo da doença, individualizando o atendimento ao paciente.
A sobrevida global, tanto para adenocarcinoma quanto para CEC, no Brasil e
na média do restante do mundo, gira em torno de 20% em 5 anos.4,5 No Brasil, a
demora no diagnóstico e atendimento do paciente com câncer de esôfago contribui
para que a maior parte dos casos seja diagnosticada em estadios avançados, e a maioria
dos pacientes não é submetida a tratamento com intuito curativo.5 Além do
estadiamento oncológico, a perda ponderal e perda do performance status estão
associados a pior sobrevida.5
Em caso de terapia neoadjuvante, a perda de peso durante a terapia
neoadjuvante, o grau de resposta patológica à terapia neoadjuvante e o tipo histológico
(CEC responde melhor a terapia neoadjuvante do que adenocarcinoma) são
importantes fatores relacionados a sobrevida.23-25
O grau de regressão tumoral após terapia neoadjuvante pode ser estimado pelo
escore de Ryan,24, 25 que avalia a proporção de células tumorais viáveis em relação a
quantidade de fibrose, calcificação e infiltrado inflamatório (Figura 3). Pacientes com
escore Ryan 3 têm chance de sobrevivência em 5 anos extremamente baixa, mesmo
após serem submetidos a esofagectomia com intuito curativo24 (Figura 4).
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Figura 3 - Hematoxilina e eosina. Cortes histológicos de neoplasias de esôfago após terapia
neoadjuvante. Escore 1: avaliação microscópica demonstrando resposta patológica
completa (RPC), com extensa área de fibrose (A); microcalcificações (B); e lagos de
mucina acelulares (C); raros grupamentos celulares neoplásicos (seta; D). Escore 2:
CEC com evidente achado de regressão tumoral, fibrose, infiltrado inflamatório
crônico, microcalcificações, mas mais do que células neoplásicas isoladas ou em
grupamentos simples (E). Escore 3: pouca ou nenhuma resposta patológica, com
extensiva área de adenocarcinoma residual (F) [Fonte: Takeda et al.24]
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Figura 4 - Escore de Ryan e sobrevida global (à esquerda) e sobrevida livre de doença (à direita)
em pacientes com neoplasia de esôfago. Pacientes com pior grau de regressão tumoral
após terapia neoadjuvante têm piores taxas de sobrevidas [Fonte: Takeda et al.24]

Ainda em relação à terapia neoadjuvante, alguns biomarcadores séricos
relacionados a inflamação sistêmica, como a diminuição no número de linfócitos, o
aumento da relação Neutrófilo/Linfócito, e plaquetose podem estar relacionados a
pior prognóstico a curto ou longo prazo.16,17 Estudos realizados fora de nosso
Departamento corroboram tais achados.26-28

1.4 Tratamento do Câncer de Esôfago
Atualmente, para os casos de neoplasia de esôfago com metástases a distância
(M1), o paciente não é candidato a tratamento curativo. Para pacientes com doença
precoce (estadio clínico Tis, T1aN0), normalmente se preconiza a ressecção
endoscópica. Para pacientes com estadio T1bN0, normalmente se preconiza a
cirurgia sem terapia neoadjuvante (cirurgia upfront).29-39 Para casos T2N0, não há
consenso na literatura, e pouca evidência dá suporte ao uso da terapia neoadjuvante
nesses casos.40,41 Para os casos localmente avançados, em que não há critérios de
irressecabilidade por invasão de estruturas nobres (até T4a), ou com suspeita de
metástase linfonodal, a terapia neoadjuvante é a melhor escolha.29-39
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1.5 Terapia Neoadjuvante
Nas últimas décadas, a pesquisa em terapia neoadjuvante para carcinoma de
esôfago tem se intensificado. Hoje, a terapia neoadjuvante é o tratamento de escolha
para a maioria dos carcinomas de esôfago potencialmente curáveis.41-44,54 A Tabela 1
descreve os principais ensaios clínicos abordando as terapias neoadjuvante em câncer
de esôfago.
Os ensaios clínicos MAGIC46 e o FLOT50 estudaram quimioterapia (QT)
perioperatória, demonstrando melhora nas taxas de sobrevida. Em 2012, o estudo
holandês do grupo CROSS54 foi divisor de águas na história do tratamento do câncer
de esôfago, e demonstrou que a quimiorradioterapia (QRT) neoadjuvante, com
carboplatina e paclitaxol, apresenta expressiva ganho de sobrevida, tanto em CEC
quanto em adenocarcinoma. Desde a publicação do estudo do grupo CROSS, 54
grande parte das neoplasias de esôfago tem sido tratada com terapia neoadjuvante
com QRT. Para a escolha da terapia mais adequada, no entanto, a avaliação e o
estadiamento clínico acurado se fazem necessários.
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Tabela 1 - Principais ensaios clínicos envolvendo terapia neoadjuvante para carcinoma de esôfago realizado nos últimos anos
Ensaios
clínicos
Kelsen et al.44
(Intergroup 0013)

Ano

Terapia neoadjuvante

N
(TN)

Grupo
controle

2007

Cisplatina + 5-Fluoracil

216

Cirurgia upfront

227

47%

53%

2009

Cisplatina + 5-Fluoracil

400

Cirurgia upfront

402

31%

67%

Cunningham et al.46
Epirubicina + Cisplatina +
2006
(MAGIC)
5-Fluoracil (perioperatório)

250

Cirurgia upfront

253

0

100%

Ychou et al.47
(FFCD)

2011

Cisplatina + 5-Fluoracil
(perioperatório)

113

Cirurgia upfront

111

0

100%

Ando et al.48
(JCOG 9907)

2012

Cisplatina + 5-Fluoracil

164

166

100%

0

Alderson et al.
(OEO5)49

2017

Cisplatina + 5-Fluoracil

451

456

0

100%

Allum et al.45
(OEO2)

Al‐Batran et al.50
(FLOT4)
Walsh et al.51
(Irish)

Docetaxel + Oxaliplatin +
2019 Leucovorin + 5-Fluorouracil
(perioperatório)
40 cGy + Cisplatina + 5‐
1996
Fluoracil

Cirurgia + QT adjuvante
(Cisplatina + 5-Fluoracil)
QT neoadjuvante
(Epirubicina + Cisplatina +
Capecitabina)

N
CEC Adenocarcinoma
(Controle)

356

Epirubicina + Cisplatina +
5-Fluoracil ou Capecitabina

350

0

100%

58

Cirurgia upfront

55

0

100%

Bosset et al.52
(EORTC)

1997

37 cGy + Cisplatina

143

Cirurgia upfront

139

100%

0

Burmeister et al.53
(TROG)

2005

35 cGy + Cisplatina

128

Cirurgia upfront

128

37%

62%

van Hagen et al.54
(CROSS)

2012

41,4 cGy + Carboplatina +
Paclitaxol

180

Cirurgia upfront

188

23%

75%

TN: terapia neoadjuvante; CEC: carcinoma espinocelular; SG: sobrevida global; SLD: sobrevida livre de doença; RPC: resposta patológica completa.

Desfechos
avaliados
SG em 3 anos
Ressecção R0
SG em 5 anos
Ressecção R0
SLD
SG em 5 anos
SG em 5 anos
SLD
Ressecção R0

23% vs 26%
63% vs 59%
23% vs 17%
60% vs 54%
HR = 0,66
36% vs 23%
38% vs 24%
34% vs 19%
84% vs 73%

SG em 5 anos

55% vs 43%

Toxicidade

30% vs 47%

SG em 3 anos

49% vs 42%

SG em 5 anos

45% vs 36%

Resultados

SG em 3 anos
32% vs 6%
RPC
25% vs 0%
SG em 5 anos
26% vs 26%
RPC
26% vs 0%
SLD (CEC)
HR: 0.47
SLD
HR: 1.02
(Adenocarcinoma)
SG em 5 anos
47% vs 34%
SG mediana
46 meses vs 24 meses
SG mediana
82 meses vs 21 meses
(CEC)
SG mediana
43 meses vs 27 meses
(Adenocarcinoma)
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1.6 Avaliação do Câncer de Esôfago
Pacientes com neoplasia de esôfago são estadiados com tomografia
computadorizada (TC); tomografia por emissão de pósitron [positron emission
tomography (PET)]; traqueolaringobroncoscopia; e ultrassonografia endoscópica em
casos selecionados. Enquanto a TC e a ultrassonografia endoscópica são úteis no
estadiamento para a visualização anatômica, o PET é uma modalidade da medicina
nuclear que permite a caracterização fisiológica e bioquímica dos tecidos. 55,56 O PET
pode avaliar o fluxo sanguíneo tecidual, os processos metabólicos e os receptores
envolvidos, a depender do radiofármaco utilizado.55,56

1.7 Positron Emission Tomography (PET) com Glicose Marcada com Flúor-18
(18F-FDG)
O PET utilizando como radiofármaco a glicose marcada com flúor-18 (18FFDG) é usado rotineiramente antes da terapia neoadjuvante para estadiamento clínico
do câncer de esôfago. O standardized uptake value (SUV) máximo é a medida de
captação mais frequentemente utilizada no PET, e está associada a valor prognóstico
em alguns tumores.42,43,57,58 A medida de SUV consiste numa relação entre a
radioatividade no tumor e a dose de radiação injetada corrigida pelo peso do
paciente, e avalia apenas o ponto (ou voxel) da imagem que apresenta a captação
mais intensa (valor máximo), para SUVmax, e ponto médio (SUVAVG) do
radiotraçador.59 No entanto, a medida de SUV não considera a heterogeneidade da
massa tumoral, que frequentemente apresenta diferentes valores de SUV em
diferentes regiões do tumor primário e dos linfonodos acometidos. 60 Nesse contexto,
o valor de volume metabólico tumoral [metabolic tumor volume (MTV)] e de
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glicólise total de lesões [total lesion glycolysis (TLG)], que refletem o volume
metabólico e a atividade tumoral, respectivamente, podem servir de medidas
prognósticas no PET. O MTV representa a medida do volume das áreas neoplásicas
que captam

18

F-FDG. O TLG é a soma do produto do MTV de cada lesão por seu

SUV médio. Tanto MTV e TLG tem valor prognóstico para sobrevida global em
neoplasias sólidas como câncer de pulmão, mesotelioma, câncer de ovário e
carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço.61-63 Em estudo recente,64 no carcinoma
espinocelular de esôfago, o MTV esteve associado a sobrevida global e controle
locorregional. No entanto, neste estudo, a casuística estudada apresenta grande
heterogeneidade de abordagens terapêuticas, com diferentes esquemas de terapia
neoadjuvante, e não avalia o efeito da terapia neoadjuvante na resposta patológica.
Também não avalia o valor de MTV e TLG no adenocarcinoma de esôfago.
Podem-se definir as variáveis estudadas relacionadas ao PET/TC 18F-FDG da
seguinte forma:42,43,57,58,61-63
Standardized uptake value: valor de Voxel em uma região de interesse (ROI).
Pode ser definido pela fórmula:
SUV = r(a′/w)
Em que:
r: concentração da atividade radioativa (kBq/ml)
a′: decaimento do radiomarcador injetado (kBq)
w: Peso do paciente (g)

Standardized uptake value máximo (SUVmax): maior valor de Voxel em
uma região de interesse (ROI).
Standardized uptake value average (SUVAVG) (valor médio de Voxel em uma
região de interesse (ROI).
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Metabolic tumor volume: é a soma do volume dos Voxels em que o valor de
SUV ultrapassa determinado limiar (threshold) em um dado tumor.
Total lesion glycolysis: pode ser definido pela fórmula:
TLG=MTVxSUVAVG
Alguns estudos avaliaram a utilização do MTV e do TLG na definição de
prognóstico em pacientes com neoplasia do esôfago. Elimova et al.65 avaliaram o
SUVmax e o TLG na definição do prognóstico em um grupo de 31 pacientes com
neoplasia de esôfago submetido a terapia trimodal, ou seja, quimiorraidioterapia
neodjuvante seguida de esofagectomia.65 Neste estudo os pacientes foram submetidos
a três estudos de PET/CT com

18

F-FDG (antes da terapia, durante a

quimioradioterapia e após a quimioradioterapia) e os valores de SUVmax e do TLG
nestes três estudos, bem como a variação destes valores entre os estudos foram
analisados em relação à sobrevida dos pacientes e à resposta patológica completa. Os
autores mostraram que existe uma associação entre o TLG medido no exame basal e
a sobrevida dos pacientes, enquanto não existe associação entre o SUVmax e a
sobrevida. Hong et al.66 analisaram um grupo de 38 pacientes com câncer de esôfago
submetidos a radioterapia antes da cirurgia. Todos os pacientes realizaram exames de
PET/TC com

18

F-FDG antes da radioterapia e os parâmetros de SUVmax, MTV e

TLG foram analisados em relação à sobrevida global. Os resultados sugeriram que o
TLG é o único indicador independente da sobrevida global.
Apesar dos avanços nas pesquisas relacionadas à terapia trimodal, câncer de
esôfago apresenta altos índices de mortalidade. Assim, o estudo de variáveis
prognósticas previamente a terapia neoadjuvante pode orientar a estratificação dos
pacientes de risco, estadiando esses pacientes de forma mais acurada. Até o presente
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momento, existem poucos estudos64-66 avaliando o valor prognóstico do MTV e do
TLG para pacientes com carcinoma de esôfago submetidos a terapia trimodal,
estimando a influência de tais variáveis na resposta patológica e na sobrevida. Além
disso, os estudos realizados avaliaram estes parâmetros somente no tumor primário,
não realizando uma análise independente da carga tumoral nos linfonodos suspeitos.

2 OBJETIVOS
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2.1 Objetivos Primários
O presente projeto tem por objetivo determinar o valor prognóstico do
SUVmax, do SUVAVG, do MTV e do TLG calculados no tumor primário e nos
linfonodos suspeitos para acometimento, nos exames de PET/TC com

18

F-FDG

realizados antes da terapia neoadjuvante em pacientes com carcinoma de esôfago
submetidos a terapia trimodal, com radioterapia associada a quimioterapia com
platina e taxol. Objetivou-se avaliar a capacidade dos parâmetros quantitativos do
PET/TC com 18F-FDG em predizer sobrevida global.

2.2 Objetivos Secundários
Avaliar a capacidade dos parâmetros quantitativos do PET/TC com

18

F-FDG

em predizer resposta patológica completa. Dessa forma, avaliou-se a capacidade de
tais parâmetros em identificar pacientes que não se beneficiariam da esofagectomia e
seus riscos inerentes, e que poderiam ser tratados com quimiorradioterapia apenas.

3 MÉTODOS
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3.1 Casuística e Desenho de Estudo
Foi realizado um estudo coorte retrospectivo, com um número de 113
pacientes consecutivos com diagnóstico confirmado (histopatológico) de carcinoma
de esôfago, submetidos a terapia neoadjuvante com radioterapia, platina e taxol,
tratados no HC-FMUSP/ICESP. Os pacientes foram avaliados e estadiados com
endoscopia digestiva alta, PET/TC 18F-FDG, traqueolaringobroncoscopia e, em casos
selecionados, ultrassonografia endoscópica. Pacientes com T3 ou T4 e/ou N+ foram
indicados à terapia neoadjuvante. O estadiamento foi realizado de acordo com a 8a
edição da UICC (Anexos A, B, C).67

3.2 Critérios de Inclusão
1.

Pacientes com diagnóstico confirmado de carcinoma de esôfago ou
transição esofagástrica (Siewert 1 ou Siewert 2).

2.

Pacientes

com

tipo

histológico

adenocarcinoma

ou

carcinoma

espinocelular.
3.

Pacientes submetidos a terapia neoadjuvante (quimioterapia, com platina
e taxol; e radioterapia, com doses de 41,4; 45 ou 50,4 cGy).
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3.3 Critérios de Exclusão
Foram excluídos os seguintes pacientes:
1. Não concluíram terapia trimodal (não realizaram esofagectomia com
intenção curativa após neoadjuvância);
2. Submetidos a esofagectomia de resgate;
3. Com doença metastática (M1); e
4. Estadiamento clínico T1N0M0.

3.4 Variáveis de Estudo
Foram extraídos dados clínicos e demográficos dos pacientes incluídos:
sexo; idade; estadiamento clínico oncológico; diagnóstico histológico da
neoplasia (adenocarcinoma ou CEC). Foram avaliados o SUVmax, SUVAVG o
MTV e o TLG calculados nos exames de PET/TC com

18

F-FDG realizados antes

da terapia neoadjuvante em pacientes com carcinoma de esôfago, estimando a
associação de tais variáveis com os desfechos de resposta patológica completa
(PCR), definida como ausência de células neoplásicas na peça cirúrgica; e
sobrevida global (SG).
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3.5 Aquisição das Imagens de Positron emission tomography (PET) com Glicose
Marcada com Flúor-18 (18F-FDG)
Todos os exames de PET/TC com

18

F-FDG foram realizados no ICESP

antes da terapia neoadjuvante. Como protocolo do exame, os pacientes fizeram
jejum de pelo menos 4 horas antes do exame. Foi aplicado dose de 5,5-7,4 MBq/Kg
de FGD intravenoso, 1 hora antes do escaneamento. O sistema utilizado foi o
Discovery STE (GE Healthcare, Milwaukee, WI, USA). O escaneamento realizado
foi da base do crânio até as coxas, com 5 mm de espessura entre cada corte de
imagem.
As imagens foram avaliadas por dois médicos do Centro de Medicina
Nuclear do Instituto de Radiologia do HCFMUSP. Todos os dados foram coletados
prospectivamente. Nas imagens dos PET/TC com

18

F-FDG foram posicionados

dois volumes de interesse Volume of Interest (VOI) que abrangiam: um deles o
tumor primário e o outro os linfonodos suspeitos, quando presentes (nem todos os
pacientes apresentaram linfonodos suspeitos nas imagens de PET/TC com

18

F-

FDG). Nestes VOIs foram avaliados os seguintes parâmetros: SUV no VOI do
tumor primário e dos linfonodos; o MTV no VOI do tumor primário e dos
linfonodos; e o TLG no VOI do tumor primário e dos linfonodos.
Os VOIs foram definidos utilizando o programa PET VCAR ® (GE
Healthcare, Milwaukee, WI, USA) e seus limites foram estabelecidos de maneira
semiautomática a partir de uma porcentagem do SUVmax que abranja toda lesão
primária, quando o VOI for definido nesta localização, ou os linfonodos
comprometidos, quando o VOI for definido nestas estruturas, pela percepção visual
dos médicos nucleares que identificaram estes VOIs (Figuras 5 e 6). Quando
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alguma estrutura que não aquelas de interesse for abrangida no VOI estas foram
excluídas utilizando ferramenta específica a fim de que o VOI abrangesse somente
estruturas de interesse. O volume dos VOIs fornece o MTV e o TLG é
automaticamente fornecido pelo programa a partir de uma multiplicação do MTV
pelo SUV médio no VOI (Figuras 5 a 7).

Figura 5 - PET/TC com 18F-FDG de paciente com adenocarcinoma de esôfago, realizado antes
da terapia neoadjuvante. Nota-se hipercaptação do 18F-FDG no tumor primário,
localizado no esôfago distal. Foi realizada a determinação do volume de interesse
com o software apropriado
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Figura 6 - PET/TC com 18F-FDG do mesmo paciente com adenocarcinoma de esôfago,
realizado após a terapia neoadjuvante. Nota-se redução expressiva da hipercaptação
do 18F-FDG no tumor primário. Foi realizada a determinação do volume de interesse
com o software apropriado

Figura 7 - PET/TC com 18F-FDG de paciente com CEC de esôfago, realizado antes da terapia
neoadjuvante. Nota-se hipercaptação do 18F-FDG em cadeia linfonodal recorrencial
esquerda. Foi realizada a determinação do volume de interesse com o software
apropriado
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3.6 Desfechos
Os desfechos a investigados foram: Índice de resposta patológica completa
(RPC); e sobrevida global (SG).

3.7 Análise Estatística
Para análise do desfecho “resposta patológica completa (RPC)”, as variáveis
qualitativas de interesse foram descritas por meio de frequências absolutas e
relativas.68 Já as características quantitativas foram descritas por meio de medidas
resumo (média e desvio padrão) e foi verificada a associação com RPC com uso dos
testes t-Student ou testes Mann-Whitney,69 conforme distribuição de normalidade dos
dados avaliada pelo teste Kolmogorov-Smirnov.
Foi estimado o Odds Ratio bivariado de cada variável para RPC com os
respectivos intervalos de 95% de confiança com uso de regressão logística simples.70
Foram calculados hazard ratios (HR) não-ajustados com os respectivos intervalos
com 95% de confiança com uso de regressão de Cox bivariadas para cada desfecho.
Todas as variáveis que nos testes bivariados apresentaram nível de significância de
0,10 (p ≤ 0,1) com uso de regressão múltipla de Cox e que conjuntamente
apresentaram nível de significância de 5% no modelo final foram testados nos
modelos múltiplos.70
Foi estimada a probabilidade dos desfechos sobrevida global (SG) para cada
variável qualitativa de interesse com uso da função Kaplan-Meier e testada a
influência isolada de cada variável na SG com uso de testes log-rank.70
Para análise das curvas de sobrevida, os pontos de corte das variáveis
contínuas foram maximizados e determinados por Lausen.71 Esta técnica permite a
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determinação do maximally selected rank statistics, que por sua vez provê o nível de
significância estatística (p-valor) da diferença de sobrevida entre os dois grupos.
Uma análise post-hoc foi definida para cálculo do poder estatístico pelo
método Freedman, para comparação de duas amostras para funções de sobrevivência,
seguindo desfecho primário “sobrevida global”.
Para realização das análises foram utilizados os softwares R versão 3.6.0 e
STATA versão 16.1 e para tabulação dos dados foi utilizado o software Microsoft
Excel 16.0.

3.8 Aspectos Éticos
Devido à natureza retrospectiva do trabalho, não houve necessidade de
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos pacientes. Os dados
necessários para a realização do estudo estão disponíveis em um banco de dados
mantido prospectivamente pelo Serviço de Esôfago do HC-FMUSP. Não houve
coleta adicional de sangue ou amostras dos pacientes incluídos no estudo.
O projeto foi aprovado pela Comissão Científica de Ensino e Pesquisa
(CCEP) do ICESP, sob o registro: NP 1492/19 (Anexo D); e pelo Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP), sob o registro 3.407.341 (Anexo E).

4 RESULTADOS
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4.1 Características de Base dos Pacientes
Cento e treze pacientes com carcinoma de esôfago foram submetidos a QRT
neoadjuvante com platina e taxol, seguido por esofagectomia com intuito curativo.
O tempo mediano entre o fim da terapia neoadjuvante e a cirurgia foi de 14,6
(± 6) semanas. Os dois regimes de QT adotados foram carboplatina com paclitaxol
(76%) e cisplatina com paclitaxol (24%). A dose de radioterapia adotada foi de 41,5
cGy (74,4%), 45 cGy (14,6%) e 50,4 cGy (12%). O acesso cirúrgico foi via
transtorácica (toracoscopia) em 80% dos casos, e trans-hiatal em 20%. A mortalidade
pós-operatória em 30 dias foi de 7%. O tempo de seguimento médio foi de 31,7
(DP=29,4) meses. Sessenta e três deles (56%) morreram durante o período de
acompanhamento. As características de base dos pacientes incluídos estão
sumarizadas na Tabela 2. Os resultados das medidas dos parâmetros metabólicos do
PET/TC com 18F-FDG são apresentados na tabela 3.

Tabela 2 - Características de base dos pacientes incluídos na análise
Idade (anos)
Seguimento (meses)
Estadiamento clínico
Sexo
Histologia

61,71
31,73
I/II
III/IV
Masculino
Feminino
CEC
Adenocarcinoma

8,27
29,4
32 (28,3)
81 (71,7)
83 (73)
30 (27)
77 (68)
36 (32)

DP: Desvio padrão; IC 95%: intervalo de confiança de 95%; CEC:
Carcinoma espinocelular.
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Tabela 3 - Medidas dos parâmetros metabólicos do PET/TC com 18F-FDG de
pacientes com neoplasia de esôfago antes da terapia trimodal
Variáveis do PET/TC com 18F-FDG

Média

DP

IC 95%

SUVmax_TP

13,68

6,23

4,34-31,32

MTV_TP

33,56

48,86

1,77-175,00

SUVAVG_TP

7,37

3,37

2,40-14,94

255,44

370,49

8,14-1704,35

SUVmax_LN

3,08

3,49

0,00-10,16

MTV_LN

2,06

4,45

0,00-12,98

SUVAVG_LN

2,23

2,72

0,00-10,02

TLG_LN

9,31

23,37

0,00-83,19

TLG_TP

TP = Tumor primário; LN = Linfonodo; DP: Desvio padrão; IC 95%: intervalo de confiança de
95%; SUVmax: Valor padronizado de captação máximo; SUVAVG: Valor padronizado de SUV
médio; MTV: volume metabólico tumoral; TLG: glicólise total de lesões.

4.2 Sobrevida Global (SG)
Os resultados das análises univariadas são apresentados na tabela 3. Nessas
análises, as seguintes variáveis foram selecionadas (p  0,1) para análises
multivariadas: idade, estadiamento clínico, histologia, MTV e TLG em os tumores
primários e SUVmax e SUVAVG nos gânglios linfáticos. A Tabela 4 detalha os
resultados relacionados a cada uma das variáveis investigadas.
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Tabela 4 - Análises univariadas dos pacientes com neoplasia de esôfago antes da
terapia trimodal. As variáveis foram divididas em dois grupos
segundo ponto de corte determinado por Lausen71 para comparação
de sobrevivência. O número de indivíduos do grupo 1 e o valor p da
diferença de sobrevida entre os dois grupos também são
apresentados. As variáveis selecionadas para as análises
multivariadas (p ≤ 0,1) estão destacadas em cinza
Variáveis

Grupo 1

Grupo 2

SUVmax_TP

≤ 20,02

> 20,02

100 (88,5)

0,23*

0,56

MTV_TP

≤ 23,77

> 23,77

66 (58,4)

0,01*

0,95

SUVAVG_TP

≤ 11,16

> 11,16

100 (88,5)

0,61*

0,56

TLG_TP

≤ 169,4

> 169,4

71 (62,8)

0,02*

0,93

SUVmax_LN

≤ 2,91

> 2,91

60 (53,1)

0,07*

0,97

MTV_LN

≤ 1,47

> 1,47

75 (66,4)

0,24*

0,92

SUVAVG_LN

≤ 2,79

> 2,79

73 (64,6)

0.05*

0,93

TLG_LN

≤ 1,5

> 1,5

59 (52,2)

0,15*

0,97

Idade

≤ 67,3

> 67,3

86 (76,1)

0,02*

0,82

cEstadiamento

I/II

III/IV

32 (28,3)

0,02#

0,98

Sexo

M

F

83 (73,5)

0,78#

0,86

CEC

Adenocarcinoma

77 (68,1)

<0,01#

0,90

Histologia

N (Grupo 1) (%) p-Valor

Poder

71

* = p-Valor calculado pelo teste de Lausen ; # = p-Valor calculado usando o teste de log-rank.
Poder estatístico para comparação de duas amostras pelo método de Freedman. TP: Tumor
primário; LN: Linfonodos; SUVmax: Valor padronizado de captação máximo; SUV AVG: Valor
padronizado de SUV médio; MTV: volume metabólico tumoral; TLG: glicólise total de lesões.

MTV e TLG do tumor primário apresentaram alta correlação (0,93; p < 0,01)
e SUVmax e SUVAVG dos linfonodos também apresentaram alta correlação (0,973; p
< 0,01) (Tabela 5 e Gráfico 1). Portanto, apenas um de cada par foi adicionado às
análises multivariadas e optamos por agrupar os dois com p-Valor menores nas
análises univariadas em um grupo e os dois com p-Valor maiores nas análises
univariadas em outro. Assim, foram realizadas duas análises de regressão de Cox:
uma com MTV dos tumores primários e SUVAVG dos linfonodos e outra com TLG
do tumor primário e SUVmax dos linfonodos.
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Tabela 5 - Correlação de Spearman dos parâmetros metabólicos em PET18
FDG de pacientes com neoplasia de esôfago submetidos a terapia
trimodal. As variáveis SUVmax e SUVAVG, assim como MTV e TLG,
demonstraram forte correlação. Apenas um de cada par foi
adicionado às análises multivariadas e optamos por agrupar os dois
com p-Valor menores nas análises univariadas em um grupo e os
dois com p-Valor maiores nas análises univariadas em outro
Correlação de Spearman

p-Valor

SUVmax/SUVAVG TP

0,92

<0,01

MTV/TLG TP

0,93

<0,01

SUVmax/SUVAVG LN

0,973

<0,01

MTV/TLG LN

0,983

<0,01

SUVmax: Valor padronizado de captação máximo; SUVAVG: Valor
padronizado de SUV médio; MTV: volume metabólico tumoral; TLG:
glicólise total de lesões.

Gráfico 1 - Scatterplot demonstrando correlação entre as variáveis. As
variáveis SUVmax e SUVAVG, assim como MTV e TLG,
demonstraram forte correlação
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Na primeira regressão de Cox, idade avançada, adenocarcinoma, alto valor de
MTV dos tumores primários e alto valor de SUVAVG dos gânglios linfáticos foram
relacionados a mau prognóstico (tabela 6). Na segunda regressão de Cox, idade
avançada, adenocarcinoma, alto TLG dos tumores primários e alto SUVmax dos
linfonodos foram relacionados a mau prognóstico (tabela 7). Em ambas as análises,
os estadiamentos clínicos não foram associados à sobrevida.

Tabela 6 - Resultados da regressão Cox avaliando a associação das variáveis
selecionadas nas análises univariadas com a sobrevivência de
pacientes com neoplasia de esôfago submetidos a terapia trimodal,
utilizando as variáveis MTV nos tumores primários e SUVAVG nos
linfonodos. Destacadas em cinza estão as variáveis independentes na
regressão de Cox (p ≤ 0,05)
Variável
Idade
cEstadiamento
Histologia
MTV_PT
SUVAVG_LN

Grupo
> 67,3
≥ Estadio III
Adenocarcinoma
> 23,77
> 2,79

HR
2,49
0,98
2,04
1,79
1,94

IC 95%
1,47-4,22
0,46-2,08
1,08-3,85
1,01-3,15
1,11-3,37

p-Valor
<0,01
0,95
0,03
0,05
0,02

HR: Hazard ratio; IC 95%: intervalo de confiança de 95%; SUVmax: Valor padronizado de
captação máximo; SUVAVG: Valor padronizado de SUV médio; MTV: volume metabólico tumoral;
TLG: glicólise total de lesões.

Tabela 7 - Resultados da regressão Cox avaliando a associação das variáveis
selecionadas nas análises univariadas com a sobrevivência de
pacientes com neoplasia de esôfago submetidos a terapia trimodal,
utilizando as variáveis TLG nos tumores primários e SUVmax nos
linfonodos. Destacadas em cinza estão as variáveis independentes na
regressão de Cox (p ≤ 0,05)
Variável
Idade
cEstadiamento
Histologia
TLG_PT
SUVmax_LN

Grupo
> 67,3
≥ Estadio III
Adenocarcinoma
> 169,40
> 2,91

HR
2,46
0,78
2,60
1,72
2,31

IC 95%
1,44-4,20
0,35-1,72
1,39-4,89
1,00-2,96
1,28-4,16

p-Valor
<0,01
0,54
<0,01
0,05
0,01

HR: Hazard ratio; IC 95%: intervalo de confiança de 95%; SUVmax: Valor padronizado de
captação máximo; SUVAVG: Valor padronizado de SUV médio; MTV: volume metabólico tumoral;
TLG: glicólise total de lesões.
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Gráfico 2 - Curvas de sobrevida global de cada uma das variáveis obtidas com
o PET/TC 18F-FDG do tumor primário, realizado antes da terapia
neoadjuvante em pacientes com neoplasia de esôfago. Os grupos
foram definidos pelos pontos de corte calculados pelo método de
Lausen71

a) SUVmax; b) SUVAVG; c) MTV; d) TLG.
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Gráfico 3 - Curvas de sobrevida global de cada uma das variáveis obtidas com
o PET/TC 18F-FDG dos linfonodos suspeitos, realizado antes da
terapia neoadjuvante em pacientes com neoplasia de esôfago. Os
grupos foram definidos pelos pontos de corte calculados pelo
método de Lausen71

a) SUVmax; b) SUVAVG; c) MTV; d) TLG.

4.3 Resposta patológica completa (RPC)
Na análise univariada (Tabela 8), somente o tipo histológico (favorecendo o
CEC) e o SUVAVG do tumor primário foram selecionados (p  0,1) para o modelo
final. No modelo final (Tabela 9), nenhum dos parâmetros metabólicos do PET/TC
18

F-FDG estiveram relacionados ao RPC.
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Tabela 8 - Análise univariada de cada uma das variáveis do PET/TC
em relação a resposta patológica completa (RPC)

18

F-FDG

Resposta Patológica Completa
Variável

OR

IC 90%

p-Valor

Inf.

Sup.

1,29

0,61

2,7

0,57

1

0,96

1,03

0,95

Histologia (CEC)

21,07

5,9

75,2

<0,01

cEstadiamento (III/IV)

0,53

0,26

1,09

0,15

SUVmax

0,82

0,22

3,01

0,8

SUVAVG

2,99

1,28

6,94

0,03

MTV

0,56

0,28

1,01

0,16

TLG

0

0

“-“

0,99

SUVmax

1,52

0,74

3,08

0,33

SUVAVG

1,58

0,61

4,09

0,42

MTV

2,06

0,94

4,51

0,13

TLG

1,34

0,68

2,64

0,48

Sexo (masculino)
Idade

Tumor primário

Linfonodos

OR: razões de chance; IC95%: intervalo de confiança de 95%; Inf.: inferior;
Sup.: superior; CEC: carconoma espinocelular; QRT: quimiorradioterapia; cGy:
centigray; SUVmax: Valor padronizado de captação máximo; SUVAVG: Valor
padronizado de SUV médio; MTV: volume metabólico tumoral; TLG: glicólise
total de lesões.

Tabela 9 - Modelo final das variáveis do PET/TC 18F-FDG selecionadas em
relação a resposta patológica completa (RPC)
Resposta Patológica Completa
Variável

OR

IC 95%
Inf.

Sup.

p-Valor

Histologia (CEC)

20,55

5,71

107

<0,01

SUVAVG

2,37

0,91

12,36

0,14

OR: razões de chance; IC95%: intervalo de confiança de 95%; Inf.: inferior;
Sup.: superior; CEC: carconoma espinocelular; QRT: quimiorradioterapia; cGy:
centigray; SUVmax: Valor padronizado de captação máximo; SUVAVG: Valor
padronizado de SUV médio; MTV: volume metabólico tumoral; TLG: glicólise
total de lesões.

5 DISCUSSÃO
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Os resultados dessa coorte retrospectiva de pacientes com câncer de esôfago
que foram submetidos à quimiorradioterapia neoadjuvante usando um regime
baseado em platina e taxol seguido de esofagectomia com intenção curativa
sugerem que os valores de TLG e MTV do tumor primário e de SUV dos
linfonodos predizem a sobrevida. Tais parâmetros não foram associados a RPC.
MTV e TLG são parâmetros que refletem o volume do tumor e a atividade
metabólica. SUVmax e SUV AVG são índices semiquantitativos que podem falhar
em refletir o tamanho das lesões e podem variar com diferentes máquinas de PETscan; duração do jejum; nível de glicose no plasma; e região de interesse (ROI)
selecionado. Provavelmente por esses motivos, no presente estudo, as variáveis do
SUV foram mais importes para os linfonodos, onde o volume metabólico talvez
não seja tão relevante, mas sim a atividade metabólica presente no linfonodo
suspeito. Já no tumor primário, o volume metabólico, representado pelo MTV e
TLG, tem valor prognóstico maior.
Alguns estudos avaliaram o SUVmax como fator prognóstico de
sobrevida.73,74 Além disso, vários estudos recentes revelaram que a MTV e o TLG
pré-tratamento têm um valor prognóstico na predição de sobrevida no câncer de
esôfago submetido a ressecção cirúrgica ou não-operável.64-66,73,75-78 No entanto,
esses estudos usaram abordagem cirúrgica ou regime neoadjuvante heterogênicos, e
nenhum deles avaliou as alterações metabólicas dos linfonodos suspeitos para
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acometimento neoplásico. Além disso, esses estudos usaram diferentes pontos de
corte (cutpoint) para regressão logística para análise de sobrevida. O presente
estudo utilizou o ponto de corte de Lausen71, mais adequado para a análise de
sobrevida quando os pacientes foram acompanhados por diferentes intervalos. 71
Com este recurso estatístico, os pontos de corte das variáveis contínuas são
maximizados por meio do maximally selected rank statistics.
Os resultados deste estudo devem ser interpretados no contexto de certas
limitações. É um estudo retrospectivo de centro único com um tamanho de amostra
relativamente pequeno. A não-significância estatística para SUVmax e SUV AVG
para o tumor primário pode ser explicada pelo baixo poder estatístico estimado para
comparação de duas amostras para funções de sobrevida. Para as demais análises, o
poder estatístico foi alto (>80%). Estudos prospectivos maiores e controlados são
necessários para corroborar o valor preditivo dessas variáveis do PET/TC

18

F-FDG

em relação prognóstico no carcinoma esofágico.
Apesar dessas limitações, este é o primeiro estudo a avaliar a relação entre
as alterações nas variáveis PET/TC

18

F-FDG do tumor primário e linfonodos

durante quimiorradioterapia neoadjuvante usando um regime à base de platina e
taxol, seguido de esofagectomia com intenção curativa para câncer, como fatores
preditores de SG e RPC.
Existem várias controvérsias sobre a utilidade da imagem PET/TC

18

F-FDG

na predição da resposta patológica à terapia neoadjuvante. 76,79-82 A maioria dos
estudos utilizou regimes neoadjuvantes heterogêneos, não avaliou os parâmetros
metabólicos dos linfonodos e não forneceram uma abordagem padronizada para a
análise dos dados. Assim como Arnett et al.79, as variáveis metabólicas do PET/TC
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18

F-FD não foram capazes de prever a resposta patológica a terapia neoadjuvante.

Assim, o PET/TC

18

F-FDG não foi capaz de identificar os pacientes que se

beneficiariam em não serem submetidos aos riscos de esofagectomia, abordagem
essa conhecida como “watch and wait”.72. Por outro lado, os dados PET/TC

18

F-

FDG podem ser reforçados com outros métodos de diagnóstico, aumentando a
acurácia em predizer a RPC. No estudo de Molena et al.84, uma redução do
SUVmax superior a 70%, combinada com achados endoscópicos de aparência
normal e a ausência de doença residual na biópsia, mostraram uma alta
probabilidade de RPC. Neste estudo, no entanto, os linfonodos e os parâmetros
volumétricos de PET/TC 18F-FDG não foram avaliados e foram adotados esquemas
neoadjuvantes heterogêneos. Futuros estudos são essenciais para determinar quais
exames (ou combinação de exames)

poderiam predizer a resposta patológica

completa, permitindo o “watch and wait”.
Mesmo não predizendo a RPC, os resultados deste estudo fornecem
evidências adicionais para apoiar o uso de parâmetros quantitativos PET/TC

18

F-

FDG como biomarcadores prognósticos para prever o sucesso da terapia trimodal
para o câncer de esôfago. Os resultados do presente estudo demostraram que, frente
às variáveis metabólicas do PET/TC

18

F-FDG, o estadiamento clínico tradicional

não foi selecionado para o modelo final de regressão de Cox, após ter demonstrado
associação do estadiamento clínico com sobrevida na análise univariada. Os dados
do PET/TC

18

F-FDG, por provavelmente apresentarem algum grau de correlação

com o sistema tradicional de estadiamento, foram mais capazes de “estadiar” o
paciente, e assim foram selecionados para o modelo final da regressão de Cox.
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Nesse contexto, o conhecimento de biomarcadores prognósticos pode ajudar
a personalizar o atendimento ao paciente. Afinal, a temática da decisão
compartilhada com o paciente, que cada vez mais tem ganhado destaque sob a
intitulação de Shared Decision-Making (SDM), nada mais é do que o conhecimento
e compartilhamento do mesmo com o paciente, incluindo todas evidências da
literatura de riscos e prognóstico.83 No cenário do paciente com carcinoma de
esôfago, os riscos relacionados a toxicidade da neoadjuvância, os risco de
complicações cirúrgicas, riscos de ressecções não-curativas (com margem
patológica comprometida), e o risco de mortalidade perioperatória de 7% devem
ser ponderados e julgados conforme experiência clínica e debatidos com paciente
para a melhor tomada de decisão (Figura 8). Os biomarcadores prognósticos, assim,
se fazem necessários para a determinação e conhecimento das probabilidades e
riscos no manejo do paciente.

Figura 8 - Decisão compartilhada (Shared decision making, SDM). A SDM se fundamenta na
intersecção da medicina baseada em evidências e o uso do conhecimento em riscos e
prognóstico; dos valores individuais do paciente; e do julgamento e experiência
clínica do médico assistente
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O PET/TC

18

F-FDG é um método de imagem não invasivo que avalia

funcionalmente a atividade metabólica do tumor. Os valores de SUV e dos
parâmetros volumétricos fornecem informações importantes sobre o prognóstico do
paciente e podem melhorar a seleção do paciente para tratamento cirúrgico. Os
médicos podem prever quem responderá favoravelmente à terapia trimodal e
personalizar o tratamento e a forma de seguimento de cada paciente. A medicina
personalizada é um objetivo da terapia moderna do câncer que visa o tratamento
ideal para cada paciente, dependendo das características do tumor e das
particularidades e valores de cada indivíduo.

6 CONCLUSÕES
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Os parâmetros quantitativos pré-neoadjuvantes do PET/TC
apresentam

associação

com

sobrevida,

em

pacientes

que

18

F-FDG

recebem

quimiorradioterapia com regime baseado em platina e taxano. Não são capazes, no
entanto, de prever a resposta patológica.
Os parâmetros quantitativos de do PET/TC

18

F-FDG são biomarcadores

prognósticos que podem predizer sobrevida global, personalizar o tratamento do
câncer de esôfago e ajudar pacientes e equipe médica na tomada de decisão
compartilhada em relação ao tratamento cirúrgico.

7 ANEXOS
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Anexo A -

Estadiamento TNM para carcinoma de esôfago. Adaptado de 8
edição do UICC67

TX

Tumor não pode ser avaliado

T0

Sem evidência da neoplasia

Tis

Displasia de alto grau, confinada pela membrana basal

T1

Tumor invade a lâmina própria, muscular da mucosa ou submucosa
T1a Tumor invade a lâmina própria ou muscular da mucosa
T1b Tumor invade a submucosa

T
T2

Tumor invade a muscular própria

T3

Tumor invade adventícia

T4

Tumor invade estruturas adjacentes

T4a Tumor invade pleura, pericárdio, veia ázigos, diafragma ou peritônio
Tumor invade outras estruturas adjacentes, como aorta, corpo vertebral,
T4b
traqueia
NX
Linfonodos regionais não podem ser avaliados
N

M

N0

Sem metástases linfonodais regionais

N1

Metástases em 1-2 linfonodos regionais

N2

Metástases em 3-6 linfonodos regionais

N3

Metástases em 7 ou mais linfonodos regionais

M0

Sem metástases a distância

M1

Metástases a distância
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Anexo B -

Estadiamento clínico cTNM para CEC e adenocardinoma de
esôfago. Adaptado de 8a edição do UICC67

Carcinoma espinocelular
0
I
II
III
IVA
IVB
Adenocarcinoma
0
I
IIA
IIB
III
IVA

IVB

cTNM
cT
Tis
T1
T2
T3
T3
T1-3
T4
T1-4
T1-4
cT
Tis
T1
T1
T2
T2
T3-4a
T1-4a
T4b
T1-4
T1-4

cN
N0
N0-1
N0-1
N0
N1
N2
N0-2
N3
N0-3
cN
N0
N0
N1
N0
N1
N0-1
N2
N0-2
N3
N0-3

cM
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1
cM
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1
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Anexo C -

Estadiamento patológico pós terapia neoadjuvante ypTNM para
carcinoma de esôfago. Adaptado de 8a edição do UICC67

ypTNM
I
II
IIIA
IIIB

IVA

IVB

ypT
T0-2
T3
T0-2
T4a
T3
T0-3
T4a
T4b
T1-4
T1-4

ypN
N0
N0
N1
N0
N1–2
N2
N1-2, X
N0-2
N3
N0-3

ypM
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1
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Anexo D -

Parecer da Comissão Científica de Ensino e Pesquisa (CCEP) do
ICESP - Registro: NP 1492/19
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Anexo E -

Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) - Parecer: 3.407.341
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