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CHAVES:

Cancer de cabeça e pescoço - radloterapla e
terapia associados.

quimlo

Baseado na observação de 922 pacientes o autor descreve o es
tado atual da conduta na terapêutica associada de radiotera
pia no cancer de cabeça e pescoço

A analysis of 922 cases of head and neck cancer observed
from march of 1977 to march of 1987 gives to the autor the
atual position of the combined treatment of
radiotherapy
and chemotherapy.

*Leitura apresentada na mesa redonda sobre terapêutica combinada em
cancer de cabeça e pescoço do XXI Congresso Brasileiro de Radiologia
realizado em S%o Paulo de 10 a 15 de Outubro de 1987.
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O tratamento inicial de pacientes com carcinoma epidei—
móide da cabeça e pescoço tem sido tradicionalmente manipulado com cirurgia

e/ou radioterapia. Essas modalidades terapêuticas,

mente,

tem

inicial,
pacientes

obtido sucesso na cura de pacientas com doenças

mas

geralmente produzem resultados desalentadores

com lesSo primária extensa ou com metástases em

freqüentena

fase

naqueles
linfonodos

cervicais.
Durante

o

período de março de 1977 à março

1987,

em

duas instituições da cidade de Campinas-SP, Hospital Municipal Dr. Mario

Gatti

pacientes
um

e Instituto do Radium Dr. Manuel Dias, foram tratados

922

portadores de carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço

de

total de 8.300 pacientes matriculados, correspondendo portanto,

à

11,IX do total de pacientes. A distribuição dos estad lamentos, segundo
critério da UniSo Internacional de Combate ao Cancer í(UICC-1979)) está demonstrado no gráfico abaixo:
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Assim,

podemos anotar que a grande maioria dos pacien-

tes estSo dentres aqueles de diffcil controle da doença.
Os resultados terapêuticos com cirurgia e/ou radioterapia
e

controlam cerca de 70% dos pacientes nos estádios clínicos I e II
o tratamento combinado nos estádios III e IV tem produzido

melhora

no controle local e regional da doença, mas ocorre ainda, uma alta taxa

de falha no controle local e à distancia. Consegue-se somente

sobrevida

uma

de cerca de 15 a 20X nestes pacientes e atualmente tem sido

encontrado

um Índice de metástases à distancia acima do esperado, ob-

servando-se uma taxa de 20 a 30X quando há o controle local da doença.
(1) (2)
Face
tem

a

estas dificuldades os investigadores

clínicos

procurado utilizar os quimioterápicos na tentativa de melhorar os

resultados terapêuticos e esta conduta é um desenvolvimento recente.
Durante
senal

muito tempo a quimioterapia fazia parte do ai—

paliativo dos pacientes em fase final da doença, no controle ou

recidiva após radioterapia ou cirurgia.
0 início do uso de Methotrexate (3) na paliaçSo dos pacientes

estimulou acentuadamente os clínicos para a quimioterapia

do

carcinoma de cabeça e pescoço, embora as respostas do methotrexate como
dos

monoquimioterapia n3o houvesse criado nenhuma melhora na sobrevida
pacientes. Mesmo drogas como a cisplatina usada isoladamente teve

pouca açSo e com resultados terapêuticos pobres.
A tabela abaixo ilustra uma publicação de Carter (4) na
qual

lista-se

as respostas objetivas com várias drogas em

pacientes

com recidiva do tumor após tratamento cirúrgico e/ou radloterápico.
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Os critérios utilizados para avaliação da eficiência da
terapêutica quimioterápica foi de resposta completa quando ocorreu redução

de todo o tumor e resposta parcial quando houve uma redução

de

pelo menos 50X do tumor, durando no mfnimo um mes.
A partir dos anos 70 com a descoberta da cisplatina (5)
incorpora-se
segundo

um novo agente qulmioterápico com respostas

observadas,

esquema obtido e anotado abaixo: ((tratamento adjuvante è ci-

rurgia e/ou radioterapia após recidiva local ou sem controle)).
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O
nação

caminho natural seguido foi a

utilização

da combi-

das drogas e então, houve um aumento da taxa de resposta embora

a qualidade da sobrevida tenha uma piora significativa quando alcançase uma taxa de resposta de 5OX com duração média de 6 meses ou menos.
A
juntiva

quimioterapia

continuada, utilizada de maneira

à cirurgia e/ou radioterapia revela taxa de respostas

ad-

variá-

veis, de acordo com várias duraçSes, de 30 a 80% de remissão completa,
mas ainda sem modificar a sobrevida global do paciente.(6)
A utilização simultânea da quimioterapia com a radioterapia

pode oferecer vantagens sobre o uso isolado das terapêuticas

conhece-se

e

claras evidencias, de estudos in vitro, da potencialização

dos efeitos nas células tumorais. No uso clínico observa-se uma extensa

toxicidade dos tecidos normais e minha experiência pessoal com

o

uso da Bleomicina, Methotrexate e 5-Fluouracll utilizados isoladamente
como

potencializadores d* radioterapia mostraram a necessidade de in-

terrupção da terapêutica, devido è péssima tolerância dos pacientes.

Os principais efeitos observados fora» mucosite, dermatite, disfagia severa, infecçSes por fungos e bactérias, anorexia, mau
estar geral e con conseqüência da piora do estado geral do paciente.
A

tentativa do uso concomitante da radioterapia C O B a

polioquimioterapia,

sem o uso da cisplatina, também nSo foi

possível

devido è toxicidade observada.
Um caminho para melhorar a atuação da quimioterapia foi
0 inicio do seu uso prévio ao tratamento cirúrgico e/ou radioterápico.
As vantagens teóricas desta prática pode ser resumida abaixo:

1 - Destruição das células com crescimento acelerado
2 - Oesvitalização

das células as quais podem espalhar no ato cirurgi

co.
3 - Conversão de lesões inoperaveis em lesões potencialmente operáveis
4 - Diminuição da probabilidade de recidiva local.
5 - Valor

potencial

para erradicar disseminação metastátlca microscó

pica na recidiva local.
6 - Utilização

das mesmas drogas ou esquema, caso haja pouca resposta

prévia à cirurgia e/ou radioterapia, como manutenção adjuntiva.

Vários esquema quimioterápicos utilizados prévios à cirurgia

e/ou radioterapia (8) nos revelou uma porcentagem de pacientes

com sobrevida livre de doença acima daqueles nos quais a quimioterapia
não

foi utilizada previamente, e os melhores resultados foram com es*

quema onde a cisplatina fazia parte, embora fique claro que não há alteração na sobrevlda global dos pacientes com doença avançada.

Dentre
usa-se
em

os esquema mais efetivos cita-se aquele no qual

combinação da cisplatina e a infus&o continua do

5-Fluouracil

120 horas, com um total de três ciclos prévios à radioterapia e/ou

cirurgia. No presente esquema a dose de cisplatina empregada comprende
100mg/m2-EV no primeiro dia e com o 5-Fluouracil a dose de 1000 mg/dia
em

infusão de 24 horas durante 5 dias. 0 intervalo entre os ciclos

é

de 21 dias.
A resposta à este esquema terapêutico pode ser obsevada
em uma série de 61 pacientes (9) conforme anotado abaixo:
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este grupo de 61 pacientes avaliados e com segui-

mento clínico mínimo de 18 meses e média de 36 meses, 62% (46) dos pacientes

estão vivos e a comparação da terapêutica cirúrgica e/ou ra-

dioterápica posterior nSo foi significativa.
Mais
combinada
124

recentemente

atlvou-se um estudo com

utilização

de radioterapia com a cisplatina (11), tendo sido

avaliado

pacientes, Estádios III e IV, nos quais a droga foi dada em

ciclos,

com

a dose de 100 mg/m2, endovenosa, nos dias 1,22 e

tratamento radioterépico.

três

43 do

O tratamento radioterápico compreende a dose tumorai de
7.000 rads na leslo primária e 5.000 rads nas drenagens linfáticas regionais.
vres da
70%

Em um ano de controle 51X dos pacientes apresentavam-se

li-

doença e 39X em dois anos. A taxa de resposta completa foi de

e este esquema oferece uma significativa melhora na sobrevida

em

50% dos pacientes.
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