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RESUMO



j Linfocintilografia pélvica: contribuição ao ejfadiamento pré-operatório do câncer retal

Süva, J.H. Linfocintilografia pélvica: contribuição ao estadiamento

pré-operatório do câncer retal. São Paulo, 1996. 108p. Tese (Livre-

Docência) - Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo.

A preservação do aparelho esfincteriano na cirurgia do câncer do reto distal tem

sido objeto de preocupação dos cirurgiões, no sentido de se evitar a feitura de

colostomia. Inúmeros procedimentos têm sido propostos, porém, esbarram nos

princípios oncológicos de radicalidade da operação, mormente no que diz respeito

ao esvaziamento ganglionar do espaço pélvico. O conhecimento prévio desse

compartimento constitui, portanto, fator de fundamental importância na escolha do

método cirúrgico, amputativo ou conservador. A introdução do ultrassom, da

tomografia computadorizada e da ressonânda magnética possibilitou o estudo pré-

operatório da região, porém, oferece somente informações de natureza anatômica.

A linfocintilografia objetiva o estudo morfo-funcional desse espaço e contribui para

complementar os dados obtidos com os exames citados. Este trabalho teve como

finalidade a padronização do método linfocintilográfico e, através dele, estabelecer

a diferença em portadores de câncer do reto e de outras afecções colo-

proctológicas e avaliar o comprometimento linfonodal, utilizando-se da correlação

anátomo-patológica e cirúrgica. O estudo foi prospectivo e incluiu 60 doentes com

várias doenças colo-proctológicas, atendidos no Departamento de

Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo, no período de setembro de 1990 a agosto de 1993.

Trinta eram portadores de câncer do reto e os restantes de outras enfermidades

colo-retais. O método consistiu na injeção, na região perianal, de 0,5 ml de uma

solução de dextran, marcado com tecnécio radioativo e as imagens foram obtidas

por meio de uma gama câmara. Os resultados mostraram que nos doentes com

câncer retal, a progressão do marcador ocorre unilateralmente ou está ausente;

nos outros, é bilateral e simétrica, embora possa haver retardo na progressão. No

câncer retal, os testes estatísticos mostraram que a linfodntilografia avalia o

comprometimento linfonodal de maneira aproximada ao obtido com a somatória

dos achados anátomo-patológicos e cirúrgicos. A análise dos resultados permitiu

as seguintes condusões: 1) A linfodntilografia é exame padronizado, exeqüível em

José Hyppolito da Silva Resumo
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todos os casos indicados, indolor e inócuo; 2) A linfocintilografia diferencia

portadores de câncer dojeto dos de outras afecções colo-proctológicas estudadas;

3) A linfodntilografia avalia significativamente o comprometimento linfonodal no pré-

operatório do câncer retal, 4) A sensibilidade do método é de 88,23%, a

especificidade é de 87,50%, o valor preditivo positivo é de 78,94%, o valor preditivo

negativo é de 93,33% e a acurada é de 87,75%.

José Hyppolito da Silva
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Silva, J.H. Pelvic lymphoscintigraphy: contribution to the preoperative

staging of rectal cancer. São Paulo, 1996. 108p. Tese (Livre-Docência) -

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo.

Preservation of the lower rectal sphincters has been the main concern of colorectal

surgeons in an attempt to avoid colostomy. Various proposed procedures contradict

the oncological principles of the operation's radically, especially pelvic

lymphadenectomy. Prior knowledge of this space is therefore, an important factor in

choosing the operative technique: radical (amputation), or conservative. The

introduction of ultrasound, computed tomography and magnetic resonance imaging,

have provided preoperative information about the anatomic nature of the region.

The morphological and functional study supplied by lymphoscintigraphy of this

space supplements the data furnished by the other imaging techniques. The

objective of this prospective study was threefold: to standardize

lymphoscintigraphy, to differentiate patients with rectal cancer from those with other

coloproctological diseases and to assess the lymphonodal involvement in the

former by utilizing the anatomopathological and surgical correlation. The study

included 60 patients with various coloproctological diseases seen on the

Department of Gastroenterology, "Hospital das Clínicas", University of São Paulo

School of Medicine, from September 1990 to August 1993. Thirty were cases of

rectal cancer and the remainder were other colorectal diseases. The method

consisted of injecting 0.5 ml of a dextran solution marked with radioactive

technetium in the perineal region and obtaining images by a gamma camera. In the

rectal cancer patients, the tracer progresses unilaterally or is absent; in the others,

it is bilateral and symmetrical, although its progress may be slow. The statistical

data demonstrated that in rectal cancer, lymphoscintigraphy assesses the nodal

involvement approximately as that obtained by the sum of the anatomopathological

and surgical findings. Based on the results, the following conclusions were

possible: 1. lymphoscintigraphy is a standardized, painless and harmless test that

can be performed in all cases; 2) it differentiates patients with rectal cancer from

those with other coloproctological diseases; 3) it significantly assesses lymphonodal

I Jose Hyppolito da Silva Summary \
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involvement preoperatively in rectal cancer; 4) its sensitivity is 88.23%, specificity is

87.50%, the positive predictive value is 78.94%, the negative predictive value is

93.33% and accuracy is 87.75%.

I Jose Hyppolito da Silva Summary
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O tratamento do câncer do reto é cirúrgico, principalmente quando

se visa a possibilidade de cura da doença. No terço distai, o procedimento de

escolha é a amputação abdômino-perineal, com conseqüente feitura de

colostomia definitiva. Essa conduta é baseada no princípio oncológico da

ressecção do segmento sede da lesão e dos tecidos correspondentes às

áreas de propagação linfática.

Apesar do conceito de radicalidade desse tipo de operação,

alguns cirurgiões executam, em casos especiais, procedimentos que

conservam o aparelho esfincteriano com restabelecimento do trânsito, por

meio de anastomose colorretal ou coloanal. Muitas vezes, o exame da peça

operatória revela ausência de comprometimento ganglionar, o que fortalece o

interesse por técnicas de preservação esfincteriana. Compreende-se,

portanto, que o conhecimento prévio de eventual envolvimento línfonodal

constitui fator de fundamental importância na escolha do método cirúrgico,

amputativo ou conservador.

Até recentemente, a avaliação do sistema linfonodal pélvico

somente era possível após a realização da operação e consistia no estudo

anátomo-patológico do espécime removido. O estadiamento assim realizado,

no entanto, era precário, uma vez que a linfadenectomia, por razões

diversas, pode ser incompleta e o exame histológico, por falha no resgate

dos linfonodos, pode não traduzir a realidade.

José Hyppolito da Silva /. Introdução
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Com o advento da ultrassonografia, da tomografia

computadorizada e da ressonância magnética, tornou-se possível a

identificação e análise dos linfonodos da região pélvica. Estes métodos estão

em contínuo processo de aperfeiçoamento, por meio da introdução de novos

equipamentos e do estabelecimento cada vez mais criterioso dos padrões de

normalidade.

Analogamente, o exame cintilográfico dos linfonodos, com o

grande desenvolvimento tecnológico nas últimas décadas e a utilização de

novos radiofármacos, proporcionou informações anatômicas e funcionais de

territórios não acessíveis à linfografia convencional. A linfocintilografia

pélvica objetiva, essencialmente, o estudo morfo-funcional do sistema

linfático dessa região, procurando refinar ou complementar os dados obtidos

com os exames acima referidos.

O aprimoramento diagnóstico pré-operatório trará, portanto,

subsídios para a compreensão da fisiopatologia da doença maligna, suas

vias de disseminação e conseqüente orientação no tratamento cirúrgico do

câncer retal. Dessa maneira, dentro de um espectro de graduações

variadas, poderão ser caracterizados casos clínicos de menor complexidade,

com lesões bem localizadas, possibilitando a preservação esfincteriana, até

outros, com extenso acometimento linfonodal, exigindo ressecções amplas e

complementação terapêutica.

José Hyppolito da Silva 1- Introdução
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O objetivo deste trabalho é padronizar a linfocintilografia pélvica,

estabelecer a diferenciação entre portadores de câncer retal e de outras

doenças colo-proctológicas e verificar a validade do método para avaliar o

comprometimento linfonodal no estudo pré-operatório do câncer retal,

utilizando-se da correlação anátomo-patológica e cirúrgica.

José Hyppolito da Silva 1. introdução
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À despeito da importância do sistema linfático, não existe ainda

tecnologia para o seu completo estudo. Embora a linfografia convencional

proporcione uma boa resolução para determinadas áreas anatômicas,

existem outras em que o método não pode ser aplicado por limitações

técnicas. Esse fato estimulou a procura de procedimentos alternativos para

suprir essa lacuna.

O início do estudo das cadeias linfonodais com o emprego de

isótopos radioativos deveu-se à possibilidade de utilizá-los na irradiação

seletiva de metástases, ao longo das vias de propagação linfática e dos

linfonodos. Baseados no fato de que colóides injetados no espaço intersticial

são coletados por fagócitos e transportados através da corrente linfática para

os linfonodos regionais, onde são armazenados e concentrados, SHERMAN

e TER-POGOSSIAN (1953), estudaram em animais o comportamento do

colóide de ouro radioativo. O ouro, contudo, tem a desvantagem de provocar

alta dose de radiação no local de injeção, devido à longa vida média desse

isótopo, além de emitir raios beta, fatos esses que tornaram inviável a

aplicação clínica do método.

Procurou-se, então, um radioisótopo que não apresentasse os

inconvenientes descritos e foi introduzido o tecnécio 99m (isótopo 99 e meta-

estável), derivado do molibdênio, com vida média curta e emissão de raios

gama, ideal para a geração de imagens (HARPER et ai., 1965). O

José Hyppolito da Silva 2. Revisão da literatura
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desenvolvimento subseqüente dos equipamentos de cintilografia na captação

dos raios gama propiciou a obtenção de imagens.

Essa nova metodologia de estudo da corrente linfática mostrou-se

superior à linfografia convencional, por ser possível usar a droga em volume

reduzido, utilizar veículo salino e, finalmente, por ser a captação linfonodal

das partículas função do fluxo linfático normal e da fagocitose, dispensando

a dissecção e canulação dos vasos e uso de bombas de infusão.

Várias regiões do corpo humano começaram a ser objeto de

estudos: os linfáticos para-aórticos da região abdominal foram visualizados

após a injeção de radiocolóides no dorso do pé, o que possibilitou a

correlação com o linfograma contrastado (WINKEL e MÜLLER, 1965); os do

território da mamaria interna foram descritos, separadamente, por ROSSI

(1966) e por SCHENK (1966). De grande significância clínica foi a

identificação de linfáticos para-esternais, localizados em área considerada

crítica por ser inacessível às técnicas linfográficas (EGE, 1976).

À luz de novos radiofármacos e modernos dispositivos de imagem,

a linfocintilografia foi considerada método reprodutível, não invasivo e que se

correlaciona adequadamente com o padrão anatômico de distribuição dos

linfonodos (EGE, 1976).

Na região pélvica, os linfonodos ilíacos internos, habitualmente,

não identificáveis no método linfangiográfico, foram demonstrados em

estudos de drenagem linfática da glândula prostática, através da

José Hyppolito da Silva 2. Revisão da literatura
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administração de colóides radioativos pelas vias transperineal, transuretral,

retropúbica e transrètal (GARDINER, 1979; KAPLAN et ai., 1980).

Interessados no estudo dessa região, EGE e CUMMINGS (1980), elegeram

a fossa ísquio-retal como local ideal para injeção intersticial, com o objetivo

de melhor definir os linfonodos íleo-pélvicos. A drenagem linfática dessa

região é feita pelos linfáticos que acompanham os vasos hemorroidários

inferiores e que terminam num complexo de linfonodos conhecido como

plexo íleo-pélvico. Outros autores (ARNAUD et ai., 1990a) utilizaram outras

vias de aplicação do radioisótopo.

Os resultados obtidos com a utilização de radiocolóides, contudo,

eram conflitantes, em virtude do tamanho variável das partículas coloidais, o

que prejudicava a reprodutibilidade do método. HENZE et ai. (1982a),

introduziram o dextran, polissacarídeo usado como substituto do plasma,

concluindo pela superioridade em relação aos colóides, por possuir peso

molecular definido. O dextran marcado pelo tecnécio e injetado no interstício

é drenado pelo sistema linfático regional atingindo, posteriormente, o

compartimento sangüíneo, via dueto torácico. Essas verificações foram

confirmadas em animais e seres humanos (BRANCO et ai., 1983). O

complexo dextran-tecnécío mostrou-se útil, também, no estudo da cadeia

linfática íleo-pélvica em portadores de neoplasia gênito-urinária (KAPLAN,

1983).

Conhecida essa nova metodologia, foi natural o interesse dos

estudiosos em pesquisar a sua utilidade no câncer colorretal, o que fez com

I José Hyppolito da Silva ^~_~_~~~_ 2. Revisão da literatura |
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que surgissem vários trabalhos (EGE e CUMMINGS, 1983; REASBECK et

ai., 1984; BUCCI et ai., 1984; CASTRO SOUSA et ai., 1986; FEIGEN et ai.,

1987; ACCARPIO et ai., 1987, KANAEV et ai., 1988; BYKOV, METELEV,

1989; ARNAUD et ai., 1990a). Não obstante os argumentos de REASBECK

et ai. (1984), que não valorizaram o método, provavelmente em virtude da

diferença de veículo do marcador e do local de injeção do complexo

radioisotópico, BUCCI et ai. (1984), verificaram ser possível o diagnóstico

pré-operatório de tumores pertencentes a classificação C1 e C2 de ASTLER-

COLLER (1954), isto é, com linfonodos comprometidos pela doença.

Outros autores colaboraram para a divulgação e aceitação da

linfocintilografia: CASTRO SOUSA et ai. (1986), concluíram que o método é,

morfofuncional, simples, inócuo e indolor e que parece fornecer dados

concordantes com o exame histológico do adenocarcinoma do reto e

ARNAUD et ai. (1990a), que, na verdade, é o único método útil para

avaliação da disseminação linfática do câncer retal.

Embora o número de trabalhos tenha diminuído nos últimos anos,

a linfocintilografia ileopélvica tem sido objeto de várias investigações clínicas,

notadamente no carcinoma prostático (FERRIER ; KLOIBER, 1993). Um

novo livro sobre Medicina Nuclear, editado por Robert E. Henkin et ai., em

1996 (no prelo), trata do assunto em "Lymphoscintigraphy in oncology" (EGE,

1996)*.

* EGE, G N Comunicação pessoal (1996)

José Hyppolito da Silva 2. Revisão da literatura
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3.1 Anatomia do Sistema Linfático

Os capilares linfáticos têm sua origem em pequenas saculações

abertas localizadas no espaço intersticial. Numerosas células endoteliais dos

linfáticos iniciais encontram-se sobrepostas e formam minúsculos pertuitos

de até 500 nm de diâmetro. Substâncias injetadas no espaço intersticial

alcançam livremente os linfáticos através dessas aberturas. Vasos linfáticos

maiores, entretanto, têm características de permeabilidade idênticas às dos

vasos sangüíneos e sâo quase totalmente impermeáveis às proteínas

plasmáticas e outras macromoléculas. Forças propulsoras, geradas por

movimentos respiratórios, contrações musculares, pulsações arteriais e

marcapassos linfáticos, concorrem para a efetiva drenagem do

compartimento intersticial (WEISSLEDER; THRALL, 1989).

José Hyppoüíoda Silva 3. Conkeàmenlos básicos
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3.2 Drenagem Linfática do Reto (Fig 1)

Linfonodos
lombares

Linfonodos
ilíacos externos

Linfonodos
ilíacos internos1

Artéria mesentérica
inferior

Artéria ilíaca
comum

Artéria
hemorroidária
superior

Artéria iíaca
externa

Artéria ilíaca
interna

Artéria hemorroidária
média

Artéria hemorroidária
inferior

DRENAGEM LINFÁTICA DO RETO

(modificado de HARNSBERGER et ai., 1994)
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O conhecimento da drenagem linfática do reto é de fundamental

importância na compreensão da disseminação neoplásica desse segmento.

Estudo realizado por HABR-GAMA (1972) cita vários autores, dentre os

quais destacamos McVAY (1922), VILLÊMIN et ai. (1925), DUKES (1930,

1932), GABRIEL et ai. (1935), OLIVEIRA (1947), que estabeleceram as vias

linfáticas da propagação do câncer retal.

O terço proximal do reto é drenado principalmente pelos linfáticos

que se dispõem ao longo das artérias hemorroidária superior e mesentérica

inferior e se dirigem aos linfonodos para-aórticos. Alguns linfáticos também

acompanham a veia mesentérica inferior em direção ao espaço para-portal,

porém em menor extensão.

O terço médio do reto apresenta drenagem cefálica semelhante a

do reto proximal e também lateral, ao longo dos vasos hemorroidários

médios, em direção aos linfonodos ilíacos internos e ilíacos comuns.

O terço distai do reto, acima da linha pectínea, drena a linfa,

através dos linfáticos hemorroidários médios e inferiores, para os linfonodos

ilíacos internos.

Abaixo da linha denteada, a drenagem linfática do canal anal

ocorre ao longo dos linfáticos hemorroidários inferiores, em direção aos

linfonodos inguinais superficiais (HARNSBERGER et ai., 1994).
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3.3 Fisiologia do Sistema Linfático

A linfocintiiografia constitui método que registra o sistema linfático

através da utilização de radiofarmacos. É de fácil execução, inócuo e

dispensa aparelho injetor. Permite a visualização de grupos de linfonodos

que recebem a drenagem linfática de um determinado local, desde que os

mesmos não estejam comprometidos.

A linfocintiiografia depende da atividade funcional do sistema

linfático de captar partículas de tamanho submicroscópico dos espaços

intersticiais e de controlar a sua progressão pelo fluxo do fluido linfático. O

método fornece, portanto, informações de natureza anatômica e retrata a

função fisiológica de captação. Esta é a proposta básica da linfografia com

radionuclídeos desde a sua introdução (SHERMAN; TER-POGOSSIAN,

1953).

A captação de qualquer partícula dentro do linfonodo é função da

permeabilidade dos linfáticos aferentes e sinusóides, bem como da

integridade das células retículo-endoteliais (BERGQVIST et a i , 1983 ).
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3.4 Escolha do Radiofármaco

Diversos compostos, entre os quais os colóides do enxofre,

estanho, fitato, sulfeto de antimônio e outros (ERCAN et a i , 1985), foram

marcados com radioisótopos com a finalidade de serem utilizados em

linfocintilografia. Estes traçadores radioativos, entretanto, apresentam

resultados experimentais conflitantes, que limitam seu uso. Um dos motivos

é a pouca difusão a partir do local de injeção, em virtude da falta de

uniformidade de tamanho das partículas, fato esse que prejudica a captação

das mesmas pelo sistema retículo-endotelial e ocasiona falta de

reprodutividade do método. O "clearance" do colóide no local de injeção fica

dificultado, de maneira que o estudo do sistema linfático não traduz o fluxo

de maneira adequada, o que constitui um dos fatores determinantes da

validade das linfocintilografias.

Estas restrições levaram à pesquisa de um novo radiofármaco.

Com esta finalidade, HENZE et ai. (1982a, 1982b), introduziram o complexo

dextran 99mTc (dextran marcado com o radioisótopo tecnécio 99 meta-

estável). Este marcador foi inicialmente utilizado na marcação de sangue

para realização de estudos angiográficos como traçador de volume

sangüíneo e, em seguida, para linfocintilografia, uma vez que o dextran

I José Hyppolito da Silva 3. Conhecimentos básicos
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99mTc, por seu peso molecular, não atravessa as membranas capilares e se

desloca do local de injeção intersticial somente por drenagem linfática.

BENNET e LAGO (1983), relataram que cirurgiões da

Universidade da Califórnia, Los Angeles, estudando melanomas da cabeça e

do tronco de seres humanos, verificaram que as linfocintilografias feitas com

dextran 99mTc são muito fiéis no delineamento da corrente linfática.

O dextran (Dx) é um polímero da glicose anidra produzido por

numerosas cepas de Leuconoscot e bactérias estritamente relacionadas

entre si em soluções que contêm sacarose. É hidrosolúvel, atóxico e se

apresenta com pesos moleculares que oscilam entre 10.000 e 2.000.000

daltons (CERIANI et ai., 1984). Tem meia vida intravascular longa, é usado

como plasma expansor e apresenta a característica de ser facilmente

biodegradável (HAMADA et ai., 1990)

O dextran pode ser facilmente marcado com 99mTc (HENZE et ai,

1982a) com alta eficiência e apresenta estabilidade "in vitro" e "in vivo"

(HENZE et ai.,1982a; CERIANI et ai., 1984) formando um quelato com o

99mTc reduzido pelo cloreto estanoso (KIEVIET, 1981).

A literatura registra o sucesso das avaliações clínicas efetuadas

com este radiofármaco. Alguns autores referem resultados positivos obtidos

em pacientes portadores de carcinoma de cadeia mamaria interna

(OSBORNE et ai., 1979) e melanomas malignos da cabeça e do tronco

(BENETT; LAGO, 1983); outros, relatam sua validade no diagnóstico do

câncer gênito-urinário (KAPLAN, 1983) ou em linfocintilografias abdominais

| José Hyppolito da Silva 3. Conhecimentos básicos j
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(CERIANI et ai., 1984). Há também referência à s-a -tilidade en

angiocintilografias ileopélvicas em pacientes portadores de ;̂ c<~a maligno e

alta correlação com outras técnicas diagnosticas como a ultrasscnografia e a

tomografia computadorizada (NALDÓKEN et ai., 1990).

Para a realização deste trabalho foram elaborados conjuntos de

reativos ("kits") liofilizados com o propósito de obtenção de complexo Dx . 0

99mTc (dextran de peso molecular 70.000) para uso "in vivo" e para a

avaliação de sua utilização em linfocintilografia.

O complexo Dx 70 99mTc utilizado foi obtido pela reconstituição

de conjuntos de reativos com pertecnetato de sódio 99m, após 15 minutos de

reação a temperatura ambiente. Os "kits" liofilizados com concentração por

frasco de 100 mg de dextran 70 e 1,5 mg de cloreto estanoso anidro foram

preparados pelo Centro de Medicina Nuclear da Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo. Controles biológicos e radioquimicos foram

realizados para permitir seu uso "in vivo". Foram avaliadas a pirogenicidade,

a esterilidade, o aspecto do liofilizado e a biodistribuição em ratos Wistar,

nos quais se injetava uma quantidade conhecida do radiofármaco; após o

sacrifício dos animais, media-se a atividade residual em várias vísceras; a

estabilidade do liofilizado "in vitro" (seis meses ) e "in vivo", o valor do pH e a

pureza radioquímica, esta última através da cromatografia miniaturizada

(ERCAN et ai., 1985), para quantificação da impureza radioativa, isto é, do

tecnécio não ligado à molécula.

(José Hyppolito daSUva
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Os "kits" liofilizados, conservados à temperaturas de 4 a 8 °C não

mostraram variações significativas da pureza radioativa, avaliada após seis

meses da produção.

A estabilidade "in vivo", anteriormente avaliada em animais de

experimentação, foi também confirmada pelas imagens negativas da mucosa

gástrica e da tireóide, estruturas alvo daquele íon, o que traduziria separação

"in vivo" do composto marcado.

A eficiência de marcação do radiofármaco foi sempre maior que

99%.

A porcentagem mínima de 99% da pureza radioquímica do

radiofármaco utilizado, avaliada antes da sua administração ao paciente,

mostrou-se concordante com os dados da literatura (CERIANI et ai., 1984;

ERCAN et ai., 1985; HAMADA et ai., 1990).

O método cromatográfico para avaliação da pureza radioquímica

foi descrito na literatura (CERIANI et ai. 1984; ERCAN et ai., 1985; HAMADA

et ai., 1990) e mostrou-se simples, rápido, adequado e econômico.

As estabilidades "in vitro" e "in vivo" do composto radioativo

utilizado também são coincidentes com a literatura (CERIANI et ai., 1984,

ERCAN et ai., 1985).

O radiofármaco utilizado apresentou alta atividade específica

(atividade específica = atividade / massa) permitindo a administração de

pequena quantidade. Os efeitos colaterais do Dextran sobre a coagulação,
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função renal e cardiovascular relatados na literatura (LJUNGSTRÔN et ai.,

1983) parecem ser desprezíveis, devido à concentração mínima injetada,

decorrente da alta atividade específica do radiofármaco.

O dextran utilizado no preparo do composto radioativo foi o de

peso molecular 70.000. Esta escolha se justifica pelo grau de pureza clínica

do composto e do seu uso rotineiro na clínica médica.

A literatura registra diferenças quanto aos pesos moleculares dos

dextran utilizados pelos diferentes autores, de 82.000 (ERCAN et ai., 1985),

110.000 (HENZE et ai., 1982b) ou 500.000 (CERIANI et a!., 1984; HAMADA

et ai., 1990). Para alguns autores (HENZE et ai., 1982b; CERIANI et ai.,

1984), o dextran com peso molecular de 500.000 seria o ideal para o preparo

do radiofármaco, porém, ERCAN et ai., (1985) demonstraram

experimentalmente que o peso molecular mínimo deve ser de 40.000. O

dextran escolhido em nossos estudos apresenta pelo molecular próximo ao

utilizado por ERCAN et ai. (1985) (60 a 90.000) o que confirma sua

adequação de uso preconizado por outros (BRANCO et ai., 1984).

A viabilidade do preparo dos "kits" liofilizados de alta qualidade, o

baixo custo, o modo prático de obtenção do Dx 70 99mTc e sua alta

concentração no sistema linfático permitem sua indicação como agente

traçador de linfocintilografias, possibilitando nítida diferenciação de casos

normais e patológicos.

O tecnécio é um metal de número atômico 43, cujos isótopos são

radioativos. Somente o tecnécio 99 é rotineiramente empregado em
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investigações clínicas, pois apresenta características físicas adequadas, das

quais se destacam: meia-vida física curta, ausência de emissão beta e

emissão de energia gama de 140 keV (kiloeletrovolt), próprias aos

equipamentos de detecção modernos, como a câmara de cintilações. Além

disso, é facilmente obtido a partir de geradores, pois é produto de

desintegração do molibdênio 99 (meia-vida 67 h). Permite, ainda, ser

administrado em doses altas sem provocar excesso de radiação ao paciente.

O gerador do tecnécío 99m é basicamente constituído de uma

coluna de alumina, na qual se encontra fortemente absorvido o molibdênio

99. A essa coluna pode ser adicionado diariamente ácido clorídrico 0,1

normal ou solução salina e o produto resultante encontra-se na forma de

pertecnetato (TcO4 - ) .

O tecnécio 99m tem a propriedade de marcar ou formar

complexos com diversas moléculas, permitindo a investigação de vários

órgãos ou sistemas.

A técnica descrita por HENZE et ai. (1982a) para preparo do

radiofármaco Dx 70 99mTc é, a seguinte: coloca-se em um frasco 1 g de

dextran dissolvido em 10 ml de água bidestilada, apirógena, previamente

desoxigenada por nitrogênio gasoso. Tampona-se o frasco e coloca-se em

autoclave entre 110 a 115 °C durante 30 a 45 min, deixa-se esfriar e

armazena-se em geladeira. Mantendo-se o frasco à temperatura entre 2 e 5

°C, o preparado permanece ativo durante dois a três meses. No momento do

uso, retira-se 1 ml dessa solução a 10% e adiciona-se 0,100 a 0,200 mg de
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Sn++ (estanho) de uma solução em estoque, que contém 10 mg de Sn++ por

ml em HCI 1 N. Finalmente, adiciona-se 0,5-1 ml de 99m TcO4Na (99mTc

em forma de pertecnetato de sódio) obtido em solução salina, derivado de

um gerador 99Mo- 99mTc (IPEN-TEC) (20 a 40mCi) (mCi = micro Curie)

(1mCi = 37 MBq) (MBq = mega-Bequeréis); agita-se o frasco e mantém-se a

solução à temperatura ambiente, durante cinco minutos, respeitando-se os

critérios de radioproteção estabelecidos pela legislação. Obtém-se, assim, o

radiofármaco dextran 99mTc, com eficiência de marcação superior a 95%.

Outra maneira de preparo consiste na liofilização do reativo

dextran-cloreto estanoso, que é mantido em frascos individualizados e

utilizado no momento do seu uso, conforme acima descrito.

CERIANI et ai. (1984), utilizaram a linfocintilografia abdominal em

cinco pacientes sem patologia do sistema linfático, em 32 portadores de

linfomas comprovados, em sua maioria de Hodgkin e em quatro com

elefantíase de membros inferiores. Foi aplicada injeção subcutânea

superficial no espaço interdigital entre o primeiro e o segundo dedo de cada

pé, de cerca de 0,1 a 0,3 ml de Dx 500 99m Tc com índice de atividade entre

3 a 5 mCi. Através de gama câmara de amplo campo, com colimador de alta

resolução para baixa energia, foram obtidas imagens das cadeias e grupos

linfáticos nas regiões poplíteas, inguinais, ilíacas e lomboaórticas. Este

radiofánnmaco também pode ser utilizado no diagnóstico do câncer gênito-

urinário (HAMADA et ai., 1990).
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Os relatos acima mencionados permitem as seguintes conclusões

em relação ao radiofármaco dextran 99mTc: é composto facilmente

disponível e de simples e rápida preparação, permitindo formulação em "kits"

de dextran estanhoso e ser de baixo custo. É produto estável "in vivo" e "in

vitro" (ERCAN et ai., 1985) e inteiramente inócuo. Permite excelente

visualização do sistema linfático, embora apresente, às vezes, dúvidas de

interpretação das imagens obtidas, a exemplo de outros marcadores

utilizados.
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No período de setembro de 1990 a agosto de 1993, foram

estudados, prospectivamente, 60 doentes registrados no Hospital das

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Anexo 1

e 2), oriundos do ambulatório e da enfermaria do Serviço de Cirurgia do

Cólon e Reto (Profa. Dra. Angelita Habr-Gama ) da Disciplina de Cirurgia do

Aparelho Digestivo (Prof. Dr. Henrique Walter Pinotti) do Departamento de

Gastroenterologia (Prof. Dr. Antonio Atílio Laudanna).

A idade dos participantes variou de 21 a 96 anos, sendo a média

de 51 e a mediana de 55 anos. Vinte e seis eram do sexo masculino e 34 do

feminino.

Os doentes eram portadores de várias afecções colo-

proctológicas, a saber: câncer do reto distal diagnosticado por exame

proctologico e anátomo-patológico, cujo resultado revelou adenocarcinoma

em 30 doentes (Anexo 1); hemorróidas em 20 doentes; megacólon chagásico

em cinco doentes; doença diverticular em dois doentes; câncer do cólon

direito em dois doentes; e retocolite ulcerativa em um doente (Anexo 2),

diagnosticadas por exame proctologico e/ou enema baritado.

Todos os doentes foram esclarecidos sobre a natureza do exame

e informados de que o resultado obtido poderia não trazer benefício e/ou

elucidação da doença de que era portador. A investigação clínica proposta

foi submetida à avaliação e aprovada pela Comissão de Ética do

Departamento de Gastroenterologia.
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Todos os doentes foram submetidos aos exames de acordo com a

rotina do Serviço de Radioisótopos (Dr. Paulo Luiz Aguirre Costa ) do

Departamento de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de

Medicina da Universidade de São Paulo (Prof. Dr. Álvaro Eduardo de

Almeida Magalhães).

Os doentes eram colocados em decúbito lateral esquerdo com

exposição da região periana! e submetidos à antissepsia. O dextran (Dx

70.000) marcado com tecnécio 99m (99m Tc), era diluído de tal maneira a

obter 1 mCi em 0,5 ml. Essa solução era injetada no sub-cutâneo da região

perianal, a 1 cm da rima anal, na quantidade de 0,25 ml de cada lado, em

posição correspondente às partes laterais direita e esquerda. Os doentes

retornavam ao Serviço após três, seis e 24 horas para a colheita das

imagens através de uma gama-cámara (Siemens, modelo Orbiter 75 ou

LEM), com colimação de alta resolução e ajustada para a detecção de 95%

dos fótons emitidos no espectro energético correspondente ao isótopo

escolhido. Os resultados obtidos eram anotados para posterior leitura,

realizada por profissional da especialidade, sem conhecimento prévio dos

casos.
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Foram obtidos filmes às três, seis e 24 horas e os doentes foram

classificados em quatro grupos, de acordo com a distribuição do marcador:

Grupo I - progressão normal e simétrica (Figura 2);

Grupo II - progressão com retardo (Figura 3);

Grupo III - progressão assimétrica (Figura 4);

Grupo IV - ausência de progressão (Figura 5)

A progressão normal e simétrica é caracterizada pela visualização

bilateral e simétrica da imagem do marcador (Figura 6); a progressão com

retardo conserva a simetria, porém, a progressão do marcador se processa

lentamente (Figura 7); a progressão assimétrica é unilateral, não se

visibilizando o marcador do lado oposto (Figura 8), finalmente, na ausência

de progressão, o marcador permanece estático e esboça, às vezes, a

presença de um ou mais linfonodos (Figura 9).

Em todos os filmes, observa-se área de concentração maior do

marcador, correspondente ao ponto de injeção da solução.

Ao longo do trabalho, foi instituído no Serviço de Colo-Proctologia

um protocolo de tratamento do câncer do reto distal, que consistia na

utilização pré-operatória de rádio e quimioterapia (RT+QT), o que fez com

que 17 doentes dos 30 portadores de neoplasia retal assim fossem tratados.
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SERVIÇO DE RADIOISOTOPOS - H.C. FMUSP

D.S.B. R.g: 2749014B 09/90

Figura 2 - Progressão simétrica

SERVIÇO DE

O.S.G.

RADIOISOTOPOS -

R.g: 26188551

H.C. FMUSP

05/92

Figura 3 - Progressão simétrica com retardo
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SERVIÇO

D.A.B.

DE RADIOISÓTOPOS - H

*

#

•

R.g: 2879343A

.C. FMUSP

11/92

Figura 4 - Progressão assimétrica

SERVIÇO DE RADIOISÓTOPOS - H.C. FMUSP

A.A.M. R.g: 2851535B 08/92

Figura 5 - Ausência de progressão
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Figura 6 - Progressão simétrica

Figura 7 - Progressão simétrica com retardo

étijdos
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Figura 8 - Progressão assimétrica

Figura 9 - Ausência de progressão
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Dos 30 doentes portadores de neoplasia, 27 foram submetidos ao

tratamento cirúrgico, sendo 13 à retossigmoidectomia por via abdominal, oito

à amputação abdômino-perineal do reto, e em seis o tumor foi considerado

irressecável. Três não foram operados por razões diversas: dois por terem

regressão e desaparecimento da neoplasia após tratamento prévio pela

associação rádio-quimioterápica e um por ser portador de neoplasia

localmente avançada e doença disseminada hépato-pulmonar (Anexo 3).

Dos 21 pacientes submetidos à ressecção do tumor, onze haviam

sido tratados por rádio e quimioterapia, por fazerem parte do protocolo, e 10

não haviam sido submetidos a qualquer tipo de terapia anteriormente. Os

espécimes cirúrgicos foram encaminhados ao Serviço de Anatomia

Patológica do Hospital das Clínicas, onde foram examinados e classificados

(Anexo 4), segundo a proposição. de estadiamento de ASTLER-COLLER

(1954), a saber:

A - tumores restritos à mucosa;

B1 - tumores que acometem a parede;

B2 - tumores que acometem a parede e atingem a adventícia do

reto extraperitonial;

C1 - tumores que apresentam comprometimento linfonodal, porém

não atingem toda a extensão da parede;

C2 - tumores que, além do envolvimento dos linfonodos, invadem

todas as camadas parietais.

| José Hyppolito da Silva 4. Casuística e métodos j
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Nos seis doentes operados sem ressecção retal, a avaliação

cirúrgica mostrou doença localmente avançada com provável

comprometimento linfonodal.

Os resultados linfocintilográficos foram relacionados com os

anátomo-patológicos dos espécimes ressecados e com as avaliações

cirúrgicas nos casos irressecáveis.

Os resultados obtidos foram analisados aceitando-se um nível de

significância de 95% (p < 0,05), mediante os seguintes modelos estatísticos:

1. Média aritmética e mediana;

2. Teste exato de Fisher;

3. Qui quadrado corrigido para continuidade, segundo Yates;

4. Tabelas de distribuição do número de doentes;

5. Gráficos em barras superpostas;

Foram também objeto de consideração o estudo de testes

diagnósticos como sensibilidade e especificidade (propriedades estáveis),

acurácia, valores preditivos positivo e negativo (propriedades dependentes

da freqüência), de acordo com HAYNES (1981) e CASTELO FILHO e

MARCOPITO (1984), que estabeleceram os seguintes conceitos:

a) Sensibilidade (S) - capacidade de se identificar a doença

quando ela realmente existe;

José Hyppolito da Silva 4. Casuística e métodos
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b) Especificidade (E) - capacidade de se identificar a ausência de

doença quando ela realmente inexiste;

c) Acurácia (A) - coincidência dos resultados dos métodos

empregados com os de seus respectivos padrões;

d) Valor previsível positivo (VPP) - indicativo da probabilidade de

existência de doença quando o método é positivo;

e) Valor previsível negativo (VPN) - indicativo de probabilidade de

resultado negativo em indivíduo sem doença.

Para facilitar a compreensão dos resultados expomos as fórmulas

utilizadas:

a) S = VP / VP + FN

b) E = VN / VN + FP

c) A = VP + VN / T

d) VPP = VP / VP + FP

e) VPN = VN / VN + FN

José Hyppolito da Silva 4. Casuística e métodos



5. RESULTADOS



I Linfocintilugrufia pélvica: contribuição ao estadiamento pré-operatório do câncer retal 351

O exame foi bem tolerado por todos os doentes, sem reações

locais ou sistêmicas. Não houve referência à dor.

A análise dos filmes obtidos às três, seis e 24 horas, embora

mostrasse imagens pouco diferentes entre si, destacou a contribuição do

registro temporal na avaliação dinâmica da progressão.

Os grupos I e II mostram integridade funcional e anatômica e são,

portanto, considerados negativos para comprometimento linfonodal. Os

grupos III e IV mostram ausência do marcador, uni ou bilateralmente,

caracterizando comprometimento da cadeia de linfonodos. A distribuição dos

doentes de acordo com a classificação linfocintilográfica e as doenças

estudadas encontra-se na Tabela 1 e Gráfico 1.

TABELA 1. DISTRIBUIÇÃO DOS DOENTES DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO

LINFOCINTILOGRÁFICA E AS DOENÇAS ESTUDADAS

Doenças

Ca de reto

Hemorróidas

Megacólon

Doença diverticular

Ca de cólon direito

Retocolite ulcerativa

Total

Linfocintilografia (Grupos)

1

1

13

4

0

0

1

19

II

1

6

1

1

2

0

11

III

22

0

0

0

0

0

22

IV

6

1

0

1

0

0

8

Total

30

20

5

2

2

1

60

Ca = câncer

| José Hyppolito da Silva 5. Resultados
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LINFOCINTILOGRAFIA E DOENÇAS
DISTRIBUIÇÃO EM 4 GRUPOS

Gráfico 1
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Nos portadores de neoplasia do reto, a distribuição foi a seguinte:

grupo I, um caso; grupo II, um caso; grupo III, 22 casos; grupo IV, seis casos.

Do total de 30 casos, dois pertenciam aos grupos I e II e 28 aos grupos Illl e

IV (Tabela 2).

Nos outros doentes portadores de afecções diversas, 18

apresentaram progressão normal e simétrica (grupo I), 10 enquadraram-se

no grupo II; dois situaram-se no grupo IV. Do total, 28 pertenciam aos grupos

I e II e dois ao grupo IV (Tabela 2).

Tabela 2. DISTRIBUIÇÃO DOS DOENTES DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO

LINFOCINTILOGRÁFICA E OS DOIS GRUPOS DE DOENÇAS

Doenças

Ca de reto

Afecções diversas

Total

Linfocintilografia (Grupos)

1

1

18

19

II

1

10

11

III

22

0

22

IV

6

2

8

Total

30

30

60

A análise desta tabela permite verificar que dois doentes com

câncer do reto pertenciam aos grupos I e II e 28 aos grupos III e IV.

Inversamente, nos portadores de afecções diversas, 28 pertenciam aos

grupos I e II e dois aos grupos III e IV (Tabela 3 e Gráfico 2).

L/osé Hyppolito da Silva 5. Resultados



Linfocintilografia pélvica: contribuição ao estadiamcnto pré-operutório do câncer retal

LINFOCINTILOGRAFIA E DOENÇAS
DISTRIBUIÇÃO EM 2 PARES DE GRUPOS

Gráfico 2
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TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS DOENTES E RESPECTIVOS PORCENTUAIS DE ACORDO
COM PARES LJNFOCINTILOGRÁFICOS E OS DOIS GRUPOS DE DOENÇAS.
TESTES DO QUI QUADRADO CORRIGIDO PARA CONTINUIDADE, SEGUNDO
YATES E DE FISHER

Doenças

Ca de reto

Afecções diversas

Total

1 e II

2 (6,7%)

28 (93,3%)

30

Linfocintilografía (Grupos)

III e IV

28 (93,3%)

2 (6,7%)

30

Total

30

30

60

% (Yates)

c

= 41,67

p<0,00000001

Fisher

p<0,00000001

Assim, o exame linfocintilográfico produz índices de concordância

iguais, o que poderá ser demonstrado por vários testes estatísticos com alta

significáncia. Podemos, dessa maneira, afirmar que o índice de concordância

entre o diagnóstico clínico e o resultado do exame linfocintilográfico é de

93,33 %.

O quadro 1 compreende a identificação dos doentes portadores de

câncer do reto, por meio das iniciais de seus nomes, os resultados da

linfocintilografia e da anátomo-patologia e as alternativas "sim" e "não",

respectivamente, do tratamento com a associação RT+QT, da operação e da

ressecção retal.

[ José Hyppolito da Silva 5. Resultados
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Quadro 1 - IDENTIFICAÇÃO DOS DOENTES PORTADORES DE CÂNCER E RESULTADOS DA
LINFOCINTILOGRAFIA E DA ANÁTOMO-PATOLOGIA

DOENTES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

To

tal

Iniciais
VL

MCD

BVB

GFM

LCV

ACZ

AMHB

AGB

AAM

OS

EF

VP

JFT

OA

DAB

ASS

MNJ

MT

ABP

AB

IBDP

OMW

CEP

EGP

PD

GAB

WD

MTO

JCCC

AR

30

-

LINFOCINTILO-
GRAFIA

l e i !

X

X

2

III e IV
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28

CANCER DE RETO
Parâmetros

RT + QT

Sim
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17

Não

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

OPERAÇÃO

Sim
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

27

Não

X

X

X

3

RESSECÇAO
RETAL

Sim
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21

Não

X

X

X

X

X

X

6

ANATOMO-
PATOLOGIA

BleB2
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

CleC2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

José HyppoKto da Silva 5. Resultados
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Dos pacientes que tiveram suas lesões ressecadas, cinco

pertenciam a classificação B1 de Astler-Coller cinco a B2, um a C1 e 10 a

C2, dentre os previamente tratados com RT+QT, quatro a B1, quatro a B2,

um a C1 e dois a C2 e dentre os não previamente tratados um a B1, um a B2

e oito a C2 (Tabela 4 e Gráfico 3).

TABELA 4 - DISTRIBUIÇÃO DOS DOENTES DE ACORDO COM O RESULTADO ANATOMO-
PATOLÓGICO E O TRATAMENTO PRÉVIO À OPERAÇÃO (COM OU SEM RT+QT)

Tratamento Prévio

Com RT+QT

Sem RT+QT

Total

B1

4

1

5

Anátomo-Patolog ia

B2

4

1

5

C1

•«- 
o

1

C2

2

8

10

Total

11

10

21

A análise desta tabela permite constatar que oito pacientes

tratados previamente à cirurgia (com RT+QT) não apresentavam linfonodos

comprometidos (B1 e B2) e três pertenciam ao grupo com comprometimento

linfonodal (C1 e C2). Por outro lado, dos 10 não tratados anteriormente (sem

RT+QT), o comportamento foi, respectivamente, dois no grupo B1 e B2 e

oito no grupo C1 e C2 (Tabela 5 e Gráfico 4).

\José Hyppolito da Silva 5. Resultados



l .infocintilografiu pélvica: contribuição ao estadiamento pré-operatório do câncer retal 42

ANATOMO-PATOLOGIA
E TRATAMENTO PRÉVIO

DISTRIBUIÇÃO EM 4 GRUPOS
Gráfico 3
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ANATOMO-PATOLOGIA E
TRATAMENTO PRÉVIO
DISTRIBUIÇÃO EM 2 PARES DE GRUPOS

Gráfico 4

B1 eB2 C1 eC2
GRUPOS

COM RT + QT • SEM RT + QT
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T A B E L A 5 - DISTRIBUIÇÃO DOS DOENTES DE ACORDO COM O RESULTADO ANATOMO-
PATOLÓGICO EM PARES DE GRUPOS E RESPECTIVOS PORCENTUAIS E O
TRATAMENTO PRÉVIO À OPERAÇÃO (COM OU SEM RT+QT). TESTE DE FISHER

Tratamento Prévio

Com RT+QT

Sem RT+QT

Total

Anátomo-Patolog ia

B1+B2

8 (80,0%)

2 (20,0%)

10

C1+C2

3 (27,3%)

8 (72,7%)

11

Total

11

10

21

Fisher

p=0,0226414

O teste exato de Fisher aplicado a esta tabela dá um nível de

significância descritivo de 97,74%, mostrando que a radioterapia diminui a

possibilidade do paciente situar-se em C1+C2, aumentando,

conseqüentemente, a possibilidade de estar em B1+B2.

A análise da Tabela 5 permite subtrair dois doentes do grupo

C1+C2 (sem RT+QT) que não fazem parte dos grupos cintilograficos III e IV

(Tabela 6 e Gráfico 5).

TABELA 6 - DISTRIBUIÇÃO DE DOENTES DE ACORDO COM O RESULTADO ANATOMO-
PATOLÓGICO EM PARES DE GRUPOS E RESPECTIVOS PORCENTUAIS E O
TRATAMENTO PRÉVIO À OPERAÇÃO (COM OU SEM RT+QT), PARA OS
GRUPOS CINTILOGRAFICOS III E IV. TESTE DE FISHER

Tratamento Prévio

Com RT+QT

Sem RT+QT

Total

Anátomo-Patologia

B1+B2

8 (80,0%)

2 (20,0%)

10

C1+C2

3 (33,3%)

6 (66,7%)

9

Total

11

8

19

Fisher

p=0,05

José Hyppolito da Silva 5. Resultados
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ANATOMO-PATOLOGIA E
TRATAMENTO PRÉVIO

LINFOCINTJLOGRAFIA III E IV
Gráfico 5
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O teste exato de Fisher aplicado a esta tabela dá um nível de

significância descritivo de 95,0%, mostrando que a radioterapia e a

quimioterapia diminuem a possibilidade do paciente situar-se em C1+C2,

aumentando, conseqüentemente, a possibilidade de estar em B1+B2.

A exclusão dos doentes submetidos ao tratamento prévio permite

estudar o comprometimento dos linfonodos por meio da relação entre o

resultado linfocintilográfico dos portadores de câncer do reto e o resultado

anátomo-patológico dos doentes não submetidos ao esquema RT+QT

(Tabela 7 e Gráfico 6).

Três pacientes, conforme assinalado anteriormente, não foram

submetidos ao tratamento cirúrgico, o que permitiu excluí-los do total de

pacientes estudados.

TABELA 7 - DISTRIBUIÇÃO DOS LINFONODOS E RESPECTIVOS PORCENTUAIS DE ACORDO
COM OS RESULTADOS DA LINFOCINTILOGRAFIA DOS PORTADORES DE
CÂNCER DO RETO E DO EXAME ANÁTOMO-PATOLÓGICO DOS DOENTES NÃO
SUBMETIDOS AO ESQUEMA RT+QT. TESTES DO QUI QUADRADO CORRIGIDO
PARA CONTINUIDADE, SEGUNDO YATES E DE FISHER

Linfonodos

Invadido?

Livres

Total

Linfocintilografia

25 (92,6%)

2 (7,4%)

27

Anátomo-Patología

8 (80,0%)

2 (20,0%)

10

x
2(Yates)

c

=0,25

N.S.

Fisher

N.S.

p=0,29

José Hyppolito da Silva 5. Resultados
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LINFOCINTILOGRAFIA E ANATOMO-PATOLOGIA - (porcentual)

Gráfico 6
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Três doentes, à despeito de terem sido submetidos ao esquema

RT+QT, apresentaram linfonodos positivos ao exame anátomo-patológico, o

que permite incluí-los entre os comprometidos (Tabela 8 e Gráfico 7).

TABELA 8 - DISTRIBUIÇÃO DOS LINFONODOS DE ACORDO COM OS RESULTADOS DA
LINFOCINTILOGRAFIA DOS PORTADORES DE CÂNCER DO RETO E DO EXAME
ANÁTOMO-PATOLÓGICO DOS DOENTES NÃO SUBMETIDOS AO ESQUEMA
RT+QT, ACRESCIDO DOS TRÊS DOENTES COM LINFONODOS
COMPROMETIDOS E TRATADOS PREVIAMENTE. TESTES DO QUI QUADRADO
CORRIGIDO PARA CONTINUIDADE, SEGUNDO YATES E DE FISHER

Linfonodos

Invadidos

Livres

Total

Linfocintilografia

25 (92,6%)

2(7,4%)

27

Anátomo-Patologia

11 (84,6%)

2(15,4%)

13

X2 (Yates)

c

=0,05

N.S.

Fisher

N.S.

p=0,39

José Hyppolito da Silva 5. Resultados
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NÓDULOS LINFÁTICOS
LMFOCINTILOGRAFIA E ANÁTOMO-PATOLOGIA - (porcentual)

Gráfico 7
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Seis doentes, por meio do critério cirúrgico, foram considerados

portadores de prováveis linfonodos positivos para câncer, o que permite

acrescentá-los à Tabela 7, juntamente com os que tiveram comprovação

anátomo-patológica (Tabela 9 e Gráfico 8).

TABELA 9 - DISTRIBUIÇÃO DOS LINFONODOS DE ACORDO COM OS RESULTADOS DA
LINFOCINTILOGRAFIA DOS PORTADORES DE CÂNCER DO RETO E DO EXAME
ANÁTOMO-PATOLÓGICO DOS DOENTES NÃO SUBMETIDOS AO ESQUEMA
RT+QT, ACRESCIDO DOS SEIS DOENTES CONSIDERADOS PORTADORES DE
PROVÁVEIS LINFONODOS COMPROMETIDOS POR MEIO DO CRITÉRIO
CIRÚRGICO. TESTES DO QUI QUADRADO CORRIGIDO PARA CONTINUIDADE,
SEGUNDO YATES E DE FISHER

Linfonodos

Invadidos

Livres

Total

Linfocintilografia

25 (92,6%)

2 (7,4%)

27

Anátomo-Patologia +

Critério Cirúrgico

14 (87,5%)

2(12,5%)

16

x
2(Yates)

c

=0,00

N.S.

Fisher

N.S.

p=0,47

Analogamente, a inclusão desses seis doentes na tabela 8

permite estimar o total de doentes com linfonodos positivos para câncer se

todas as lesões fossem ressecadas (Tabela 10 e Gráfico 9).

TABELA 10 - DISTRIBUIÇÃO DOS LINFONODOS DE ACORDO COM OS RESULTADOS DA
LINFOCINTILOGRAFIA DOS PORTADORES DE CÂNCER DO RETO E DO EXAME
ANÁTOMO-PATOLÓGICO DOS DOENTES NÃO SUBMETIDOS AO ESQUEMA
RT+QT, ACRESCIDO DOS TRÊS TRATADOS PREVIAMENTE E DOS SEIS
CONSIDERADOS PROVÁVEIS POSITIVOS ATRAVÉS DO CRITÉRIO CIRÚRGICO.
TESTES DO QUI QUADRADO CORRIGIDO PARA CONTINUIDADE, SEGUNDO
YATES E DE FISHER

Linfonodos

Invadidos

Livres

Total

Linfocintilografia

25 (92,6%)

2 (7,4%)

27

Anátomo-Patologia

+ Critério Cirúrgico

17 (89,5%)

2 (10,5%)

19

ZZ(Yates)

c

=0,03

N.S.

Fisher

N.S.

p=0,55

José Hyppolito da Silva 5. Resultados
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NÓDULOS LINFÁTICOS
LINFOCINTILOGRAFTA E CRITÉRIOS

CIRURGIA/ANÁTOMO-PATOLOGÍA - (%)
Gráfico 8

100

LINFOCINTILOGRAFIA CIRURGIA/ANÁTOMO-PATOLOGIA

IINVADIDOS «LIVRES

José Hyppolito da Silva S. Resultados



Linfocintilografia pélvica: contribuição ao estadiamento pré-operatório do câncer retal 52

NÓDULOS LINFÁTICOS
LINFOCINTILOGRAFIA E CRITÉRIOS

CIRURGIA/ANÁTOMO-PATOLOGIA - (%)
Gráfico 9

LINFOCINTILOGRAFIA CIRURGIA/ANÁTOMO-PATOLOGIA
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A análise das Tabelas 7, 8, 9 e 10 mostra que o porcentual obtido

com a somatória dos resultados anatomopatológicos e cirúrgicos para

linfonodos invadidos aproxima-se ao obtido pelo exame linfocintilográfico.

O porcentual dos linfonodos invadidos, avaliados pelos critérios

anátomo-patotógico e cirúrgico pode ser demonstrado na Tabela 11 e Gráfico

10.

TABELA 11 - PORCENTUAL DE LINFONODOS

Linfonodos

Invadidos

Livres

Critérios

Anátomo-Patologia

Tab. 7

80,0%

20,0%

Tab. 8

84,6%

15,4%

Critérios Anátomo-

Patologia e Cirúrgico

Tab. 9

87,5%

12,5%

Tab. 10

89,5%

10,5%

I José Hyppolito da Silva 5. Resultados
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NÓDULOS LINFÁTICOS
PORCENTUAIS COMPARATIVOS ENTRE OS EXAMES

Gráfico 10
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Dos 17 doentes com linfonodos invadidos (Tabela 10),

diagnosticados pelos critérios anátomo-patológico e cirúrgico, 15 são

verdadeiro positivos, isto é, pertencem aos grupos linfocintilográfico III e IV e

dois são falso negativos, pois pertencem aos grupos I e II.

Dos 15 assinalados, seis são C1+C2 do grupo sem RT+QT, três

são C1+C2 do grupo com RT+QT (Tabela 6) e seis são os doentes do

critério cirúrgico.

Os doentes verdadeiro negativos são os 28 portadores de

afecções diversas dos grupos I e II (Tabela 3) e os falso positivos são os dois

dos grupos III e IV da mesma tabela e os dois B1 e B2 do grupo sem RT+QT

da Tabela 6 (Tabela 12 e Gráfico 11).

TABELA 12 - RELAÇÃO ENTRE O RESULTADO DA LINFOCINTILOGRAFIA E DOS CRITÉRIOS
ANÁTOMO-PATOLÓGICO E CIRÚRGICO. TESTE DO QUI QUADRADO CORRIGIDO
PARA CONTINUIDADE, SEGUNDO YATES.

Linfocinti log rafia

Doente aparenta ter

linfonodo invadido

Doente aparenta ter

linfonodo livre

Anátomo-patológico e cirúrgico

Doente tem linfonodo

invadido

15(88,2%)

2(11,7%)

Doente tem linfonodo livre

4 (12,5%)

28 (87,5%)

X7 (Yates)

c

23,73

p < 0,000001
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NÓDULOS LINFÁTICOS
PORCENTUAIS COMPARATIVOS ENTRE
OS LINFONODOS INVADIDOS E LIVRES

LINFOCINTILOGRAFIA E CIRURGIA/ANÁTOMO-PATOLOGIA
Gráfico 11

100

INVADIDOS LIVRES

lAPARENTAM SER INVADIDOS «APARENTAM SER LIVRES
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O teste do qui quadrado corrigido para continuidade, segundo

Yates, mostra alta significancia. A análise da Tabela 12 permite verificar que

os 15 doentes da coluna 1 são verdadeiro positivos e os dois da mesma

coluna são falso negativos. Inversamente, os quatro assinalados na coluna 2

são falso positivos e os 28 da mesma coluna são verdadeiro negativos

(Tabela 13).

TABELA 13 - RELAÇÃO ENTRE O RESULTADO DA LINFOCINTILOGRAFIA E DOS CRITÉRIOS
ANÁTOMO-PATOLÓGICO E CIRÚRGICO. DEFINIÇÃO DOS RESULTADOS
VERDADEIROS E FALSOS. TESTE DO QUI QUADRADO CORRIGIDO PARA
CONTINUIDADE, SEGUNDO YATES.

Linfocintilografia

POSITIVA

Doente aparenta

ter linfonodo

invadido

NEGATIVA

Doente aparenta

ter linfonodo livre

Anátomo-patológico e cirúrgico

Doente tem linfonodo

invadido

verdadeiro positivo

15(88,2%)

falso negativo

2(11,7%)

17

Doente tem linfonodo

livre

falso positivo

4(12,5%)

verdadeiro negativo

28 (87,5%)

32

Xz (Yates)

c

23,73

p < 0,000001
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De acordo com o exposto, utilizando-se as fórmulas citadas,

temos que a sensibilidade do método é de 88,23%, a especificidade é de

87,50%, a acurácia é de 87,75%, o valor preditivo positivo, é de 78,94% e o

valor preditivo negativo é de 93,33%.
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O câncer do intestino grosso vem sendo diagnosticado com

freqüência cada vez maior, notadamente nos países ocidentais. Resultados

coletados em laboratórios de anatomia patológica do Brasil, no período de

1976 a 1980, revelaram que o câncer do intestino grosso, incluindo-se o do

canal anal, é o quarto mais freqüente em homens e o terceiro em mulheres,

com exclusão dos tumores cutâneos (BRUMINI, 1982).

Nos Estados Unidos da América, a Sociedade Americana de

Câncer estimou em 157.500 o número de casos novos de câncer do intestino

grosso diagnosticados em 1991 (BORING et ai., 1991).

O câncer retal corresponde a 50% dos tumores malignos do

intestino grosso e somado aos da junção retossigmoideana a 60% a 70%.

Sob o aspecto topográfico regional, as lesões localizam-se nos terços

proximal, médio e distai, respectivamente a 11-15cm, 7-11cm e menos de 7

cm da margem anal (GOLIGHER, 1984).

O tratamento cirúrgico da lesão é o que proporciona os melhores

resultados, quando se visa a possibilidade de cura da moléstia. A rádio, a

químio e a imunoterapia, isoladas ou associadas, são utilizadas como

métodos coadjuvantes; dentre eles, a radioterapia merece destaque especial,

quando se visa prevenir ou diminuir a recidiva local, ocorrência freqüente e

temida, pelos sintomas molestos que acarreta e por conduzir ao óbito.

Os estudos anatômicos sobre drenagem linfática dos tumores

reta is mostraram que a mesma se faz no sentido cranial, nos tumores

| José Hyppolito da Silva _ 6. Discussão I
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situados no terço proximal e nos sentidos cranial e lateral, nos do terço

médio e distai.

Justifica-se, assim, a tendência atual de execução de cirurgia

conservadora para as lesões situadas nos terços proximal e médio e de

cirurgia amputativa nas lesões do terço distai.

O estadiamento pré-operatório do paciente portador de câncer do

reto é, portanto, de fundamental importância, pois possibilita a escolha da

técnica cirúrgica a ser realizada, além de eventual indicação para

complementação terapêutica pelos métodos coadjuvantes, principalmente a

radioterapia.

A propedêutica visa o conhecimento das condições locais do

tumor, tais como localização, tamanho, altura, fixidez, etc, do grau de

penetração na parede, das características histológicas, do acometimento de

linfonodos, do envolvimento de órgãos vizinhos e da presença de

metástases.

O exame proctologico proporciona condições de avaliação local da

lesão, porém, pouco informa sobre o grau de penetração parietal e menos,

ainda, sobre o estado linfonodal; o mesmo se diga em relação ao enema

opaco. Até recentemente, somente as metástases pulmonares eram

diagnosticadas através do Rx de tórax.

Com o advento dos métodos modernos de imagem, notadadmente

do ultrassom, da tomografia computadorizada e da ressonância magnética,
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obteve-se informações mais precisas sobre os dados retro mencionados. De

fato, o ultrassom convencional permite o diagnóstico de metástases

hepáticas, compressões e infiltrações vesicais, dilatações ureterais, etc; o

ultrassom intra-retal informa sobre o grau de penetração parietal e o

acometimento de linfonodos; a tomografia e a ressonância revelam a

penetração parietal e visualizam massas extra-retais, para citar apenas os

achados mais conhecidos. Esses métodos, contudo, fornecem apenas uma

visão morfológica da doença.

Em relação ao estudo dos linfonodos pélvicos, sabemos que não

são adequadamente avaliados pelo toque retal, uma vez que, quando

palpáveis, o aumento em tamanho pode corresponder a infecção ou

modificações reativas e os de tamanho normal, não estimados pelo toque,

podem conter depósitos de tumor. Por outro lado, as técnicas por imagem

disponíveis estão sujeitas a erros, produzindo resultados falso positivos e

falso negativos. Se lembrarmos o fato de que a própria linfadenectomia, por

razões diversas, pode ser incompleta e que o exame histológico, por falha no

resgate dos linfonodos, não traduzir a realidade, concluímos que o

estadiamento, nos moldes em que se encontra nos dias atuais, é precário

(FEIGENetal., 1987).

A avaliação pré-operatória dos linfonodos do espaço pélvico

permite o estadiamento das neoplasias retais e define grupos de pacientes,

de alto risco, onde a associação de terapêuticas complementares à

ressecção cirúrgica é de grande interesse, até os de baixo risco, cujo

tratamento pode ser restringido à ressecção local. É de suma importância,

| José Hyppolito da Silva 6. Discussão



[ Linfucintilografia pélvica: contribuição ao estadiamento pfé-operatório do câncer retal 63 |

portanto, o diagnóstico prévio do comprometimento ou não dos linfonodos,

visando o sucesso do tratamento (FEIGEN et ai., 1987)

Diferentes métodos propedêuticos por imagem têm sido utilizados

para o estudo pré-operatório da cadeia linfonodal do território pélvico.

A ressonância magnética não é considerada método adequado

para diferenciar a natureza de linfonodos aumentados de tamanho (DOOMS

et ai., 1985), nem pode excluir metástase em qualquer linfonodo regional

(HODGMAN et ai., 1986). À despeito de sua capacidade multiplanar e de seu

inerente contraste tecidual, os resultados com o exame são considerados

desapontadores (GUINET et ai., 1990). Essa foi também a conclusão a que

chegaram DE LANGE et ai. (1990), correlacionando o método com dados

histopatológicos. Em recente estudo, THALER et ai. (1994), em 14 doentes

portadores de câncer do reto com linfonodos positivos, identificaram a

doença linfonodal em cinco (sensibilidade de 35,7%) e em 11 com linfonodos

negativos, o exame confirmou a ausência em 10 (especificidade de 90,9 %).

No que concerne à ultrassonografia endo-retal, ACCARPIO et ai.

(1987), relatando resultados obtidos em pacientes portadores de neoplasia

de reto, alertaram para o risco de falsas imagens e salientaram a

necessidade da interpretação ser feita por profissionais altamente

credenciados. Comparando a ecotomografia endo-retal com a

linfocintilografia, verificaram que enquanto a primeira faz a determinação da

progressão da lesão além da parede intestinal, a segunda demonstra a

localização metastática no linfonodo. GLASER et ai. (1990), estudando o
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comprometimento linfonodal em portadores de neoplasia de reto, obtiveram

78% de sensibilidade para diagnosticar acometimento linfonodal, 80% de

especificidade, 79% de acurácia, valor preditivo positivo de 76% e valor

preditivo negativo de 82%. HILDEBRANDT et ai. (1990), fizeram

considerações de natureza anatômica e classificaram os linfonodos segundo

graus de acometimento. Consideraram os hipoecóicos altamente sugestivos

de metástases e os hiperecóicos representativos de inflamação inespecífica.

As metástases puderam ser preditas com sensibilidade de 72% e os

linfonodos inflamatórios com uma especificidade de 83%. BOYCE et ai.

(1992), utilizaram endoscópio intrarretal flexível e concluíram que para

detecção de metástases em linfonodos o método apresenta sensibilidade de

61%, especifidade de 91% e acurácia de 79%, porém, afirmaram que,

mesmo com melhor compreensão das características malignas dos

linfonodos, será difícil, senão impossível, a diferenciação de

micrometástases de inflamação granulomatosa. KATSURA et ai. (1992),

concluíram que o ultrassom intrarretal é incapaz de diagnosticar pequenos

focos de câncer nos linfonodos e que a incidência de metástases é tanto

maior quanto maior for o linfonodo. HERZOG et ai. (1993), encontraram os

seguintes valores para o estadiamento de linfonodos através do ultrassom

intrarretal: sensibilidade 89,4%, especificidade 73,4%, acurácia 80,2%, valor

preditivo positivo 71,2% e valor preditivo negativo 90,4% e concluíram que os

resultados dependem do tamanho dos linfonodos e estão fortemente

relacionados à experiência do investigador. SOLOMON e McLEOD (1993)

obtiveram 79,0% de sensibilidade e 80,0% de especificidade, porém,

acurácia moderada. Em recente dissertação de mestrado apresentada à
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Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, SARTOR (1994),

utilizando a ultrassonografia intrarretal obteve identificação correta dos

linfonodos em 64,5% dos doentes.

Em relação à tomografia computadorizada, FEIGEN et ai. (1987),

relataram que a tomografia mostra metástases em linfonodos em padentes

portadores de neoplasia do colo do útero e do reto. Embora a especificidade

do método seja alta, a sensibilidade é baixa, pois a interpretação baseia-se

no tamanho do linfonodo como indicador de possível acometimento

neoplásico. O limite superior de 15 mm é convencional e arbitrário, uma vez

que linfonodos aumentados podem ser conseqüentes à inflamação ou

hiperplasia e os considerados normais podem conter micrometástases ou

conservar o tamanho, à despeito de envolvimento tumoral. Já SHANK et ai.

(1990), estudando prospectivamente o estadiamento pré-operatório, em

pacientes portadores de neoplasia do reto, obtiveram 51% de coincidênda

de diagnóstico após reexame pelo mesmo tomografista e 37% no realizado

por outro especialista. A comparação com o estadiamento obtido pelo estudo

anátomo-patológico do espécime cirúrgico mostrou concordânda em 33%.

Os autores concluíram que a tomografia sozinha não é confiável para o

estadiamento do tumor primário ou seleção dos padentes para opções de

tratamento.

Vários autores fizeram comparações entre métodos. Assim,

RIFKIN et ai. (1989), estudando prospectivamente o ultrassom intrarretal e a

tomografia computadorizada, na avaliação da infiltração linfonodal,

concluíram pela melhor sensibilidade do ultrassom; encontraram para o
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ultrassom intranretal sensibilidade de 50%, especificidade de 92%, valor

preditivo positivo de 68% e valor preditivo negativo de 84% e para a

tomografia computadorizada 27%: 88%, 46% e 76%, respectivamente.

Concluíram que o presente estudo não permite diferenciar, dentre os

linfonodos de tamanho normal, aqueles com ou sem infiltração pela

neoplasia. ORROM et ai. (1990), consideram o ultrassom intrarretal superior

à tomografia computadorizada e à ressonância magnética. No segundo ano

de experiência com o método alcançaram sensibilidade de 88% e

especificidade de 90% na avaliação linfonodal. HILDEBRANDT et ai. (1991),

estudando os linfonodos pararretais pela endossonografia, concluíram tratar-

se de método preciso para o estadiamento pré-operatório do câncer, superior

à tomografia computadorizada e à linfocintilografia, além de ser de fácil

execução e não dispendioso. Mostrou, ainda, ser eficiente na seleção de

pacientes candidatos a tratamento local, no planejamento de radioterapia e

nas reoperações por recidivas precoces.

O tamanho dos linfonodos é considerado o mais importante

parâmetro para definir se há ou não comprometimento linfonodal, porém,

nenhum dos métodos referidos consegue dirimir a dúvida, visto que,

pequenos linfonodos podem conter ninhos de células tumorais e os grandes

serem apenas inflamatórios.

Pelo exposto, concluímos que os exames citados, nos moldes

como hoje são executados, não conseguiram, ainda, uma melhor definição

do comprometimento ou não dos linfonodos.
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Como decorrência, foi natural a procura de um novo método que

pudesse solucionar a questão.

TSYB et ai. (1987), estudando pacientes com tumores malignos

da pequena pélvis, através da linfografia convencional, com o objetivo de

planejamento de tratamento, verificaram que o método mostra a cadeia ilíaca

externa é a comum, porém não visualiza a ilíaca interna. MOSKOVIC et ai.

(1991), referem o declínio da linfografia após o advento da tomografia

computadorizada. Atribuem tal fato ao grau de invasão do exame, às

dificuldades técnicas, à morbidade e, principalmente, à preferência dos

radiologistas e dos clínicos.

A linfocintilografia pélvica, de execução técnica simples, contribui

para estudar as regiões não acessíveis ao método linfográfico. Baseados na

grande experiência obtida na região mamaria, os autores passaram a

investigar o território retal, o que permitiu a transposição da tecnologia e a

interpretação dos resultados. Vários conceitos foram emitidos para a

compreensão funcional e anatômica e, posteriormente, para o

estabelecimento dos padrões locais.

EGE e CUMMINGS (1980) elegeram a fossa ísquio-retal como

local ideal de injeção intersticial do radioisótopo para melhor marcar os

linfonodos íleopélvicos e REASBECK et ai. (1984), em estudos realizados

em animais de laboratório, demonstraram que a drenagem linfática do

intestino grosso pode ser delineada após a injeção na mucosa, por via

endoscópica, de um colóíde radioisotópico.

I José Hyppolito da Silva 6. Discussão



I Linfocintihgrafia pélvica: contribuição ao estadiametlío pré-operatório do câncer retal Ç>8j

Em relação aos colóides, a falta de reprodutibildade, por

apresentar partículas de dimensões variáveis, fez com que se procurasse

outro fármaco para desempenhar o papel de condutor do radioisótopo. O

dextran, como vimos, tem peso molecular conhecido, é solúvel no fluído

linfático e não atravessa a membrana capilar após injeção intersticial. Quanto

ao nuclídeo, o tecnécio 99m é um radioisótopo facilmente disponível,

relativamente barato, de baixa radioatividade, que emite radiações gama,

metaestável, e de meia vida de seis horas (DRINKWATER et ai., 1981).

A captação do colóide marcado com tecnécio constitui um meio de

medir a atividade fagocítica dos macrófagos da medula dos linfonodos

(BOAK; AGWUONOBI, 1978; AGWUONOBI ; BOAK, 1978 ). A utilização de

veículos alternativos (não coloidais) para o radioisótopo dispensa a atividade

fagocítica do sistema reticuloendotelial e portanto reflete com maior

confiabilidade qualquer obstrução mecânica ao fluxo da linfa (REASBECK et

ai., 1984).

Depois de percorrer o sistema linfático, as partículas não captadas

alcançam o sistema venoso para serem fagocitadas pelas células

reticuloendoteliais do fígado, de tal maneira que a visualização hepática

traduz um sistema de drenagem linfático-venoso intacto. Ausência de

atividade hepática, 24 horas após, indica obstrução desse sistema.

Em condições normais, portanto, o traçador (Dextran 70.000),

previamente marcado pelo Tecnécio 99m (99m Tc), será distribuído

uniformemente ao longo de todos os grupos de linfonodos, os quais ficarão
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bem marcados e homogêneos. Se as metástases estiverem presentes o

tumor bloqueia o fluxo linfático e a captação estará reduzida ou ausente

(OSBORNE et ai., 1983). Para HIMAL (1984), existiria também o bloqueio do

fluxo em pacientes portadores de neoplasiá retal, independente do

acometimento linfonodal, por mecanismos ainda não estabelecidos.

Uma vez definido o mecanismo de captação e progressão do

traçador, os seguintes achados serviram de referência para a descrição das

imagens obtidas com a linfocintilografia: simetria, similaridade de

configuração das cadeias, número de linfonodos em cada cadeia, ausência

unilateral ou total dos linfonodos, o que nos permitiu estabelecer quatro

grupos: 1) Os linfonodos aparecem simetricamente e bem evidentes em

ambas as cadeias linfáticas; 2) A progressão do marcador, embora simétrica,

faz-se de maneira lenta; 3) Os linfonodos podem estar ausente em uma

cadeia e presentes na outra; 4) Os linfonodos estão ausentes em ambas as

cadeias.

A linfocintilografia da mama sugere que captação reduzida está

associada à presença de linfonodos com metástases, enquanto captação

normal ou aumentada está relacionada com ausência de metástases

(OSBORNE et ai., 1983). Analogamente, a não visualização de linfonodos

adjacentes ao tumor correlaciona-se fielmente com metástases do carcinoma

(DRINKWATER et ai., 1981).

Isto posto, pode-se considerar como normais as seguintes

características da linfocintilografia (NALDÔKEN et ai., 1980) (Figura 10):
A
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a) cadeias simétricas de linfonodos com distribuição equivalente

de radioatividade;

b) decréscimo gradual de captação nos linfonodos mais proximais;

c) distribuição uniforme da radioatividade dentro dos linfonodos

com traçado bem definido;

d) grupos de linfonodos claramente separados dispostos em uma

cadeia simples;

e) visualização do fígado e baço.

Inversamente, pode-se considerar como possíveis padrões de

anormalidade os seguintes achados (NALDÕKEN et ai., 1980):

a) cadeias assimétricas de linfonodos;

b) áreas de atividade diminuída nos linfonodos;

c) distribuição não uniforme de radioatividade dentro de um

linfonodo;

d) coalescência irregular de grupos de linfonodos com outros;

e) ausência de captação pelo fígado.
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Figura 10 - Progressão simétrica
Visualização do fígado e baço.
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Uma vez expostos os princípios básicos da linfocintilografia e os

resultados obtidos em condições normais e patológicas, inúmeras questões

naturalmente emergem, procurando trazer luz a esse campo ainda obscuro

da medicina nuclear. Assim vejamos: a técnica é reprodutível e confiável?

Quanto à reprodutibilidade, EGE (1976), estudando a linfocintilografia da

mamaria interna de 140 pacientes, repetida a intervalos de três dias a três

semanas, concluiu haver boa e regular correlação em 94% dos casos.

CROLL et ai. (1983), definem a linfocintilografia como técnica segura,

reproduzível e não invasiva. Quanto à confiabilidade, OSBORNE et ai.

(1979), em estudo linfocintilográfico da cadeia da mamaria interna,

concluíram que o método pode ter valor diagnóstico no acometimento

neoplásico dos linfonodos. PEYTON et ai. (1981), porém, estudando a

linfocintilografia da região axilar, em portadoras de câncer da mama,

concluíram não ser confiável para diagnóstico de doença metastática nos

linfonodos. Em trabalho posterior, OSBORNE et ai. (1983), ratificaram a

conclusão da utilidade na detecção metastática de linfonodos axilares no

câncer da mama.

Uma segunda questão diz respeito à correlação da

linfocintilografia com o padrão anatômico. Vários autores têm enfatizado a

variabilidade do número, localização e tamanho dos linfonodos baseados em

estudos em cadáveres. Existem trabalhos procurando estabelecer um padrão

do número de linfonodos para algumas regiões anatômicas. No que concerne

à região retal, nenhuma referência foi encontrada na literatura.
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Finalmente, indaga-se_ qual o padrão normal de distribuição

linfonodal e o que constitui desvio desse padrão. Tendo em vista as

características acima expostas, estabeleceu-se um padrão de normalidade

e, por exclusão, de anormalidade para a região retal.

BYKOV e METELEV (1989), estudando a drenagem linfática do

reto por linfocintilografia concluíram que o reto normal divide-se em dois

segmentos, proximal e distai, que revelam diferentes vias de drenagem

linfática, estando a linha divisória situada a cinco cm do ânus. Neste

conceito, o segmento proximal drena para os linfonodos hemorroidarios

superiores e mesentéricos inferiores e o distai para os ilíacos internos e

inguinais.

ARNAUD et ai. (1990a), dividem o reto em dois segmentos, intra e

extraperitonial; os vasos linfáticos, do reto intraperitonial, emergem de sua

parede em sentido ascendemte, através dos linfonodos pararretais para

atingirem os territórios da hemorroidária superior e da mesenténca inferior. A

drenagem linfática do reto extraperitonial acompanha os vasos

hemorroidarios médios em direção aos vasos ilíacos internos ou, através dos

vasos linfáticos que penetram no músculo elevador do ânus, alcançam o

espaço ísquio-retal ao longo dos vasos hemorroidarios inferiores e pudendos

internos até atingir os linfonodos ilíacos internos e inguinais.

No trabalho ora apresentado, os parâmetros estudados foram: 1)

a progressão do marcador na cadeia linfática; 2) a diferença de achados

entre os portadores de câncer retal e os de outras doenças colorretais; 3) a
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relação entre o comportamento do marcador e os achados anatomo-

patológicos e cirúrgicos.

Quatro modalidades de resultados basicamente traduzem o

comportamento da cadeia linfática pélvica. Assim, a progressão normal e

simétrica e o retardo na progressão bilateral, foram considerados

representativos da normalidade e a assimetria e a ausência de visualização,

da anormalidade. Os resultados obtidos nos portadores de neoplasia retal

situaram-se dentro dos padrões da anormalidade (28 em 30) e os obtidos

nos pacientes com afecções colorretais várias, nos da normalidade

anatômica (28 em 30).

A explicação para resultado falso em dois pacientes com afecções

diversas não encontra embasamento científico; um deles era pessoa idosa e,

embora haja relato de diminuição da atividade linfonodal com a idade

(STIBBE, 1918), na nossa casuística há um doente de maior idade que

apresentou progressão normal. A diminuição do nível de captação dos

linfonodos é a única forma de justificar esses dois casos (REASBECK et ai.,

1984; KAPLAN et ai., 1983). Analogamente, não conseguimos justificativa

para os resultados falso negativos dos doentes com neoplasia retal. BUCCI

et ai. (1984) aventaram a hipótese de existência de cadeias paralelas e

normais, adjacentes àquelas bloqueadas por tumor.

BUCCI et ai. (1984), estudando a linfocintilografia retal,

descreveram a importância do método em fornecer informações pré-
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operatórias sobre os linfonodos, visando a seleção da técnica cirúrgica a ser

empregada.

FEIGEN et ai. (1987), estudando o método linfocintilográfico para

avaliação pré-operatória dos linfonodos envolvidos no câncer retal de 17

pacientes, obtiveram 75% de sensibilidade, 46% de especificidade e acurácia

de 53%.

KANAEV et ai. (1988), compararam os resultados da

linfocintiiografia com os achados anátomo-patológicos de linfonodos

ressecados em casos de câncer retal e obtiveram 96% de sensibilidade, 65%

de especificidade e 80% de acurácia. Diagnóstico correto de metástases foi

feito em 73%, enquanto ausência de metástases foi confirmada em 94%.

ARNAUD et ai. (1990a), estudando a disseminação linfática do

câncer retal, através da linfocintiiografia endoscópica, relataram 85% de

sensibilidade, 68% de especificidade, 76% de acurácia, valor predrtivo

positivo de 71% e valor preditivo negativo de 83%. ARNAUD et ai. (1990b),

destacam o valor do método na seleção de pacientes para ressecção local

de tumores retais e para avaliar os efeitos da radioterapia pré-operatória.

Após as análises iniciais que mostraram que o índice de

concordância entre o diagnóstico clínico e o resultado do exame

linfocintilográfico é equivalente a 93,33%, compararam-se os resultados

anátomo-patológicos dos espécimes removidos cirurgicamente com o

tratamento prévio pré-operatório (com ou sem RT+QT), obtendo-se por meio

do teste exato de FISHER um nível de significância de 97,7%, mostrando
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que a radioterapia diminui a possibilidade do paciente situar-se em C1+C2,

aumentando, conseqüentemente, a possibilidade de estar em B1+B2.

KAPLAN (1983) relata diminuição da capacidade fagocitica do linfonodo pela

radioterapia, o que poderia representar efeito deletério e conseqüente

prejuízo na captação de imagem e ARNAUD et ai. (1990a), destacam o valor

da linfocintilografia na avaliação dos efeitos da radioterapia pré-operatória. A

exclusão dos dois doentes C1+C2 que não fazem parte dos grupos

cintilográficos III e IV confirma a atuação benéfica dessa terapêutica sobre o

câncer do reto, traduzida pelo teste exato de FISHER que dá um nível de

significãncia descritivo de 95,0%.

Nos doentes não submetidos a tratamento prévio à cirurgia, o

índice de concordância do resultado anátomo-patológico com o do exame

linfocintilográfico, isto é, a sensibilidade do exame é, estimado pela relação

6/8, equivalente a 75%. Esta estimativa não é precisa, na medida que não

sabemos exatamente o que poderia ter acontecido com o grupo de padentes

submetidos ao tratamento rádio e quimioterápico. Se considerarmos que três

doentes desse grupo, mesmo com tratamento prévio, apresentaram

linfonodos positivos e se acrescentarmos os seis doentes que, por meio do

critério cirúrgico, são considerados como portadores de linfonodos positivos

para câncer, a sensibilidade será de 88,23%, isto é, 6/8+3/3+6/6 = 15/17.

Para avaliarmos a espedficidade do teste, adicionamos aos dois

doentes com afecções diversas da coluna III e IV da Tabela 3 os dois

discordantes referidos na primeira coluna da mesma tabela, o que nos dá a

proporção de 28/32, equivalente a 87,5%. CASTRO SOUSA et ai. (1986),
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utilizando metodologia semelhante em 18 portadores de câncer do reto,

chegaram a conclusão analog'a, isto é, elevada porcentagem de casos

concordantes com o exame histológico e com o critério cirúrgico, conforme

mostram os números expressos nas Tabelas 7, 8, 9,. 10 e 11.

A sensibilidade e a especificidade são propriedades estáveis, isto

é, não mudam quando porcentagens diferentes das doenças ou de pacientes

não doentes são testadas.

Se quisermos saber o significado da positividade ou negatividade

do teste teremos o valor preditivo, que flutua na dependência da proporção

de indivíduos verdadeiramente doentes, ou seja, na prevalência da doença.

No nosso estudo, os valores obtidos foram, respectivamente, 78,94% e

93,33% para os valores preditivos positivo e negativo.

Para sabermos a porcentagem de concordância entre o teste

diagnóstico e o padrão determinamos a acurácia, que também muda com a

prevalência da doença. No nosso estudo o resultado foi de 87,89%.

A acurácia e os valores preditivos são, portanto, propriedades

dependentes da freqüência.

Pelo exposto, a linfocintilografia pélvica reúne atributos que a

credenciam para avaliar o estado dos linfonodos. Os resultados relatados

são estimulantes no sentido de se propor a continuidade do trabalho. Dentre

as linhas de pesquisas sugeridas, destacamos a comparação dos achados

da linfocintilografia com outros métodos de imagem, estudo que vem sendo
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realizado e que será objeto de comunicação; a repetição do exame após

tratamento rádio e quimioterápico, também em andamento; o

estabelecimento do número de linfonodos da região, com o objetivo de

comparar com a quantidade de linfonodos resgatados pelo exame anatomo-

patológico.

Outra área de interesse surgiu com o progresso no conhecimento

da imunologia do câncer, particularmente com o advento dos anticorpos

monoclonais, derivados da tecnologia dos hibridomas, que estimulou intensa

investigação para obtenção de imagens do tumor e possível aplicação

terapêutica (KÕHLER; MILSTEIN.1975). É exeqüível marcar com isótopo

radioativo um anticorpo monoclonal específico a antígeno associado a tumor

e obter imagens de sua localização no corpo. A maioria dos anticorpos

monoclonais foi elaborada para detectar o antígeno cárcino-embrionário

(CEA).

O primeiro estudo de imunodetecção realizado em seres humanos

utilizou anticorpo monoclonal anti-CEA marcado com o isótopo radioativo

1131 (iodo com peso atômico 131) em pacientes portadores de câncer do

cólon e do pâncreas e a identificação do tumor foi possível em 50% dos

pacientes (GOLDENBERG et ai., 1978). Embora os resultados iniciais sejam

promissores, existe ainda um longo caminho a ser percorrido até a sua plena

aplicação clínica.

A utilização dessa metodologia em linfocintilografia ensaia os

primeiros passos, mas é possível antever linha de pesquisa procurando
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associar o traçador ao anticorpo anti-CEA marcado com o radioisótopo. A

obtenção dessa tecnologia permitirá a identificação do linfonodo acometido

pelo tumor.

Na mesma linha de raciocínio, baseados na descoberta de

antígenos citocidas, existe a possibilidade de imunoterapia e quimioterapia

de derivação monoclonal dirigida ao tumor.

A experiência acumulada no desenvolvimento do método proposto

neste trabalho credencia a abertura de pesquisa nesse campo.
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Dentro das condições em que foi realizado o presente estudo, a

análise dos resultados obtidos permitiu as seguintes conclusões:

1. A linfocintilografia pélvica é exame padronizado, exeqüível em todos os

casos indicados, indolor e inócua.

2. A linfocintilografia pélvica diferencia portadores de câncer retal dos de

outras doenças colo-proctológicas estudadas. O índice de concordância

entre o diagnóstico clínico e o resultado do exame linfocintilográfico é igual

a 93,33%.

3. A linfocintilografia pélvica avalia o comprometimento linfonodal no pré-

operatório do câncer retal. O porcentual obtido com a somatória dos

resultados anátomo-patológicos e cirúrgicos para linfonodos invadidos

aproxima-se ao do exame linfocintilográfico (89,50% e 92,60%,

respectivamente) (Tabela 10).

4. A sensibilidade do método é de 88,23%, a especificidade é de 87,50%, a

acurácia é de 87,75%, o valor preditivo positivo é de 78,94% e o valor

preditivo negativo é de 93,33%.
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ANEXO A

N° de casos

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Doentes

VL

MCD

BVB

GFM

LCV

ACZ

AMHB

AGB

AAM

OS

EF

VP

JFT

OA

DAB

ASS

MNJ

MT

ABP

AB

IBDP

OMW

CEP

EGP

PD

GAB

WD

MTO

JCCC

AR

Registfo

2080563E

2080563E

2675160B

2746957J

2759479A

2768305G

2847731G

2850950A

2851535B

2858001K

2858818B

2859794C

2873845J

2876009A

2879343A

2879359C

2887086B

2887586D

28882311

2890473J

2892559G

2892916F

283953C

2895923B

2902914K

2902927E

2921997J

2928025A

5009505K

5105570H

Sexo

M

F

M

F

M

F

F

u.

M

M

M

M

M

F

M

M

F

M

M

M

F

F

M

F

F

F

F

F

M

M

Idade

69

77

43

57-

43

82

57

68

63

58

54

62

66

77

23

55

68

59

65

63

80

47

38

52

53

60

65

42

61

55

Diagnóstico

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto

Ca de reto = Câncer de reto
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ANEXO B

N° de casos

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Doentes

MLSA

NICC

NTC

MPS

AMS

IOS

SPG

OSG

SLM

MHCRA

AIO

ACA

DSB

MPA

GMR

IMJ

LM

IFA

MBS

AAS

RRB

ALA

MR

EGS

MA

ARAM

NTA

CM

MIT

EPC

Registro

2200940J

2214133E

2321190C

2346820A

2375717A

2463685F

2496972K

26188551

2632991D

2661908K

2665650G

2726282B

2749014B

2750049F

2796514K

2800805A

2826013A

2826772G

2837033F

2844074B

2866792C

2870092K

2878055B

2890524J

2892242G

2893981G

2909167A

2917162F

5013328A

5145901J

.Sexo

M

F

F

F

F

F

M

M

li.

F

F

M

F

F

M

F

M

F

a.

M

ü.
li.

F

M

F

F

F

F

F

F

Idade

33

51

39

21

72

24

66

54

24

55

54

60

59

50

28

36

46

40

27

36

• 4 3

74

22

96

58

84

39

69

45

52

Diagnóstico

Hemorróidas

Hemorróidas

Hemorróidas

.Hemorróidas

Hemorróidas

Megacólon

Hemorróidas

Hemorróidas

Hemorróidas

Hemorróidas

Hemorróidas

Hemorróidas

Hemorróidas

Hemorróidas

RCU

Megacólon

Hemorróidas

Megacólon

Hemorróidas

Hemorróidas

Hemorróidas

Doença diverticular

Hemorróidas

Ca do cólon direito

Ca do cólon direito

Doença diverticular

Hemorróidas

Hemorróidas

Megacólon

Megacólon

Ca = Câncer; RCU = Retocofite ulcerath/a
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ANEXO C - DOENTES COM RESSECÇAO RETAL

Casos

01

04

05

06

07

08

10

11

14

15

16

17

18

19

21

23

24

26

27

28

30

Doentes

VL

GFM

LCV

ACZ

AMHB

AGB

OS

EF

OA

DAB

ASS

MNJ

MT

ABP

IBDP

CEP

EGP

GEB

WD

MTO

AR

Registro

2080563E

2746957J

2759479A

2768305G

2847731G

2850950A

2858001K

2858818B

2876009A

2879343A

2879359C

2887086B

2887586D

28882311

2892559G

2893953C

2895923B

2902927E

2921997J

2928025A

5105570H

Sexo

M

o.

M

F

F

F

M

M

F

M

M

ti.

M

M

F

M

u.

F

M

F

M

Operação

Amputação abdômino-perineal

Retossigmoidectomia

Amputação abdômino-perineal

Retossigmoidectomia

Retossigmoidectomia

Amputação abdômino-perineal

Retossigmoidectomia

Retossigmoidectomia

Amputação abdômino-perineal

Amputação abdômino-perineal

Retossigmoidectomia

Amputação + ressecção vaginal

Amputação abdômino-perineal

Retossigmoidectomia

Retossigmoidectomia

Retossigmoidectomia

Retossigmoidectomia

Retossigmoidectomia

Retossigmoidectomia

Retossigmoidectomia

Amputação abdômino-perineal

ANEXO C - DOENTES SEM RESSECÇÃO RETAL

(Continuação)
Casos

02

03

09

12

13

22

Doentes

MCD

BVB

AAM

VP

JFT

OMW

Registro

2562160B

2675126B

2851535B

2859794C

2873845J

2892916F

Sexo

F

M

M

M

M

F

Operação

Colostomia

Colostomia

Colostomia

Colostomia

Colostomia

Colostomia
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ANEXO C - DOENTES NÃO OPERADOS

{Continuação)

Casos

20

25

29

Doentes

AB

PD

JCCC

Registro

2890473J

2902914K

5009505K

Sexo

M

M

M
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A N E X O D - ANÁTOMO-PATOLÓGICO DOS DOENTES SUBMETIDOS A RESSECÇÃO

DO RETO

N° do caso: 01 Paciente: VL Registro: 2080563E

Operação, amputação abdômino-perineal

Resultado do exame: lesão de 1,5 cm de diâmetro a 1,0 cm da margem

distai invadindo em profundidade até, à camada muscular.

Adenocarcinoma túbulo-papilífero moderadamente diferenciado, invasivo até

a muscular, ulcerado.

Astler-Coller B1

N° do caso: 04 Paciente: GFM Registro: 2746957J

Operação: retossigmoidectomia

Resultado do exame: adenocarcinoma tubular moderadamente

diferenciado, ulcerado, invasivo até gordura. Margens livres.

Linfonodos comprometidos 6/7 nível II, 0/1 nível I

Astler-Coller C2
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N° do caso: 05 Paciente: LCV Registro: 2759479A

Operação, amputação abdômino-perineal

Resultado do exame: adenocarcínoma túbulo-viloso moderadamente

diferenciado invasivo até gordura. Presença de invasão vascular, peri-neural

e linfática. Metástases para linfonodos do nível II 2/20. Demais 0/11.

Astler-Coller C2

N° do caso: 06 Paciente: ACZ Registro: 2768305G

Operação: retossigmoidectomia

Resultado do exame: lesão a 6 cm da margem distai, de 4,2 x 4,0 cm.

Adenocarcinoma tubulo-viloso, bem diferenciado, infiltrativo, invadindo até a

camada muscular. Ausência de invasão vascular e peri-neural. Presença de

12 linfonodos livres de neoplasia.

Astler-Coller B1

N° do caso: 07 Paciente: AMHB Registro: 287731G

Operação: retossigmoidectomia
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Resultado do exame: adenocarcinoma

diferenciado, invasivo até a musculatura própria.

Linfonodos negativos.

Astler-Coller B1

Cisto adenoma de ovário esquerdo.

tubular moderadamente

N° do caso: 08 Paciente: AGB Registro: 2850950A

Operação, amputação abdômino-perineal

Resultado do exame: lesão de 3 cm de diâmetro a 3 cm da borda anal,

ulcerada. Adenocarcinoma túbulo-mucinoso, invasivo até a muscular própria.

Presença de alterações secundárias à própria radioterapia. Invasão vascular

e peri-neural ausentes.

Presença de dois linfonodos acometidos 2/24.

Astler-Coller C1

N° do caso: 10 Paciente: OS Registro: 2858001K

Operação: retossigmoidectomia

Resultado do exame: fibrose parede direita do reto

Adenocarcinoma túbulo-viloso, moderadamente diferenciado, invasivo e

ulcerado, infiltrando até a serosa.
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Ausência de invasão vascular e perineura!.

Um linfonodo acometido em 20 no nível I e 0/6 no nível II.

Astler-Coller C2

N° do caso: 11 Paciente: EF Registro: 2858818B

Operação, retossigmoidectomia

Resultado do exame: lesão ulcerada de 4,5 x 1,5 cm de extensão.

Adenocarcinoma túbulo-papilífero, moderadamente diferenciado, invasivo,

infiltrando superficialmente a muscular própria.

Linfonodos em número de 12 negativos para células neoplásicas.

0/2 peri-retais, 0/3 ao nível das ligaduras vasculares, 0/7 peri-retais.

Ausência de invasão vascular ou peri-neural.

Astler-Coller B1

N° do caso: 14 Paciente: OM Registro: 2876009A

Operação: amputação abdômino-perineal

Resultado do exame: adenocarcinoma moderadamente diferenciado do reto

baixo. Metástases ganglionares 3/3

Astler-Coller C2

[ José Hyppolito da Silva 8. Anexos



I Linfocintilografia pélvica: contribuição ao estadiamento pré-operatório do câncer reta!

N° do caso: 15 Paciente: DAB Registro: 2879343A

Operação: Amputação abdômino-perineal

Resultado do exame:Adenocarcinoma tubular moderadamente diferenciado,

infiltrando gordura perirretal.

Invasão vascular, peri-neural e linfática presentes.

Linfonodos ao nível da ligadura vascular 0/2 e peri-colo único 0/2 (nível I e II,

respectivamente).

Infiltração em gânglio ilíaco externo.

Astler-Coller C2

N° do caso: 16 Paciente: ASS Registro: 2879359C

Operação: retossigmoidectomia

Resultado do exame: adenocarcinoma túbulo-papilífero moderadamente

diferenciado, forma úlcera infiltrativa.

Neoplasia invasiva ultrapassa a serosa e compromete por contiguidade o

tecido adiposo pericálico.

Apresenta desmoplasia moderada, discreto infiltrado inflamatório e áreas de

necrose intratumoral.

Invasão vascular sangüínea e perineural presentes.

Invasão linfática não evidenciada.
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Margens cirúrgicas livres.

Linfonodos livres de comprometimento: ligadura vascular 0/3, nível I (0/6),

nível II (0/8).

Astler-Coller B2

N° do caso: 17 Paciente: MNJ Registro: 2887086B

Operação: amputação do reto + ressecção parede posterior da vagina.

Resultado do exameAdenocarcinoma túbulo-viloso moderadamente

diferenciado, invasivo do reto, infiltrando toda parede até o tecido gorduroso

e parede posterior da vagina.

Ausência de áreas colóides.

Ausência de invasão vascular extramural e de bainhas nervosas.

Margens livres

Linfonodos (10) livres de neoplasia

Astler-Coller B2

N° do caso: 18 Paciente: MT Registro: 2887586D

Operação: Amputação abdômino-perineal

Resultado do exame: adenocarcinoma invadindo até o tecido adiposo.

Linfonodos examinados: 13 livres de neoplasia
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Nível 1.7 ; Nível I I . 3; Ligadura vascular: 3

Astler-Coller B2

N°do caso: 19 Paciente: ABP Registro: 2888231!

Operação, retossigmoidectomia

Resultado do exame, lesão de 6,5 x 4,0 cm, situada a 1,5 cm da margem

distai. Adenocarcinoma pouco diferenciado invadindo camada muscular

externa.

Ausência de invasão vascular e perineural.

Margens livres

Linfonodos sem acometimento 0/3 nível II

Astler-Coller B1

N° do caso: 21 Paciente: IBDP Registro: 2892559G

Operação: retossigmoidectomia

Resultado do exame, adenocarcinoma moderadamente diferenciado do reto

com infiltração até o tecido adiposo perirretal. Margens livres.

Metástases para dois de cinco linfonodos.

Astler-Coller C2
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N° do caso: 23 Paciente: CEP Registro: 2893953C

Operação: retossigmoidectomia

Resultado do exame: lesão infiltrativa de 9,0 x 5,0 cm invadindo até a

camada muscular e a 1,3 cm da margem distai.

Adenocarcinoma mucinoso, mucocelular e muconodular infiltrativo até a

gordura peri-cólica.

Invasão linfática e peri-neural presentes. Vascular ausente.

Margens cirúrgicas livres

Linfonodos acometidos 3/7

Astler-Coller C2

N° do caso: 24 Paciente: EGP Registro: 2895923B

Operação: retossigmoidectomia

Resultado do exame : neoplasia 6,0 x 6,0 x 4,0 situada a 3,0 cm da

margem distai, infiltrando toda parede e retraindo a gordura adjacente.

Adenocarcinoma tubular moderadamente diferenciado com áreas sólidas

presentes até o tecido adiposo peri-cólico.

Ausência de invasão peri-neural ou vascular

Ausência de comprometimento linfonodal

AstlerColler B2
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N° do caso: 26 Paciente: GEB Registro: 2902927E

Operação: retossigmoidectomia

Resultado do exame: lesão de 6,0 x 5,5, cm a 1,0 cm da margem distai,

infiltrativa até à gordura.

Adenocarcinoma tubular, ulcerado, moderadamente diferenciado.

Metástases 2/9 nível I e 2/7 nível II

Astler Coller C2

N° do caso: 27 Paciente: WD Registro: 2921997J

Operação: retossigmoidectomia

Resultado do exame: lesão de 6,5 cm a 3,0 cm da margem distai.

Adenocarcinoma tubular, bem diferenciado, invasivo, infiltrando toda

circunferência, ulcerado, vegetante, invadindo até à gordura sub-serosa.

Ausência de invasão vascular e peri-neural extra-parietal.

Metástases 2/2

Astler-Coller C2

N° do caso: 28 Paciente: MTO Registro: 2928925A
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Operação: retossigmoidectomia.

Resultado do exame, lesão a 2,5 cm da margem distai com 3,5 x 2,0 cm e

outra a 1,5 cm com 8,5 x 7,0 cm invadindo até à serosa.

Neoplasia sincrônica

Margens livres

Metástases 4/20 ao nível II da lesão maior. Outros linfonodos livres 0/60.

Astler-Coller C2

N° do caso: 30 Paciente: AR Registro: 5105570H

Operação: amputação abdômino-perineal

Resultado do exame: lesão a 4,5 cm da margem anal e a 2,0 cm da linha

pectônea com 2,0 x 2,0 cm

Adenocarcinoma túbulo-papilífero residual, focal em tônica muscular própria

e adventícia, ulcerado.

Margens cirúrgicas livres.

Linfonodos 0/7 livres de acometimento neoplasico

Astler-Coller B2
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