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Título: PADRÕES DE FALHA E FATORES PROGNÓSTICOS DO GLIOBLASTOMA MULTIFORME 

TRATADOS COM RADIOTERAPIA E TEMOZOLAMIDA 

Resumo: Objetivo:Identificar os padrões de falha e fatores prognósticos em pacientes com 

glioblastoma multiforme(GBM) tratados com radioterapia(RT) concomitante e adjuvante com 

temozolamida(TMZ). Materiais/Métodos:Pacientes com GBM pós-ressecção receberam RT pós-

operatória. A TMZ foi administrada concomitantemente a 75 mg/m2/dia por 28 dias 

consecutivos e de forma adjuvante a 150-200mg/m2/dia durante 5 dias a cada 28 dias. A falha 

radiográfica foi definida como qualquer nova lesão com aumento de sinal em T1 em ressonância 

magnética(RNM) de crânio ou com realce progressivo confirmado por biópsia no local primário. 

As RNM obtidas no momento da falha foram fundidas aos planos originais de RT. A falha dentro 

do campo, marginal e à distância foram definidas como dentro da isodose de 80% a 95%, <80% 

e 0% do volume de recidiva recebendo a dose prescrita. Na recorrência, quando possível, os 

pacientes foram regatados com TMZ metronômica(TMZm). Vários fatores prognósticos foram 

avaliados para sobrevida global.Análise univariada e multivariada realizada para encontrar 

fatores significativos.Resultados:50 pacientes foram incluídos, com seguimento médio de 21 

meses. A dose média de RT foi de 60Gy com TMZ concomitante. Durante o seguimento 

ocorreram 41 falhas(83,6%); 34(83%)em campo, 4(9,7%) marginais e 3(7,3%)distantes. A TMZm 

foi utilizada como tratamento de resgate em 22(53,6%) e combinada com o tratamento 

local(cirurgia ou re-irradiação)em 8 pacientes. A sobrevida global mediana e o tempo de 

sobrevida livre de falha de toda a coorte foi de 17 e 9 meses, respectivamente. Na análise 

univariada, os seguintes fatores foram significativos para melhor sobrevida global; ressecção 

cirúrgica máxima(p=0,03), KPS>70 ao diagnóstico(p=0,01), KPS>=60 na falha (p=0,028), 

tratamento com TMZm(p=0,038), RPA-III(p=0,03) e tempo até falha>9 meses(0,001). Na análise 

multivariada, os seguintes fatores mantiveram-se significantes para melhor sobrevida; 

TMZm(p=0,04), tempo de falha>9 meses(p=0,002) e ressecção cirúrgica máxima 

(p=0,001).ConclusãoO prognóstico de pacientes com GBM continua pobre, com a maioria dos 

pacientes apresentando falha do tratamento e óbito. As recorrências preponderantemente 

foram dentro do volume de tratamento ou marginal quando um tratamento local não é possível. 

Nesse cenário clínico, a TMZm combinada ou não com um tratamento local resultou em melhor 

sobrevida. A ressecção cirúrgica máxima e o tempo até a falha>9 meses foram fatores 

independentes para a sobrevida global 
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