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Prefácio

A Organização Mundial de Saúde (OMS) revela que em Portugal foram diagnosticados, em 2020, 5.415 novos 
casos de cancro do pulmão, representando a terceira neoplasia mais frequente no país em ambos os sexos1. 
O cancro do pulmão é, em Portugal, a principal causa de morte por doença oncológica, estimando-se 4.671 mor-
tes pela doença em 2020 (18,5% de todas as mortes por doença oncológica). A prevalência da doença num 
período de cinco anos é de 5.304 casos. Note-se como os números de incidência e mortalidade do cancro do 
pulmão são muito semelhantes. Tal é devido às caraterísticas clínicas da doença, com sintomatologia pobre e 
facilmente confundível com outras doenças respiratórias e a ainda relativa ineficácia dos tratamentos. Global-
mente, apenas 18% dos doentes estão vivos ≥ 5 anos após o diagnóstico da doença2. O elevado número de 
óbitos abaixo dos 65 anos determina que este seja o cancro com maior número de anos vida perdidos e tam-
bém com maior número de anos de vida útil perdidos2.

Na última década, assistimos a inúmeros avanços no diagnóstico, estadiamento e tratamento do cancro 
do pulmão que abre janelas de esperança para reverter ou modificar estes números.

Neste livro, procurámos descrever o estado da arte e os avanços que se preveem em breve, nas áreas 
fundamentais de diagnóstico e tratamento do cancro do pulmão.

No primeiro capítulo, aborda-se a relação do cancro com o tabaco, fator etiológico principal, mas também 
o diagnóstico precoce e o screening. Seguidamente, destacam-se a importância do estadiamento TNM e qual 
a melhor estratégia de estadiamento. O capítulo do diagnóstico abrange as duas áreas complementares para a 
caraterização do cancro do pulmão, a patologia e a genética.

O tratamento do cancro do pulmão de não pequenas células em estádio local baseia-se em metodologias 
de tratamento dirigidos, cirurgia e radioterapia, que embora clássicos têm tido avanços recentes, com associa-
ção de terapêutica sistémica nos casos mais avançados. A doença locorregional deve ser abordada em multi-
disciplinariedade e agora também com imunoterapia. Para a doença avançada existem atualmente uma enorme 
variedade de terapêuticas possíveis: quimioterapia, imunoterapia, inibidores da tirosina cinase, anticorpos mono-
clonais, sendo a escolha judiciosa da melhor terapêutica ou associação, fundamental para o aumento da sobre-
vida de cada doente. A doença oligometastática, pela sua singularidade, merece um destaque especial. 

O cancro do pulmão de pequenas células continua com uma abordagem terapêutica diferente, baseada 
sobretudo em quimioterapia, embora haja evidências da utilidade de imunoterapia e esperança de novas 
modalidades terapêuticas.

Esta monografia conta com a dedicação de autores que aqui colocam alguma da sua experiência diária.
Desejamos que a sua leitura seja útil no alerta para o diagnóstico e para o tratamento precoce de uma 

doença ainda pouco reconhecida e com avanços terapêuticos recentes.

Maria Teresa Almodovar
Pneumologista
Instituto Português Oncologia Lisboa Francisco Gentil 
Lisboa
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 2. Howlader N, Noone AM, Krapcho M, Garshell J, Neyman N, Altekruse SF, et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975–2010. Bethesda, MD: 

National Cancer Institute 2013. https://seer.cancer.gov/archive/csr/1975_2010/

https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/620-portugal-fact-sheets.pdf
https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/620-portugal-fact-sheets.pdf
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Prevenção no cancro do 
Pulmão como e quando? 

De acordo com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), 40% todos os cancros diagnostica-
dos poderiam ter sido prevenidos por uma dieta 
saudável, pela promoção do exercício físico, pela 
prevenção de infeções, mas principalmente pelo 
controlo do tabagismo.

Se 85% dos cancros do pulmão (CP) são pro-
vocados pelo tabaco, não fumar é uma das es-
tratégias mais importantes na prevenção desta 
doença. Para isso é necessária uma abordagem 
global, integrada por diversas medidas e iniciati-
vas, centradas, por um lado, na prevenção primá-
ria, de modo a evitar a iniciação nos mais jovens, 
nomeadamente através de campanhas de sensi-
bilização e de informação sobre os riscos; da proi-
bição de qualquer tipo de publicidade ou patro-
cínio, de vendas online; do aumento do preço 
sobre os produtos do tabaco (uma das medidas 
mais efetivas para reduzir o consumo). Segundo 
a OMS, o aumento dos impostos sobre os produ-
tos do tabaco é a intervenção mais eficaz na re-
dução do consumo, devendo fazer parte de uma 
abordagem global de prevenção e controlo do 
tabagismo. Por outro lado, deve-se incidir na pre-
venção secundária, incentivando os fumadores a 
deixarem de fumar, facilitando o acesso às con-
sultas de cessação tabágica. A intervenção em 
cessação tabágica não tem de ser necessariamen-
te demorada, uma intervenção breve pode ser 
eficaz se houver uma boa avaliação da motivação, 

Prevenção e screening  
do cancro do pulmão

L. Barradas e A.L. Fonseca

mensagens claras personalizadas e um plano de 
tratamento que o doente possa seguir. 

Desenvolver iniciativas de prevenção do con-
sumo de tabaco, de promoção da cessação tabá-
gica e de proteção da exposição ao fumo ambien-
tal são as medidas mais importantes para travar 
a doença.

doença Pulmonar obstrutiva 
crónica e o cancro do 
Pulmão, um fenótiPo? 

No ano de 2018, segundo o Instituto Nacio-
nal de Estatística (INE), ocorreram em Portugal 
2.834 óbitos por doença pulmonar obstrutiva 
crónica (DPOC), representando 2,5% do total 
da mortalidade e com um aumento de 7,9% 
em relação a 2017.

Os tumores malignos da traqueia, brônquios 
e pulmão foram responsáveis por 4.317 mortes, 
o que representa 3,8% do total de mortes com 
um aumento de 1,8% em relação ao ano an-
terior.

Perante estes dados, constatamos que temos 
duas doenças com uma mortalidade a crescer e 
que partilham os mesmos fatores de risco (expo-
sição ao tabaco, inalação de poeiras e fumos).

As evidências demonstram a interligação entre 
estas duas doenças. A exposição ao fumo do ci-
garro origina uma inflamação crónica, mecanismos 
de lesão e reparação pulmonar, assim como alte-
rações da célula basal do epitélio respiratório, que 
poderão estar na origem de DPOC e CP. O facto 

Capítulo 1
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de apenas 20% dos fumadores desenvolverem 
DPOC e 15% CP leva-nos a considerar a predis-
posição genética um fator importante a conside-
rar no desenvolvimento destas duas patologias. 

Resumindo, estas duas patologias têm em co-
mum os mesmos fatores de risco, a predisposição 
genética e a variabilidade de fenótipo.

O principal fator de risco – o tabaco – leva a 
uma limitação progressiva do fluxo aéreo causada 
por uma reação inflamatória anormal, com a in-
teração entre as várias células inflamatórias a pro-
moverem a ampliação do stress oxidativo, que 
origina a inflamação, a hipersecreção de muco e 
a apoptose, como se pode ver pela figura 11.

Estes fenómenos inflamatórios crónicos levam 
a alterações das vias aéreas (obstrução brônquica 
com limitação progressiva do fluxo aéreo) e do 
parênquima pulmonar, levando ao desenvolvimen-
to de enfisema pulmonar. 

Além da obstrução brônquica e do enfisema 
pulmonar (dois fenótipos da DPOC), o fumo do 
cigarro desencadeia também alterações na biologia 

da célula basal do epitélio respiratório. A agressão 
repetida leva à sua transformação maligna atra-
vés de mutações no ADN celular, e de perda de 
integridade da barreira epitelial2 (Fig. 2).

A obstrução brônquica e o enfisema são dois 
fenótipos de DPOC que, por um lado, estão as-
sociados a um risco elevado de CP e, por outro 
lado, a uma redução significativa na sobrevivência 
global do mesmo3,4.

Podemos concluir que o CP é uma das princi-
pais causas de morte na DPOC. A DPOC e o en-
fisema são fatores de mau prognóstico nos doen-
tes portadores de CP nomeadamente nos doentes 
cirúrgicos.

Apesar da evidência inequívoca do tabaco 
como fator de risco principal para a DPOC e para 
o CP, 15% dos homens e 53% das mulheres a 
nível mundial com diagnóstico de cancro são não 
fumadores; e nos doentes portadores de DPOC 
só cerca de 15% é que são fumadores, o que nos 
leva a considerar a predisposição genética tam-
bém como fator de risco destas duas patologias.

figura 1. Processo inflamatório desencadeado pelo fumo do cigarro (adaptado Bolse P, et al. Indian J Med 
Res. 2015;142(3):245-60).
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Estudos genómicos (Genome-Wide Associa-
tion studies [GWA]) identificaram regiões cro-
mossómicas (loci) 15q25 (IREB2) e 4q22 (FA-
M13A) associadas ao CP e à DPOC. As variantes 
de IREB2 contribuem para o maior risco de CP 
e a FAM13A para maior suscetibilidade para a 
DPOC5-7.

qual a relação entre cancro 
do Pulmão e tabaco?

A relação entre o consumo de tabaco e o CP 
está devidamente comprovada. Os primeiros tra-
balhos científicos que demonstraram claramente 

um risco significativo foram conduzidos por Ri-
chard Doll e Austin Hill, tiveram início em 1951 
e decorreram durante 40 anos (estudo prospetivo 
que envolveu 34.439 médicos britânicos que fo-
ram acompanhados durante 40 anos tendo-se 
verificado que a taxa de mortalidade na meia-i-
dade (35-69 anos) foi cerca de três vezes mais 
elevada entre os fumadores).

Em 1964, foi publicado um relatório do U.S. 
Department of Health and Human Services tam-
bém sobre os efeitos na saúde provocados pelo 
tabaco, mostrando uma relação causal entre o 
consumo do tabaco e algumas formas de cancro 
– de pulmão e laringe.

figura 2. Anomalias da biologia, função e diferenciação do epitélio respiratório devido ao fumo do cigarro 
(adaptado Cristal RG. Am J Respir Crit Care Med. 2014;190(12):1355-62).
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Quanto maior o número de cigarros consumi-
dos por dia, a precocidade de início dos hábitos 
tabágicos, e a profundidade da inalação, maior o 
risco de desenvolver CP. No entanto, mesmo con-
sumos ocasionais ou inferiores a 10 cigarros por 
dia elevam o risco8.

Também a exposição ao fumo ambiental au-
menta em 20 a 30% o risco de CP nos expostos 
regularmente em casa ou no seu local de trabalho9.

O fumo do tabaco contém mais de 7.000 
compostos químicos, dos quais cerca de 70 são 
cancerígenos.

Os principais carcinogéneos são as nitrosami-
nas e os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, 
que necessitam de sofrer ativação metabólica para 
exercerem os seus efeitos nocivos. Alguns destes 
metabolitos ligam-se ao ADN originando os aduc-
tos de ADN se estes aductos não forem reparados, 
originam codificações erradas e, consequente-
mente, mutações. Um determinante importante 
dos níveis de aductos do ADN (que podem ser 
usados para identificar os fumadores com um ris-
co aumentado de cancro) são as variações indivi-
duais da ativação metabólica, como, por exemplo, 
os polimorfismos genéticos dos genes responsá-
veis pela metabolização dos carcinogéneos, po-
dendo as células mutadas sofrer apoptose. Toda 
esta ativação é efetuada principalmente pelas en-
zimas do citocromo P450, mas também pelas li-
pogenases, mieloperoxidases, ciclogenases e mo-
noaminoxidases. O tabaco ataca constantemente 
o ADN das células, provocando alterações alea-
tórias em múltiplos genes, alterações essas que 
irão acumular-se ao longo dos anos e, eventual-
mente, corromper a combinação «certa» de ge-
nes, criando uma célula tumoral10.

Se a mutação ocorre numa região crítica de 
um oncogene (por exemplo, K-Ras), ou de um 
gene supressor tumoral (por exemplo, p53), pode 
levar à ativação do primeiro ou inativação do 
segundo. Múltiplos eventos destes levam ao apa-
recimento de células aberrantes com perda do 
controlo de crescimento e transformação malig-
na. É o balanço entre os mecanismos de carcino-
génese que parece estabelecer a predisposição 
individual para CP. O sistema do citocromo P450 

é codificado pela família de genes CYP que é 
polimorfa e tem capacidades enzimáticas diferen-
tes. Os fenótipos com menor capacidade de re-
paração do ADN estão associados a aumento do 
risco de CP. Por outro lado, o fumo do cigarro 
também potencia o efeito de alguns carcinogé-
neos ocupacionais, como, por exemplo, o asbes-
to levando a um aumento do risco de CP11. 

O risco de CP diminui com a suspensão do 
hábito de fumar e vai reduzindo à medida que 
aumenta o número de anos sem fumar, mas nun-
ca atinge o mesmo nível dos não fumadores e 
dos não expostos ao fumo ambiental.

que tiPo de intervenção em 
cessação tabágica deve ser 
efetuada no doente Portador 
de cancro do Pulmão? 

A cessação tabágica deve ser parte integrante 
do tratamento do doente oncológico. Cerca de 
metade dos fumadores continua a fumar após o 
diagnóstico de cancro. 

As dificuldades encontradas na cessação ta-
bágica do doente oncológico são principalmente 
o stress e a ansiedade causados pelo impacto do 
diagnóstico; a vivência da doença e os tratamen-
tos a que têm de ser sujeitos; as expetativas quan-
to ao futuro; o receio da recaída; os baixos níveis 
de autoconfiança; o impacto da doença a nível 
familiar e profissional; e, muitas vezes, o senti-
mento de culpa por não ter deixado de fumar.

Na maior parte dos casos, os membros fu-
madores do agregado familiar mantêm os hábi-
tos tabágicos, o que vai dificultar ainda mais o 
processo de cessação tabágica no doente. De 
modo a evitar esta situação, o agregado familiar 
deve ser envolvido, e se forem fumadores devem 
ser aconselhados a entrar num programa de ces-
sação. 

Os profissionais de saúde têm obrigação de 
incentivar os seus doentes oncológicos a abando-
narem os hábitos tabágicos, e a incluí-los num 
programa de cessação tabágica. O apoio deve ser 
feito por uma equipa multidisciplinar que deve 
abordar a dependência física e psicológica, alertar 
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acerca dos riscos de continuar a fumar e mostrar 
os benefícios da cessação. 

Os fumadores devem ser informados sobre as 
várias terapêuticas disponíveis, nomeadamente 
as terapêuticas a nível farmacológico e a nível 
comportamental. 

Os doentes portadores de CP são mais depen-
dentes da nicotina, o que implica um maior es-
forço, com um plano terapêutico mais agressivo, 
muitas vezes com necessidade de associações te-
rapêuticas, e com uma duração de tratamento 
mais prolongado, entre 6 a 12 meses. 

As guidelines recomendam o uso dos «5 As» 
(Abordar, Aconselhar, Avaliar, Ajudar e Acompa-
nhar) na abordagem do doente portador de CP. 

A terapêutica com substitutos de nicotina, a 
vareniclina e a bupropiona associados à terapêu-
tica comportamental são importantes na manu-
tenção da abstinência a longo prazo. Qualquer 
destas terapêuticas podem ser usadas de acordo 
com o perfil do doente, respeitando as indicações 
e efeitos secundários14-16.

quais os benefícios da 
cessação tabágica no doente 
Portador de cancro  
do Pulmão?

A cessação tabágica aumenta a qualidade de 
vida e a eficácia do tratamento, nomeadamente 
o tratamento cirúrgico, reduzindo o risco de com-
plicações operatórias, recidiva e o aparecimento 
de segundos tumores.

De acordo com uma meta-análise publicada 
no British Medical Journal, a cessação tabágica no 
doente portador de CP em estádio inicial aumen-
ta a sobrevivência em 15 a 20% dos doentes aos 
quais lhes é diagnosticado um cancro em estádio 
I a IIIA. A sobrevivência aos cinco anos daqueles 
que mantêm os hábitos tabágicos é cerca de 
33%. No grupo que suspendeu os hábitos tabá-
gicos, a sobrevida aumentou para cerca de 70%. 
Slatore, et al. analisaram o custo efetivo de um 
programa de cessação tabágica antes da cirurgia 
de ressecção pulmonar, ao fim de um ano e após 
cinco anos. Concluíram que existem vantagens 

significativas: diminuição do risco de doença; au-
mento do tempo de sobrevida; diminuição das 
complicações pós-operatórias; aumento da efi-
cácia da quimioterapia; diminuição das complica-
ções da radioterapia e aumento da qualidade 
de vida. 

A importância da cessação tabágica no prog-
nóstico e na qualidade de vida do doente porta-
dor de CP está devidamente documentada em 
oncologia, mas não é muito clara para os fuma-
dores, daí o papel importante dos profissionais de 
saúde no esclarecimento das dúvidas e receios do 
doente portador de CP.

Screening no cancro  
do Pulmão: o futuro?

Apesar da crescente evidência científica, não 
há, até à data, a nível mundial, nenhum progra-
ma nacional de rastreio do CP.

Nos Estados Unidos, dois grupos de trabalho 
reconhecidos internacionalmente (The US Preven-
tive Service Taskforce e National Comprehensive 
Cancer Network) publicaram recomendações ofi-
ciais17,18, e os programas de rastreio com TC de 
baixa dose para grupos de risco são compartici-
pados por seguradoras privadas.

Na Europa, a implementação do rastreio tem 
sido alvo de debate entre a comunidade científi-
ca e o poder político. As principais sociedades 
científicas envolvidas, nomeadamente a Socieda-
de Europeia de Pneumologia (ERS) e a Sociedade 
Europeia de Radiologia (ESR), advogam os bene-
fícios já demonstrados, embora alertem para os 
riscos da introdução de programas oportunistas 
e desajustados à realidade de cada país19.

A prevalência de tabagismo na Europa é a 
mais elevada a nível mundial. Estima-se que 29% 
da população com mais de 15 anos consumam 
produtos de tabaco. A perspetiva para os próxi-
mos é que a prevalência global na Europa venha a 
descer. No entanto, entre as mulheres a prevalên-
cia deve a manter-se elevada, ou mesmo aumen-
tar em alguns países20. A este fenómeno acresce 
os problemas dos novos produtos de tabaco e da 
poluição ambiental.
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Reconhecido um intervalo de 30 a 40 anos 
entre o pico de prevalência do tabagismo e o pico 
de mortalidade associada ao cancro, persiste a 
necessidade de desenvolver estratégias de preven-
ção e diagnóstico precoce entre a comunidade 
europeia, com particular foco no sexo feminino.

O que se perspetiva para o futuro é uma mo-
bilização extraordinária de recursos e um esforço 
multidisciplinar, que garantam não só protocolos 
de elevada qualidade e equipas solidamente pre-
paradas, mas também uma comunicação eficien-
te e permanente com os participantes.

Cabe a cada sistema de saúde desenvolver 
estratégias organizacionais que promovam progra-
mas-piloto rigorosamente desenhados, que pos-
sam validar as populações-alvo, as metodologias, 
o custo-benefício, etc.

Independentemente da estratégia individual 
de cada país, deverão ser assegurados padrões de 
qualidade transversais a toda a Europa e, ideal-
mente, registos de dados partilhados para poste-
rior análise conjunta.

qual a evidência científica  
e as recomendações atuais 
no rastreio do cancro  
do Pulmão?

Após vários anos de investigação, foi encon-
trado um modelo que comprova que o rastreio 
com TC de baixa dose reduz a mortalidade rela-
cionada com o CP.

À data, três grandes estudos mostraram-nos 
essa evidência.

O primeiro, e o maior dos três, o estudo ameri-
cano NLST, publicado em 2011, mostrou haver re-
dução de 20% da mortalidade relacionada por CP 
e 7% de redução da mortalidade global (Fig. 3)21.

O segundo estudo, o estudo Europeu NELSON, 
oriundo da Holanda e Bélgica (2018), mostrou 
uma redução da mortalidade por CP de 26% em 
homens e 30,01% em mulheres. A redução da 
mortalidade global não foi significativa (Fig. 4)22.

O terceiro estudo, LUSI, mais recente, decorreu 
na Alemanha (em 2019) e mostrou uma redução 
da mortalidade por CP de 7,4% em homens (não 

significativa) e 69% em mulheres. Também neste 
estudo não houve redução da mortalidade global 
(Fig. 5)23.

No que diz respeito à população-alvo, é con-
sensual a ideia de que a introdução de modelos 
preditivos de risco na seleção de candidatos au-
menta a eficácia de qualquer programa19. Entre 
os vários modelos desenvolvidos para o efeito, o 
uso do modelo do ensaio de screening do cancro 
da prostata, pulmão, coloretal e ovário (PLCOM 
M2012) (que integra a idade, história tabágica, 
raça, literacia, índice de massa corporal (IMC), 
DPOC, antecedentes pessoais e familiares onco-
lógicos), demonstrou maior sensibilidade24.

Não menos importante é a forma como a in-
formação sobre estes programas chega à popula-
ção em geral, e à população-alvo, em particular. A 
informação deve ser transmitida de forma clara, 
com conteúdos acessíveis a potenciais participantes 

figura 3. Número cumulativo casos de cancro de 
pulmão e mortes por cancro do pulmão (adaptado 
de National Lung Screening Trial Research Team, 
et al.21).
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com diferentes níveis de literacia. O interesse nes-
tes programas pode ser maior se for minimizado 
o estigma do tabaco como única causa do CP19.

A decisão de aderir a um programa de rastreio, 
bem como todas as decisões subsequentes devem 
ser altamente debatidas e partilhadas entre os pro-
fissionais de saúde e os potenciais participantes. 
Entre outros, há aspetos que devem ser obriga-
toriamente abordados: riscos e benefícios; expo-
sição a radiação; diferenças entre a TC de baixa 
dose do rastreio e a TC padrão de diagnóstico; 
exames e tratamentos subsequentes a achados 
positivos e riscos associados; taxa de falsos posi-
tivos; a relevância da cessação tabágica; valores 
e preferências pessoais do participante19,25. Esta 
estratégia de adesão, com base num modelo de 
partilha de decisão, implica um investimento sig-
nificativo em educação (não só da população, 
como dos profissionais de saúde), e em estraté-
gias de comunicação entre população, cuidados 
de saúde primários e unidades de rastreio.

A duração e a frequência dos programas ainda 
são discutíveis, mas rastreios anuais durante duas 
décadas após os 55 anos parecem ser os modelos 
mais promissores. As questões decorrentes dos no-
vos produtos de tabaco, nomeadamente os efeitos 
a longo prazo, contribuem para as principais dú-
vidas relativamente a estes dois aspetos19,26.

A integração da cessação tabágica num pro-
grama de rastreio é uma questão incontornável. 
A evidência mostra-nos que: os níveis de motiva-
ção entre os candidatos são elevados, quando 
comparados com a população em geral; a inter-
venção intensiva fomenta a abstenção, assim 
como um achado «positivo» ou «indeterminado» 
em TC promove a cessação abrupta e reduz a 
taxa de recorrência; os achados «negativos» não 
encorajam ao tabagismo. Um dos aspetos mais 
relevantes, publicado numa subanálise do NLST, 
é de que a abstenção tabágica nos grupos de 
controlo reduz a mortalidade por CP na mesma 
magnitude do screening (20%). Em conjunto, a 

figura 4. Número cumulativo de casos de cancro de pulmão e mortes por cancro do pulmão entre 
participantes masculinos (adaptado de de Koning HJ, et al.22).
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abstenção tabágica e o screening reduzem a mor-
talidade em 38%19,27.

Relativamente à estratégia de avaliação ima-
giológica, é consensual a utilização de TC de 

baixa dose, com protocolos que permitem ima-
gens de elevada acuidade diagnóstica com doses 
mínimas de radiação (dose efetiva máxima de 
1 mSv por exame).

figura 5. Número cumulativo de mortes por cancro do pulmão em geral (A) e por género (B) (adaptado 
de Becker N, et al.23).
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A leitura e interpretação dos exames deve ser 
realizada por radiologistas altamente diferencia-
dos, estando a Sociedade Europeia de Imagio-
logia Torácica a desenvolver um programa de 
certificação para o efeito. Está recomendado o 
recurso à inteligência artificial, através de soft-
ware de análise volumétrica e ferramentas de 
apoio à deteção de nódulos pulmonares e dis-
criminação de nódulos malignos (computer-as-
sisted detection-CADe; computer-assisted deci-
sion-CADx)19. 

Várias propostas já foram apresentadas para 
classificar os resultados dos exames de screening 
(Tabela 1). De uma forma geral, classificam os 
achados em «positivos», «indeterminados» ou 
«negativos» com base em avaliações de diâme-
tro e/ou volume.

De forma a garantir a qualidade, uniformizar 
a interpretação, relato e decisões face aos acha-
dos nos exames de rastreio, a American College 
of Radiology definiu a classificação Lung-RADSTM 

(Lung CT Screening Reporting And Data System). 
A segunda edição, Lung-RADSTM Version 1.1, pu-
blicada em 2019, introduziu critérios de avaliação 

volumétrica e é um valioso instrumento de apoio 
à decisão clínica, no que diz respeito a todo o 
programa de rastreio28.

O sobrediagnóstico, cujas consequências psi-
cossociais ainda não foram quantificadas, é inevi-
tável a qualquer programa de rastreio. Recomen-
dam-se estratégias para minimizar os riscos a ele 
associados: aplicar modelos de risco na seleção 
de participantes e avaliação de nódulos pulmona-
res; abordagem conservadora dos nódulos subsó-
lidos; quantificação do tempo de duplicação de 
volume; aumentar o intervalo entre rastreios para 
participantes com perfil de menor risco19.

Não há consensos internacionais sobre a orien-
tação dos achados acidentais e comorbilidades 
detetadas nos exames de rastreio. Quando clini-
camente significativos, devem ser reportados. É 
necessário definir algoritmos próprios e definir 
estratégias de orientação subsequentes. 

O custo-eficácia é bastante heterogéneo en-
tre os diferentes países europeus, pelas diferen-
ças inerentes aos sistemas nacionais de saúde. A 
evidência aponta para uma maior eficácia em 
mulheres e em participantes com perfil de alto 

tabela 1. Classificação dos resultados do screening

Positivo Indeterminado Negativo

Sólido Semi-
sólido*

Não 
sólido

Sólido Semi-
sólido*

Não sólido Sólido Semi-
sólido*

Não 
sólido

Lung-RADS† ≥ 8 mm ≥ 6 mm – 6 - < 8 mm < 6 mm ≥ 30 mm < 6 mm‡ < 30 mm

BTS ≥ 300 mm3 e 
Brock§ ≥ 10%

– – ≥ 300 mm3 e 
Brock < 10%

80 - < 300 mm3

≥ 5 mm < 80 mm3

< 5 mm

EUPS ≥ 300 mm3 – – 100 - < 300 mm3 ≥ 5 mm < 100 mm3 < 5 mm

NCCN 8 mm ≥ 6 mm 6-7 mm ≥ 6 mm ≥ 20 mm ≤ 5 mm ≤ 19 mm

I-ELCAP ≥ 15 mm 6-14,9 mm† < 6 mm ou
6-14,9 mm‡

< 6 mm ou
6-14,9 mm‡

Qualquer 
tamanho

Sem nódulos 
não 

calcificados

*Refere-se à dimensão do componente sólido.
†O menor e maior eixos devem ser medicos à escala decimal e é reportado o diâmetro médio (também à escala decimal).
‡Diâmetro total.
§Brock model for pulmonar nodules.
Lung-RADS: Lung CT Screening Reporting and Data System; BTS: British Thoracic Society ; EUPS: European Union Position Statement on Lung 
Cancer Screening; NCCN: National Comprehensive Cancer Network; I-ELCAP: International Early Cancer Action Program. 
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risco. Os principais fatores determinantes são os 
critérios de inclusão, os algoritmos de decisão 
sobre os achados positivos, os intervalos de 
screening, a integração de estratégias de cessa-
ção tabágica e as comorbilidades relacionadas 
com o tabaco19.

com base no rastreio, 
Podemos inferir diferenças 
de género?

Qualquer programa de rastreio deve contem-
plar uma abordagem diferente na captação de 
participantes entre homens e mulheres. Em geral, 
os homens são mais resistentes em procurar aju-
da médica.

As estratégias de intervenção no âmbito da 
cessação tabágica, componente imprescindível 
num programa de rastreio de CP, também dife-
rem entre géneros.

Em vários estudos foi demonstrada uma redu-
ção da mortalidade mais significativa em mulheres 
do que em homens: o estudo europeu NELSON 
mostrou uma redução da mortalidade por CP de 
26% em homens e 30,01% em mulheres. O es-
tudo LUSI encontrou diferenças mais significa-
tivas: uma redução da mortalidade por CP de 
7,4% em homens e 69% em mulheres. 

A análise dos dados do NLST sugere que a 
heterogeneidade da mortalidade entre géneros 
pode resultar de diferenças decorrentes de subti-
pos histológicos, com prevalência diferente entre 
géneros. O risco de mortalidade relativo por sub-
tipo histológico foi, naquele estudo, de 0,75 para 
adenocarcinoma, 0,71 para todos os carcinomas 
de não pequenas células não escamosas e 1,23 
para tumores de células escamosas e 0,9 para 
carcinoma de pequenas células. 

No estudo LUSI, as mulheres apresentavam 
maior prevalência de adenocarcinomas e uma 
prevalência significativamente inferior de carcino-
mas de pequenas células. No entanto, o número 
reduzido de mortes por cancro neste estudo não 
permitiu inferir sobre a diferença de mortalidade 
entre género, com base em diferenças histológi-
cas19,21-23.

rastreio como oPortunidade 
de outro diagnóstico que não 
cancro?

Os achados acidentais e as comorbidades en-
contradas no decurso de um programa de ras-
treio podem ter valor acrescentado. 

No estudo NLST, houve uma redução de 6,7% 
da mortalidade global no braço da TC de baixa 
dose, embora 10% da mortalidade global estives-
se relacionada com patologias respiratórias que 
não cancro. No mesmo estudo, a principal causa 
de morte foram as doenças cardiovasculares21. 
Um subcoorte do estudo NELSON demonstrou 
que as fraturas vertebrais e a densidade óssea 
vertebral se associam de forma independente à 
mortalidade global29.

A integração de outras patologias relaciona-
das com o tabaco, visíveis em TC de baixa dose, 
como o enfisema, a fibrose pulmonar, as doenças 
cardiovasculares e osteoporose deve ser conside-
rada. A sua inclusão adensa o caráter preventivo 
do rastreio, reduz a mortalidade global e aumen-
ta o custo-efetividade do programa19.

qual o PaPel dos 
biomarcadores no diagnóstico 
do cancro do Pulmão?

O papel dos biomarcadores no diagnóstico 
precoce do CP está limitado ao campo dos en-
saios clínicos e, até ao momento, não há evidên-
cia científica que suporte o papel dos biomarca-
dores no rastreio do CP30.

A expetativa é que possam vir a trazer mais-
valias no âmbito da seleção de grupos de risco e 
na avaliação de nódulos indeterminados.

Neste contexto, os biomarcadores foram tes-
tados por duas técnicas não invasivas: biópsia lí-
quida numa amostra de sangue periférico e aná-
lise de componentes voláteis do ar exalado.

Durante programas de screening, o ADN plas-
mático não foi preditor de risco para o CP, mas 
foi preditor de sobrevida à data da cirurgia31. É 
também sabido que a quantidade de ADN circu-
lante aumenta sobretudo em estádios avançados, 
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o que o torna uma opção pouco apetecível para o 
contexto de rastreio.

No entanto, um ensaio com microRNA (miR-
NA) demonstrou que este componente pode ter 
valor preditivo, de diagnóstico e prognóstico; pode 
reduzir a taxa de falsos positivos da TC de baixa 
dose, contribuindo assim para uma melhor eficá-
cia do rastreio do CP19,30,32. Está em curso um 
estudo italiano (bioMILD) que o testará prospeti-
vamente.
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O que significa estadiar O 
cancrO dO pulmãO cOm 
a classificaçãO tnm?

Estadiar o cancro do pulmão (CP) com base 
na classificação TNM significa classificar o tumor 
de acordo com a sua extensão anatómica. Ou, 
dito de outra forma, implica agrupar doentes com 
CP com outcomes clínicos similares, de uma ma-
neira exequível e numa linguagem internacional. 

O sistema de classificação subjacente a este 
tipo de patologias – o TNM, neste caso – tem de 
cumprir dois objetivos fundamentais: ser aplicável 
independentemente da terapêutica utilizada e ter 
a possibilidade de ser complementado posterior-
mente, com dados da anatomopatologia e/ou 
cirurgia. 

O TNM é um sistema de classificação aceite 
internacionalmente, proposto pela International 
Association For The Study of Lung Cancer (IAS-
LC). Atualmente, encontra-se em vigor a 8.ª edi-
ção, definida a partir de uma análise detalhada 
de uma base de dados internacional com 94.708 
doentes de 16 países, com o diagnóstico  de CP 
entre 1999 e 20101. Aplica-se a todos os carci-
nomas do pulmão incluindo carcinoma do pul-
mão de não pequenas células (CPNPC), cancro do 
pulmão de pequenas células (CPPC) e aos tumo-
res carcinóides broncopulmonares.

A classificação é feita em função da descrição 
da extensão anatómica do tumor e baseia-se em 
três componentes fundamentais (T, N e M): o T 
refere-se à extensão, tamanho e localização do 
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tumor primário; o N indica o envolvimento gan-
glionar regional; e o M está relacionado com a 
presença de metástases à distância.

Há duas classificações distintas do TNM: a 
clínica (cTNM) e a patológica (pTNM). 

A classificação clínica tem a ver, essencial-
mente, com a avaliação clínica (história clínica, 
avaliação das comorbilidades, do performance 
status e exame objetivo), exames imagiológicos 
(tomografia computorizada [TC] ou tomografia 
de emissão de positrões [PET]), endoscópicos 
(broncoscopia com ou sem ecoendoscopia), bióp-
sia (toracoscopia, biópsia pleural, mediastinosco-
pia) e/ou exploração cirúrgica ou outras técnicas 
consideradas relevantes como a citologia pleural 
ou pericárdica. A correta classificação clínica é 
essencial para o planeamento da terapêutica ade-
quada. 

A classificação patológica realiza-se depois da 
cirurgia e tem como objetivo orientar a terapêu-
tica adjuvante. Fornece informações prognósticas 
e calcula os outcomes terapêuticos. 

Há ainda alguns símbolos relacionados com a 
classificação TNM que podem ser utilizados em 
situações especiais da classificação clínica ou pa-
tológica e que são o «m», «y», «r» e «a».

O sufixo «m» indica a presença de tumores 
primários múltiplos num órgão e deve ser utili-
zado entre parêntesis após a categoria T mais 
elevada, T2(m) por exemplo. O prefixo «y» pode 
ser utilizado nos casos em que a classificação é 
realizada durante ou após terapêutica multimo-
dal, como ypTNM. O prefixo «r» corresponde a 

Capítulo 2
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tumores recorrentes, após um intervalo livre de 
doença. O prefixo «a» indica que a primeira clas-
sificação foi determinada por autópsia. 

Cada um dos componentes T, N, M ou pT, 
pN, pM é subdividido em várias categorias de 
acordo com os descritores e as diferentes com-
binações são agrupadas e permitem-nos definir 
o estádio do tumor (por exemplo, a combinação 
T1aN2M0 corresponde ao estádio IIIA). O T 
pode variar entre Tx (tumor que não pode ser 
avaliado em exames de imagem/broncoscópicos 
mas com citologias positivas na expetoração/
secreções) e T4 que é um tumor superior a sete 
centímetros ou associado a vário(s) nódulo(s) 
separados em diferentes lobos ipsilaterais do 
tumor primário, ou que invade diretamente al-
guma das seguintes estruturas: diafragma, me-
diastino, coração, grandes vasos, nervo laríngeo 
recorrente, traqueia, carina, esófago ou corpo 
vertebral. O N varia entre N0 (ausência de me-
tástases em gânglios linfáticos regionais) e N3 
(metástases em gânglios linfáticos mediastínicos 
ou hilares contralaterais, escalenos ou supracla-
viculares ipsi ou contralaterais). O M pode variar 
entre M0 (ausência de metástases) e M1c (múl-
tiplas metástases extratorácicas em um ou vá-
rios órgãos1-3).

Esta classificação do CP é fundamental para 
o clínico, pois permite uma melhor abordagem 
do doente no planeamento da terapêutica, com 
posterior avaliação dos seus resultados. Contribui 
também para a investigação contínua nesta área 
e serve de suporte para atividades/programas que 
visam o controlo da doença.

Na prática clínica, o estadiamento pela classi-
ficação TNM, o subtipo histológico, as caraterís-
ticas moleculares do próprio tumor e algumas 
caraterísticas do doente são fatores de prognós-
tico do CP. 

Há exames de imagem 
fundamentais para fazer  
um estadiamentO cOrretO?

Sim, há exames de imagens que são funda-
mentais para um correto estadiamento do CP. 

Destacamos a importância da TC de tórax, 
preferencialmente com contraste, indicada em 
todos os doentes com CP. Na maioria dos doen-
tes, permite-nos avaliar o T, o N e «algum» M. A 
TC de tórax com contraste permite caraterizar o 
tamanho e a localização anatómica do tumor, 
bem como a invasão de estruturas adjacentes, a 
presença e a localização de doença ganglionar 
regional e a presença de doença metastática pleu-
ropulmonar ou extrapulmonar regional, como le-
sões ósseas ou musculares. É também fundamen-
tal obter uma TC do abdómen superior para 
avaliação da presença de metastização a nível 
hepático, renal e suprarrenal. 

A PET apresenta um papel complementar à TC 
em duas situações particulares: deteção de envol-
vimento ganglionar ou doença oculta à distância 
não detetável (cerca de 4-12% em estádios I-III) 
e determinação da natureza de algumas lesões 
equívocas na TC. Estudos aleatorizados demons-
traram que a utilização da PET-TC no estadiamen-
to diminui significativamente a taxa de toracoto-
mias4 e de (quimio)radioterapia desnecessárias.

A evidência global aponta para um estadia-
mento TNM mais correto se realizado por PET-TC5.

O estudo imagiológico do sistema nervoso 
central (SNC) deverá ser realizado em todos os 
doentes com CPNPC com intuito curativo e em 
todos os doentes com CPPC. Este estudo deverá 
ser realizado preferencialmente por ressonância 
magnética (RM) com contraste, contudo, se for 
impossível a sua realização, a TC cranioencefálica 
com contraste é uma alternativa aceitável. 

Há uma sequência ideal para 
a realizaçãO dOs exames de 
estadiamentO?

O estadiamento clínico começa com uma ava-
liação clínica o mais completa possível, com história 
clínica com avaliação dos hábitos tabágicos, ava-
liação das comorbilidades, performance status e 
exame objetivo do doente. Seguem-se os exames 
imagiológicos que já foram também previamente 
referidos como TC tórax, abdómen superior e 
cranioencefálica. E a partir deste ponto deixa de 
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haver uma marcha ideal e vai depender do «pri-
meiro» cTNM. Por exemplo, se for um tumor com 
envolvimento ganglionar mediastínico e supracla-
vicular e com metastização pulmonar contralate-
ral e óssea múltipla e suprarrenal bilateral, o ob-
jetivo é fazer o diagnóstico histológico o mais 
célere possível, por broncofibroscopia, não fazer 
uma PET-TC ou o estadiamento mediastínico. 

Em algumas situações, a identificação de le-
sões equívocas de metastização nos exames de 
imagem iniciais ou a presença de sintomatologia 
específica pode tornar necessária a realização de 
exames de estadiamento subsequentes específi-
cos como a toracocentese e as biópsias pleurais 
na presença de derrame pleural, ou a confirma-
ção histológica de um local de oligometastização.

No caso de um tumor central, com dimensões 
superiores a três centímetros ou se existir um «N» 
suspeito em TC e/ou PET-TC, sem lesões suspeitas 
de secundarização na TC abdómen superior e 
cranioencefálica, é obrigatório prosseguir para o 
estadiamento mediastínico através de técnicas 
minimamente invasivas, nomeadamente a ecoen-
doscopia brônquica (EBUS) e/ou esofágica (EUS)6. 
As técnicas de EBUS e EUS são complementares7, 
sendo a punção aspirativa transbrônquica por 
EBUS fundamental para o diagnóstico e estadia-
mento das cadeias ganglionares mediastínicas ou 
hilares e/ou de lesões parenquimatosas centrais. 
O EUS é mais utilizado nas cadeias ganglionares 
não acessíveis ao EBUS e na obtenção de material 
da suprarrenal esquerda, quando existe metasti-
zação. Atualmente, estas técnicas de ecoendosco-
pia são seguras, têm baixas taxas de complicações 
e fornecem material citológico para a carateriza-
ção anatomopatológica do tumor e para a reali-
zação de estudos imuno-histoquímicos e molecu-
lares. A mediastinoscopia é também um método 
de estadiamento mediastínico e tem as suas indi-
cações bem definidas. 

Nestas situações, sempre que há ausência de 
metástases à distância, o estadiamento mediastínico 
é fundamental para a decisão terapêutica, sendo 
um dos fatores de prognóstico mais importantes. 

Se não se verificar envolvimento mediastínico 
pelos métodos de imagem (TC tórax e PET-TC) e 

se o tumor primário for periférico e tiver dimen-
sões inferiores ou iguais a três centímetros, pode 
avançar-se para cirurgia. 

Importa referir que nos CPPC só será neces-
sária a realização de estadiamento mediastínico 
em doentes candidatos a ressecção cirúrgica. 

Em resumo, o mais correto é adequar a se-
quência de exames de diagnóstico e de estadia-
mento a cada caso particular.

que valOr prOgnósticO 
têm Os descritOres de 
estadiamentO dO cancrO 
dO pulmãO?

Os descritores dos T relacionam-se com o ta-
manho do tumor, localização endobrônquica, 
atelectasia/pneumonite obstrutiva e invasão de 
estruturas. Na 8.ª edição do TNM ficou bem es-
tabelecido que o tamanho do tumor é um im-
portante fator de prognóstico1. Demonstrou-se a 
existência de diferenças significativas no prognós-
tico de tumores abaixo dos cinco centímetros, o 
que levou a uma subdivisão dos T1 e dos T2 
utilizando os três centímetros como cutpoint en-
tre eles. Depois, pelo prognóstico, foram agrupa-
dos em T3 (entre cinco mas inferior ou igual a 
sete centímetros) e T4 (superiores a sete centíme-
tros). Tumores endobrônquicos que não envolvem 
a carina e atelectasia/pneumonite obstrutiva total 
têm prognóstico de T2. Também como T2, a in-
vasão da pleura visceral pode ser definida como 
invasão para além da camada elástica ou invasão 
da superfície pleural, sendo esta última associada 
a pior prognóstico.

O envolvimento do diafragma tem prognósti-
co de T4. Relativamente ao N, o número de esta-
ções ganglionares envolvidas tem fator prognós-
tico (sobrevivência aos cinco anos: pN0 – 75%, 
pN1 – 49%, pN2 – 36% e pN3 – 20%). 

A recomendação da 8.ª edição é ser realizada 
a quantificação da doença ganglionar baseada no 
número de estações ganglionares atingidas. A 
análise de sobrevivência realizada a doentes sub-
metidos a cirurgia e estadiamento ganglionar in-
traoperatório, subclassificou a doença em quatro 
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categorias: N1a – envolvimento de uma única 
estação N1; N1b – envolvimento de múltiplas es-
tações N1; N2a: N2a1 – envolvimento de uma 
única estação N2 sem envolvimento N1; N2a2 – 
envolvimento de uma única estação N2 com en-
volvimento N1; N2b – envolvimento de múltiplas 
estações N2. A taxa de sobrevivência aos cinco 
anos dos doentes que foram submetidos a res-
secção completa, de acordo com o N patológico, 
foi: N1a (59%); N1b (50%); N2a1 (54%); N2a2 
(43%); e N2b (38%)8. A quantificação da doen-
ça ganglionar redefine o prognóstico da doença. 

Quanto aos descritores do M, o número de 
metástases é um fator de prognóstico. Em termos 
de curvas de sobrevivência, as dos M1a e M1b 
são similares, contudo são grupos que têm de ser 
obrigatoriamente diferenciados por terem dife-
rentes formas de abordagem diagnósticas e tera-
pêuticas. Os M1c têm o pior prognóstico com 
sobrevivências medianas de 5,2 meses8. Os locais 
de metastização não demonstraram diferenças no 
prognóstico da doença, exceto a metastização 
nas suprarrenais. 

tOdOs Os dOentes devem 
fazer tOmOgrafia de emissãO 
de pOsitrões-tOmOgrafia 
cOmputOrizada nO 
estadiamentO inicial?

A PET-TC de corpo inteiro tem elevada sensi-
bilidade na deteção de doença local e à distância, 
sendo superior à TC na avaliação do envolvimen-
to ganglionar regional e na deteção de metasti-
zação à distância. O seu contributo no estadia-
mento do CP, principalmente do CPNPC, tem-se 
revelado cada vez mais importante, sendo atual-
mente utilizada como um exame de rotina no 
estadiamento destes tumores5. 

As guidelines National Comprehensive Cancer 
Network (NCCN) recomendam a realização de PET
-TC para avaliação de todos os doentes com CPNPC 
do estádio I ao IV9. Os achados positivos encon-
trados quer no envolvimento ganglionar quer na 
suspeita de doença metastática à distância, reque-
rem confirmação anatomopatológica, podendo 

neste último caso ser necessário complementar o 
estudo com exames de imagem dirigidos. 

No entanto, noutras guidelines como as da 
European Society for Medical Oncology (ESMO)10 
ou National Institute for Health and Care Excel-
lence (NICE)10, a indicação para a realização de 
PET-TC está recomendada em todos os doentes 
elegíveis para tratamento com intuito curativo, 
sendo o seu uso nos doentes em estádio IV ao 
diagnóstico menos consensual. Essa decisão po-
derá ser tomada em reuniões multidisciplinares.

O papel da PET-TC no estadiamento do CPPC 
comparativamente com o do CPNPC não está tão 
bem definido. Há guidelines americanas que não 
recomendam a PET-TC por rotina no estadiamen-
to do CPPC, mas as da NCCN12 e as europeias 
defendem o seu uso na suspeita de doença limi-
tada. O objetivo é a exclusão de metastização à 
distância e uma melhor avaliação do envolvimen-
to mediastínico, para planeamento da radiotera-
pia ou para decisão sobre uma eventual aborda-
gem cirúrgica. Há muitos estudos que demostram 
um upstaging ou um downstaging da doença 
após realização da PET-TC, alterando desta forma 
as estratégias terapêuticas usadas12. 

Há papel para a ressOnância 
tOrácica nO estadiamentO 
dO cancrO dO pulmãO?

A RM pulmonar fornece imagens estruturais 
e funcionais quantitativas sem radiação ionizante, 
mas tem um uso clínico limitado devido à baixa 
intensidade de sinal do parênquima pulmonar. 
Atualmente, as novas técnicas de aquisição e mé-
todos de aceleração de RM expandiram as opor-
tunidades desta técnica no estudo do pulmão, de 
tal modo que a Sociedade Fleischner promoveu 
um documento de consenso sobre o uso da RM 
nas doenças pulmonares, onde o estadiamento 
do CP é uma das indicações em há dados que 
suportam a sua aplicação clínica, bem como a 
caraterização de nódulos pulmonares13.

O papel da RM no estadiamento do CP no 
passado tinha indicações muito específicas como 
o correto estadiamento do tumor de Pancoast.
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Nos últimos anos surgiram diversos estudos 
no CPNPC que demonstram uma superioridade 
da RM relativamente à TC na caraterização do T 
e equivalência à PET-TC na avaliação do N13. 

No estadiamento do CPNPC, a RM de difusão 
de corpo inteiro demonstra resultados de precisão 
e eficácia sobreponíveis à PET-TC. Contudo, é 
mais útil para a deteção de metástases cerebrais 
e hepáticas vs. a PET-TC que demonstrou ser mais 
eficaz na deteção de envolvimento ganglionar e 
tecidos moles. 

Há também estudos14,15 que tentaram demons-
trar a superioridade da associação PET/RM vs. PET/
TC no estadiamento do CP. Os resultados são 
ainda pouco consistentes na sua aplicabilidade 
clínica e são necessários mais estudos prospeti-
vos, aleatorizados e multicêntricos.

O papel da RM como potencial alternativa à 
PET-TC no estadiamento do CP é promissor. 

caraterizar a dOença 
metastática é fundamental?

Sim, é fundamental. Não é adequado tratar 
CP sem um correto estadiamento e isso também 
implica uma adequada caraterização da doença 
metastática. A presença e o número de metásta-
ses são fatores de prognóstico. 

Atualmente, pela 8.ª edição da classificação 
TNM, o descritor M encontra-se dividido em três 
categorias: M1a para a presença de envolvimen-
to pulmonar contralateral, envolvimento da pleu-
ra ou do pericárdio; M1b que é denominada a 
doença oligometastática, com uma metástase úni-
ca extratorácica, ou o envolvimento de um gân-
glio único não regional relativamente ao tumor; 
M1c para tumores com múltiplas metástases afe-
tando um ou mais órgãos. 

Sabe-se que as curvas de sobrevivência dos 
M1a e M1b são similares, no entanto, estes dife-
rem no que diz respeito à abordagem diagnóstica 
e terapêutica8. Um doente com múltiplas metás-
tases (M1c) é sempre classificado como um está-
dio IVB, independentemente dos descritores T e 
N, sendo a taxa de sobrevida destes doentes aos 
cinco anos de 0%8.

Claramente há diferenças na abordagem, na 
terapêutica e no prognóstico neste grupo, o que 
é bem ilustrado nos doentes com oligometásta-
ses, em que estas são abordadas, muitas vezes, 
com intuito curativo como radioterapia ablativa 
ou abordagem cirúrgica. 

Importa ainda referir que a presença de me-
tástases em localizações específicas pode condi-
cionar a necessidade de utilização de determina-
das terapêuticas, nomeadamente a utilização de 
radioterapia holocraniana na presença de metás-
tases intracranianas múltiplas ou a utilização de 
radioterapia em metástases ósseas em doentes 
com queixas álgicas marcadas.

Assim, os doentes com CP metastizado (está-
dio IV) representam um grupo heterogéneo de 
doentes, sendo fundamental uma correta carate-
rização da doença metastática, pois só desta for-
ma conseguiremos oferecer a melhor abordagem 
terapêutica aos nossos doentes.

O estadiamentO dO sistema 
nervOsO central deve ser 
realizadO em tOdOs Os 
dOentes? pOr que métOdO?

A literatura não é clara. O estadiamento do 
SNC nos doentes com CP difere consoante as 
guidelines utilizadas e consoante a histologia.

Nos doentes com CPNPC, existe alguma con-
trovérsia relativamente ao estadiamento do SNC, 
com algumas divergências entre as diferentes 
guidelines internacionais. A NCCN9 recomenda-o 
em todos os doentes com estádios II, III e IV, 
sendo que, nos doentes com estádio IB, conside-
ra-o opcional doentes de alto risco com tumores 
superiores a cinco centímetros ou de localização 
central. A ESMO6,10 recomenda o estadiamento 
do SNC em todos os doentes tratados com intui-
to curativo e recomenda ainda a sua realização 
nos doentes em estádio IV, se disponível, mesmo 
que assintomáticos. Guidelines como a de NICE11 
recomendam a sua realização nos doentes com 
estádio II e III, tratados com intuito curativo.

A doença leptomeníngea é uma complica-
ção letal dos tumores sólidos, mais comum nos 



M. Felizardo, C. Custódio 

18 100 perguntas chave no cancro do pulmão

adenocarcinomas e está associada a um prognós-
tico muito reservado. Nesta situação deve ser rea-
lizado o estudo com RM do SNC e da medula e 
complementado com estudo citológico do líquido 
cefalorraquidiano. 

Relativamente ao CPPC, é consensual, nas di-
ferentes guidelines internacionais, que deve ser 
realizado o estadiamento do SNC em todos os 
doentes. Cerca de 15% dos doentes apresentam 
metastização cerebral ao diagnóstico, sendo que, 
destes, aproximadamente 30% são assintomáti-
cos. A identificação e tratamento precoce das 
metástases cerebrais é fundamental para prevenir 
o desenvolvimento de morbilidades neurológicas 
irreversíveis. 

O raciOcíniO é O mesmO  
para estadiar carcinOma  
dO pulmãO de pequenas 
células e carcinOma dO 
pulmãO de nãO pequenas 
células?

Sim. Sendo o objetivo do estadiamento a per-
ceção da extensão anatómica do tumor, para que 
desta forma seja possível fazer uma avaliação 
mais precisa do prognóstico e tomar uma decisão 
sobre a melhor abordagem terapêutica disponí-
vel, o raciocínio é semelhante para o CPPC e o 
CPNPC. 

Historicamente, o estadiamento anatómico do 
CPPC baseou-se no sistema do Veterans Adminis-
tration Lung Study Group (VALSG) que dividia o 
estadiamento em doença limitada e extensa. A 
doença limitada referia-se ao envolvimento tumo-
ral confinado a um dos hemitórax, com a possibi-
lidade de abranger, num único campo de irradia-
ção, o tumor primitivo e os gânglios regionais. A 
doença extensa referia-se à presença de doença 
para além de um dos hemitórax, incluindo doen-
ça metastática não abrangida por um único cam-
po de irradiação. Na doença limitada, estava 
incluída a presença de doença nos gânglios hila-
res, mediastínicos e supraclaviculares contralate-
rais, assim como o derrame pleural ipsilateral 
(benigno ou maligno), desde que houvesse a 

possibilidade de utilização de apenas um campo 
de radioterapia. 

Atualmente, defende-se que o estadiamento 
do CPPC deve ser baseado também, tal como o 
do CPNPC, na 8.ª edição da classificação TNM 
proposta pela IASLC. 

Se aplicarmos a classificação TNM à antiga 
classificação do VALSG, concluímos que a doença 
limitada corresponde aos estádios I a III (qualquer 
T ou N e M0), estando excluídos os tumores T3 
ou T4, com múltiplos nódulos pulmonares, que 
não possam ser abrangidos por um único campo 
de RT. A doença extensa inclui todos os está-
dios IV (presença de M1 a,b ou c, independente-
mente do T ou do N) e tumores T3 ou T4 que 
incluam múltiplos nódulos pulmonares, como já 
referido anteriormente9. O que se verifica, na 
prática, é que a maioria da literatura e das guide-
lines existentes utiliza a combinação destes dois 
sistemas de classificação para o estadiamento ana-
tómico dos CPPC.

O estadiamento, através da classificação TNM, 
não altera significativamente as estratégias tera-
pêuticas usadas, mas permite uma melhor estra-
tificação em termos de prognóstico, uma melhor 
seleção dos doentes potencialmente elegíveis 
para cirurgia e um melhor planeamento da radio-
terapia. 

Os exames de estadiamento utilizados são si-
milares para os dois tipos de CP, tendo as parti-
cularidades de cada um deles sido apresentadas 
nas questões abordadas anteriormente. Importa 
reforçar que o CPPC é um tumor altamente agres-
sivo, que progride rapidamente, por isso o esta-
diamento clínico não deve atrasar o início da te-
rapêutica, pelo risco de poder existir um declínio 
muito rápido na performance status do doente.

Há lugar para O 
reestadiamentO clínicO nO 
cancrO dO pulmãO? em que 
situações?

Sim, há lugar para o reestadiamento clínico 
no CP. Deve ser realizado nos doentes em que se 
verifica recidiva da doença, nomeadamente nos 
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doentes com estádio I a III de doença e nos doen-
tes com estádio IV, com doença oligometastática 
em que todos os locais de metastização tenham 
sido submetidos a terapêutica definitiva. Após a 
terapêutica inicial, estes doentes são mantidos 
em follow-up clínico e imagiológico e, por vezes, 
são apenas os sintomas «de novo» que orientam 
o clínico na pesquisa de recidiva da doença.

Nestas situações, o reestadiamento deve ser 
realizado recorrendo a PET-TC e RM cranioencefá-
lica, podendo exigir nova biópsia para obtenção 
de confirmação anatomopatológica e subsequen-
tes estudos moleculares. Esta reclassificação é fun-
damental para o novo planeamento do tratamen-
to, principalmente nos dias de hoje em que as 
armas terapêuticas surgem a um ritmo vertiginoso. 

Há ainda estudos que demonstram que se jus-
tifica um reestadiamento clínico em casos de doen-
ça rapidamente progressiva, quando há um atraso 
de quatro a oito semanas no início da terapêutica16. 
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Qual o paradigma atual  
do diagnóstico 
anatomopatológico dos 
doentes com carcinoma  
do pulmão de não peQuenas 
células?

O estudo dos doentes com suspeita de can-
cro do pulmão (CP) é complexo, consumidor de 
tempo, de recursos, e muito dependente da 
instituição onde é feito o diagnóstico. A não 
existência de consenso sobre tempos mínimos 
para cada etapa do processo pode resultar em 
piores resultados para os doentes. Nas últimas 
décadas, o papel crucial da anatomia patológica 
(AP) no diagnóstico (classificação morfológica 
do subtipo de tumor1), no estudo genético e na 
avaliação de expressão de ligando de morte 
celular programado 1 (PD-L1), levou à criação 
de normas de orientação em 2019, pela Socie-
dade Portuguesa de AP (SPAP) e a Sociedade 
Portuguesa de Citologia (SPC). Criadas com o 
intuito de harmonizar os diagnósticos, otimizar 
os estudos genéticos e implementar a avaliação 
sistemática do status de PD-L1, as recomenda-
ções (Recomendações da SPAP e SPC para Diag-
nóstico e Orientação Terapêutica no Carcinoma 
de Não Pequenas Células do Pulmão) estão dis-
poníveis no site destas sociedades e tiveram o 
apoio e a divulgação da Merck Sharp & Dohme, 
Lda. Pretende-se que o diagnóstico em AP seja 
célere, como tal, é imperativo que se crie flu-
xogramas de trabalho, de modo a permitir a 

anatomia patológica e genética 
no diagnóstico do cancro  
do pulmão
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compreensão e posterior otimização de todas as 
etapas dos processamentos nos serviços de ana-
tomia patológica (SAP), tendo em conta as vá-
rias fases do processamento (Fig. 1), enquadra-
das nas normas internacionais2. De modo a 
permitir uma maior eficiência das etapas de 
processamento, acrescentaria dois pontos a es-
tas normas, na fase pré-analítica, que também 
é da responsabilidade dos clínicos, o envio de 
informação clínica «detalhada e precisa» do 
utente; na fase analítica, a coordenação eficien-
te e «rotineira» entre anatomopatologistas e 
técnicos. 

como fazer a gestão  
do material  
cito-histológico?

O material citológico e/ou histológico, coexis-
tindo, deve ser visto em conjunto, permitindo 
uma melhor gestão da amostra; pode ser colhido 
por várias técnicas, estas podem ser complemen-
tares e são usadas tendo em conta um conjunto 
de pressupostos, pelo que a decisão de qual ou 
quais as mais rentáveis/adequadas deve ser mul-
tidisciplinar3. Com os avanços terapêuticos obser-
vados nos últimos anos (por exemplo, terapêuti-
cas-alvo e imunoterapia), torna-se necessário ir 
além da colheita de material para diagnóstico 
morfológico, técnicas complementares (por exem-
plo, imuno-histoquímica) passam a ser relevan-
tes para a obtenção de material viável para estu-
dos moleculares. Assim sendo, para uma correta 

Capítulo 3
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gestão da amostra devem os SAP criar um proto-
colo, em contexto multidisciplinar, definindo para 
cada etapa o procedimento mais célere. O Centro 
Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) 
criou um protocolo permitindo um melhor work-
flow (Fig. 2). 

o diagnóstico de carcinoma  
do pulmão de não peQuenas 
células em citologia face  
às atuais exigências  
é célere?

Apesar dos avanços recentes na abordagem 
terapêutica, o prognóstico do CP mantém-se 
pouco satisfatório, cerca de 70% são inoperá-
veis, apresentando-se como forma avançada e, 
muitas vezes, a citologia é o único material dis-
ponível para diagnóstico. Tendo em conta o que 
está definido como boas práticas para a obten-
ção de citologias1, e de acordo com as novas 

recomendações da CAP/IASLC/AMP4, toda a ci-
tologia com celularidade adequada pode ser 
utilizada para diagnóstico, status PD-L1 e estu-
dos moleculares, devendo para o efeito ser rea-
lizado um citobloco e preferencialmente fixada 
em formol tamponado a 10%. A citologia é um 
método que tem a vantagem de ser sensível, 
rápido, económico e com mínimo de risco para 
o doente. 

é possível fazer-se  
a avaliação do pd-l1  
em citologia?

A realização do PD-L1 em biópsia continua a 
ser preferível, porque geralmente oferece uma 
maior representatividade e amostragem morfoló-
gica da neoplasia. Contudo, vários estudos de-
mostraram uma elevada concordância entre as 
expressões do PD-L1 obtidas em amostra de bióp-
sias com as citológicas5,6. 

figura 1. Fases de processamento.

Fase 
(variáveis pré-analíticas)

(preservação da qualidade 
da amostra)

Tempo de isquemia fria = < 1 h

Fixador adequado = formol 
tamponado a 10%

Tempo de �xação = 6-24 h (HB); 
24-78 h (HP)

Descalci�cação do tecido ósseo

Fase analítica 
(processamento da amostra)

• Imagem do bloco de parafina e lâmina 
  cortes de 3 a 5 micra (2,5)

• Coordenar, não duplicar “work-up”
 entre citologia e histologia

• Minimizar o número de vezes que 
 um bloco é cortado
 • HE e lâminas não coradas ao inicio

• Número limitado de colorações 
 especiais realizadas

Fase pós - analítica 

Tempo de emissão do relatório 
(padronizado)

envio do relatório para as 
plataformas

rastreabilidade (1 - para onde 
enviar? 2 - controle de qualidade)

Lâmina com cortes de tecido corado 
com hematoxilina e eosina (H&E) 

e o bloco de parafina.
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e o estudo genético?

Independentemente da técnica empregue, o 
importante é preservar o ADN da célula. Dada a 
escassez da amostragem celular (quantitativa e 
qualitativa) em citologia, a técnica utilizada deve 
testar de forma reflexa o mínimo de mutações 
mais frequentes e com possibilidades de terapêu-
tica-alvo. Assim sendo, a decisão sobre os genes 
a incluir na pesquisa genética deve ser tomada 
em reunião multidisciplinar. Nestes casos, a téc-
nica de eleição deve ser a sequenciação genética 
da nova geração (NGS) por permitir uma carate-
rização mais abrangente.

Biomarcadores moleculares 
em carcinoma do pulmão  
de não peQuenas células,  
o Que há de novo?

A caraterização de biomarcadores molecula-
res em carcinoma do pulmão de não pequenas 

células (CPNPC), tais como EGFR, ALK, ROS1 e 
BRAF, é atualmente intrínseca à prática clínica, 
para seleção de doentes para terapias dirigidas 
disponíveis. A acumulação de conhecimento cien-
tífico compele-nos a aumentar o portefólio de 
alterações driver oncogénicas a pesquisar, à me-
dida que resultados de ensaios clínicos se tradu-
zem em alvos terapêuticos e fármacos aprovados 
para a patologia7,8.

Mantendo o foco em marcadores molecu-
lares clinicamente relevantes, preditivos de res-
posta a terapêuticas com aplicação clínica em 
CPNPC, prevê-se a necessidade de alargar a ca-
raterização molecular a alterações que atualmen-
te integram as recomendações da European So-
ciety for Medical Oncology (ESMO) e da National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN), e cuja 
prevalência na patologia é significativa. Esta 
atualização resulta da aprovação de terapêuticas 
dirigidas para alterações como o skipping do 
exão 14 no gene MET com a aprovação recente 
de capmatinib, selpercatinib ou pralsetinib para 

figura 2. Protocolo standard CHULN. CK7: citoqueratina 7; TTF1: fator de transcrição da tiroide;  
CK20: citoqueratina 20; P40: proteína p40; PD-L1: ligando de morte celular programado 1.

1ª fase - Morfologia
(CPNPC)

Carcinoma pavimento
celular

Pesquisa ROS1 e BRAF
na GENOMED

EGFR; ALK; ROS1; BRAF;
KRAS * pesquisa por NGS
(GENOMED)

EGFR por PCR (sistema Idylla)
ALK por IHQ 
 ambos no SAP

Carcinoma pouco
diferenciado

2ª fase - Imunohistoquimica

Adenocarcinoma

Citologia e biopsias

CK7 TTF1 CK7 TTF1CK20 CK20PD-L1 PD-L1P40 P40PD-L1

Peças cirúrgicas
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rearranjos do gene RET ou entrectinib ou laro-
trectinib para rearranjos dos genes NTRK1-3, 
pelas agências de regulação internacionais (Food 
and Drug Administration [FDA], European Medi-
cines Agency [EMA]), que em breve estarão re-
fletidas na nossa prática clínica8,9. 

Outras alterações driver como a amplifica-
ção do gene MET, mutações ou amplificação do 
gene ERBB2 ou a mutação p.Gly12Cys no gene 
KRAS, entre outras, mantêm-se como biomarca-
dores promissores, com resultados em ensaios 
clínicos encorajadores revelando um potencial 
terapêutico8-10. 

testes seQuenciais ou 
caraterização molecular 
aBrangente, Qual o melhor 
método? 

A melhor estratégia para a caraterização dos 
biomarcadores em CPNPC dependerá da realida-
de de cada hospital. Deverá ser regrado por um 
algoritmo de diagnóstico, estabelecido por uma 
equipa multidisciplinar, com conhecimento das 
vantagens e desvantagens associadas aos tipos de 
testes e metodologias disponíveis, nomeadamente 
limites de deteção, sensibilidade clínica, informa-
ção obtida, quantidade de tecido tumoral neces-
sário e tempos de resposta10,12. 

De uma forma geral, a decisão para a realiza-
ção de testes sequenciais ou caraterização mole-
cular abrangente realizada por NGS deve estar 
condicionada à quantidade de tecido tumoral 
disponível para diagnóstico molecular. Deve ter-se 
presente que a realização de testes sequenciais 
exige maior quantidade de amostra, podendo 
assim limitar o número de testes que podem ser 
realizados. 

De forma transversal, as recomendações ape-
lam à preservação do tecido tumoral e gestão 
deste material de acordo com os testes indis-
pensáveis ao diagnóstico, mas também os que 
podem vir a justificar a sua realização. Esta 
questão é particularmente importante em situa-
ções em que as amostras disponíveis são escas-
sas, como pequenas biópsias e/ou citologias. 

Atualmente deverá ser acautelada a carateriza-
ção de EGFR, ALK, ROS1, BRAF e PD-L1 no tu-
mor para uma decisão terapêutica informada. 
Caso o seu resultado seja negativo, poderá ser 
considerada a realização de um painel de bio-
marcadores mais abrangente, que inclua o ski-
pping do exão 14 no gene MET, rearranjos do 
gene RET e NTRK1-3 ou a realização de todos 
ad initio, permitindo a otimização dos recursos 
envolvidos, amostra e tempo face à sua realiza-
ção sequencial8,9.

À medida que o número de biomarcadores 
aumenta, verifica-se a necessidade de optar por 
metodologias que permitam a identificação de 
diferentes categorias de alterações genéticas, 
como mutações, rearranjos e alteração do nú-
mero de cópias de múltiplos genes, a partir da 
mesma amostra tumoral. A realização de cara-
terização molecular por NGS, com diversos kits 
comerciais disponíveis e plataformas adequados, 
permite esta determinação abrangente, ou seja, 
a identificação de um maior número alterações 
drivers, alvo de terapêuticas dirigidas, asseguran-
do ao clínico acesso a esta informação para início 
de tratamento. 

A caraterização de biomarcadores deverá ser 
realizada num ambiente laboratorial que monito-
rize a qualidade dos resultados obtidos através da 
participação em programas de avaliação externa 
de qualidade devidamente certificados8,9.

Quando é Que a amostra  
não é suficiente para  
o diagnóstico molecular?

As amostras tecidulares são geralmente sufi-
cientes para a realização de diagnóstico molecu-
lar se o algoritmo de diagnóstico for adequado. 
No entanto, quando a amostra não é suficiente 
ou é inadequada para a realização de testes mo-
leculares (por exemplo, biópsia óssea após des-
calcificação que compromete a viabilidade dos 
ácidos nucleicos), dever-se-á avaliar a possibilida-
de de realização de rebiópsia ou biópsia líquida, 
de acordo com os recursos que estarão ao dispor 
para cada uma das opções.  
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Quando se pode recorrer à 
Biópsia líQuida em carcinoma 
do pulmão de não peQuenas 
células?

A utilização da biópsia líquida como forma de 
testar o ADN circulante tumoral (ctADN) encon-
tra-se reconhecida na prática clínica, para a de-
teção da mutação de resistência p.Thr790Met 
após terapêutica com inibidores EGFR-TKI4,7,8.

A biópsia líquida poderá ser considerada em 
contexto de diagnóstico inicial, no entanto, é 
recomendado que esta ferramenta apenas seja 
utlizada quando não há tecido tumoral disponível 
e/ou procedimentos invasivos associados com 
biópsia ou rebiópsia estão contraindicados7,8,11,13. 

Diversos fatores devem ser considerados na 
utilização da biópsia líquida na prática clínica. 
Embora seja um método com elevada especifici-
dade, com benefícios associados à questão da 
heterogeneidade tumoral e obtenção de amostra 
por métodos minimamente invasivos, a deteção 
de ctADN depende tanto da sensibilidade analíti-
ca das técnicas de pesquisa utilizadas, como das 

caraterísticas intrínsecas do tumor primário e/ou 
metástases, como, por exemplo, a sua localização 
ou quantidade de ctADN libertado para a corren-
te sanguínea. Por estas razões, os testes em bióp-
sia líquida têm uma taxa de 15 a 30% de falsos 
negativos, pelo que o clínico na presença de um 
resultado negativo em biópsia líquida deverá con-
siderar a realização de rebiópsia, ou biópsias lí-
quidas subsequentes no caso de monitorização 
de resposta à terapêutica8,11,13. 

o Que se pode testar em 
progressão de doença?

A identificação do mecanismo de resistência 
responsável pela progressão de doença permite 
assistir à decisão terapêutica nesta fase da doen-
ça. Um exemplo desta situação é o caso da de-
teção da mutação de resistência adquirida T790M 
em aproximadamente 50-60% dos doentes com 
EGFR mutado, sob terapêutica com EGFR-TKI de 
1.ª ou 2.ª geração, permitindo a alteração da 
terapêutica para osimertinib, EGFR-TKI de 3.ª ge-
ração7,8,11. 

figura 3. Amostras escassas ou inadequadas para diagnóstico molecular em CPNPC. DI: diagnóstico inicial; 
PD: progressão de doença.

Amostra tumoral su�ciente/adequada para diagnóstico molecular?

Caracterização molecular em biópsia
líquida (ctDNA)

DI: EGFR, ALK, ROS1 e  BRAF - NGS;
PD: T790M

Caracterização molecular:
DI: EGFR, ALK, ROS1 e  BRAF - NGS;

PD: T790M

Alvo terapêutico
Não detectado

Alvo terapêutico
detectado

Caracterização molecular
DI: EGFR, ALK, ROS1 e  BRAF - NGS;

PD: T790M

Re-biópsia

Não Sim
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Estão descritos outros mecanismos de resis-
tência associados a progressão de doença nestes 
doentes, assim como em doentes a receber osi-
mertinib em primeira linha terapêutica. A presen-
ça de outras mutações secundárias no gene EGFR 
(por exemplo, C797S), amplificação do gene MET, 
mutações no gene PIK3CA, mutações/amplifica-
ção do gene ERBB2 e mutações no gene BRAF 
são alguns dos mecanismos de resistência já iden-
tificados, e cuja caraterização poderá influenciar 
decisões terapêuticas subsequentes10,11.

A presença de mutações de resistência adqui-
rida foi igualmente detetada em doentes a rece-
ber terapêuticas dirigidas com ALK-TKI e ROS1-
TKI. No caso dos ALK-TKI, a lista de mutações 
adquiridas presentes no gene ALK continua a 
aumentar. Evidências indicam que, nestes doen-
tes, a terapêutica poderá ser ajustada alterando 
o ALK-TKI, mediante a identificação da mutação 
de resistência, uma vez que se registam diferentes 
afinidades de ligação dos diferentes fármacos dis-
poníveis face à mutação presente, e desta forma 
contornar o mecanismo de resistência10,13. 
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Como fazer o diagnóstiCo do 
nódulo pulmonar perifériCo?

A necessidade de efetuar o diagnóstico dos 
nódulos pulmonares periféricos tem vindo a au-
mentar, seja pelo aumento da incidência relaciona-
da com a maior facilidade de efetuar tomografia 
computorizada (TC) torácica, seja pela necessidade 
de diagnóstico diferencial com outras patologias, 
nomeadamente metástases pulmonares. 

A abordagem diagnóstica dos nódulos peri-
féricos, quando maiores de 8 mm, baseia-se em 
algoritmos de probabilidade de malignidade: 
quando a probabilidade de doença maligna é 
< 5%, é sugerido vigilância com TC, e quando 
é superior a 65%, poderá estar indicada cirurgia 
diagnóstica/terapêutica. Nos casos intermédios é 
recomendada uma abordagem diagnóstica não 
cirúrgica, assim como nos casos de discordância 
entre os vários exames de avaliação, se o nódu-
lo crescer durante os exames de vigilância, por 
vontade do doente saber o diagnóstico antes da 
cirurgia ou na possibilidade de uma doença be-
nigna1.

O diagnóstico pode ser feito por broncoscopia 
ou por via transtorácica, com orientação por TC 
ou ecografia. A dimensão do nódulo, a sua pro-
ximidade à parede torácica e a acessibilidade aos 
meios determinam o método de escolha.

A sensibilidade da broncoscopia no diagnós-
tico do nódulo periférico é baixa e varia entre 63 
e 34%, consoante este tenha mais ou menos de 
2 cm de diâmetro. Para aumentar a rentabilidade 
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da broncoscopia torna-se necessário recorrer a 
diversos estratégias, nomeadamente a utilização 
de broncoscópios ultrafinos que nos permitem 
observar a árvore brônquica mais periférica, a 
utilização de sistemas que nos auxiliem na locali-
zação do nódulo, desde o mais simples, que é o 
intensificador da imagem, até sistemas de bron-
coscopia virtual, de navegação eletromagnética 
ou a utilização de microssondas de ecografia ra-
dial, podendo os vários métodos serem conjuga-
dos para aumento da rentabilidade2. Recente-
mente foi introduzida a broncoscopia robótica 
para a abordagem dos nódulos periféricos3.

Qual o papel da tomografia 
Computorizada Como guia 
para a abordagem 
diagnóstiCa do nódulo 
pulmonar?

A TC é o exame habitual no diagnóstico dos 
nódulos pulmonares, mas para além do seu papel 
no diagnóstico, a TC pode fornecer informação 
muito detalhada sobre o melhor trajeto a percor-
rer com o broncoscópio4.

Existem atualmente broncoscópios com ape-
nas 3 mm de diâmetro que nos permitem obser-
var mais distalmente a via aérea. No entanto, o 
menor calibre do broncoscópio e a possibilidade 
de observar mais brônquios torna extremamente 
difícil a sua orientação, à medida que cada brôn-
quio se vai dividindo progressivamente em duas 
ou três subdivisões.

Capítulo 4
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Nestas circunstâncias, uma observação deta-
lhada prévia de imagens obtidas por TC, que 
idealmente deve ser efetuada com algoritmos de 
alta resolução, podem orientar o broncoscopista 
a determinar qual o melhor trajeto a seguir até 
ao nódulo pulmonar.

Os atuais softwares, através de utilização de 
cortes finos sucessivos que podem ter apenas 
0,25 mm, permitem reconstruções tridimensio-
nais e obtenção de imagens broncoscópicas vir-
tuais, muito úteis na avaliação prévia à broncos-
copia5.

Nalguns centros é também possível a orienta-
ção com TC em tempo real através da utilização 
de sistemas de TC de feixe cónico. O equipamen-
to utilizado para realização deste tipo de exame 
é composto por um detetor que gira 360 graus 
em volta do doente, obtendo imagens tomográ-
ficas durante a realização da broncoscopia6.

Qual o papel das téCniCas 
subsidiárias no diagnóstiCo 
da lesão tumoral Central?

Nas lesões tumorais centrais, a broncoscopia 
é o método diagnóstico de eleição, havendo ob-
servação de sinais diretos ou indiretos da presen-
ça da lesão.

No entanto, mesmo na presença de tumores 
de maior dimensão, nem sempre existe infiltração 
da mucosa ou massa tumoral endobrônquica (si-
nais diretos), por vezes, apenas se observam es-
tenoses brônquicas ou redução de calibre brôn-
quico por compressão extrínseca com mucosa 
íntegra (sinais indiretos). A abordagem broncos-
cópica é distinta nas duas situações. 

Quando existem sinais diretos de neoplasia, a 
utilização de pinça de biópsia e remoção direta 
de amostras biológicas é suficiente para a obten-
ção do diagnóstico, podendo esta ser completada 
com a utilização de outros métodos adicionais. O 
escovado brônquico, com utilização de uma esco-
va de cerdas curtas que permite uma exfoliação 
da mucosa, e o lavado brônquico, efetuado após 
as biópsias e/ou escovado, podem aumentar um 
pouco a rentabilidade do método. Mas, mesmo 

com lesão visível, a rentabilidade não é 100%. 
Diversos fatores podem influenciar esse facto. 
Lesões tumorais muito necróticas ou hemorrági-
cas podem limitar a obtenção de material viável; 
nessas circunstâncias, a utilização de punção as-
pirativa através da massa tumoral, seja convencio-
nal ou guiada por ecoendoscopia endobrônquica 
(EBUS), pode ser determinante na obtenção de 
material mais adequado. É ainda possível a reali-
zação de criobiópsia endobrônquica, onde se ob-
têm maiores fragmentos e com menor risco de 
hemorragia.

A punção aspirativa transbrônquica, conven-
cional ou dirigida por EBUS, é também o método 
de escolha para a recolha de material biológico 
para diagnóstico de lesões com sinais indiretos de 
neoplasia, uma vez que as biópsias e o escovado 
da mucosa adjacente ao tumor podem não obter 
tecido tumoral7.

Qual a Quantidade  
e Qualidade de material 
neCessário ao  
diagnóstiCo?

Os avanços em biologia molecular têm au-
mentado o conhecimento do cancro do pulmão 
(CP), permitindo mudanças na abordagem tera-
pêutica, com a possibilidade de um tratamento 
mais personalizado e dirigido. A dimensão e qua-
lidade da amostra biológica tornou-se fundamen-
tal para obtenção de um diagnóstico mais preciso. 
No entanto, o diagnóstico é quase sempre basea-
do em pequenas amostras de biópsia, por citolo-
gia de aspirado/exfoliado ou por análise de líqui-
do biológico.

As amostras de biópsia brônquica contêm, em 
média, apenas 300 células neoplásicas. Coghlin, 
et al.8 observaram que apenas 48% dos fragmen-
tos de biópsia tinham tumor e que este estava 
apenas em 33% da amostra positiva. Verificou 
também que as amostras nos carcinomas de pe-
quenas células tinham maior área de tumor do que 
os de não pequenas células. Apesar de quatro 
amostras serem habitualmente suficientes para o 
diagnóstico, podem não ter material suficiente 



O papel das técnicas invasivas no cancro do pulmão

100 perguntas chave no cancro do pulmão 29

para estudos mais detalhados, pelo que se suge-
re um mínimo de seis amostras.  

Amostras biológicas obtidas por punção aspi-
rativa transbrônquica, guiadas por EBUS, são ha-
bitualmente utilizadas para estadiamento e diag-
nóstico do CP. 

Contudo, podem também ser utilizadas para 
estudos de biologia molecular, determinação li-
gando de morte celular programado 1 (PD-L1) e 
do estudo de sequenciamento de nova geração 
(NGS)9. Para determinação de PD-L1 é necessário 
que a amostra tenha mais de 100 células tumo-
rais, podendo haver falsos negativos quando a 
amostra tiver menos de 50 células tumorais. O 
número de passagens por cada alvo deve ser, 
segundo diferentes autores entre três a seis, com 
recomendações até 20 movimentos da agulha em 
cada passagem. Quando disponível, a presença 
de um citologista na sala de broncoscopia permi-
te uma avaliação rápida de obtenção de material, 
adequação da amostra e preparação da mesma 
para estudos subsequentes. O aspirado é habi-
tualmente processado numa combinação de esfre-
gaço em lâmina seco ao ar, submetido a colora-
ção rápida e observado imediatamente e fixação 
para preparação em cell block para estudos sub-
sequentes10.

Quando e Como se faz o 
estadiamento endosCópiCo?

O estadiamento endoscópico do CP tem duas 
vertentes distintas: uma que diz respeito ao «T» 
e outra ao «N». Assim, o estadiamento endoscó-
pico deve incluir uma observação sistemática da 
árvore brônquica e a utilização de EBUS para 
avaliação dos gânglios hilares e mediastínicos.

De acordo com a 8.ª edição da classificação 
TNM, os aspetos da observação broncoscópica 
determinam:

 – T1: envolvimento localizado, apenas em su-
perfície, da mucosa brônquica da via aérea 
central;

 – T2: lesão envolvendo o brônquio principal, 
mas sem envolver a carina;

 – T4: lesão com invasão direta da carina.

Relativamente à edição anterior da classifica-
ção TNM, os aspetos broncoscópicos do T3 (tu-
mor a menos de 2 cm da carina) foram incluídos 
no T211.

No respeitante ao «N», deve-se privilegiar a 
utilização da punção aspirativa transbrônquica 
por EBUS para estadiamento. Deve ser efetuado 
em todos os tumores não metastáticos, excluindo 
apenas os que têm menos de 3 cm, localizados 
no terço externo do pulmão e com N0 por TC e 
tomografia de emissão de positrões (PET). 

Na execução do EBUS, deve ser efetuada uma 
observação sistematizada de todos os grupos 
ganglionares e uma punção ganglionar ecoguia-
da ordenada de todos os gânglios ≥ 5 mm, ini-
ciando a amostragem nos gânglios que deter-
minem N3, seguida dos que determinem N2 e 
concluindo nos que determinem N1.

bronCosCopia terapêutiCa 
endobrônQuiCa: rígida  
ou flexível?

A obstrução brônquica pode ocorrer na evo-
lução do CP, condicionando dispneia, hemoptises 
ou pneumonias obstrutivas.

Quando tal acontece, o tratamento é habi-
tualmente multimodal e visa essencialmente a 
melhoria dos sintomas, da função respiratória e 
da qualidade de vida.

De uma forma geral, devem-se evitar interven-
ções broncoscópicas terapêuticas, quando o bron-
coscopista não consegue observar árvore brônqui-
ca viável para além da obstrução, quando existe 
atelectasia pulmonar com mais de um mês, se a 
expetativa de vida for muito curta apesar da in-
tervenção ou se o doente for paucissintomático.

Existem vários métodos de desobstrução, que 
consistem na utilização de LASER, eletrocoagula-
ção, coagulação com árgon-plasma ou ressecção 
mecânica que têm um efeito mais imediato ou 
ainda a crioterapia, a braquiterapia endobrônqui-
ca ou terapêutica fotodinâmica, menos utilizados 
e que têm um efeito mais tardio.

A sua utilização pode ser efetuada com recur-
so a broncoscopia rígida ou flexível. Na maioria 



J. Dionísio

30 100 perguntas chave no cancro do pulmão

dos tratamentos ambas as técnicas são comple-
mentares uma da outra.

A broncoscopia rígida é mais indicada quando 
existem hemoptises de maior volume, já que é 
uma técnica que tem maior capacidade de aspi-
ração, e/ou quando são necessárias biópsias mais 
profundas. A broncoscopia rígida permite tam-
bém a colocação de todo o tipo de próteses e 
ressecção mecânica do tumor endobrônquico 
com o próprio aparelho. É um procedimento mais 
dispendioso porque exige anestesia geral e sala 
adequada à sua realização, sendo limitada à via 
aérea mais proximal e exigindo também experiên-
cia do executante, que nem todos os pneumolo-
gistas têm.

A broncoscopia flexível pode ser executada sob 
sedação e permite efetuar tratamento na via aérea 
mais distal; é menos dispendiosa e é uma técnica 
que faz parte da formação de todos os pneumo-
logistas, por isso mais fácil adquirir competências 
em tratamento endoscópico. No entanto, permi-
te apenas colocação de prótese autoexpansíveis, 
utiliza instrumentos de menor calibre e tem me-
nor capacidade de controle de hemorragia12.

próteses endobrônQuiCas. 
Quando e Quais?

Próteses endobrônquicas são dispositivos ha-
bitualmente tubulares, em forma de «Y» ou 
eventualmente moldados à necessidade, construí-
dos em materiais diversos e que permitem manter 
a permeabilidade da via aérea.

As indicações para colocação de prótese são 
diversas, desde estenoses benignas pós-transplan-
te, traumáticas ou idiopáticas ou para permitir o 
encerramento de fístulas benignas. No CP, as pró-
teses são colocadas quando existe compressão 
extrínseca que condicione obstrução brônquica 
relevante, para complementar outras técnicas de 
desobstrução brônquica, atrás referidas, para en-
cerramento de fístulas neoplásicas nomeadamente 
traqueoesofágicas ou para suporte da estrutura 
cartilagínea secundária a infiltração tumoral.

As próteses mais frequentes e mais utilizadas 
são as de silicone. São próteses que existem em 

diversos comprimentos, diâmetros e formas («Y» 
ou construídas de acordo com as necessidades do 
doente e baseadas em reconstruções virtuais das 
estenoses).

Necessitam de broncoscopia rígida para serem 
colocadas. São fáceis de colocar e de remover 
mas podem migrar com alguma facilidade.

As próteses autoexpansíveis são construídas 
em ligas metálicas, por exemplo, nitinol, e são 
revestidas total ou parcialmente por silicone ou 
poliuretano. Podem ser colocadas com broncosco-
pia rígida sob visualização direta ou com broncos-
copia flexível com utilização de fio-guia e sob 
visualização com fluoroscopia. São mais caras mas 
têm menor risco de deslocação pela pressão di-
reta que fazem nas paredes adjacentes. Existem 
também em forma de «Y». Existem ainda outros 
tipos de próteses, nomeadamente as «dynamic 
stent» que são prótese em Y construídas com 
anéis em C de aço a nível traqueal e revestidas 
na totalidade por silicone. São colocadas por téc-
nica de laringoscopia direta e com utilização de 
um aplicador próprio. Têm 110 mm de compri-
mento traqueal e são utilizadas para obstruções 
muito extensas ou em neoplasia do esófago com 
invasão traqueal extensa. Mais recentemente fo-
ram desenvolvidas pequenas próteses em aço to-
talmente cobertas por politetrafluoretileno para 
utilização na via aérea mais distal, colocadas com 
broncoscopia flexível e expandidas com balão de 
dilatação. São essencialmente utilizadas nas este-
noses brônquicas pós-transplante13.

Quais as ContraindiCações  
e CompliCações da 
bronCosCopia rígida?

A broncoscopia rígida é utilizada para contro-
lo de hemoptises, remoção de corpos estranhos, 
biópsias brônquicas que necessitem de maior 
quantidade de material, dilatação de estenoses, 
desobstrução brônquica e colocação de próteses.

As contraindicações relativas, são a coagulopa-
tia não controlada e a insuficiência respiratória gra-
ve. No entanto, deve-se ter em consideração que 
uma insuficiência respiratória pode ser corrigida 
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pela própria desobstrução brônquica, pelo que 
deve ser avaliada a decisão de efetuar a técnica 
neste contexto. A inexperiência do pneumologis-
ta é também uma contraindicação relativa.

As complicações mais frequentes decorrentes 
da broncoscopia rígida são o traumatismo dos 
dentes, gengivas ou cordas vocais, as roturas da 
traqueia ou brônquio e a hemorragia grave.

Estas complicações são geralmente evitáveis, 
desde que utilizada uma técnica de execução 
correta. A taxa de complicações ronda 0,1%. A 
mortalidade decorrente da técnica em si é rara. 
De acordo com as diretivas do American College 
of Chest Physicians e da European Respiratory 
Society deve haver uma formação básica de, pelo 
menos, 20 procedimentos supervisionados em vias 
aéreas normais antes de avançar para vias aéreas 
obstruídas. Deverão os broncoscopistas efetuar, 
pelo menos, 10-15 técnicas por ano para manter 
competência14.

Como fazer terapêutiCa 
endosCópiCa do nódulo 
pulmonar perifériCo?

Nos últimos anos, o desenvolvimento de no-
vas tecnologias veio permitir uma maior precisão 
na localização e diagnóstico de nódulos pulmo-
nares periféricos por via broncoscópica, apesar de 
ainda estar distante dos 100% de eficácia. Mas 
por outro lado, o envelhecimento da população 
e o diagnóstico de neoplasia do pulmão em ida-
des mais avançadas, com menor reserva venti-
latória, veio tornar o tratamento cirúrgico mais 
complicado. O tratamento de eleição nestas cir-
cunstâncias tem sido a radioterapia estereotáxica, 
mas mesmo esta, nalgumas circunstâncias, não é 
exequível.

Tratamentos percutâneos com radiofrequência, 
ablação com micro-ondas e crioterapia têm sido 
descritos como alternativas, mas estão relaciona-
dos com uma elevada percentagem de pneu-
motórax e outras complicações. Vários estudos 
têm sido efetuados na injeção local de quimiote-
rapia ou terapêutica genética, com resultados 
variáveis15.

Nos últimos anos têm sido desenvolvidas téc-
nicas ablativas por via broncoscópica, através de 
sondas, com equipamentos de radiofrequência16, 
micro-ondas17, instilação térmica com vapor18 ou 
terapêutica intersticial térmica com LASER19, en-
tre outras.

Sabath, et al.20 fizeram, em 2018, uma exten-
sa revisão das técnicas broncoscópicas ablativas e 
descreveram os múltiplos estudos, maioritaria-
mente em animais, e os ensaios inscritos à data 
no ClinicalTrials.gov. Foram igualmente descritos 
alguns tratamentos efetuados em humanos com 
radiofrequência, assim como múltiplos ensaios uti-
lizando todas as técnicas anteriormente mencio-
nadas.

Um dos grandes problemas na realização das 
técnicas terapêuticas broncoscópicas é a precisão 
na colocação das sondas e a confirmação do seu 
posicionamento durante o tratamento, mesmo 
apesar dos enormes avanços nas técnicas de na-
vegação. Recentemente, a conjugação das técni-
cas de navegação, com a utilização de TC de 
feixe cónico20 e a broncoscopia robótica3, veio 
aumentar a possibilidade de tratamentos mais 
precisos. A ablação broncoscópica pode assim vir 
a ser uma terapêutica alternativa em doente inope-
ráveis.

Quais as opções terapêutiCas 
do derrame pleural maligno?

O doente pleural maligno é uma situação clí-
nica relativamente frequente, ocorrendo em cerca 
de 15% dos doentes com neoplasia.

A abordagem terapêutica destes doentes de-
pendente da sintomatologia, não se devendo in-
tervir se o derrame for assintomático.

No caso dos doentes com derrames sintomá-
ticos, deve-se efetuar toracocentese evacuadora 
e avaliar o seu impacto nos sintomas e na expan-
são pulmonar. A quantidade de líquido drenado 
deve ser guiada pelos sintomas do doente (tosse 
ou dor) e deve ser limitado a 1.500 ml em cada 
drenagem.

Quando, após drenagem do líquido pleural, não 
existir melhoria sintomática, devem-se investigar 
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outras causas de dispneia. Com melhoria sinto-
mática, o tratamento a propor depende da exis-
tência ou não de reexpansão pulmonar.

A decisão de efetuar um tratamento definiti-
vo baseia-se também no prognóstico da doença. 
Em doentes terminais, com expetativa de vida 
inferior a um mês, a paliação da dispneia deve-se 
basear em toracentese evacuadora, se necessário, 
e tratamento farmacológico.

Nos doentes com melhor prognóstico, a op-
ção de um tratamento definitivo baseia-se na 
pleurodese com talco, na colocação de cateter 
pleural implantado ou na conjugação dos dois 
métodos. Doentes com reexpansão pulmonar são 
os melhores candidatos a pleurodese, que pode-
rá ser efetuada por via de toracoscopia ou insti-
lação intrapleural de talco através de tubo de 
drenagem. Em doente sem reexpansão pulmonar, 
a opção de colocar um cateter implantado é mais 
adequada. Após colocação de cateter implantado 
e no caso de reexpansão pulmonar posterior, po-
derá ser considerada a pleurodese com talco21.

Apesar de alguns estudos sugerirem que a qui-
mioterapia sistémica possa ser efetiva no controlo 
do derrame pleural, nomeadamente no carcinoma 
pulmonar de pequenas células, nos linfomas ou 
nos tumores do ovário, não há evidência nas di-
versas diretivas internacionais de que o tratamento 
sistémico da doença de base deva ser efetuado 
antes do tratamento do derrame pleural22. 
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Como enquadrar as opções 
terapêutiCas no tratamento 
do CanCro do pulmão de não 
pequenas Células em 
estádios preCoCes?

O cancro do pulmão (CP) em estádios preco-
ces constitui uma entidade heterogénea na sua 
forma de apresentação. A topografia anatómica 
das lesões associada às comorbilidades do doen-
te constituem um desafio para a definição da 
melhor estratégia terapêutica. O seu tratamento 
envolve invariavelmente a avaliação da elegibili-
dade cirúrgica, sendo esta a primeira opção tera-
pêutica e atualmente considerada como o trata-
mento standard no estádio I. A realização de 
radioterapia e/ou quimioterapia depende da con-
jugação de múltiplos fatores, em que o tipo his-
tológico, o estádio do tumor e a impossibilidade 
de tratamento cirúrgico constituem fatores deter-
minantes. 

Na «vida real», a recomendação terapêutica 
deve ser multidisciplinar e personalizada para 
cada doente.

qual a melhor opção de 
tratamento na abordagem 
dos estádios preCoCes?

No momento atual, a cirurgia representa o 
método de tratamento com maior probabilidade 
de sucesso na abordagem dos estádios precoces 
no CP1. Com a introdução de novas técnicas 
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ablativas na prática clínica, a radioterapia este-
reotáxica (SBRT) adquire particular importância. 
A eficácia desta terapêutica ficou amplamente 
demonstrada em vários estudos prospetivos rea-
lizados em doentes com estádios I inoperáveis ou 
em doentes que recusaram cirurgia2. O advento 
da utilização da SBRT como abordagem de tra-
tamento nos estádios iniciais de carcinoma do 
pulmão de não pequenas células (CPNPC) obteve 
taxas de controlo local superiores a 85% aos três 
anos3. Tais resultados foram conseguidos em gru-
pos de doentes não cirúrgicos ou que recusaram 
esta abordagem de tratamento.

Mais recentemente, foi publicada uma análi-
se que, pela primeira vez, juntou os dados de 
dois estudos fase III prospetivos aleatorizados 
(estudos STARS e ROSEL). Embora encerrados 
precocemente por baixo recrutamento, os doen-
tes inseridos forneceram dados valiosos quanto 
à comparação direta entre a cirurgia e a SBRT. 
Os autores concluíram que a SBRT pode ser uma 
opção válida para doentes cirúrgicos. No entan-
to, em função do reduzido número da amostra 
e follow-up curto, são necessários estudos adi-
cionais para consolidar esta possibilidade4. Tais 
resultados foram recentemente corroborados por 
Timmermann relativamente aos doentes tratados 
num estudo fase 2 (NRG Oncology Radiation 
Therapy Oncology Group 0618 Study), com le-
sões abordáveis cirurgicamente, concluindo que 
esta modalidade de tratamento atinge um eleva-
do grau de controlo local com baixa toxicidade 
associada.

Capítulo 5
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A dificuldade em completar estudos prospeti-
vos aleatorizados dirigidos a uma comparação 
direta entre a cirurgia e a SBRT continua a cons-
tituir um obstáculo para a obtenção de níveis de 
evidência suficientes que conduzam à mudança 
do atual standard of care.

qual a téCniCa de tratamento 
de radioterapia mais 
adequada para o tratamento 
de lesões em estádio 
preCoCe?

Os estádios iniciais (I e II) sem atingimento 
ganglionar, medicamente inoperáveis ou em cujo 
doente recuse a abordagem cirúrgica, devem ser 
tratados preferencialmente com técnicas ablativas 
de radioterapia – SBRT5. Esta abordagem utiliza 
elevadas doses de radiação em volumes tumorais 
bem definidos com elevada precisão. Contribuem 
definitivamente para o sucesso desta modalidade 
terapêutica a elevada conformação dos feixes ao 
volume de tratamento, a integração do movimen-
to lesional no planeamento e a verificação do 
tratamento por imagem guiada.

quais as toxiCidades mais 
frequentemente assoCiadas 
ao tratamento de 
radioterapia estereotáxiCa?

As toxicidades mais frequentemente associa-
das a esta modalidade de tratamento estão rela-
cionadas com a proximidade anatómica de estru-
turas críticas das lesões a tratar.

Pulmão, esófago, coração, parede costal, e 
plexo braquial estão entre as estruturas mais fre-
quentemente responsáveis pela existência de to-
xicidade associada ao tratamento com SBRT6,7. 
Entre as mais comuns identificamos: pneumonite, 
dor torácica, fratura costal, esofagite, plexopatia 
braquial.

São também fatores determinantes para o 
desenvolvimento de toxicidade associada à SBRT, 
o volume tumoral, a dose e o número total de 
frações.

A presença de lesões centrais (localizadas na 
zona definida até 2 cm em torno da árvore brôn-
quica principal, carina, brônquios lobares e lin-
gulares) pode determinar um risco acrescido de 
até três vezes mais probabilidade de desenvolvi-
mento de toxicidades grau 3-5 quando compa-
rada com lesões similares localizadas à periferia. 
Tal ficou amplamente demonstrado num estudo 
fase II da Universidade de Indiana onde doentes 
tratados com lesões centrais aos 50,2 meses apre-
sentavam significativamente mais toxicidade com-
parativamente ao grupo que apresentava lesões 
periféricas8-10. 

Lesões tumorais com diâmetro superior a 5 cm 
devem ser avaliadas em função das opções de 
tratamento existentes e considerando que o ní-
vel de evidência para esta abordagem é escasso 
e potencialmente gerador de toxicidade grave 
(grau 3-5) num número elevado de situações11,12, 
não estando, contudo, estabelecido um limite ab-
soluto para o volume tumoral a tratar.

Têm sido definidas em vários ensaios clínicos 
restrições de dose que atualmente se utilizam 
como limites considerados adequados para evitar 
ultrapassar as tolerâncias das várias estruturas a 
considerar na execução do plano de tratamento8.

quais as ContraindiCações 
mais frequentes  
de radioterapia 
estereotáxiCa?

A localização da lesão tumoral constitui um 
dos principais obstáculos à realização desta técni-
ca de tratamento. Tumores ultracentrais (quando 
o volume de tratamento se sobrepõe ao esófago 
ou árvore brônquica proximal) exigem avaliação 
individualizada quanto à utilização desta terapêu-
tica, pelo elevado potencial de toxicidade grau 
3-5 associada11. 

O retratamento com SBRT deve ser encarado 
com extremo cuidado e num processo de avalia-
ção individual de cada doente, tendo por foco 
principal o objetivo a atingir pelo novo tratamen-
to. A recidiva local ocorre em aproximadamente 
5-20% dos doentes após tratamento primário 
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com SBRT11. Neste contexto, o tempo entre os 
dois cursos terapêuticos é decisivo na exequibili-
dade desta terapêutica. A escassez de dados nes-
ta situação parece apontar para a necessidade de 
seleção rigorosa dos casos a tratar, bem como a 
adequação das restrições de dose a usar11. 

quais as vantagens  
da Cirurgia toráCiCa 
minimamente invasiva?

A cirurgia toracoscópica assistida por vídeo 
(VATS) revolucionou a forma como os cirurgiões 
diagnosticam e tratam a patologia pulmonar, 
iniciando uma nova era na cirurgia torácica. A 
evolução técnica permitiu que nos dias de hoje 
seja possível a realização de ressecções pulmo-
nares anatómicas por abordagem minimamente 
invasiva, através de uma ou várias portas de 
acesso e sem a necessidade de utilizar um afas-
tador de costelas. Atualmente, a VATS tornou- 
se a abordagem de primeira escolha em muitos 
centros de cirurgia torácica. Esta abordagem 
minimamente invasiva mostrou ser eficaz e efi-
ciente mesmo no tratamento do CP13. De facto, 
tem-se tornado cada vez mais difícil para os ci-
rurgiões torácicos justificarem a não realização 
de cirurgias por VATS face à forte evidência dos 
benefícios desta abordagem, não só na diminui-
ção da morbilidade, como também na melhoria 
dos resultados cirúrgicos e oncológicos. O racio-
nal desta abordagem é minimizar o acesso e 
stress cirúrgicos e a dor pós-operatória, manten-
do o respeito pelos princípios oncológicos de 
divisão individual dos vasos e brônquios, esva-
ziamento ganglionar completo e ressecção com-
pleta R014. Os benefícios da VATS incluem: me-
nor dor no pós-operatório e menos disfunção do 
ombro; internamento mais curto e regresso à 
atividade diária normal mais rápido; melhor re-
sultado estético e funcional; menor uso de anal-
gésicos e de ocorrência de dor crónica e melhor 
qualidade de vida. Além disso, aqueles doentes 
com indicação poderão iniciar os tratamentos 
adjuvantes mais cedo com claras vantagens on-
cológicas e de prognóstico15.

vats uniportal no 
tratamento do CanCro  
do pulmão - evolução  
ou revolução?

O esforço para reduzir ainda mais a agressão 
e o stress cirúrgicos e a procura por uma abor-
dagem ainda menos invasiva levou a que a abor-
dagem toracoscópica convencional (multiportal) 
evoluísse para a abordagem toracoscópica por 
incisão única (uniportal). O período inicial da 
VATS uniportal focou-se em procedimentos sim-
ples, mas com o apuramento da técnica, a ex-
periência crescente do cirurgião e a evolução 
tecnológica permitiram que, em 2010, se reali-
zasse a primeira ressecção pulmonar anatómica 
major por VATS uniportal. Desde então, a técni-
ca expandiu-se exponencialmente e as suas in-
dicações alargaram-se a casos mais complexos16. 
A utilização de uma única incisão e invasão de 
um único espaço intercostal, sem utilização de 
trocar nem de afastador, reduziu ainda mais a 
dor pós-operatória, assim como a parestesia re-
sidual e o tempo de internamento, quando com-
parada com a VATS convencional multiportal. 
Além disso, ao minimizar a agressão cirúrgica, 
especialmente em doentes com tumores avan-
çados em que o sistema imune está fragilizado 
pela doença e pelos tratamentos neoadjuvantes 
de indução, e ao preservar a função pulmonar e 
permitir o início mais precoce do tratamento 
adjuvante, a abordagem uniportal parece estar 
associada a maiores taxas de sobrevivência e de 
tempo livre de doença17.

indicações

O estadiamento pré-operatório e a seleção do 
doente com indicação para lobectomia toracos-
cópica uniportal são semelhantes àquelas da 
abordagem convencional por toracotomia: doen-
tes com CPNPC em estádio precoce que parece 
passível de ressecção completa por lobectomia. O 
tamanho do tumor pode impedir a opção tora-
coscópica em alguns casos, no entanto, nenhum 
critério de tamanho absoluto é usado18.
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Contraindicações 

As contraindicações absolutas para a lobec-
tomia toracoscópica incluem a incapacidade de 
obter uma ressecção completa com lobectomia, 
tumores T3 ou T4 e doença N2 ou N3. As con-
traindicações relativas incluem tumores muito 
centrais endobrônquicos, adenopatias hilares que 
possam complicar a dissecção vascular, irradiação 
torácica prévia e quimioterapia de indução. Ci-
rurgia torácica anterior, cisuras incompletas ou 
ausentes e adenopatias mediastínicas não metas-
tizadas não devem ser consideradas contraindi-
cações19.

quando estão indiCadas  
as resseções sublobares?

A realização de ressecções sublobares como 
tratamento definitivo no CPNPC em estádio I é 
um tópico controverso na comunidade médica. 
A segmentectomia é uma alternativa em doentes 
com função pulmonar reduzida ou comorbilida-
des associadas que não são candidatos a uma 
lobectomia. No entanto, a sua indicação com 
intenção curativa em doentes com reserva fun-
cional, apesar de crescente e com resultados 
válidos comprovados, permanece controversa, 
devido às caraterísticas patológicas invasivas de 
alguns tumores apesar de imagiologicamente 
pequenos20.

A segmentectomia anatómica é superior à 
ressecção em cunha em termos de recidiva local 
e de taxa de mortalidade e a sua eficácia no 
estádio IA (nódulos em vidro despolido ou sóli-
dos) é oncologicamente comparável à da lobec-
tomia com a vantagem de preservação do parên-
quima pulmonar21. Além disso, as ressecções 
sublobares estão associadas a menos complica-
ções cirúrgicas e menor tempo de internamento 
apesar de realizadas em doentes de maior risco. 
Margens cirúrgicas livres de doenças são cruciais 
para prevenir recidivas locais e a linfadenectomia 
sistemática é obrigatória, independentemente do 
tipo de ressecção pulmonar realizada. Porém, a 
lobectomia é claramente superior em tumores 

> 2 cm (T2bN0M0) em termos de sobrevida livre 
de doença e sobrevida global aos cinco anos22.

qual o papel da Cirurgia 
robótiCa no tratamento  
do CanCro do pulmão?

Nos últimos 20 anos, o desenvolvimento da 
cirurgia minimamente invasiva tem sido expo-
nencial. A robótica surgiu como uma alternativa 
à videocirurgia convencional com o objetivo de 
aumentar a amplitude e a precisão das mano-
bras e dos movimentos intratorácicos, além de 
melhorar a visualização através da imagem tri-
dimensional. O uso da robótica em cirurgia to-
rácica rapidamente se estabeleceu dada a sua 
eficiência, principalmente para tumores do me-
diastino e ressecções anatómicas do pulmão, 
como a lobectomia. Porém, o verdadeiro papel 
da robótica na cirurgia torácica ainda está por 
definir. Ainda que se tenham demonstrado bons 
resultados no que se refere às morbilidade e 
mortalidade operatórias, assim como à diminui-
ção do tempo de hospitalização, existem dúvidas 
quanto aos custos e complicações relacionados 
ao novo método23. Nesse cenário de incertezas, 
a implantação de um programa de robótica tor-
na-se particularmente desafiador num serviço do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) português, no 
sentido de minimizar o risco e as questões es-
truturais e de custos.

Cirurgia awake sem 
intubação orotraqueal –  
um novo paradigma?

Em doentes selecionados é seguro realizar 
lobectomias para tratamento do CP com anes-
tesia locorregional e sem intubação orotraqueal 
através da manutenção da ventilação espontâ-
nea em doentes minimamente sedados. Tem 
baixas taxas de conversão para anestesia geral e 
a intubação pode ser controlada com segurança 
sem comprometer as baixas taxas de morbimor-
talidade e complicações cirúrgicas atualmente 
associadas à lobectomia. Por outro lado, traz 
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benefícios consistentes na recuperação anesté-
sica pós-operatória, ingestão oral mais precoce, 
remoção mais rápida do dreno torácico, mobi-
lização e retorno à atividade normal mais pre-
coces, com menores tempos de internamento 
hospitalar. Quando associada à mais-valia da 
VATS uniportal no que diz respeito à dor pós
-operatória e a menores custos com a hospita-
lização, os benefícios são potenciados, e encon-
tramos o melhor de dois mundos no que diz 
respeito a procedimentos anestésicos e cirúrgi-
cos minimamente invasivos24. De facto, a venti-
lação mecânica tem uma série de potenciais 
efeitos colaterais, como a lesão induzida por 
pressão, a hiperinsuflação pulmonar e o aumen-
to das citocinas pró-inflamatórias em circulação. 
A intubação orotraqueal-brônquica também pode 
ter complicações locais, incluindo dor e edemas 
das cordas vocais e vias aéreas superiores, ulcera-
ção e/ou laceração da mucosa e lesões laríngeas 
ou traqueais. A anestesia geral eventualmente 
também apresenta efeitos colaterais sistémicos 
deletérios que não ocorrem nas técnicas de 
anestesia regional em doentes acordados ou 
minimamente sedados. O uso de relaxantes 
musculares é conhecido por produzir disfunções 
diafragmáticas e atelectasias no pulmão depen-
dente, os analgésicos intravenosos (especialmen-
te os opioides) estão associados a náuseas e 
vómitos, assim como depressão respiratória no 
pós-operatório25.

Nesse sentido, a ventilação espontânea mo-
nopulmonar é atraente, porque é mais fisiológi-
ca do que a mecânica. Porém, implica pneumo-
tórax espontâneo com desvio do mediastino e 
oscilações diafragmáticas, tosse e ocasionalmen-
te movimentos do doente durante a cirurgia; em 
geral, isso pode tornar as manobras cirúrgicas 
por meio de cirurgia toracoscópica tecnicamen-
te exigente e arriscadas, especialmente se for 
feito por porta única. O novo paradigma da ci-
rurgia torácica minimamente invasiva apoia o 
conceito de que a cirurgia tubeless em combi-
nação com a VATS uniportal é a direção para o 
futuro da cirurgia torácica. Porém, para o trata-
mento do CP e a realização de lobectomia com 

esvaziamento ganglionar ainda precisa de con-
firmação documentada das suas vantagens, e 
deve ser considerado apenas em doentes sele-
cionados e em equipas altamente especializadas 
e treinadas.
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Como definir CanCro do 
pulmão de não pequenas 
Células em estádio 
loCorregional?

De acordo com a classificação internacional 
tumor node metastases (TNM) da American Joint 
Committee (AJCC), o cancro do pulmão de não 
pequenas células (CPNPC) em estádio locorregional 
pode ser definido como aquele que tem doença 
primária pulmonar de elevado volume (T3-4), com 
invasões locais ou que se associa a metastização 
ganglionar regional (N2-3), mas sem doença me-
tastática. Segundo a 8.ª edição desta classifica-
ção, este grupo engloba um espetro variado de 
apresentações clínicas, compreendendo os está-
dios IIIA, IIIB e IIIC e correspondendo a cerca de 
30% dos diagnósticos.

existe lugar para tratamento 
CirúrgiCo?

O tratamento do CPNPC localmente avança-
do, ressecável, continua a ser uma questão de 
debate e um grande desafio. Classicamente, estes 
tumores, dada a extensão da doença e prognós-
tico, não seriam considerados para terapêutica 
cirúrgica inicial. O subgrupo de doentes com en-
volvimento incidental de N2, encontrado em exa-
me anatomopatológico ou reconhecido no in-
traoperatório, responde por 14 a 24% dos casos. 
O maior subgrupo de doentes, cerca de 67%, 
apresenta diagnóstico prévio de doença N2 (uni 
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ou multilevel). Este último grupo é, por si só, 
muito heterogéneo e a evidência não é comple-
tamente esclarecedora. Existe apenas um estudo 
aleatorizado comparando as duas modalidades 
locorregionais, cirurgia e radioterapia (60 Gy) no 
estádio IIIA-N2, sem diferença na sobrevivência1. 
No Lung Intergroup Trial 0139, o regime de in-
dução de quimiorradioterapia (QRT) foi seguido 
por cirurgia ou radioterapia (RT) definitiva, com-
pletando um total de 61 Gy. Não foi encontrada 
diferença significativa na sobrevivência global (SG), 
apesar de uma significativa melhoria da sobrevi-
vência livre de progressão (SLP) no braço da te-
rapêutica trimodal2. Uma explicação para essa 
diferença é a maior taxa de mortalidade tóxica 
precoce no braço cirúrgico, aparentemente nos 
doentes submetidos a pneumectomia. Excluindo 
este subgrupo, os doentes cirúrgicos tiveram uma 
melhor sobrevivência.

Mas será, então, a terapêutica trimodal o ca-
minho a percorrer? O estudo SAKK não mostrou 
benefício ao adicionar doses baixas de RT (45 Gy) 
à quimioterapia (QT) de indução3, sugerindo que 
uma modalidade de tratamento local definitiva 
combinada à QT neoadjuvante é adequada. A 
equivalência entre QRT neoadjuvante (45 Gy) se-
guida de cirurgia vs. QRT definitiva, com doses 
maiores de RT (65-71 Gy), foi confirmada pelo 
estudo ESPATUE4.

Assim, dada a impossibilidade de demonstrar, 
em ensaios clínicos, benefícios claros para uma 
das terapias em relação à outra, a escolha pode 
variar entre países e centros e deverá sempre ser 

Capítulo 6
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discutida por uma equipa multidisciplinar experien-
te. Posto isto, a cirurgia poderá ser considerada no 
CPNPC localmente avançado, nas seguintes situa-
ções: a) doença N2 de estação única, após correto 
estadiamento ganglionar com prova histológica de 
estação única envolvida; b) tumores T4N0 em que 
a doença ganglionar foi excluída por métodos 
invasivos quando uma ressecção R0 é considera-
da viável, e c) após terapêutica de indução, quan-
do existe um downstaging ganglionar que torne 
a cirurgia (não pneumectomia) exequível.

quais são os fatores 
determinantes na deCisão 
terapêutiCa?

O tratamento standard para CPNPC estádio III 
é QRT concomitante, mas deve ser cuidadosa-
mente ponderado após avaliação individualizada, 
tendo em conta os seguintes fatores: a) idade do 
doente; b) performance status (PS) e comorbili-
dades, e c) localização e volume tumoral.
a) Avaliando o subgrupo de doentes mais velhos 

nos ensaios clínicos que compararam o trata-
mento de QRT concomitante vs. sequencial e/
ou RT isolada, verificamos que o benefício na 
SG se mantém com QRT concomitante, mas 
que a taxa de complicações é maior5. O padrão 
de toxicidade deste subgrupo foi diferente, 
com maior taxa de esofagite, nefrotoxicidade, 
hematotoxicidade e de pneumonia grau 4; 

b) O PS é uma medida subjetiva do estado fun-
cional de um doente com cancro, e a sua 
capacidade de realizar atividades normais e é 
influenciada por fatores relacionados com o 
tumor e com o doente. PS ≥ 2 é um fator de 
prognóstico negativo para a sobrevivência e 
um fator preditivo de eventos adversos e má 
resposta à terapêutica6. Este subgrupo está 
sub-representado em ensaios clínicos, o que 
torna difícil o uso exclusivo deste score para 
orientação terapêutica. 

c) Outros fatores de prognóstico determinantes 
são: extensão/volume da doença, envolvimen-
to ganglionar e localização do tumor.
Não esquecer outros fatores que poderão 

influenciar positivamente os resultados, como a 
evicção de atrasos no início da terapêutica, a cor-
reta intervenção nutricional, a cessação tabágica, 
a otimização de patologias associadas e o apoio 
psicológico.

quimioterapia e radioterapia 
– qual a melhor Combinação 
e timing ideal de tratamento?

Dados de diversos ensaios fase III, comparan-
do QRT concomitante e sequencial, favoreceram 
o tratamento concomitante para doentes com 
bom estado geral, determinando maiores taxas 
de SG, com um benefício absoluto de 4,5% em 
5 anos7. Em doentes frágeis, idosos ou com vo-
lumes extensos, a QRT sequencial continua a ser 
uma boa opção terapêutica.

No tratamento concomitante, pelo menos dois 
ciclos de QT devem ser realizados durante a RT. 
Um dupleto à base de platina melhora a SLP em 
comparação com QT de agente único. Idealmen-
te, o tratamento de RT deve começar no primeiro 
dia de QT, ou nos primeiros dois ciclos. Os regimes 
sequenciais compreendem quatro ciclos de QT 
prévios à RT, que deverá ser iniciada até quatro 
semanas e não deve exceder sete semanas. Uma 
dose total de 60-66 Gy em 30-33 frações diárias, 
cinco vezes por semana, é o tratamento-padrão 
para ambos os regimes. Técnicas de intensidade 
modulada (IMRT) devem ser preferidas, por pos-
sibilitarem um escalonamento seguro de dose.

que Considerações devemos 
ter em Conta nos doentes 
idosos ou frágeis?

Os avanços da medicina levaram ao aumento 
da esperança média de vida, pelo que nos depa-
ramos com um número crescente de idosos com 
doenças oncológicas. Fatores que necessitamos 
considerar na tomada de decisão nesta popula-
ção incluem o PS, a capacidade pulmonar funcio-
nal, a nutrição, o estado cognitivo e as comorbi-
lidades. Perspetivando uma avaliação geriátrica 
global, existem ferramentas de fragilidade que 



Terapêutica do estádio locorregional do CPNPC

100 perguntas chave no cancro do pulmão 41

devem ser usadas na prática clínica (por exemplo, 
CARG ou CRASH), de modo a prever a probabi-
lidade de morte precoce, declínio funcional, toxi-
cidade e sobrevivência e permitindo adaptar a 
terapêutica.

Devido à sua sub-representação em ensaios 
clínicos, as decisões atuais de tratamento nos 
idosos são baseadas num baixo nível de evidência 
científica. Várias análises retrospetivas mostraram 
taxas de toxicidade mais altas (hematológica e 
pneumológica), mas com sobrevivência semelhan-
te à coorte de não idosos8. O primeiro ensaio 
clínico prospetivo aleatorizado, projetado para 
abordar esta questão, recrutou 200 doentes com 
CPNPC estádio III irressecável, > 70 anos, para 
QRT (60 Gy e carboplatina) vs. RT isolada. A SG 
média foi de 22,4 meses para QRT vs. 16,9 meses 
com RT9. A Elderly Task Force and International 
Society for Geriatric Oncology, no seu documen-
to de consenso, recomenda que QRT seja ofere-
cida a doentes idosos, desde que o PS e padrão 
de comorbilidades sejam aceitáveis10.

qual o papel atual da 
imunoterapia no tratamento 
destes doentes?

Após os resultados revolucionários da imuno-
terapia no tratamento do CPNPC metastático, 
seria de esperar que esta fosse ensaiada na doen-
ça locorregional. O racional para o uso de imu-
noterapia neste cenário é forte, considerando as 
múltiplas evidências de sinergismo dos inibidores 
de checkpoint imune e a RT. A RT, ao induzir li-
bertação de antigénios tumorais e mediadores 
imunes, e ao estimular o influxo de células inatas 
com potencial de promoção de imunidade, permi-
te induzir a resposta imune antitumoral. Ao atuar 
com a imunoterapia, a RT potencia alterações no 
microambiente tumoral, tornando-o menos imu-
nossupressor11. O papel da imunoterapia neste 
contexto ficou bem estabelecido na sequência dos 
resultados do ensaio clínico fase III PACIFIC, que 
comparou durvalumab em manutenção (12 meses) 
vs. placebo em doentes com CPCNP localmente 
avançado irressecável, sem progressão após QRT. 

A mediana da SLP foi de 16,8 meses no braço de 
durvalumab vs. 5,6 meses no braço de controlo. 
O benefício foi demonstrado independentemente 
da expressão de PD-L1. Os eventos adversos de 
grau 3/4 foram mais comuns com durvalumab 
(29,9 vs. 26,1%) mas, no global, o perfil de se-
gurança foi semelhante12. De salientar que, com 
base numa análise de subgrupos exploratória, o 
durvalumab apenas foi aprovado na Europa em 
doentes com expressão de PD-L1 tumoral ≥ 1%. 
Prevê-se que, num futuro próximo, a imunotera-
pia tenha um papel crescente, à medida que vão 
sendo divulgados os resultados dos vários ensaios 
em curso. 

o que mudou na radioterapia 
toráCiCa e qual o impaCto  
no outcome destes doentes?

O objetivo primordial da RT é administrar dose 
suficiente ao tumor, aumentando a probabilidade 
de controlo tumoral, e simultaneamente minimizar 
a dose que os órgãos saudáveis recebem, e assim 
as complicações. Estudos retrospetivos demonstra-
ram que um escalonamento de dose no tumor se 
relaciona com melhores resultados. Contudo, a 
importância da proteção dos tecidos circundantes 
tornou-se clara no estudo Radiation Therapy On-
cology Group 0617. Este estudo fase III comparou 
RT 60 Gy vs. 74 Gy (com QT concomitante/con-
solidação +/- cetuximab), em 544 doentes com 
CPNPC estádio III irressecável, tendo-se verificado 
piores taxas de SLP e SG a cinco anos no braço 
de escalonamento de dose (23 vs. 32,1% e 13 vs. 
18,3%, respetivamente) e maior taxa de esofagi-
te ≥ G3 (17,4 vs. 5,0%), sem diferença na toxi-
cidade pulmonar. A análise multivariada indicou 
que a dose de radiação no coração e esófago se 
correlaciona com a SG, destacando a importância 
de minimizar a dose nos órgãos de risco13.

Os avanços tecnológicos permitiram a substi-
tuição da RT2D por técnicas tridimensionais, que 
trouxeram uma maior precisão na delimitação, 
planeamento e administração de dose. A utiliza-
ção de tomografia computorizada (TC), a integra-
ção da imagem de tomografia por emissão de 
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positrões-TC (PET-TC) no planeamento e o desen-
volvimento de softwares que permitem a fusão 
de imagem possibilitam uma melhor definição do 
alvo. Vários estudos sublinharam uma variação 
significativa nos volumes (15-30%) quando a PET 
é integrada no planeamento, o que permite di-
minuir a variabilidade interobservador. 

Neste momento, a RT3D é o requisito mínimo 
para o tratamento de tumores torácicos. A IMRT 
é uma técnica de elevada precisão que permite a 
modulação da fluência da radiação de cada feixe, 
tornando a irradiação mais seletiva, a cobertura 
mais adequada e menor dose nos tecidos circun-
dantes. Relativamente ao benefício clínico, os 
estudos publicados têm confirmado resultados 
semelhantes, com menor toxicidade (nomeada-
mente pulmonar ≥ G3), permitindo tratamento 
de tumores maiores ou próximos de órgãos no-
bres, menos interrupções e maior compliance à 
QT. A gestão do movimento e a capacidade de 
saber, em tempo real, a localização e carateriza-
ção do tumor durante a RT (imagem guiada) foi 
uma evolução fulcral. Podemos monitorizar o 
movimento durante cada fração, mas também 
avaliar alterações anatómicas (que ocorrem até 
26% dos casos) como resposta tumoral ou alte-
rações normais do tecido a cada fração, e ajustar 
o tratamento em qualquer altura. 

esquemas alternativos  
de radioterapia –  
que papel?

Provavelmente, o maior impacto clínico ad-
veio do hipofracionamento. Tendo em conta que 
a doença locorregional não controlada continua 
a ser o maior desafio no cancro do pulmão, exis-
te evidência que nos leve a ponderar esquemas 
mais agressivos de RT. O efeito biológico da RT, 
com menor número de frações mas maior dose 
por fração, aumenta significativamente. A vanta-
gem de fornecer doses mais altas combina-se 
com a vantagem de um tratamento mais curto. 
Vários estudos demonstraram a importância da 
intensidade de dose para o controlo tumoral. 
Chang, et al. verificaram melhoria no controlo 

local e SG a cinco anos com doses equivalentes 
superiores: 91,6 vs. 57,1% e 53,9 vs. 19,7%, 
para BED >100 Gy vs. < 100 Gy14. Para tumores 
volumosos podemos pensar em esquemas de hi-
pofracionamento moderado (2,5-4 Gy/fr), tendo 
em conta o maior potencial de toxicidade, prin-
cipalmente se concomitância com QT. Técnicas 
conformacionais deverão ser preferidas, minimi-
zando o potencial de toxicidade. 

Face à eficácia de regimes hipofracionados no 
tratamento de CPNPC, não é de surpreender que 
tenha sido estudada a utilização de protões nes-
tes esquemas, devido à conformidade mais alta e 
à redução da dose de radiação no tecido normal. 
Os protões têm caraterísticas distintas dos fotões 
utilizados em RT convencional, conferindo-lhes 
uma grande vantagem dosimétrica. Depois de um 
pequeno build-up em profundidade, na terapia 
com fotões, há um decaimento exponencial na 
dose com a profundidade. Já os protões demons-
tram uma deposição de energia constante em 
profundidade, que aumenta exponencialmente an-
tes do ponto de profundidade máxima (pico de 
Bragg), decaindo com diminuição abrupta de dose, 
que tende a não se prolongar em profundidade. 
Outra possibilidade é a utilização de técnicas de 
radioterapia estereotáxica fracionada (SBRT) para 
escalonamento de dose no tumor ativo resistente 
detetado por PET-TC intermediária (durante tra-
tamento de QRT), de modo a melhorar o contro-
lo local. Esta abordagem adaptativa está a ser 
avaliada em ensaios clínicos. 

Assim, regimes de hipofracionamento pode-
rão ser pensados em doentes sem possibilidade 
de tratamento sistémico, com benefício absoluto 
na SG a cinco anos de 2,5%15. A sua utilização 
no contexto de terapêutica sistémica concomitan-
te, e qual o melhor esquema a aplicar necessitam 
ainda de validação em ensaios clínicos.

avaliação de resposta.  
o que devemos esperar  
nesta nova era?

Regra geral, a primeira avaliação após trata-
mento de QRT deverá ser realizada 1,5 a 2 meses 
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após completado o tratamento, altura em que 
é esperado o maior efeito terapêutico. Utiliza-se 
preferencialmente TC torácica com contraste. O 
valor da PET-TC nesta fase imediata é pequeno, 
uma vez que alterações de captação podem 
manter-se 8 a 12 semanas após a RT. No caso 
de suspeita de progressão local, deve ser con-
templada a possibilidade de pseudoprogressão 
por reação inflamatória peritumoral, justifican-
do-se, neste caso, um controlo ao fim de quatro 
semanas. A ocorrência de pneumonite pode ser 
outro fator confundente da avaliação da res-
posta, devendo ser reportada e, se necessário, 
tratada. Quando indicada manutenção com 
durvalumab está recomendado uma avaliação 
imagiológica antes do seu início, de modo a 
excluir progressão. 

o que podemos esperar  
no futuro?

A oncologia não escapou à revolução mole-
cular. Nos últimos anos surgiram vários avanços 
no conhecimento da genómica do cancro do pul-
mão, que levaram ao desenvolvimento de várias 
estratégias de tratamento dirigido e à integração 
de diferentes prognósticos consoante o status 
mutacional. Em doentes com adenocarcinoma 
estádio III com mutação do recetor do fator de 
crescimento epidérmico (EGFR), a QRT concomi-
tante resultou numa SLP mais curta do que a 
observada em doentes wild-type, que se deveu 
a progressão à distância, e foi independente de 
melhor controlo local16. Estas caraterísticas bioló-
gicas distintas sugerem que pode ser necessária 
uma estratégia diferente nestes doentes, que in-
clua inibidores de tirosina cinase no algoritmo 
terapêutico. Contudo, o benefício das terapêuti-
cas-alvo no estádio III não foi ainda comprovado, 
aguardando-se ensaios clínicos que suportem a 
sua indicação. 

Outra área de crescente expansão é a imuno
-oncologia. Diversos estudos pré-clínicos e clíni-
cos testam várias combinações de agentes imu-
noterapêuticos e radiação, e múltiplas sequências 
estão sendo testadas: para além do cenário de 

consolidação/adjuvante/manutenção, onde o be-
nefício parece ser evidente, há também diversos 
ensaios que integram a imunoterapia numa fase 
mais inicial. Uma vez que o aumento da expres-
são de PD-L1 durante a RT parece ser uma das 
principais causas de radiorresistência, a utiliza-
ção de inibidores PD-1/PD-L1 em neoadjuvância 
é promissora, podendo ser combinada com uma 
fase de consolidação posterior. O potencial de 
efeitos adversos tem, contudo, de ser considera-
do, especialmente a possível interação de pneu-
monite por radiação e reações autoimunes do 
pulmão à inibição de PD-1/PD-L1. Necessitamos 
ainda de expandir a nossa compreensão atual 
das interações radiação/sistema imunológico a 
fim de desenvolver estratégias mais personali-
zadas.
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Qual a definição de doença 
oligometastática? 

O conceito de oligometastização foi publica-
do pela primeira vez em 1995, tendo sido descri-
to como um estado intermédio de metastização 
com um número limitado de metástases, uma 
menor capacidade de disseminação da doença e 
em que o tratamento radical local pode ter um 
papel no controlo da doença1.

Atualmente, ainda continua em debate a me-
lhor definição de oligometastização. Em 2019, foi 
publicado um consenso europeu de oligometastiza-
ção no carcinoma pulmonar de não pequenas cé-
lulas (CPNPC)2. A escassez de estudos prospetivos 
dificultou o consenso, mas foi proposto que, no 
máximo, possam estar presentes cinco metástases 
em até três órgãos diferentes. No entanto, o nú-
mero máximo de metástases e de órgãos envolvidos 
depende da possibilidade de se oferecer um trata-
mento com intuito radical. Ficam assim excluídos 
casos de metástases difusas nas serosas ou envolvi-
mento da medula óssea, pela impossibilidade de 
um tratamento potencialmente curativo. O envol-
vimento de gânglios mediastínicos não constitui 
doença metastática, mas pode ter impacto prog-
nóstico e impossibilitar uma estratégia de tratamen-
to radical. A realização de tomografia por emissão 
de positrões-tomografia computorizada (PET-TC) 
com fluorodesoxiglicose (FDG) e a avaliação imagio-
lógica cerebral, idealmente por ressonância magné-
tica (RM) cerebral (RMCE) são mandatórias para 
garantir a correta definição de oligometástases2.

abordagem da doença 
oligometastática no carcinoma 
pulmonar de não pequenas 
células
A. Barroso, M. Dias e S. Campainha

Que tipos de 
oligometastização  
existem? 

A doença oligometastática é complexa, hete-
rogénea e dinâmica. Concetualmente, a oligome-
tastização pode ser dividida em (Fig. 1)3:

 – Oligometástases síncronas: presença de um 
número limitado de metástases na altura do 
diagnóstico;

 – Oligoprogressão: existência de um número li-
mitado de novas metástases ou progressão de 
um número limitado de metástases em doen-
tes que estão a receber tratamento antineo-
plásico. Divide-se em três tipos:
•	Oligoprogressão repetida: existência inicial 

de doença oligometastática que sofreu oli-
goprogressão.

•	Oligoprogressão metácrona: quando inicial-
mente não existia doença metastática, mas 
se verifica oligoprogressão.

•	Oligoprogressão induzida: existência inicial 
de doença polimetastática, cuja maioria das 
lesões respondeu ao tratamento, mas em 
que se verifica progressão num número li-
mitado de metástases, devido à presença 
de células resistentes ao tratamento.

 – Oligopersistência: persistência de um número 
limitado de metástases durante o tratamento 
antineoplásico. Ao contrário da oligoprogres-
são, estas metástases têm critérios de doença 
estacionária ou remissão parcial. Divide-se em 
dois tipos:

Capítulo 7
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•	Oligopersistência repetida: existência ini-
cial de doença oligometastática que per-
sistiu.

•	Oligopersistência induzida: existência inicial 
de doença polimetastática, cuja maioria das 
lesões respondeu ao tratamento, mas em 
que se verifica persistência de um número 
limitado de metástases.

 – Oligorrecorrência: aparecimento de um nú-
mero limitado de novas metástases em doen-
tes que já terminaram tratamento. Divide-se 
em três tipos:
•	Oligorrecorrência repetida: existência inicial 

de doença oligometastática.
•	Oligorrecorrência metácrona: quando ini-

cialmente não existia doença metastática.
•	Oligorrecorrência induzida: existência inicial 

de doença polimetastática.
Esta classificação de doença oligometastática 

define o estado oligometastático num determina-
do momento da doença. No entanto, um doente 
pode desenvolver vários e diferentes estados de 
doença oligometastática ao longo do curso da 
sua doença, resultando em vários cursos de tra-
tamento local radical e sistémico. 

Quais os princípios  
do tratamento do doente 
com oligometástases? 

Durante muitos anos, acreditou-se que todos 
os doentes com CPNPC metastático só podiam ser 
tratados com intuito paliativo. No entanto, vários 
estudos maioritariamente retrospetivos mostra-
ram que doentes com até cinco metástases, sub-
metidos a tratamento radical, apresentavam uma 
sobrevivência global aos cinco anos de 30%4. 
Assim, o tratamento radical juntamente com o 
tratamento sistémico já preconizado pode modi-
ficar o curso da doença oligometastática, propor-
cionando o controlo da doença a longo prazo4,5. 
O tratamento radical de oligometástases tem de 
ser tecnicamente viável em todos os locais de doen-
ça e a sua toxicidade aceitável2.

É importante o órgão onde 
se localizam as 
oligometástases?

Quando as metástases envolvem, de forma 
difusa, meninges, pericárdio, pleura, mesentério 

figura 1. Tipos de oligometastização.

Diagnóstico Durante tratamento Após tratamento

Oligometástases

Oligo-persistência repetida

Oligo-persistência induzida

Oligo-progressão induzida

Oligo-progressão repetida

Oligo-recorrência repetida

Oligo-recorrência metácrona

Oligo-recorrência induzida

Oligo-progressão metácrona
Sem metástases

Polimetástases
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ou medula óssea, não devem ser consideradas 
como oligometástases, uma vez que estas não 
podem ser tratadas com intuito radical2.

Todos os outros órgãos podem ser incluídos 
na definição de oligometástases, não estando 
ainda esclarecido se o local das oligometástases 
pode influenciar o prognóstico2. O cérebro e a 
suprarrenal são os dois órgãos com mais estudos 
efetuados (apesar de maioritariamente retrospe-
tivos), estando o tratamento radical nestes casos 
associado a sobrevivência global prolongada4,6.

Outra questão em aberto é se a presença de 
nódulos pulmonares bilaterais com a mesma his-
tologia se devem considerar oligometástases sín-
cronas ou tumores síncronos distintos. Estes casos 
devem ser discutidos em reunião multidisciplinar 
e, sempre que possível, deve oferecer-se trata-
mento radical já que se associa a longa sobrevi-
vência global5.

O impacto prognóstico do volume total do 
tumor, do subtipo histológico/molecular e do nú-
mero de órgãos atingidos ainda não está esclare-
cido, aguardando-se resultados de estudos pros-
petivos2.

Há alguma abordagem 
preferencial no tratamento 
radical das oligometástases?

Tradicionalmente, a cirurgia tem sido a princi-
pal opção terapêutica em doentes oligometastá-
ticos, sendo esta a opção reportada em até 55% 
dos doentes7. No entanto, o recurso a técnicas 
minimamente invasivas como a radioterapia este-
reotáxica de corpo (SBRT) tem sido cada vez mais 
considerado nos últimos anos8. Estão descritas 
outras técnicas ablativas como a crioablação ou 
ablação por radiofrequência, mas a sua indicação 
é limitada e carece de evidência robusta.

A seleção do tratamento (cirurgia vs. RT) vai 
depender de diferentes variáveis como idade, per-
formance status (PS), tempo de aparecimento das 
metástases em relação ao tumor primário, núme-
ro e localização das mesmas, extensão do tumor 
primário e envolvimento ganglionar mediastíni-
co. Todas estas variáveis influenciam não só o 

prognóstico como também o tipo de tratamento 
possível de oferecer9. Por estas razões, os resul-
tados de estudos que comparam os tratamentos 
dirigidos às metástases devem ser interpretados 
com cautela, dado o possível viés de seleção.

Até à data não existem estudos que comparem 
diretamente a SBRT com a cirurgia na doença oli-
gometastática, e em diversos estudos foram incluí-
dos doentes tratados com ambas as modalidades10. 

Qual o papel do tratamento 
sistÉmico na abordagem das 
oligometástases?

O tratamento radical do CPNPC oligometastá-
tico é, hoje em dia, uma rotina na prática clínica. 
No entanto, a sequência terapêutica ideal é con-
troversa, já que a evidência se baseia em estudos 
retrospetivos ou pequenos estudos prospetivos.

Não existem estudos que comprovem o bene-
fício do tratamento sistémico, nomeadamente da 
quimioterapia (QT) no contexto oligometastático. 
Considerando a vantagem da terapêutica sistémi-
ca na doença localmente avançada e metastática, 
poder-se-á inferir que seja também útil na doen-
ça oligometastática.

Da mesma forma, não existem critérios claros 
para orientar a seleção de doentes, nem uma 
estratégia sistematizada na combinação da tera-
pêutica sistémica com a terapêutica radical local. 
Assim, a decisão terapêutica tem de ser indivi-
dualizada e desenhada por uma equipa multidis-
ciplinar, considerando diferentes fatores como: 
extensão do tumor primário; perfil mutacional e 
expressão de PD-L1; número, tamanho e localiza-
ção das lesões; timing do diagnóstico (síncronas 
vs. metácronas); PS e comorbilidades9.

Há uma abordagem especifica 
dos doentes com 
oligometástases  
em tratamento  
com Quimioterapia? 

No caso de metástases síncronas ao diagnós-
tico, a estratégia mais consensual consiste em 
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iniciar o tratamento sistémico e, caso se confirme 
ausência de progressão, iniciar posteriormente o 
tratamento radical ao tumor primário e às metás-
tases11,12. Num ensaio de fase 2, a administração 
de tratamento radical após QT com dupleto de 
platino resultou numa sobrevivência livre de pro-
gressão (SLP) mediana de 14,2 vs. 4,4 meses no 
grupo sem tratamento radical, reforçando o be-
nefício do tratamento radical na doença oligome-
tastática12.

Uma estratégia alternativa consiste em iniciar o 
tratamento radical e posteriormente consolidar 
com terapêutica sistémica. No entanto, os resul-
tados obtidos com esta estratégia num ensaio de 
fase 2 são piores, com uma SLP mediana de 12,1 
meses, provavelmente por esta estratégia englobar 
doentes que não responderão à terapia sistémica13.

Pelo menos um estudo explorou o tratamento 
radical com braquiterapia em doença oligorecor-
rente após QT com dupleto de platino em primei-
ra linha seguida de vigilância em alternativa à 
segunda linha de QT, tendo-se observado com 
esta estratégia uma taxa de controlo de doença 
de 70,8 vs. 42,3% (p = 0,042), não se observan-
do, no entanto, benefício na sobrevivência global 
(12,8 vs. 15,2 meses; p = 0,85)14.

Contrariamente às terapêuticas-alvo e imuno-
terapia (IT), não existe evidência que suporte a 
manutenção do esquema de QT perante oligopro-
gressão.

Há uma abordagem específica 
dos doentes com 
oligometástases em 
tratamento com inibidores  
da tirosina cinase? 

O benefício do tratamento radical da oligopro-
gressão nos doentes com mutações de sensibilidade 
no gene EGFR e nos que apresentam rearranjos 
do anaplastic lymphoma kinase (ALK) está bem 
documentado, presumindo-se que, em breve, sur-
girão estudos que comprovem que esta atitude 
poderá ser extensível às restantes alterações ge-
néticas passíveis de tratamento com inibidores da 
tirosina cinase (TKI).

O desenvolvimento de resistências aos fárma-
cos é inevitável, ocorrendo com alguma frequência 
sob a forma de oligometástases. Nesta situação 
é possível tratar radicalmente as oligometástases, 
mantendo a terapêutica inicial com TKI, com au-
mento da SLP, apesar de não dispormos de estu-
dos prospetivos que o comprovem5,15,16. O TKI 
deve ser temporariamente suspenso durante o 
tratamento radical das oligometástases, por não 
estar documentada a segurança da sobreposição 
dos dois tratamentos17.

Quando há metastização cerebral ao diagnós-
tico, em doentes clinicamente estáveis com indi-
cação para TKI que ultrapassam a barreira hema-
toencefálica, o tratamento sistémico com TKI é 
frequentemente suficiente, evitando o tratamen-
to radical das metástases com sequelas inevitá-
veis18,19.

Há uma abordagem específica 
dos doentes com 
oligometástases  
em tratamento  
com imunoterapia? 

Apesar de dispormos de diferentes modalida-
des terapêuticas para as oligometástases, a mais 
estudada em conjunto com a IT é a RT.

A RT estimula de forma indireta o sistema 
imune, conduzindo a um efeito antitumoral sinér-
gico entre esta e a IT, podendo mesmo traduzir-se 
num efeito abscopal – efeito antineoplásico sisté-
mico observado após terapêutica local com RT20,21. 

No doente com bom PS e oligometastização 
síncrona, em que é decidido aplicar terapêutica 
sistémica com IT, pode ser equacionado tratar 
radicalmente as oligometástases. 

Nos doentes com metástases cerebrais assin-
tomáticas e sem necessidade de corticoterapia, 
pode equacionar-se tratar com IT e vigiar de for-
ma apertada com RMCE, protelando ou evitando 
o tratamento radical das metástases e possível 
iatrogenia22.

No doente previamente tratado radicalmente, 
que sofre oligorrecorrência, pode considerar-se 
tratar com IT, após ablação das metástases, com 
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base num ensaio clínico de fase 2 de braço único 
que incluiu doentes com ≤ 4 metástases, todas 
tratadas radicalmente23. Foram incluídos 51 doen-
tes que receberam pembrolizumab 4-12 semanas 
após tratamento radical das metástases, durante 
16 ciclos em regime de consolidação. A SLP me-
diana desde a realização do tratamento radical 
foi de 19,1 meses, significativamente superior aos 
controlos históricos (6,6 meses, p = 0,005). A 
toxicidade foi a esperada e não houve prejuízo 
da qualidade de vida.

Nos doentes sob IT com oligopersistência in-
duzida ou oligoprogressão, em que a restante 
doença está sob controlo, é possível tratar local-
mente todas as metástases mantendo a terapêu-
tica sistémica.

como deve ser feito  
o seguimento do doente  
com oligometástases? 

A frequência correta de avaliação do doente 
com oligometástases não está definida. Atenden-
do à agressividade do CPNPC e à consequente 
relevância de atuar rapidamente caso se confirme 
uma progressão da doença, torna-se importante 
vigiar apertadamente os doentes com oligome-
tástases tratados radicalmente sempre que apre-
sentem condições clínicas para terapêuticas sub-
sequentes.

Recomenda-se uma vigilância de 12/12 sema-
nas, podendo ser adaptada e individualizada 
atendendo à heterogeneidade da doença oligo-
metastática, ao tempo de vigilância prévio sem 
evidência de recidiva, e às opções terapêuticas 
subsequentes disponíveis24.

O seguimento deve incluir a avaliação clínica 
pormenorizada e uma TC toracoabdominal. Al-
guns autores defendem o uso preferencial de TC 
de baixa-dose, principalmente depois dos primei-
ros dois anos25.

A PET-TC com FDG e a RMCE não devem ser 
utilizadas por rotina no seguimento destes doen-
tes. A PET-TC com FDG pode ser útil na suspeita 
clínica/imagiológica (TC) de recidiva da doença 
e para reestadiar o doente, se a situação for 

passível de tratamento radical, devendo nesta si-
tuação ser também realizada RMCE26.

Deve ter-se em conta que, na suspeita de 
recidiva de doença, a PET-TC com FDG pode le-
vantar problemas de interpretação nos primeiros 
dois anos após RT por captação de FDG em lesões 
sequelares à RT, sendo por isso fundamental a 
discussão de cada caso em reunião de grupo 
multidisciplinar. Nos casos mais suspeitos pode 
ser necessário recorrer a biópsia para esclarecer a 
etiologia das lesões.
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O que sãO terapêuticas-alvO  
e qual a sua abrangência  
nO carcinOma pulmOnar  
de células nãO pequenas?

As mutações ativadoras do gene recetor do 
fator de crescimento epidérmico (EGFR) e dos 
genes de fusão do anaplastic lymphoma kinase 
(ALK) são exemplos paradigmáticos, em que a 
seleção do tratamento, através de biomarcado-
res, permite o uso de inibidores específicos das 
cinases, com benefício clínico em doentes com 
carcinoma pulmonar de células não pequenas 
(CPCNP).

Existem, atualmente, terapêuticas-alvo dispo-
níveis para múltiplas alterações moleculares e 
estão muitas em desenvolvimento, perspetivan-
do-se que, num futuro próximo, mais doentes 
venham a ser beneficiados.

quais as Opções terapêuticas 
para Os dOentes cOm 
mutações dO EGFR?

As mutações ativadoras no gene que codifica 
o EGFR estão presentes em cerca de 10% dos 
caucasianos e de 50% dos asiáticos com CPCNP 
avançado1.

O EGFR é um recetor da cinase da tirosina 
transmembranar, essencial nas vias de sinaliza-
ção intracelulares. As mutações no gene e, con-
sequente, expressão de proteínas anómalas, le-
vam à ativação perpetuada das vias envolvidas, 

terapêutica médica do cancro 
do pulmão de não pequenas 
células estádio iv com alvos 
tratáveis
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contribuindo para o desenvolvimento do cancro 
do pulmão (CP). 

A função de cinase da tirosina é codificada 
pelos exões 18-24. Mais de 90% das mutações 
ocorrem nos exões 19-21. As de maior relevân-
cia são as deleções no exão 19 (45%) e a mu-
tação L858R no exão 21 (40%), associadas a 
sensibilidade a inibidores tirosina cinase (TKI). As 
no exão 18 são raras, geralmente ativadoras, 
enquanto as do exão 20 conferem resistência 
aos TKI1.

Os TKI inibem o domínio cinase da tirosina 
citoplasmático competindo com o ATP, impedin-
do que este se ligue ao recetor e induzindo 
apoptose mediada pelo BCL2-like11 (BIM). Exis-
tem vários: erlotinib/gefitinib (inibidores reversí-
veis de primeira geração); afatinib/dacomitinib 
(inibidores irreversíveis de segunda geração pan
-HER) e osimertinib (inibidor irreversível de ter-
ceira geração).

O estudo IPASS demonstrou superioridade 
do gefitinib vs. quimioterapia (QT), marcando o 
início da seleção de doentes com base no status 
mutacional2. O erlotinib conferiu benefício sig-
nificativo na mediana de sobrevivência livre de 
progressão (mSLP) vs. QT e melhor tolerabilida-
de3. O LUX-Lung3 comparou afatinib com QT, 
verificando-se mSLP significativamente superior 
com o TKI4. O estudo ARCHER1050 mostrou 
benefício do dacomitinib comparado com gefi-
tinib em primeira linha5. O osimertinib inibe, 
seletivamente, as mutações de sensibilização e 
de resistência (T790M); no estudo AURA3, foi 
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superior à QT em doentes com mutação de re-
sistência T790M, após progressão com TKI de 
primeira linha, o que levou à sua aprovação em 
segunda linha6. O ensaio FLAURA comparou osi-
mertinib com erlotinib/gefitinib em primeira li-
nha. Verificou-se melhoria significativa na mSLP 
e na mediana da duração de resposta (mDoR) 

com eficácia no sistema nervoso central (SNC), 
levando à sua aprovação em primeira linha7 (Ta-
bela 1).

Pelo descrito, o tratamento com TKI em pri-
meira linha é superior à QT, aumentando a taxa 
de resposta, mSLP com melhor tolerabilidade e 
qualidade de vida (Tabela 1). 

tabela 1. Estudos aleatorizados em CPCNP com mutação do EGFR e rearranjo do ALK

Principais estudos aleatorizados em CPCNP com mutação do EGFR e fusão do ALK

Mutação Estudo Braços Mediana SG  
(meses)

ORR (%) Mediana 
SLP (meses)

Referências

EGFR IPASS Gefitinib  
vs. QT

21,6 vs. 21,9 71,2 vs. 47,3% 9,5 vs. 6,3
HR: 0,48

Mok TS, et al. N Eng J Med. 
2009;361:947-57.

OPTIMAL Erlotinib  
vs. QT

22,8 vs. 27,2 83 vs. 36% 13,1 vs. 4,6
HR: 0,16

Zhou C, et al. Lancet Oncol. 
2011;12:735-42.

EURTAC Erlotinib  
vs. QT

19,3 vs. 19,5 54,5 vs. 10,5% 9,4 vs. 5,2
HR: 0.42

Rosell R, et al. Lancet Oncol. 
2012;13:239-46.

LUX Lung 3 Afatinib  
vs. QT

28,2 vs. 28,2 56 vs. 23% 11,1 vs. 6,9
HR: 0,58

Sequist LV, et al. J Clin Oncol. 
2013;31:3327.

LUX Lung 7 Afatinib  
vs. gefitinib

27,9 vs. 24,5
HR: 0,85;  

p = 0,1950

72,5 vs. 56%
p = 0,0018

11,0 vs. 10,9
HR: 0,73;  
p = 0,017

Park K, et al. Lancet Oncol. 
2016;17:577-89.

ARCHER 
1050

Dacomitinib 
vs. gefitinib

34,1 vs. 26,8
HR: 0,76;  

p = 0,0438

75 vs. 72% 14,7 vs. 9,2
HR: 0,59;  

p < 0,0001

Wu YL, et al. Lancet Oncol. 
2017;18:1454-66.

FLAURA Osimertinib 
vs. gefitinib/
erlotinib

38,6 vs. 31,8
HR: 0,799;  
p = 0,0462

80 vs. 76% 18,9 vs. 10,2
HR: 0,46;  
p < 0,001

Soria JC, et al. N Engl J Med. 
2018;378:113-25. 

Ramalingam S, et al. N Engl J 
Med. 2020;382(1):41-50.

ALK PROFILE 
1014

Crizotinib  
vs. QT

NR vs. 47,5
HR: 0,82;  
p = 0,36

74 vs. 45% 10,9 vs. 7,0
HR: 0,45

Solomon BJ, et al. N Engl J 
Med. 2014;371:2167-77.

ASCEND-4 Ceritinib  
vs. QT

NR vs. 26,2
HR: 0,73

72,5 vs. 26,7% 16,6 vs. 8,1
HR: 0,55

Soria JC, et al. Lancet. 
2017;389(10072):17-929.

ALEX Alectinib vs. 
crizotinib

HR: 0,76;  
p = 0,24

82,9 vs. 75,5% 34,8 vs. 10,9
HR: 0,43

Peters S, et al. N Engl J Med. 
2017;377:829-38.

ALTA-1L Brigatinib vs. 
crizotinib

Aos 2 anos: 
76 vs. 74%

HR: 0,92

71 vs. 60% 24,0 vs. 11,0
HR: 0,49

Camidge DR, et al. J Clin Oncol. 
2020;38(31):3592-603.

CROWN Lorlatinib vs. 
crizotinib

NE vs. NE
HR: 0,72

NE vs. 9,3
HR: 0,28

Shaw AT, et al. N Engl J Med. 
2020;383:2018-29.

SG: sobrevivência global; ORR: taxa de resposta global; SLP: sobrevivência livre de progressão; QT: quimioterapia; HR: hazard ratio;  
NR: not reached; NE: not estimable.
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quais Os principais 
mecanismOs de resistência  
e cOmO tratar Os dOentes 
cOm mutações dO EGFR que 
apresentam prOgressãO? 

Pode ocorrer resistência intrínseca (ausência 
de resposta ad initium) e resistência adquirida 
(progressão após resposta).

Na resistência intrínseca, são as mutações que 
conferem sensibilidades diferentes aos TKI. As 
inserções/duplicações no exão 20 (4-10%), a 
S768I no exão 20 e algumas mutações no exão 
18 associam-se a resistência8. Ocorre, também, 
pela presença de mutações concomitantes, como 
a amplificação do MET e a mutação T790M9. 

Na resistência adquirida, o desenvolvimento 
de mutações secundárias no EGFR é o mecanis-
mo mais frequente. A mutação com substitui-
ção de uma metionina por uma treonina no 
codão 790 do exão 20 (T790M) é responsável 
por 50-60% dos casos8,10. Outras menos fre-
quentes são: T854A (exão 21); L747S e D761Y 
(exão 19)10.

A ativação paralela das vias de sinalização a 
jusante do EGFR (bypass) associa-se a expressão 
aumentada do recetor HER2, do fator de cresci-
mento derivado do hepatócito (HGF), do recetor 
cinase da tirosina UFO (AXL), amplificação da 
transição epitélio-mesênquima (MET), anomalias 
do recetor do fator de crescimento derivado da 
insulina (IGFR) e alterações em moléculas das vias 
da angiogénese10. 

O HER2 confere resistência em 12% dos ca-
sos, sendo um alvo terapêutico8; assim como o 
recetor HER310. A amplificação do MET é em 
5-10% dos doentes, podendo os inibidores do 
MET ter um papel no tratamento destas resistên-
cias10. A inibição das vias de sinalização da an-
giogénese pode melhorar a atividade antitumoral 
dos TKI e prevenir resistências. 

A transformação fenotípica para cancro do 
pulmão de pequenas células (CPPC) ocorre em 
3-5% dos casos10. 

As alterações genéticas adicionais incluem 
mutações do KRAS, PIK3CA, BRAF, perda do PTEN 

e polimorfismos do BIM. Em casos raros há apa-
recimento da translocação EML4-ALK10.

Por isso, na progressão deve ser realizada uma 
reavaliação por rebiópsia e/ou biópsia líquida para 
identificar o mecanismo de resistência. 

Os TKI de terceira geração são ativos nas mu-
tações dos exões 19 e 21, e na T790M. A eficácia 
e a segurança do osimertinib em doentes com 
T790M, após progressão com TKI de primeira/
segunda geração, foram demonstradas no estudo 
AURA3. Verificou-se melhoria significativa na mSLP 
com osimertinib vs. QT, mesmo na presença de 
metástases cerebrais6. 

Os mecanismos de resistência ao osimertinib 
são mais heterogéneos e incluem: mutações ter-
ciárias do EGFR6, mutações raras no exão 20, 
amplificação do EGFR e de MET/HER2, ativação 
das vias MAPK e PI3K, alterações genéticas no 
ciclo celular, eventos de fusão com EGFR-C797S, 
mutação BRAF e amplificação MET e transforma-
ção histológica11.

Considerando que a resistência, geralmente, 
envolve vários mecanismos, estão a ser investiga-
das terapêuticas combinadas. 

quais as Opções  
terapêuticas para  
Os dOentes cOm rearranjOs 
dO ALK?

O ALK é um recetor cinase da tirosina trans-
membranar, membro da família dos recetores da 
insulina, com relevância oncológica12. Os rearran-
jos ALK existem em 3-7% dos doentes com CPC-
NP, principalmente em não fumadores/fumadores 
ligeiros, adenocarcinoma, jovens, mulheres e em 
tumores sem EGFR ou KRAS13. A proteína resul-
tante do rearranjo EML4-ALK foi a primeira a ser 
descoberta no CP e ativa a sinalização através das 
vias Akt, ERK e STAT312. Foram descritas outras 
fusões: TFG-ALK e KIF5B-ALK 14. 

O primeiro fármaco aprovado foi o crizotinib15 
que, comparado com QT, mostrou superioridade 
na taxa de resposta global (ORR) e na mSLP16,17. 
Posteriormente, o ceritinib e o alectinib, com 
maior eficácia antitumoral, foram aprovados após 
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progressão sob crizotinib18. O alectinib é um ini-
bidor seletivo de segunda geração que mostrou 
ser superior ao crizotinib em termos de ORR, 
mSLP, perfil de toxicidade e sobrevivência global 
(SG) e na redução da incidência de metástases 
cerebrais19. O brigatinib, outro TKI de segunda 
geração, tem atividade antitumoral elevada em 
doentes naives e previamente tratados com cri-
zotinib, incluindo doentes com metastização ce-
rebral20. Mostrou superioridade ao crizotinib, com 
claro benefício na mSLP. O inibidor de terceira 
geração lorlatinib tem aprovação após progressão 
sob crizotinib ou outro TKI. Em primeira linha, 
comparado com crizotinib, provou a sua superio-
ridade. Será mais uma opção para doentes naive 
de tratamento21. O ensartinib, um potente inibi-
dor de nova geração, também é superior ao cri-
zotinib em primeira linha, mas ainda não tem 
aprovação pela Agência Europeia do Medicamen-
to (EMA)22 (Tabela 1).

quais Os principais 
mecanismOs de resistência  
e cOmO tratar Os dOentes 
cOm rearranjOs dO ALK que 
apresentam prOgressãO?

A resistência primária pode relacionar-se com 
caraterísticas intrínsecas do próprio gene de fusão 
conferindo diferente sensibilidade aos TKI, com 
as variantes da fusão EML4-ALK e com os dife-
rentes genes parceiros23. A resistência secundária 
pode envolver mutações ou amplificações génicas 
(ALK-dependentes) e vias de sinalização alterna-
tivas (ALK-independentes). 

Quanto aos mecanismos ALK-dependentes, 
apenas 20% dos doentes desenvolvem mutações 
de resistência adquirida após crizotinib. A muta-
ção gatekeeper L1196M é análoga à mutação 
T790M EGFR e é o mecanismo de resistência mais 
conhecido, interferindo com o local da ligação do 
crizotinib; a G120R e a S120Y ocorrem no domí-
nio da cinase e reduzem a afinidade para o fár-
maco; a 1151Tins diminui a afinidade da ligação 
entre o crizotinib e o ATP perturbando a sua ação. 
Podem ocorrer outras: L1152R, I1171T, V1180L, 

D1203N, F1174, C1156Y, D1203N e G1269A24. 
A substituição do G1202R confere resistência a 
todos os TKI de segunda geração, estando pre-
sente em cerca de 2% dos doentes resistentes ao 
crizotinib e após TKI de segunda geração25. O 
ceritinib mostrou inibir algumas das mutações ad-
quiridas associadas ao crizotinib, como L1196M, 
G1269A, I1171T e S1206Y, mas não se mostrou 
eficaz na G1202R e F1174C13. O alectinib conse-
guiu suprimir as mutações que conferem resistên-
cia ao crizotinib, como L1196M, F1174L e R1275Q. 
O brigatinib mostrou atividade para mutações de 
resistência ao crizotinib. O lorlatinib atua na L1196M 
e G1202R26. Em cerca de 18% dos casos, pode 
ocorrer amplificação do ALK1. 

Os mecanismos ALK-independentes (20%) 
incluem a via do MET, amplificações no recetor 
do fator de crescimento de células KIT, do IGFR1, 
mutações KRAS, alterações em HSP90 ou PI3K/
AKT/mTOR e ativação de vias dependentes de 
fosforilação27. A transformação histológica para 
CPPC é um mecanismo raro28. 

Os TKI de segunda geração são, atualmente, 
o tratamento padrão de primeira linha. A melhor 
sequenciação de TKI, adequada aos mecanismos 
de resistência, é o desafio atual.

cOmO tratar Os dOentes  
cOm Outras alterações 
mOleculares? 

As mutações do gene BRAF encontram-se em 
2-5% dos doentes. Agrupam-se em V600E (1-
2%) e não V600E. Não há caraterísticas clínicas 
distintivas, porém as não V600E são mais frequen-
tes em doentes com elevada carga tabágica29.

Em doentes previamente tratados com mu-
tação V600E, o tratamento em monoterapia 
com inibidores BRAF, vemurafenib ou dabrafe-
nib, demonstrou ORR de 42 e 33% e mSLP de 
7,3 e 5,5 meses, respetivamente30,31. A inibição 
dupla, dabrafenib e trametinib, superior à mono-
terapia, foi investigada em doentes BRAF V600E 
previamente tratados e não tratados, com ORR 
de 66 e 64%, mSLP 10,2 e 10,9 meses, respeti-
vamente32,33 (Tabela 2).
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tabela 2. Estudos aleatorizados em CPNPC com outras mutações 

Mutação Estudo Braço ORR% Mediana SLP Mediana SG Referências

BRAF VE-Basket trial Vemurafenib 42 (20-67) 7,3 (3,5-10,8) NA Hyman DM, et al. N Engl J 
Med. 2015;373:726-36.

BRF113928 Dabrafenib 33 (23-45) 5,5 (3,4-7,3) 12,7 (7,3-16,3) Planchard D, et al. Lancet 
Oncol. 2016;17(5):642-50.

BRF113928 Dabrafenib + 
trametinib

66 (53-79) 10,2 (6,9-16,7) 18,2 (14,3-NE) Planchard D, et al. Lancet 
Oncol. 2016;17(7):984-93.

BRF113928 Dabrafenib + 
trametinib 
(primeira linha)

64 (46-79) 10,9 (7,0-16,6) 24,6 (12,3-NE) Planchard D, et al. Lancet 
Oncol. 2017;18(10): 
1307-16.

MET PROFILE 1001 Crizotinib 44 7,3 Drilon AE, et al. J Clin 
Oncol. 2016;34(15):108.

GEOMETRY 
mono-1

Capmatinib 
(outras linhas/
primeira linha)

40,6/67,9 5,4/12,4 Wolf J, et al. N Engl J 
Med. 2020;383:944-957.

VISION Tepotinib (biópsia 
líquida/biópsia 
tecidular)

46; 50/45,1 9,5/10,8 19,1 (9,5-NE)
19,7 (12,8-NE)

PaiK PK, et al. N Engl J 
Med. 2020;383:931-43.

HER2 Inibidores 
pan-HER

Dacomitinib – ORR: 11%; Neratinib-temsirolimus – ORR: 21%; 
Afatinib – ORR: 14%

Kosaka T, et al. Cancer 
Res. 2017;77(10):2712.

Inibidores 
seletivos 
HER2 exão 20

Poziotinib – ORR: 42%; mSLP: 5,6 meses; Pirotinib – ORR: 53%; 
mSLP: 6,4 meses; Mobocertinib (TAK-788) – ORR: 39%

Wang Y, et al. Ann Oncol. 
2018;30(3):447-55; Wang Y, 
et al. Ann Oncol. 
2019;30(3):447-55.

Anticorpos 
monoclonais

Trastuzumab deruxtecan – ORR: 61,9%; mSLP: 14 meses; T-DM1 
– ORR: 44%; mSLP: 5 meses; DS-8201a – ORR: 88%

Smit EF, et al. JCO. 2020; 
38(15_suppl):9504-9504; 
Li BT, et al. JCO. 
2018;36(24):2532-37.

ROS1 PROFILE 1001 Crizotinib 72 19,2 51,4 Shaw AT, et al. N Engl J 
Med. 2014;371:1963-71.

ALKA-372-001, 
STARTRK-1, 
STARTRK-2

Entrectinib 67,1 15,7 NA Krebs MG, et al. Annals  
of Oncology. 2020;31: 
S831-S833.

NCT01970865 Lorlatinib (outras 
linhas/primeira 
linha)

36
35/62

9,6 Shaw AT, et al. Lancet 
Oncol. 2019;20(12): 
1691-1701. 

RET Global Registry Cabozantinib
Vandetanib
Sunitinib

37
18
22

3,6 (1,3-7,0)
2,9 (1,0-6,4)
2,2 (0,7-5,0)

4,9 (1,9-14,3)
10,2 (2,4-NR)
6,8 (1,1-NR)

Gautschi O, et al. J Clin 
Oncol. 2017;35:1403-10.

Libretto-001 Selpercatinib 
(outras linhas/
primeira linha)

68
64/85

Drilon A, et al. N Engl J 
Med. 2020;383:813-824.

BLU-667 Pralsetinib 
(outras linhas/
primeira linha)

73/61 Gainor JF, et al. J Clin 
Oncol. 2020;38(suppl): 
Abstr 9515.

NTRK ALKA-372-001, 
STARTRK-1, 
STARTRK-2

Entrectinib – ORR: 57% Doebele R, et al. Lancet 
Oncol. 2019;21(2):271-82. 

Larotrectinib – ORR: 79% Hong DS, et al. Lancet 
Oncol. 2020;21(4):531-40.

SG: sobrevivência global; ORR: taxa de resposta global; SLP: sobrevivência livre de progressão; QT: quimioterapia; HR: hazard ratio;  
NA: not available; NR: not reached; NE: not estimable.
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As mutações não V600E não foram abrangi-
das nos estudos acima, existindo apenas relatos 
de casos pontuais de resposta a estes inibidores34.

As alterações oncogénicas do MET são diver-
sas, destacando-se as amplificações, em 1-6%, e 
a mutação skipping do exão14 (METex14) em 
3-4%. A METex14 ocorre em adenocarcinomas 
mas, também, em tumores com diferenciação sar-
comatoide, doentes com idade superior e maior 
carga tabágica do que os com mutações do EGFR 
e ALK35. 

O crizotinib apresentou, para a METex14, ORR 
de 44% e mSLP 7,3 meses35. Os inibidores MET, 
tepotinib e capmatinib, são mais eficazes. O 
capmatinib apresentou ORR de 41% (doentes pre-
viamente tratados) e 68% (não tratados). A mDoR 
foi 9,7 e 12,6 meses e a mSLP 5,4 e 12,4 meses, 
respetivamente e a taxa de resposta intracraniana 
de 54%36. Nos doentes com amplificação do MET, 
a taxa de resposta variou com o números de 
cópias do gene (7-12% se < 10 cópias; 29% se 
≥ 10 cópias, em doentes previamente tratados, e 
de 40% em primeira linha)36. O tepotinib, em 
doentes com a METex14, originou uma resposta 
de 46% e mDoR de 11,1 meses37 (Tabela 2). 

As alterações do HER2 estão descritas em 
2-4% e mais frequentes em adenocarcinomas de 
não fumadores38. As amplificações ocorrem em 
cerca de 3% como alteração original e em 10% 
dos doentes com outras mutações, previamente 
tratados39. As mutações no exão 20, de inserção 
ou deleção, estão presentes em 1-5% dos ade-
nocarcinomas, sendo mais frequentes em mulhe-
res, jovens e não fumadores40. Pela sua semelhan-
ça com o EGFR, o dacomitinib e o afatinib, foram 
utilizados com resultados desanimadores.

Encontram-se em investigação TKI e anticor-
pos monoclonais. O pirotinib41,o poziotinib, de-
monstrou mSLP de 5,6 meses e ORR de 42%42. 
Os anticorpos monoclonais em estudo incluem o 
trastuzumab, ado-trastuzumab emtansine (T-DM1) 
e o trastuzumab. É difícil avaliar a eficácia isola-
da do trastuzumab, pois, na maioria dos casos, 
foi usado com QT. Os dados com T-DM1 são 
controversos. Num basket trial, a ORR foi de 
44% e a mSLP de 5 meses43. Estes resultados 

não se reproduziram no estudo de Peters, et al.44. 
Os dados são mais promissores com deruxtecan, 
sendo a ORR de 61,9% e a mSLP de 14 meses45 
(Tabela 2).

quais as Opções  
terapêuticas para Os dOentes 
cOm Os rearranjOs ROS1  
e RET?

As alterações de fusão do gene ROS1 ocorrem 
em 1,4 % dos doentes. 

O crizotinib foi aprovado com base na ORR 
de 72%, taxa de controlo da doença de 90% e 
mSLP de 19,2 meses46 (Tabela 2).

O entrectinib demonstrou ORR de 67,1%, in-
dependentemente da presença de metastização 
cerebral inicial (62,5% com vs. 69,5% sem me-
tástases), mDoR e mSLP de 15,7 meses47. É, atual-
mente, uma opção de primeira linha. O lorlatinib 
mostrou, em doentes não tratados com TKI e 
tratados com crizotinib/outros inibidores, ORR de 
62 e 35% e respostas intracranianas em 64 e 
50%, respetivamente. É, assim, uma opção tera-
pêutica após crizotinib48 (Tabela 2).

Alterações de fusão RET ocorrem em 1-2% 
dos CPCNP49.

O cabozantinib, vandetanib e sunitinib apre-
sentaram ORR de 37, 18 e 22%, respetivamente. 
A mSLP foi de 2,3 meses e a da SG de 6,8 meses 
em todos os doentes50. 

O selpercatinib demonstrou ORR de 64% em 
doentes previamente tratados e 85% em doentes 
naive de tratamento, com resposta intracerebral 
de 91%51. O pralsetinib apresentou ORR de 73 e 
61% em primeira linha e em doentes previamen-
te tratados, respetivamente. A resposta intracra-
niana foi de 56%. 

cOmO tratar Os dOentes cOm 
alterações dO gene NTRK?

As alterações de fusão do gene NTRK1-3 são 
eventos oncogénicos muito raros (< 1%) numa 
variedade de tumores, incluindo no CP, particular-
mente em adenocarcinomas de não fumadores52. 
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A eficácia dos fármacos anti-NTRK, larotrecti-
nib e entrectinib, foi estudada em basket trials.

O entrectinib mostrou, em diferentes tumo-
res, uma taxa de resposta de 57%, destas 7% 
completas, com mDoR de 10 meses53. O larotrec-
tinib está aprovado para uso em idade pediátrica 
e adulta. Ocorreram 79% de respostas objetivas, 
16% completas54 (Tabela 2).

Os dois fármacos receberam aprovação con-
dicional de forma «agnóstica» para qualquer tu-
mor com esta alteração.

qual O papel da imunOterapia 
nO tratamentO dOs dOentes 
cOm alterações mOleculares 
tratáveis cOm terapêuticas-
alvO?

Na maioria dos ensaios, a presença de uma 
mutação do EGRF ou do ALK era critério de ex-
clusão, pois associava-se a menor probabilidade 
de resposta, além de existir melhor alternativa 
terapêutica. 

Para os doentes com mutações menos fre-
quentes, de um modo geral, a imunoterapia (IT) 
não ofereceu vantagem, com exceção de doentes 
com mutações do KRAS, segundo os dados do 
registo global IMMUNOTARGET. As mutações do 
BRAF merecem uma ressalva, pois as não V600E 
são mais prováveis em fumadores e para estas 
não há terapêutica-alvo eficaz55. 

No estádio avançado, o único estudo positivo 
que incluiu doentes com mutações do EGFR e 
ALK, previamente tratados com TKI, foi o IMpo-
wer150, no qual a adição de atezolizumab à QT 
com bevacizumab se associou a benefício na so-
brevivência56.

A combinação de TKI com inibidores dos 
checkpoints imunológicos (ICI) deve ser conside-
rada com prudência, dado o risco de efeitos ad-
versos (pulmonares e hepáticos), assim como deve 
ser cauteloso o uso de ICI previamente a TKI.

Concluindo, em doentes com CPCNP metas-
tático, o uso de IT deve ser protelado, sempre que 
possível, até se conhecer o status molecular. Nos 
subgrupos com terapêuticas-alvo disponíveis, este 

deve ser considerado após exclusão de melhor 
alternativa terapêutica. 

perspetivas futuras  
na abOrdagem dOs dOentes 
cOm alterações mOleculares?

As alterações do KRAS, frequentes em cerca 
de 20-30% dos adenocarcinomas, são alvo de 
intensa investigação. Recentemente demonstrou-
se que a mutação p.G12C (KRASG12C), responsá-
vel por 40% das mutações, é passível de inibição. 
O sotarasib é o primeiro inibidor a mostrar ativi-
dade. Em doentes previamente tratados, a taxa 
de resposta foi 32,2%, mSLP 6,3 meses, com 
perfil de segurança aceitável57, sendo, por isso, 
um fármaco promissor. 

Está em investigação a inibição da via do 
FGFR, cuja desregulação ocorre, principalmente, 
na histologia escamosa. A inibição das vias do 
PTEN, PIK3CA e AKT, alteradas nas duas princi-
pais histologias, também, está a ser avaliada. As-
sim, o benefício das terapêuticas-alvo, estender-
se-á a mais uma grande fração de doentes.
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Como se faz, e qual o valor 
da deteção da expressão 
de pd-l1? 

Após o diagnóstico morfológico, o tumor de-
verá ser estudado molecularmente, em busca de 
biomarcadores com potencial na decisão terapêu-
tica, como é o caso do PD-L1. Atualmente está 
bem documentada a relação entre extensão da 
expressão de PD-L1 nas células tumorais, ou em 
células do sistema imune que infiltram o tecido 
tumoral, e a probabilidade de benefício clínico de 
vários agentes anti-PD-1 ou PD-L1, tanto em pri-
meira como em segunda linha1. 

A pesquisa da expressão de PD-L1 por imu-
nohistoquímica (IHQ) constitui assim um importan-
te biomarcador na tomada de decisão de tratamen-
to com imunoterapia no doente com cancro do 
pulmão de não pequenas células (CPNPC). Contu-
do, apesar da utilidade clínica, a sua performance 
está longe de ser a ideal, sendo o valor do PD-L1 
como biomarcador «absoluto» questionado, uma 
vez que a sua determinação ainda levanta muitas 
questões, como o uso de diferentes plataformas 
e anticorpos, o tipo de células em que é determi-
nado, quais os pontos de corte para positividade, 
e ainda a origem e timing de colheita da amostra. 
Menos de metade dos doentes selecionados para 
tratamento em monoterapia com base nos valores 
de PD-L1 beneficiam com o tratamento, e há doen-
tes respondedores que apresentam ausência de 
expressão de PD-L1. No caso de terapêutica com-
binada, o poder preditivo da expressão de PD-L1 
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apresenta resultados ainda mais modestos2. Não 
obstante, desde a aprovação do uso de Pembro-
lizumab em primeira linha, que a pesquisa da 
expressão de PD-L1 por IHQ, recorrendo ao kit de 
diagnóstico 22C3 (ou, em alternativa, o 28-8 ou 
o SP263) é recomendada para todos os doentes 
com diagnóstico inicial de CPNPC1,2.

exIstem ContraIndICações 
para a utIlIzação 
de ImunoterapIa? 

Com a exceção da gravidez e do histórico de 
toxicidade grave ao princípio ativo ou excipiente 
do fármaco proposto, os imune checkpoint inibi-
tors (ICI), praticamente não apresentam contrain-
dicações absolutas3,4. Contudo, vários contextos 
clínicos exigem particular atenção:

 – O tratamento com ICI pode ser considerado 
em doentes com patologia autoimune assin-
tomática ou com atividade ligeira, sem grande 
limitação, ou mesmo em caso de patologia 
autoimune de maior gravidade, mediante de-
cisão em reunião multidisciplinar. O tratamen-
to com agentes imunomoduladores com baixo 
potencial de imunossupressão ou com dose 
baixa de corticoterapia sistémica (< 10 mg/dia 
de prednisolona) são compatíveis com o tra-
tamento com ICI4. 

 – Doentes recetores de transplante de órgão 
sólido/hematopoiético só em situações muito 
particulares e após reunião de decisão multi-
disciplinar poderão ser tratados com ICI3,4.

Capítulo 9
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 – Ao contrário das infeções agudas, infeções cró-
nicas como HIV, HBV ou HCV embora requei-
ram prudência e monitorização clínica e analí-
tica, são compatíveis com tratamento com ICI3. 

 – Não está contraindicado o uso de ICI em doen-
tes com disfunção renal, hepática ou cardía-
ca. Contudo, os doentes com disfunção renal 
secundária a autoimunidade, não devem ser 
tratados, a menos que haja um claro enten-
dimento de que a insuficiência renal pode vir 
a exigir tratamento por diálise e que essa é 
uma consequência aceitável para o doente3,4. 

Como tratar um doente 
Com pd-l1 ≥ 50% em prImeIra 
lInha? 

O ensaio de fase III KEYNOTE-0245 veio defi-
nitivamente posicionar o Pembrolizumab como 
terapêutica de escolha em primeira linha em 
doentes com CPNPC metastizado com expressão 
de PD-L1 ≥ 50%, na ausência de mutações EGFR 
ou translocações ALK, e de contraindicações para 
a sua utilização. Neste ensaio, comparando Pem-
brolizumab (200 mg iv de 3/3 semanas, até um 
máximo de dois anos) com a terapêutica standard 
até à data (dupleto de platino durante quatro a 
seis ciclos), os dados de eficácia foram favoráveis 
ao braço do Pembrolizumab: taxa de resposta 
global (ORR) 44,8 vs. 27,8%, sobrevivência livre 
de progressão mediana (mSLP) 10,3 vs. 6 meses. 
Estes dados foram posteriormente reforçados 
com os resultados de seguimento aos três e mais 
recentemente cinco anos6, com uma sobrevivên-
cia global mediana (mSG) de 26,3 vs. 13,4 meses 
e uma taxa de sobrevivência aos cinco anos de 
31,9% vs. 16,3% (praticamente o dobro, apesar 
de uma taxa de crossover no braço da quimiote-
rapia de 66%). Houve também benefício em ter-
mos de segurança e qualidade de vida. Resul-
tados do ensaio de fase III KEYNOTE-042, com 
doentes com PD-L1 ≥ 1%, aleatorizados para 
Pembrolizumab ou quimioterapia, mostraram au-
mento da sobrevivência global nos 3 patamares 
avaliados de PD-L1 (≥ 50%, ≥ 20% e ≥ 1%), mas 
o benefício foi preponderante nos doentes com 

PD-L1 ≥ 50%, não havendo um aumento signifi-
cativo nos doentes com uma expressão 1-49%, 
reforçando assim o uso desta terapêutica em doen-
tes com PD-L1 ≥ 50%.

No ensaio KEYNOTE-1897, doentes com CPNPC 
não escamoso (CPNPC NE) metastizado, na au-
sência de mutações EGFR ou translocações ALK, 
foram randomizados para uma associação de qui-
mioterapia (Pemetrexed e platino) com Pembro-
lizumab 200 mg iv vs. placebo cada três semanas, 
durante quatro ciclos, seguidos de manutenção 
com Pembrolizumab (ou placebo) até um máximo 
de 35 ciclos. A mSG foi de 22 meses no braço da 
terapêutica combinada vs. 10,7 meses no braço 
da quimioterapia. Embora não exista uma com-
paração direta entre a terapêutica combinada e 
o Pembrolizumab em monoterapia, uma compara-
ção entre os ensaios sugere que os resultados se-
jam semelhantes em doentes com PD-L1 ≥ 50%, 
com um aumento de toxicidade na terapêutica 
combinada, sugerindo que nestes doentes a mo-
noterapia seja uma escolha sensata. Em Portugal 
a terapêutica combinada só está aprovada para 
doentes com PD-L1 = 1-49%.

Embora ainda não aprovado em Portugal, o 
ensaio de fase III IMPower 110 com um desenho 
semelhante ao KN-024, compara o Atezolizumab 
(1.200 mg iv cada três semanas) com dupleto de 
quimioterapia, em doentes com PD-L1 ≥ 50% nas 
células tumorais ou ≥ 10% nas células infiltrantes 
do tumor. Também aqui os resultados de eficácia 
favorecem o Atezolizumab, com uma mSG de 
20,2 vs. 13,1 meses, uma mSLP de 8,1 vs. 5 me-
ses e uma ORR de 38,3 vs. 28,6%.

Como tratar um doente Com 
hIstologIa esCamosa e pd-l1 
< 50% em prImeIra lInha?

O CPNPC escamoso (CPNPC E) foi durante mui-
to tempo o CPNPC com menos alternativas tera-
pêuticas, mas nos últimos anos testemunhamos 
uma mudança de paradigma, com a aprovação de 
fármacos ICI para tratamento em segunda linha, 
que permitiram um ganho substancial de SG. Mais 
recentemente, com a aprovação da imunoterapia 
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em primeira linha, conseguiremos finalmente ir 
mais longe neste tipo histológico.

O ensaio de fase III KEYNOTE-4078 comparou 
Pembrolizumab vs. placebo associados a quimio-
terapia (platino mais Paclitaxel ou nab-Paclitaxel) 
cada 21 dias até quatro ciclos, seguidos de manu-
tenção (Pembrolizumab ou placebo) até um máxi-
mo de 35 ciclos. A terapêutica combinada associou-
se a melhores resultados, apesar de um crossover 
no grupo controlo de 42,8%: ORR 58,4 vs. 35,0%, 
mSLP 6,4 vs. 4,8 meses, e mSG 15,9 vs. 11,3 me-
ses. O benefício na SG foi observado em todos os 
níveis de expressão de PD-L1. A diferença de ocor-
rência de efeitos adversos (EA) de grau 3 ou su-
perior não foi significativa (69,8% com terapêu-
tica combinada vs. 68,2%), mas causaram mais 
descontinuações do tratamento (13,3 vs. 6,4%). 
A adição de Pembrolizumab à quimioterapia man-
teve ou aumentou a qualidade de vida (QoL) vs. 
a quimioterapia isolada às semanas 9 e 18. 

O ensaio IMpower 131, semelhante na sua 
conceção ao KN 407, mas com Atezolizumab 
mostrou um aumento na SLP, mas não na SG, 
favorecendo assim a utilização de combinação 
com Pembrolizumab.

Outro ensaio fase III, o CheckMate 9LA, ava-
lia Nivolumab (360 mg cada três semanas) mais 
Ipilimumab (1 mg/kg cada seis semanas) com qui-
mioterapia (dois ciclos), seguido de manutenção 
com Nivolumab e Ipilimimab vs. quimioterapia 
(quatro ciclos, baseada na histologia). É estratifi-
cado por PD-L1 (< 1 vs. ≥ 1%), sexo e histologia 
(escamoso vs não escamoso). O benefício clínico 
foi consistente em todas as medidas de eficácia 
nos subgrupos principais, incluindo por PD-L1 e 
histologia. 

Como tratar um doente  
Com hIstologIa não esCamosa 
e pd-l1 < 50% em prImeIra 
lInha? 

O ensaio KEYNOTE-1897, já referido anterior-
mente, lançou definitivamente a combinação Pem-
brolizumab com platino e Pemetrexed seguida de 
manutenção com Pembrolizumab e Pemetrexed 

como a terapêutica de escolha em primeira linha 
para CPNPC NE. Em Portugal, como também já 
foi referido, esta terapêutica só está aprovada 
para doentes com PD-L1 = 1-49%.

Outros ensaios de fase III neste momento 
aguardam aprovação das suas combinações:

 – IMpower 150, uma terapêutica quádrupla com 
associação de atezolizumab (A) e bevacizumab 
(B) à quimioterapia (QT) carboplatino e pacli-
taxel, comparado com outros dois braços, um 
com BQT e outros com AQT. Na comparação 
da terapêutica quádrupla com o braço BQT, 
observou-se um aumento da mSLP (8,3 vs. 
6,8 meses) no global da população, incluindo 
doentes com mutações EGFR ou transloca-
ções ALK, doentes sem expressão de PD-L1 e 
doentes com metástases hepáticas. A mSG na 
população wild type também foi superior no 
grupo da terapêutica quádrupla (19,2 vs. 14,7 
meses). O perfil de segurança foi consistente 
com os das terapêuticas individuais.

 – Impower 130, comparando QT (carboplatino 
e nab-paclitaxel) com a associação de Atezo-
lizumab à QT, quatro ciclos, seguido de manu-
tenção com Atezolizumab. Este ensaio mos-
trou um aumento significativo na mSLP (7 vs. 
5,5 meses) e na mSG (18,6 vs. 13,9 meses).

 – O ensaio CM 9LA, já referido anteriormente, 
mostrou nos doentes com CPNPC NE um au-
mento de mSG (17 vs. 11.9 meses). Houve 
uma percentagem de EAs grau 3 ou superior 
em 47% dos doentes, comparado com 38% 
no braço controlo, com 16% e 5% destes 
eventos levando a descontinuação do trata-
mento, respetivamente.

o performance status 
e a Idade são Importantes 
na deCIsão terapêutICa? 

A idade não parece ter relação com redução 
da eficácia ou aumento da toxicidade. Por outro 
lado, doentes com PS ≥ 2 apresentam pior out-
come. Portanto, será necessário conjugar aspetos 
como a idade, o PS e comorbilidades para melhor 
selecionar doentes para tratamento com ICI3,9. 
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o tIpo de progressão é 
Importante na deCIsão 
terapêutICa subsequente? 

Quando usamos inicialmente imunoterapia em 
monoterapia ou combinada, a decisão de quando 
e qual terapêutica iniciar em segunda linha tem 
que ter em consideração vários fatores10: 

 – Trata-se verdadeiramente de progressão? Po-
demos estar face a uma pseudo-progressão, 
que embora rara no contexto de tratamento 
com ICI no cancro do pulmão, tem que ser 
tida em consideração e reavaliada. A pneu-
monite imunológica pode também por vezes 
ser confundida com progressão, devendo por 
isso ser, sempre que possível, descartada.

 – A progressão é devida a resistência primária 
(sem resposta à terapêutica), ou adquirida 
(após ter havido uma resposta inicial)? 

 – Houve descontinuação precoce da terapêutica 
por toxicidade? Se sim, e esta toxicidade foi 
imunológica, dependendo do tipo e gravida-
de da toxicidade poderá haver lugar para re-
introdução cautelosa da terapêutica.

 – A progressão aconteceu durante ou após sus-
pensão do fármaco? Se ocorreu após a sus-
pensão do fármaco (não devida a toxicidade), 
o rechallenge com ICI ou mudança para outra 
terapêutica podem ser considerados. Se a pro-
gressão ocorreu durante a terapêutica, deve 
obrigatoriamente haver mudança de classe 
farmacológica.

 – Tipo de progressão: no caso de oligoprogres-
são, pode ser ponderada a continuação da 
terapêutica em curso e o uso de terapêutica 
local (cirurgia, ablação ou radioterapia) para 
tratar as áreas de progressão.

quaIs as alternatIvas 
terapêutICas em segunda 
lInha? 

Com o aparecimento dos ICIs houve uma mu-
dança radical no panorama do tratamento do can-
cro do pulmão. Numa época em que podíamos 
usar em segunda linha unicamente quimioterapia 

em monoterapia (eventualmente combinada em 
casos pontuais com anti-angiogénicos), ou inibi-
dores da tirosinakinase do EGFR, a aprovação do 
Nivolumab (inicialmente para o CPNPC E e pos-
teriormente NE)11,12 seguido do Pembrolizumab13 
e do Atezolizumab14 foi uma lufada de ar fresco 
e um renascer de esperança. Estes três fármacos, 
aprovados com base em ensaios de fazer III tendo 
como braço comparador o docetaxel, não mos-
traram grandes diferenças entre eles em termos 
de eficácia ou segurança. A escolha é assim difí-
cil, uma vez que não existem ensaios compara-
dores entre eles. Existem no entanto dois fatores 
que podem afetar a escolha: o Nivolumab e o 
Atezolizumab foram aprovados independente-
mente da expressão de PD-L1, enquanto o Pem-
brolizumab foi aprovado apenas em pacientes 
com PD-L1 ≥ 1%; o Atezolizumab e o Pembro-
lizumab estão aprovados para administração uma 
vez a cada três semanas (tendo havido recente-
mente aprovação do Pembrolizumab cada seis 
semanas), enquanto o Nivolumab é administrado 
uma vez a cada duas semanas (mais recentemen-
te também com aprovação cada quatro semanas). 

As recentes aprovações de ICI como agentes 
únicos ou em combinação com quimioterapia 
em primeira linha, vieram lançar dúvidas sobre 
qual terapêutica escolher a seguir. Para os doen-
tes que fizeram ICI em monoterapia, é possível 
optar por um dupleto de platino, enquanto que 
nos doentes que fizeram terapêutica combinada, 
um agente de quimioterapia em monoterapia ou 
combinado com anti-angiogénico será a terapêu-
tica de eleição. No ensaio LUME-115, o Ninteda-
nib, um inibidor da angiocinase, quando combi-
nado com o docetaxel, e em comparação com o 
docetaxel isolado, aumentou a mSLP (3,4 vs. 2,7 
meses), e levou a um prolongamento significativo 
da mSG no grupo de pacientes com adenocarci-
noma (12,6 vs. 10,3 meses) e com doença em 
progressão rápida. 

É importante no entanto referir a necessidade 
de escolher criteriosamente a segunda linha tera-
pêutica, com atenção para os fatores que podem 
ser decisivos nesta escolha, abordados no ponto 
anterior. 
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efeItos seCundárIos, 
Como reConheCer? 

Fruto do aumento da estimulação imunológi-
ca inerente ao seu mecanismo de ação, os ICI 
apresentam potencial para induzir efeitos secun-
dários de natureza inflamatória (IrAE), em virtual-
mente qualquer órgão ou sistema. Embora pouco 
frequentes, cerca de 10 a 14% dos casos, apre-
sentam-se como toxicidade de grau ≥ 316. 

Os IrAE mais frequentes ocorrem a nível der-
matológico, gastrointestinal e endócrino e os de 
maior gravidade nos sistemas neurológico, car-
diovascular e pulmonar. A maioria dos IrAE são 
reversíveis, com exceção dos que afetam o siste-
ma endócrino16.

 – Toxicidade dermatológica: é a toxicidade mais 
frequentemente reportada e surge um a dois 
meses após o início do ICI. Os achados mais 
comuns são rash, prurido e vitiligo. Casos 
mais graves são os de necrólise epidérmica 
tóxica, síndrome de Stevens-Johnson e as 
vasculites. 

 – Toxicidade gastrointestinal: ocorre geralmente 
após 6 a 8 semanas do início do tratamento, 
mas pode surgir até meses após o seu térmi-
nus. Manifestam-se, mais frequentemente, por 
sintomas digestivos altos. Pode também surgir 
hepatite secundária aos ICI. 

 – Toxicidade endócrina: pode surgir semanas 
após início do tratamento, sendo os achados 
mais comuns a disfunção tiroideia (hipotiroidis-
mo, hipertiroidismo ou tiroidite) e a hipofisite. 
Outras toxicidades também podem ocorrer, 
nomeadamente insuficiência adrenal, hipopa-
ratiroidismo e diabetes tipo 1. O diagnóstico 
é, na sua maioria, por achados laboratoriais 
de rotina, em indivíduos assintomáticos ou 
com sintomas inespecíficos. 

 – Neurotoxicidade: a neurotoxicidade aguda é 
rara, mas potencialmente fatal. Pode ser in-
flamatória, como nos casos de encefalite, 
mielite, vasculite e meningite; ou de nature-
za periférica, como nos casos de mistenia 
gravis, frequentemente acompanhada de mio-
site e miocardite. A neurotoxicidade crónica 

apresenta-se como disfunção cognitiva, fadiga 
e alterações do humor, sintomas pouco valo-
rizados, embora induzam degradação da QoL. 

 – Cardiotoxicidade: manifestação rara, mas po-
tencialmente fatal. Manifestações mais comuns 
incluem a miocardite, arritmias e bloqueios de 
condução, S. coronário agudo, insuficiência 
cardíaca aguda e patologia pericárdica. 

 – Toxicidade pulmonar: essencialmente pneu-
monite. Apresenta-se com sintomas inespecí-
ficos ou mesmo em indivíduos assintomáticos, 
pelo que o diagnóstico é, habitualmente, por 
tomografia computorizada. 

 – Nefrotoxicidade: nefrite intersticial aguda é a 
forma mais comum e pode provocar lesão 
renal aguda e distúrbios hidroelectrolíticos, 
que podem requerer tratamento dialítico.

 – Toxicidade hematológica: constitui um achado 
raro, mas potencialmente grave. Habitual-
mente apresenta-se com anemia, leucopenia 
e/ou trombocitopenia. 

 – Toxicidade articular: achados como dor arti-
cular e sinais inflamatórios articulares devem 
apontar para o diagnostico de artrite. Embora 
seja uma ocorrência rara, a erosão pode pro-
gredir rapidamente, levando a incapacidade 
permanente.

 – Toxicidade ocular: surge habitualmente nos 
primeiros seis meses de tratamento e mani-
festa-se por uveíte anterior ou pan-uveíte. 

efeItos seCundárIos, 
Como manejar? 

Pela frequência e morbimortalidade inerente, 
uma anamnese minuciosa por órgão e sistema 
seguida de estudo complementar deverá ser a 
norma. Após identificação, os IrAE deverão ser 
classificados17 em grau 1 a 4. O tratamento deve 
então seguir as recomendações por tipo e gravi-
dade do IrAE16,18.

O tratamento da toxicidade de grau 1 é, ha-
bitualmente, conservador e sintomático, podendo 
na maior parte dos casos ser mantido o tratamen-
to com ICI. No caso de toxicidade grau 2, deve 
ser considerado tratamento com corticoterapia 
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sistémica e interrupção do tratamento com ICI. 
Nos casos de toxicidade grau 3 e 4 o tratamento 
com ICI deve ser descontinuado e o tratamento 
com alta dose de corticoterapia sistémica imple-
mentado. Em caso de não resposta à corticotera-
pia sistémica, deve ser considerado tratamento 
imunomodulador. Caso nenhuma das opções me-
lhore os sintomas e o IrEA coloque em causa a vida 
do doente, então deve ser equacionado tratamen-
to com imunoglobulina ou plasmaferese. A tenta-
tiva de reintrodução não é recomendada até que 
o doente se encontre assintomático ou a IrAE te-
nha melhorado para grau 1. Nos casos de IrAE 
grau 4 ou com risco de vida, o tratamento com 
ICI não deve ser retomado16,18.
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Qual a apresentação clínica 
do cancro do pulmão 
de peQuenas células? 

O cancro do pulmão de pequenas células 
(CPPC) é uma neoplasia agressiva, diagnosticada 
geralmente em fase avançada1, apesar de ser 
quimiossensível e radiossensível, recidiva precoce-
mente, refletindo-se numa sobrevivência global 
aos cinco anos inferior a 7%. É frequentemente 
diagnosticada aquando o aparecimento de sinais 
e sintomas provocados pela doença avançada. 

De modo geral, pode apresentar sintomas lo-
cais: tosse, hemoptises, pieira, dispneia, rouqui-
dão, disfagia, dor torácica, síndrome da veia cava 
superior (SVCS), derrame pericárdio, adenopatias 
supraclaviculares e cervicais2; ou decorrentes da 
metastização à distância, em que os sintomas mais 
frequentes são: dor óssea, cefaleias, náuseas e vó-
mitos, défices neurológicos motores e/ou sensitivos, 
devido ao envolvimento do sistema nervoso central. 
Pode também apresentar sintomas constitucionais: 
astenia, anorexia e emagrecimento, condicionando 
uma rápida deterioração clínica do doente, e ainda 
síndromes paraneoplásicas, secundárias a substân-
cias segregadas pelo tumor ou a anticorpos (Ac) 
que reagem de forma cruzada com outros tecidos. 

tratamento – emergências 
oncológicas e síndromes 
paraneoplásicas? 

O CPPC apresenta-se, por vezes, sob a forma 
de emergências oncológicas, destacando-se o 
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SVCS, compressão medular, tamponamento car-
díaco e hipercalcemia maligna. O tratamento des-
tas complicações e das síndromes paraneoplásicas 
passa pelo início do tratamento sistémico, mas 
podem ser necessárias outras medidas.

 – SVCS: radioterapia paliativa; considerar a co-
locação de stent intravascular. Associar oxigé-
nio (O2) suplementar, diuréticos, corticóides, 
ansiolíticos, morfina e antiacoagulantes;

 – Compressão medular: radioterapia associada 
ou não a descompressão cirúrgica. Associar 
corticoterapia em alta dose; 

 – Tamponamento cardíaco: pericardiocentese 
evacuadora. Em alguns casos, ponderar a rea-
lização de janela pericárdica; 

 – Hipercalcemia maligna: bisfosfonatos e fluido-
terapia intensiva.
As síndromes paraneoplásicas mais frequen-

tes são: 
 – Neurológicas: síndrome miasténica Eaton-Lam-
bert, carateriza-se por fraqueza e fadiga dos 
músculos proximais (da cintura pélvica, extre-
midades inferiores, tronco e cintura escapular) 
e por disfunção autónoma; degeneração su-
baguda cerebelosa, carateriza-se por ataxia e 
disartria; encefalomielite, surge sob a forma 
de confusão, obnubilação e demência; neuro-
patia sensorial, com dor e perda de sensibili-
dade progressiva; 

 – Retinopatia associada a cancro com perda de 
visão e fotossensibilidade; 

 – Endócrinas: síndrome de secreção inapro-
priada de hormona antidiurética (SIADH), 
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devido a secreção etópica de vasopressina, 
carateriza-se por hiponatremia e mal-estar 
inespecífico, astenia, confusão/obnubilação, 
depleção de volume e náuseas; síndrome de 
Cushing, pela produção etópica de hormona 
adrenocorticotrófica (ACTH), carateriza-se por 
fadiga, aumento de peso, hipertensão e hi-
perglicemia. 

Qual é o tratamento 
standard na doença 
limitada?

O objetivo do tratamento na doença limita-
da é a cura, usando a quimioterapia (QT) asso-
ciada a radioterapia (RT) torácica, sendo alguns 
doentes elegíveis para cirurgia curativa seguida 
de QT ± RT.

Nos estádios IIB a IIIC (T3-4N0; T1-4N1-3), o 
tratamento standard é QT – platinum mais eto-
posido (EP) – associada a RT concomitante3,4. 
Ensaios aleatorizados em estádio limitado demos-
traram igual eficácia entre cisplatina e carbopla-
tina, tal como na doença extensa5,6. A RT aumen-
ta o controlo local (25%) e a sobrevida global. O 
tratamento com EP e RT externa associa-se a 
taxas de resposta de 70-90% e a sobrevida global 
aos cinco anos entre 25 e 30%. A RT deve ter 
início o mais precocemente possível (entre o pri-
meiro ou segundo ciclos)7,8. A dose ótima, volume 
e o fracionamento da RT têm sido avaliados em 
vários ensaios clínicos aleatorizados. O ensaio 
CONVERT comparou dois tipos de fracionamento: 
bidiário (45 Gy) com fracionamento convencional 
(66 Gy) – a sobrevida global foi semelhante, em-
bora com toxicidade diferente9. 

Qual é o papel da cirurgia 
na doença limitada?

Nos estádios I a IIA (T1-2N0), sem envolvimen-
to ganglionar após correto estadiamento medias-
tínico-patológico, a cirurgia poderá ter indicação10. 
Estudos retrospetivos reportaram um acréscimo na 
sobrevida aos cinco anos nos doentes com está-
dio  I10,11. Após a cirurgia, está recomendado QT 

adjuvante se não houver envolvimento ganglionar 
mediastínico, ou QT e RT complementares se en-
volvimento ganglionar12.

Nos estádios I a IIA (T1-2N0) inoperáveis 
ou que recusem cirurgia, a RT estereotáxica 
(SBRT) pode ser uma alternativa à cirurgia segui-
da de QT13.

Qual é o tratamento 
sistémico de primeira  
linha na doença  
extensa?

Há mais de três décadas que a associação EP 
é considerada o tratamento standard de primeira 
linha na doença extensa5,6. 

Recentemente, os ensaios IMpower133 e 
CASPIAN demonstraram um aumento na sobre-
vida global com a associação de atezolizumab ou 
durvalumab ao EP, respetivamente.

No ensaio IMpower133, foi avaliada a eficácia 
e segurança da associação atezolizumab em com-
binação com carboplatina e etoposido, na doença 
extensa e sem tratamento prévio. Embora as taxas 
de resposta fossem similares (60% EP-atezolizu-
mab e 64% controlo), a sobrevida global (12,3 vs. 
10,3 meses) e sobrevida global aos 12  meses 
(51,7% vs. 38,2%) foram superiores no braço de 
EP-atezolizumab14. 

O ensaio CASPIAN avaliou a eficácia e segu-
rança da combinação durvalumab ± tremelimu-
mab com EP. Na análise interina constatou-se um 
aumento significativo da sobrevida global no bra-
ço de EP-durvalumab (13 vs. 10,3 m, p = 0,0047) 
e na sobrevida aos 18 meses (34 vs. 25%)15. 

A associação de irinotecano e cisplatina, num 
ensaio fase III japonês, revelou uma sobrevida 
global superior (p = 0,002)16, mas noutros ensaios 
não apresentaram diferenças nas taxas de respos-
ta ou sobrevida global17,18. Recentemente, num 
ensaio fase III, constatou-se aumento na sobre-
vida global no braço de irinotecano e carbopla-
tina quando comparado com EP (8,5 vs. 7,1 m, 
p = 0,04)19. Pelo que o irinotecano associado a 
platinum pode ser uma alternativa para tratamen-
to de primeira linha. 
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Qual a duração do 
tratamento sistémico?

A QT de manutenção ou consolidação além 
dos quatro a seis ciclos de EP condiciona um li-
geiro aumento da duração da resposta, sem um 
aumento da sobrevida global, mas com maior 
toxicidade cumulativa20. 

Qual o papel da radioterapia 
na doença extensa?

A RT torácica de consolidação parece ser be-
néfica para casos selecionados, com resposta 
completa ou parcial ao tratamento sistémico ini-
cial, principalmente se doença torácica residual e 
doença metastática extratorácica de baixo volu-
me. Num ensaio aleatorizado, os doentes com 
resposta completa após três ciclos de EP foram 
aleatorizados para continuar EP ± RT, constatou-
se um aumento da sobrevida global com a adição 
da RT (17 vs. 11 m)21. No ensaio CREST, a adição 
de RT torácica de consolidação não aumentou a 
sobrevida global aos 12 meses (p = 0,066). mas 
teve benefício na sobrevida global aos dois anos 
e sobrevida livre de progressão aos seis meses22. 
Numa análise posterior, os doentes com resposta 
parcial e com menos de três locais de metastiza-
ção apresentaram maior benefício com RT de 
consolidação23.

Qual é o tratamento paliativo 
de segunda linha ou linhas 
sucessivas?

Embora haja uma elevada resposta ao trata-
mento inicial, a maioria recidiva precocemente. O 
tratamento sistémico subsequente permite a pa-
liação dos sintomas, embora as taxas de resposta 
estejam dependentes do tempo entre o trata-
mento inicial e a recorrência24.

Se este intervalo for inferior a três meses 
(doença resistente ou refratária), a taxa de respos-
ta é baixa (< 10%); se for superior a três meses 
(doença sensível), as taxas de resposta são cerca 
de 25%. Se a recorrência ocorre mais de seis 

meses após o tratamento inicial, está recomenda-
da a repetição do mesmo esquema de QT25.

O topotecano é único fármaco aprovado na 
doença refratária. Num ensaio fase III que compa-
rou topotecano com ciclofosfamida, adriamicina e 
vincristina, as taxas de resposta foram superiores 
e foi associado também a melhoria sintomática26. 

Noutro ensaio fase III, o topotecano oral teve be-
nefício na sobrevida global quando comparado 
com tratamento sintomático27. 

irradiação cerebral 
profilática – Qual o seu 
papel?

Estudos aleatorizados demostraram que a ir-
radiação cerebral profilática (PCI) é eficaz na di-
minuição da incidência de metástases cerebrais. 
Uma meta-análise reportou uma redução de cerca 
de 50% na incidência aos três anos de metástases 
cerebrais, e benefício de 5,4% na sobrevida glo-
bal aos três anos nos doentes submetidos a PCI; 
o benefício foi similar tanto na doença limitada 
como na doença extensa28. Sequelas neurológicas 
tardias têm sido atribuídas PCI, pelo que não está 
recomendada nos doentes com mau estado geral, 
alterações cognitivas ou doentes mais idosos29.

perspetivas futuras?30-34

No CPPC, observa-se um paradoxo entre o 
elevado tumor mutational burden (TMB), uma 
expressão residual ou ausente de ligando de mor-
te celular programado 1 (PD-L1) e uma infiltração 
tumoral por linfócitos (TIL) significativa, apontan-
do eventualmente para o envolvimento de check-
points imunitários alternativos como o LAG3, 
TIM3, TIGIT, OX40 e ICOS. É premente uma me-
lhor compreensão do microambiente imune no 
CPPC, de forma a orientar a evolução terapêuti-
ca. Se o papel dos biomarcadores preditivos de 
resposta à imunoterapia (IT) no carcinoma pulmo-
nar de não pequenas células (CPNPC) ainda está 
por definir, no CPPC são ainda mais difíceis de 
estabelecer devido, em grande parte, à escassez 
de amostras histológicas, peças cirúrgicas, assim 



I. Azevedo, A. Rodrigues

70 100 perguntas chave no cancro do pulmão

como rebiópsias. São praticamente inexistentes e 
geralmente só se dispõe de uma amostra limita-
da, muitas vezes necrosada. 

Entre os biomarcadores em estudo destacam-
se a expressão de PD-L1 (células tumorais e imu-
nes), TMB, a assinatura genética dos TIL e as 
células tumorais circulantes. 

Relativamente ao tratamento paliativo com IT 
em monoterapia, os resultados dos ensaios repor-
tados até à data em segunda linha foram dececio-
nantes. O ensaio CheckMate331 comparou nivo-
lumab com topotecano ou amrubicina, e os dados 
preliminares revelaram sobrevida global similar30. 
Ensaios fase 1b e fase 2 avaliaram a atividade do 
pembrolizumab e verificaram taxas de resposta de 
19,3% e sobrevida global mediana de 7,7 meses31.

Durante o ano de 2020, foram reportados 
resultados preliminares dos ensaios Keynote-604 
e ECOG-ACRIN 5161, podendo assim, num futu-
ro próximo, as opções de primeira linha em asso-
ciação à QT serem ampliadas. Aguardamos resul-
tados do ensaio EORTC REACTION, assim como 
de outros anti-PD-L1 e PD-1 em desenvolvimento. 

Uma área de crescente interesse é o trata-
mento de IT de consolidação, em curso os ensaios 
ADRIATIC, ACHILES e STIMULI. Além dessa estra-
tégia, tem sido alvo de estudo a associação de IT 
com QT/RT, seguida de IT de consolidação. 

Face aos resultados dos ensaios na doença 
refratária, têm sido exploradas combinações de 
imunoterapias e novas terapêuticas imunes, a tí-
tulo de exemplo: células CAR-T; vacinas baseadas 
em antigénios tumorais; BiTE – anticorpos bies-
pecíficos anti-CD3 e anti-DLL3; combinações de 
anticorpos anti-PD-L1 e anti-PD-1 com inibidores 
de checkpoints imunitários alternativos; combina-
ções de IT com inibidores de tirosina cinase (ini-
bidores PARP, inibidores ATR, inibidores AKT, inibi-
dores WEE1 e inibidores multicinases).
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