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KSUBO: 48 pacientes portadoras de carcinosa da mana - Estádio Clínico
III - foras submetidas à tratamento radioterápico pré-operato
rio coi dose tumorai de 5.000 cGy es 5 sesanas. 0 período de
tratamento e observação foi de março de 1977 à dezembro de
1986. Observou-se que nas pacientes IIIb ocorreu una melhora
nas condiç&es de operabi1 idade e o tipo de cirurgia influen
cia controle local da doença; n3o há melhora do controle loco
regional quando comparada com pacientes de grupo semelhante
submetidas à radioterapia pós-operatória.

Forty-eight (48) patients with breast cancer stage III -
(UICC 1978) was submitted to preoperative radiation with
tumor dose of 5.000 cGy in five weeks. The period of
treatment and observation was from March 1977 to Dezember
of 1988». We observed that in the patients at clinical stage
111b occurred a better condition for surgery and the local
control was in fluented by the type of surgery; when
compared with a similar group that received pos-operati ve
radiotherapy the local control was similar.

* Leitura «presentada n« mesa redonda sobre carcinoma da mama avançado
do VI congresso CRI LA -(Circulo de Radioterapeutas Ibero Lati no-Ame
ri cano)- Punta Del Este, Uruguai - 09/14 de Março 87.
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RADIOTERAPIA PRí-OPERATOR IA NO CARCINOMA HAHXR1O

A utilização da radioterapia coabintda coa a cirurgia
teu sido utilizada baseada no princípio de que o mecanismo de falha
doe dois métodos s*o diferentes. A radioterapia controla a doer>ça mi-
croscópica na periferia dos tutores e atua coa señor intensidade no
centro do tumor enquanto a cirurgia remove a porçlo Macroscópica do
tu»or deixando células microscópicas viáveiB na periferia, principal-
mente quando há necessidade de limitar a ressecçlo anatômica.

As vantagens com o manuseio da radioterapia pré-opera-
tor i a compreendem:
1. esterel ização das células nas bordas das ressecçOes cirürgicas;
2. esterelizar células as quais s3o manipuladas e implantadas no mo

mento da cirurgia;
3. redução do volume tumorai e, assim permitir a operabi1 idade de

casos selecionados;
As desvantagens da radioterapia pré-operatória estão

relacionadas principalmente com a avaliaçlo anátomo-patológica do tu-
mor :
1. pode-se não abter uma avaliação adequada da extensão tumoral devido

ao tempo necessário entre o término da radioterapia e a realização
da cirurgia;

2. nos casos de crescimento tumoral lento ou qua a cirurgia seja rea
1 izada imediatamente após a radioterapia a avaliação patológica não
mostrará as alterações biológicas decorrentes;

3. realização da radioterapia pré-operatóri a sem qu» haja sido real i
zado um perfeito estadi amento da neoplasia e na cirurgia detecta-se
presença de metástases acuitas;

4. questiona-se que o tempo para a realização do tratamento radioterá
pico e o início da cirurgia seja prejudicial ao paciente;

A dose de radiação empregada variará de acordo com a
região anatômica afetada e não há, ainda, u* consenso claro de dose
ideal. No esquema convencionai de 200 cGy diários, a dose total pode
variar de 4.000 cGy è 5.000 cGy em 4 ou 5 semanas. Há uma tendencia
para a utilização de doses menores com frações maiores diárias cujos
esquemas terão as vantagens de não distorcer muito a avaliação anáto-
mo-patológica e o cirurgião não será influenciado na ressecçlo do tu-
mor em relação ao tamanho prévio è radioterapia.

No carcinoma da mama optamos pela dose tumoral de 5.000
cGy en 5 semanas com a utilização da megavoltagen do cobalto-60 ou
acelerador linear de 4 Mev e durante o período de março de 1977 até
dezembro de 1986, 48 pacientes receberam tratamento radioterápico pre-
operatorio de um total de 1.148 paciente» encaminhadas para terapêu-
tica con radioterapia. Assim, somente 4,18% das pacientes fizeram o
esquema pré-operator i o demonstrando a alta seletividade dos casos e 28
pacientes foram entadiadas como II Ia e 20 paciente* come 1Mb, segundo
critério da UICC-1978.



A anal is» doe c w o i em quest*o not qua»o procura-se
avaliar o índice d« control» loco-regional da neoplasia, a eventual
•elhora no intervalo livre de do«nça ou ainda, influencia na percenta-
ges de sobrevida global das pacientes, • pudemos anotar que:
1. nas pacientes estudiadas coio I 1 Ib houve usa «elhora nas condiçOes

de operabi 1 idade;
2. a radioterapia pré-operatóri a na> sel hora o indi ce de controle lo

co-regional quando compara-Be COM grupo semelhante de radioterapia
póe-operatoria. (Estádios I I la/II Ib);

3. nSo há influencia no ausento da sobrevida quando compara-se coa
grupo semelhante de radioterapia pós-operatória;

4. dos casos que tivera» recidiva local o tipo de cirurgia ««pregada
influenciou pois houve um nuwro maior nas pacientes submetidas à
mastectomia simples;

Assim, nossa sugestão para a utilização da radiotera-
pia pré-operatória no carcinoma mamario estaria limitada para even-
tuais casos de classificação T2bHlb (Estádio clínico II), T3bNlb/os T
associados a N2 (Estádio clínico II Ia) e principalmente os casos T4a,
b,c (Estádio Clínico Illb), U1CC-1978.

0 gráfico abaixo ilustra a sobrevida total das pacien-
tes avalí adas.
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