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RESUMO

Foram analisadas retrospectivamente 21 crianças portadoras de rabdomiossarcoma

tratadas por Braquiterapia ao tumor primário, no Departamento de Radioterapia do

Hospital A.C.Camargo no período de janeiro/1980 a junho/1993. O estudo teve como

objetivos: comprovar a utilidade da braquiterapia no rabdomiossarcoma da infância,

avaliar seu papel no controle local e na sobrevida, analisar os efeitos tardios do

tratamento e estabelecer a técnica preferencial para as diferentes situações clínicas.

Dezessete pacientes'eram do sexo feminino e quatro do sexo masculino com idade

média de cinco anos (variação de 3 meses a 15 anos). Sete crianças exibiam lesões

primárias na cabeça e pescoço, sete em extremidades, cinco na area genital, uma no

perineo e uma no tronco Foi empregado o estadiamento do Imergroup

Rhabdomyosarcoma Study (IRS) sendo classificados quatro pacientes no grupo II,

quinze no grupo III e dois no grupo IV. Dezoito pacientes apresentaram

rabdomiossarcoma de subtipo embrionário, um do subtipo alveolar e em dois

pacientes a caracterização do subtipo não foi determinada. O tratamento constou de

quimioterapia de indução, radioterapia ao local primário associada ou não a cirurgia e

quimioterapia de manutenção Todos os pacientes receberam braquiterapia no

tratamento do tumor primário, quer isolada quer combinada a radioterapia externa. Os



isótopos empregados foram o Ouro198, o Césio1'7 e o Irídio192. As técnicas de

braquiterapia variaram em função do local tratado, da época de atendimento do

paciente, da disponibilidade do material radioativo e do estágio da doença. Pacientes

tratados por braquiterapia exclusiva receberam dose de 40Gy a 60Gy Quando

braquiterapia foi associada à radioterapia externa as doses variaram de 20Gy a 40Gy

Controle local foi obtido em 18 de 20 pacientes analisados (90%). As taxas de

sobrevida global e dos casos controlados foram de 61,9% (13/21 pacientes) e 72,2%

(13/18 pacientes) respectivamente. Estadiamento e idade mostraram-se fatores de

influência no controle local. Metástases distantes ocorreram em sete dos vinte e um

pacientes (33.3%;. preferencialmente para os pulmões. Efeitos colaterais tardios

foram notados com maior freqüência nos pacientes portadores de rabdomiossarcomas

da cabeça e pescoço e incluíram âs Üiscromias da área implantada associadas à

deformidade facial (5/7 pacientes). Dose total de radiação superior a 45Gy mostrou-

se fator de significância para o desenvolvimento de complicações. A incidência e a

intensidade de reações colaterais foram baixas nos pacientes tratados por lesões de

extremidades e genitais. Os resultados comprovam a utilidade da braquiterapia no

tratamento do rabdomiossarcoma da infância com altas taxas de controle local e

morbidade tardia aceitável A técnica de braquiterapia a ser empregada depende da

localização e do volume tumoral. Não pode ser estabelecida uma técnica que seja

específica para cada localização anatômica
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1 - INTRODUÇÃO

Sarcomas de panes moles constituem um grupo heterogêneo de

neoplasias com origem no mesènquima primitivo Sào classificados de

acordo com o tecido de origem porém apresentam características biológicas

comuns. Podem ocorrer em qualquer parte do organismo, desenvolvem-se

localmente, infiltram tecidos vizinhos e disseminam primariamente pela via

sangüínea e menos comumente por via linfatica. Compreendem de 4 a 8% de

todas as neoplasias malignas em crianças menores de 15 anos de idade dos

Estados Unidos e mais da metade desses tumores é representada pelo

rabdomiossarcoma (MAURER et ai.. 1988, CRIST et ai.. 1991) No nosso

meio. sarcomas de panes moles situam-se entre a quinta e a sexta neoplasia

da infância (MALUF. 1993; REGISTRO NACIONAL DE PATOLOGIA

TUMORAL Diagnostico de câncer. Brasil - 1981/85)

O rabdomiossarcoma constitui o grupo mais freqüente de sarcoma

de panes moles na infância. Seu pico de incidência ocorre por volta dos dois

aos seis anos apesar de ser também descrito no período neonatal e em

adultos Setenta por cento dos casos ocorrem antes dos 10 anos. Exibe



discreta predominância no sexo masculino (1.4:1) havendo certa associação

entre local primário de origem e sexo (MAURER et ai.. 1988).

Os iocais iniciais de acometimento. por ordem de freqüência são:

cabeça e pescoço (40%); trato genito-urinário (20%); extremidades (20%),

tronco (10%); retroperitônio (7%); região intra-torácica, trato gastro

intestinal, vias biliares, ânus, períneo e outros locais (3%) (MAURER et

ai., 1988, CAJLLAUD et ai., 1989).

Tumores da cabeça e pescoço tem sido separados em para-

meningeos e não para-meningeos baseando-se nas diferenças em

prognóstico e história natural (TEFFT et ai.. 1978; RANEY et ai., 1989).

Tumores para-meningeos são representados pelas lesões originárias na

nasofaringe. seios paranasais,'ouvido médio, fossa infra-temporal e região

pterigo-palatina.

Grandes progressos ocorreram na última década na terapêutica dos

tumores pediatricos em geral, permitindo o controle local efetivo com maior

preservação de órgãos e tecidos, aliado ao aumento da sobrevida.

No tratamento dos rabdomiossarcomas estas mudanças incluem: a

melhora do estadiamento com a identificação de fatores prognósticos e

grupos de risco; a utilização precoce de quimioterapia integrada com a

cirurgia e a radioterapia. o emprego de técnicas de braquiterapia; e os

resultados de grupos colaborativos multi-institucionais (MANDELL. 1993)

A maior parte das informações quanto a terapia ideal e obtida

através do resultado de grupos colaborativos destacando-se o lntergroup



Rhabdomyosarcoma Study (IRS) que está agora na quinta geração de

protocolos. O IRS foi estabelecido através da colaboração de três grupos

multidisciplinares de estudo - Cancer and Leukemia Group. Children's

Cancer Study Group, e Pediatric Oncology Group.

Estes estudos coletaram informações acerca de mais de 2500

pacientes, permitindo a melhora constante dos resultados terapêuticos ao

longo do tempo, exemplificados pelo incremento da sobrevida nos diferentes

IRS: 56% no IRS-I (a 5 anos). 63% no IRS-II (a 5 anos) e 75% no IRS-III

(a 3 anos) (MAURER et ai.. 1988.1989. e 1993)

Outros grupos multi-institucionais também trouxeram imponantes

informações, como a International Society of Pediatric Oncology (SIOP)

(FLAMANT et ai., 1985) o 'Children's Solid Tumor Group (CSTG)

(KINGSTON et ai., 1983) e o German Cooperative Soft Tissue Sarcoma

Study (GCSTSS) (KOSCIELN1AK et al. 1992). Muitas instituições

isoladas também apresentaram significativa contribuição acerca do

tratamento do rabdomiossarcoma ÍMALUF. 1993; REGINE et al., 1993)

O tratamento do rabdomiossarcoma emprega quimioterapia de

indução seguida da ressecção cirúrgica da lesão inicial, associada ou não a

quimioterapia de manutenção (DONALDSON et al., 1973; FLAMANT et

ai.. 198-4. 1985)

O reconhecimenio de que a quimioterapia pode erradicar a doença

metastatica e reduzir a enfermidade local, e que a radioterapia pode

aumentar o controle local, tem levado a um decréscimo na auressividade



cirúrgica. A seqüência ótima e a intensidade destas modalidades de

tratamento ainda não foram completamente estabelecidas e tem mostrado

contínua evolução

O objetivo da radioterapia no tratamento do rabdomiossarcoma é

promover o controle local com ou sem cirurgia, mas sempre em associação

com a quimioterapia

A responsividade do rabdomiossarcoma a radioterapia foi

estabelecida nas décadas de 40-50 (STOBBE e DARGEAON. 1950). Doses

da ordem de 50 a 65Gy eram necessárias, o que acarreta significativa

morbidade, representada por alterações tróficas dos tecidos irradiados. Em

virtude do rabdomiossarcoma infiltrar os tecidos vizinhos, grandes volumes

de irradiação são freqüentemente utilizados, o que em crianças traz prejuízo

ao desenvolvimento dos tecidos normais, em processo contínuo de

multiplicação para promover o crescimento e o desenvolvimento corporal.

Com a eficácia dos regimes de quimioterapia e o reconhecimento

dos riscos de dano para os tecidos normais devido a combinação radio-

quimioterápica. investigadores consideraram se taxas equivalentes de

controle locai poderiam ser obtidas com doses mais baixas de radiação e

volumes menos generosos (PHILLIPS e FU. 1976; TEFFT et ai. 1981,

TEFFTetal . 1983)

Braquiterapia e modalidade de tratamento radioterapico em que

fontes radioativas são colocadas em contacto direto com o tecido tumora!

ou muito próximas a sua superfície Permite a liberação de dose efetiva em



volume restrito, minimizando os efeitos colaterais sobre os tecidos normais

É método terapêutico de uso corrente em adultos, indicado para tumores

acessíveis e de dimensões limitadas.

Técnicas braquiterápicas tem sido incorporadas ao tratamento

rotineiro de neoplasias de cabeça e pescoço, ginecológicas, da mama e de

outras localidades em adultos, porém seu uso em pediatria é restrito. Sua

utilização no tratamento dos sarcomas de partes moles da infância e

particularmente do rabdomiossarcoma é atraente pois permite liberar dose

tumoricida com aumento das taxas de controle local. Existe já grande

experiência com o método, em adultos, nas áreas onde os sarcomas se

originam, e os efeitos colaterais tardios são minimizados quando

comparados a radioterapia externa Rabdomiossarcomas apresentam

freqüentemente alta incidência de doença residual após a quimioterapia de

indução.

Diferentes modalidades e variedade de isotopos são requeridos de

acordo com as características de cada caso. o que torna difícil a sua

utilização em estudos colaborativos multi-intitucionais pelas dificuldades

técnicas e operacionais.

Varias instituições isoladas tem reportado excelentes resultados

com o emprego de braquiterapia em crianças, encorajando a sua utilização

em regimes de baixa e alta taxa de dose



Apesar do interesse crescente pelo emprego de braquiterapia em

Oncologia Pediatrica, poucas são as instituições que apresentam condições

para a sua realização

Na literatura consultada poucas séries reportadas relatam mais de

vinte pacientes e incluem outros tipos de neoplasias da infância tratadas por

braquiterapia. além de rabdomiossarcomas. Nossos relatos preliminares

envolveram pequeno número de pacientes com tempo curto de

acompanhamento

Este trabalho constitui análise retrospectiva da experiência do

Serviço de Braquiterapia do Departamento de Radioterapia do Hospital

A.C.Camargo - Fundação Antonio Prudente - São Paulo, no tratamento do

rabdomiossarcoma na infância através da braquiterapia em associação à

cirurgia e à quimioterapia, no período de janeiro/1980 à junho/1993.

Esta série é bastante representativa pois inclui apenas crianças

portadoras de rabdomiossarcomas tratadas pela mesma equipe multi-

profissional ao longo dos 13 anos que compõem o período de estudo desta

casuística, permitindo a avaliação dos efeitos tardios da braquiterapia.



2 - OBJETIVOS

2.1 - Comprovar a utilidade da braquiterapia em crianças

portadoras de rabdomiossarcoma.

2.2 - Avaliar o impacto da braquiterapia no controle local e na

sobrevida em associação à quimioterapia.

2.3 - Analisar as complicações tardias "advindas do emprego deste

método de tratamento

2.4 - Estabelecer a técnica preferencial de braquiterapia para as

diferentes situações clínicas determinando suas vantagens e desvantagens



3 - REVISÃO DA LITERATURA

O uso da terapia intersticial precede a era da irradiação de

megavoltagem. mas são relativamente escassas as publicações acerca do seu

uso em pediatria oncológica (CURRAN et ai.. 1988).

CHASSAGNE et ai. (1972) apresentaram o primeiro relato

destacando o papel da braquiterapia no tratamento dos sarcomas

embrionários de cabeça e pescoco'em crianças.

FLAMANT et ai. (1979) reportaram oito crianças com

rabdomiossarcoma da vagina tratadas com Iridio192 e quimioterapia.

Controle local foi conseguido em seis dos oito pacientes sem cirurgia

GOFFINET et ai (1981) trataram crianças com vários sarcomas

ou com retinoblastomas através de implantes de Irídio192 ou Iodo12' Durante

o curto periodo de seguimento reportado (3-18 meses) não ocorreram falhas

locais

A experiência francesa do Instituto Gustave-Roussy . relatada em

1985 por GERBAULET et ai., constitui-se na maior série da literatura

Congrega 58 crianças tratadas entre 1972 e 1980 através de braquiterapia

com Iridio1" e apresenta os resultados de 45 portadores de sarcomas de



partes moles Rabdomiossarcomas representaram 75% dos casos (34

pacientes). Os dois mais comuns sítios primários foram pelvis (64.5%) e

cabeça e pescoço (31%). O tratamento foi essencialmente baseado em

quimioterapia e curieterapia. A dose-tumor. calculada por dosimetria

computadorizada, foi 60 a 65 Gy, liberada em 5 a 7 dias. na maioria dos

casos. Trinta e cinco pacientes (78%) estavam vivos, sem evidência da

doença após cinco anos de seguimento Oito pacientes morreram, um por

complicações relacionadas a quimioterapia e sete por evolução natural da

doença. Dois pacientes foram perdidos de seguimento. A taxa de

complicações tardias reportada foi de 18% (6 em 33 pacientes).

NOVAES, há 10 anos atrás (1985) apresentou a primeira

experiência brasileira com Braquiterapia em sarcomas de partes moles da

infância, através do emprego de Ouro19 ou CésioI?7 em sete crianças,

relatando controle local em seis, com um seguimento mínimo de 18 meses.

O sucesso no tratamento de duas crianças com neuroblastoma e

tumor rabdóide maligno também com Ouro198 foi descrito por KNIGHT et

ai., em 1986

LADEIA et ai (1988) relatam o papel da braquiterapia no

tratamento dos sarcomas de partes moles da infância apresentando 12

crianças tratadas com diferentes técnicas e vários radioisótopos Apenas

uma falha local foi observada, e três pacientes vieram a óbito por metastases

pulmonares.
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CURRAN. LITTMAN e RANEY (1988) reportaram 12 crianças e

adolescentes com idade entre 9 meses e 19 anos com sarcoma de partes

moles tratadas com braquiterapia intersticial na Universidade da Pensilvània.

Seis exibiram lesões da cabeça e pescoço, quatro na pelvis, uma em

extremidade e uma no retro-peritônio. Os radioisotopos empregados foram

Iridio192. Iodo i :5 e Califórnio252. Oito crianças receberam braquiterapia como

parte do tratamento inicial. Controle local foi obtido em sete pacientes e seis

permaneceram vivos com seguimento médio de 5.8 anos Um paciente não

obteve controle local e outro foi a óbito por metastase pulmonar com o sitio

implantado controlado, 2 anos e VJ após braquiterapia. Dos quatro pacientes

tratados por doença recorrente um está vivo e sem doença após cirurgia de

^ resgate e outros três morreram pela enfermidade. A avaliação de nove

pacientes com mais de dois anos de seguimento demonstrou seqüelas

cosméticas e funcionais mínimas.

Em 1989. GERBAULET et ai. apresentaram 37 crianças e

adolescentes com neoplasias do trato genital tratadas com braquiterapia

intracavitária ou intersticial. Destas, 14 apresentavam rabdomiossarcoma

embrionário. 13. adenocarcinoma de células claras; 6. tumores do seio

endodérmico. 3. sarcomas, e uma. neoplasia indiferenciada. A política de

tratamento incluiu laparotomia exploradora com biopsia linfonodal.

transposição ovariana e quimioterapia (exceto para os adenocarcinomas de

células claras), precedendo a braquiterapia As técnicas de braquiterapia

empregadas dependeram do sitio, da extensão tumoral e da anatomia dos



11

pacientes. Tumores vulvares foram tratados com fios de Irídio192 através de

catéteres plásticos pos-carregados. Lesões do colo e vagina receberam

tratamento com aplicadores obtidos com moldagens especiais e carregados

com fonte de Césio1'7 ou Irídio192. A dose prescrita foi 60-75Gy. com uma a

três aplicações de baixa taxa de dose (0.2Gy/hora). O controle local foi de

84% com sobrevida livre de doença, em cinco anos, de 72% Três das cinco

falhas locais foram controladas com cirurgia de resgate, quimioterapia e/ou

braquiterapia. o que eleva o controle local para 94%. Complicações

requerendo cirurgia ocorreram em cinco pacientes: hidronefrose (2).

estenose uretral (1). obstrução ileo-cecal (1) e fistula vésico-vaginal (1).

Doze dos desessete pacientes (71%) maiores de 12 anos de idade exibem

menstruações normais sendo relatadas três gestações a termo, em duas

pacientes

CHERLOW et ai (1990) apresentaram onze pacientes tratados por

braquiterapia no Miller Children's Hospital durante 1982 a 1987 Nove das

onze crianças eram portadoras de sarcomas. Destas, cinco estão livres de

doença com o local primário controlado

A atenção para as seqüelas tardias do tratamento conservador com

cirurgia, braquiterapia e quimioterapia para o rabdomiossarcoma da vulva e

vagina em crianças foi destacada por FLAMANT et ai. (1990) Reportaram

a situação hormonal e ginecologica de 17 crianças, ja apresentadas

preliminarmente em relato anterior, demonstrando a possibilidade de evitar
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seqüelas secundárias à irradiação com melhora na técnica de braquiterapia e

na dosimetria

MARQUEZ et ai. (1992) descreveram o implante intersticial

temporário de um rabdomiossarcoma de próstata em criança de 20 meses

usando Iodo'2' como fonte radioativa. O relato também descreve o uso do

ultrassom trans-retal. radiografias e tomografia computadorizada para

colocação, planejamento terapêutico e dosimetria do implante Após um ano

de seguimento o paciente se apresentou com a lesão controlada, sem exibir

complicações relacionadas ao procedimento.

ZELEFSKY et ai. apresentaram em 1992 e publicaram em 1993 a

experiência do Memorial Sloan-Kettering Cancer Center em 22 crianças

portadoras de sarcomas de partes moles tratadas entre julho/1977 a

junho/1991. através de cirurgia e braquiterapia. A faixa etária variou de três

a dezoito anos (média 16 anos) tendo sete recebido cirurgia e implante com

lodo125 e quinze implantes com Iridio'92. Dezesseis pacientes exibiam lesões

primárias de extremidades, quatro do tronco e duas orbitárias O tamanho

tumoral médio foi de 6 cm e 50% das neoplasias eram recorrentes As

margens de ressecção cirúrgica foram positivas em 15 pacientes (68%) e a

dose média de braquiterapia 45Gy. Em 1/3 dos casos, o implante foi usado

como reforço de dose ao leito tumoral e suplementado por radioterapia

externa Com seguimento médio de 50 meses, quatro pacientes

desenvolveram recaída local, três das quais na periferia da area implantada

A taxa de controle local, em cinco anos. foi de 68%. com 95% de controle
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no volume implantado Quatro pacientes desenvolveram metastases

distantes. A sobrevida atuarial em cinco anos é de 87%. Complicações

severas não foram relatadas neste grupo de pacientes.

Em 1993? NAG. GRECULA e RUYMANN apresentaram o

primeiro relato do emprego de braquiterapia de alta taxa de dose como parte

integrante do tratamento de rabdomiossarcoma da infância, em associação

com quimioterapia agressiva e cirurgia conservadora. Sete crianças foram

tratadas de janeiro/1990 a setembro/1991 por lesões da língua, mucosa oral,

parede torácica . vagina e clitoris. Dose minima de 36Gy foi administrada à

periferia do implante, em doze frações, duas vezes ao dia, com 3 Gy/fração,

durante um período de oito dias. O tratamento foi realizado de forma

ambulatorial. sem requerer imobilização ou sedação prolongadas Cada

sessão de braquiterapia durou de dois a cinco minutos. Todas as crianças

reportadas apresentam-se vivas e sem evidência de tumor, com seguimento

médio de trinta meses do diagnóstico. O tratamento foi bem tolerado, com

alguma toxicidade cutânea aguda. O relato destaca as vantagens da alta taxa

de dose sobre os regimes de baixa taxa de dose eliminando a exposição à

radiação do pessoal envolvido no procedimento, permitindo cuidado de

enfermagem constante, a interação entre pais. criança e equipe médica, e a

realização do tratamento em nivel ambulatorial.

FONTANES1 et ai. 1994. atualizaram a experiência do St. Jude

Children's Research Hospital preliminarmente publicada em 1991 e 1993

Apresentaram 4o crianças tratadas por braquiterapia entre maio'199] a
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dezembro/1992. destacando 24 sarcomas de tecidos moles, dos quais 14

eram rabdomiossarcomas. Dez retinoblastomas também foram relatados.

Varias técnicas braquiteràpicas foram utilizadas em função do local primário

e incluíram o implante permanente com Iodo125 e os implantes temporários

com Iridio19: ou Césio1'7 na maioria dos casos. Oito pacientes portadores de

sarcomas de panes moles foram tratados por braquiterapia primária. Todos

exibiram controle tumoral local e estão vivos num período de seguimento de

30 a 115 meses A dose variou de 40 a 56Gy. com taxa de dose de 0.4 a

1.2Gy/hora. Dois pacientes exibiam doença macroscópica e receberam dose

de 50Gy. Seis pacientes apresentavam enfermidade local microscópica. Seis

pacientes receberam braquiterapia como complemento de dose à

radioterapia externa. Destes, três apresentaram falha local e metástases à

distância, estando os outros três vivos, sem evidência de doença, com

seguimento mínimo de 12 meses. Três de dez pacientes com sarcomas

recorrentes ou metastáticos que tiveram o local primário tratado por

braquiterapia estavam sem evidência de doença por ocasião da publicação.

HAIE-MEDER et ai. (1995) reportaram 15 meninos portadores de

rabdomiossarcoma da próstata e da bexiga tratados por braquiterapia

Todos os procedimentos foram realizados durante o ato operatório com

emprego de cateteres plásticos posteriormente ativados com Iridio192

Cirurgias conservadoras foram possíveis em 10 dentre 12 crianças tratadas

por braquiterapia primaria com 75% de sobrevida em 5.anos

. ^ Oêf
Cantai



15

MOXTEBELLO et ai. (1995) apresentaram a braquiterapia como

uma alternativa à irradiação externa para rabdomiossarcoma da próstata e

bexiga. Relataram quatro crianças com idades de 18 meses a 8 anos tratadas

com um apiicador elastomérico ativado com Irídio192. Dose de 40Gy foi

liberada ao leito tumoral e após um seguimento médio de 11 meses todos os

pacientes exibiam lesão controlada, sem efeitos crônicos detectàveis.
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4 - CASUÍSTICA E MÉTODOS

4 1 -CASUÍSTICA

Este estudo constitui uma análise retrospectiva de vinte e uma

crianças portadoras de rabdomiossarcoma submetidas a Braquiterapia no

Departamento de Radioterapia do Hospital A.C.Camargo da Fundação

Antonio Prudente - São Paulo, no período de janeiro de 1980 a junho de

1993 Os dados foram coletados dos prontuários arquivados no Serviço de

Arquivo Médico Estatístico (SAME) do Hospital e sumarizados em

formulários padronizados.

4.2 - DADOS DEMOGRÁFICOS

A faixa etária variou dos três meses aos quinze anos. com idade

média de cinco anos Quatro pacientes eram do sexo masculino e dezessete

do sexo feminino

Com relação ao local primário de origem, sete crianças exibiam

lesões no território da cabeça e pescoço, sete em extremidades, cinco na

esfera genitai (vagina (4). clitoris (1)). uma na região do penneo (peri-anal)

e uma lesão no tronco (para-vertebral dorsal) O estadiamento empregado
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foi o do IRS. revelando quatro pacientes do grupo II, quinze do grupo III e

dois do grupo IV. Dezoito pacientes apresentaram rabdomiossarcoma do

subtipo embrionário, um do subtipo alveolar e em dois a caracterização do

subtipo não foi obtida.

4.3 - PROGRAMA DE TRATAMENTO

O tratamento constou de poliquimioterapia primária para todos os

casos, com programas variáveis em função da época de atendimento, do

loca) primário acometido e do estágio evolutivo da enfermidade Os

esquemas mais freqüentemente empregados incluíram a associação de

vincristina, actinomicina D. ciclofosfamida, adriamicina. cisplatina e VP16

A extensão dos procedimentos cirúrgicos levou em conta o sitio primário de

envolvimento, o volume da doença e a resposta à quimioterapia, sendo

empregadas ressecções conservadoras ou apenas biópsias A remoção de

linfonodos acompanhou a cirurgia da lesão inicial quando estes se

mostravam palpáveis no exame clinico Braquiterapia isolada ou associada à

radioterapia externa foi utilizada para o tratamento do sitio tumoral primário

em todos os pacientes

4.4 - ISOTOPOS RADIOATIVOS

Os radioisotopos empregados para o tratamento dos pacientes que

compõem esta serie foram o Ouro1!s. o Césio1' e o IridioI<>:
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O Ouro'98 foi utilizado sob a forma de sementes em cinco

pacientes, o Césio1"7 sob a forma de tubos e agulhas em nove e o Irídio192

sob a forma de fios em sete. A Tabela 1 resume as características do

material radioativo utilizado neste estudo.

TABELA 1

Características dos radioisótopos utilizados para braquíterapia
Isótopo

Ouro-198
Césio-137

Irídio-192

Meia-Vida
2.7 dias
30 anos

74 dias

Energia
412 KeV
660 KeV

360 KeV

Forma
Semente

Tubo
Aeulha

Fio

Procedimento
Implante permanente

Molde especial
Implante temporário
Implante temporário

4 5 - TÉCNICAS DE BRAQUITERAPIA

As diferentes técnicas empregadas variaram em função do local a

ser tratado, da época do atendimento do paciente, da disponibilidade do

material radioativo e do estágio evolutivo da enfermidade.

4 5 1 - IMPLANTES INTERSTICIAIS COM OURO198

Empregou-se sementes de 6mg de ouro revestidas por um

envoltório de platina, com dimensões de 3mm de comprimento x 0.8mm de

espessura, acondicionadas em pequenos recipientes (magazines) adaptados

a aplicadores especiais O acionamento controlado do mecanismo de disparo

fez com que fossem liberadas, uma a uma e introduzidas no local desejado.
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A atividade de cada semente e a quantidade necessária para o

tratamento foram determinadas conforme as particularidades de cada caso,

levando em consideração a dose desejada e o volume a ser implantado

O cálculo de dose e as regras de distribuição do material radioativo

seguiram as normas de PATTERSON-PARKER Para os implantes com

Ouro198 os pacientes foram submetidos a anestesia geral e a introdução

intersticial das fontes radioativas se fêz com o auxilio de aplicador em

pistola (Royal Marsden Pistol). As sementes foram fornecidas inativas pela

Amersham International plc - Buckinghamshire - Inglaterra e previamente

ativadas para uso terapêutico no reator IEA-R1 pertencente ao IPEN

(Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares) de São Paulo

4.5.2 - MOLDES ESPECIAIS COM CÉSIO137

Aplicadores radioativos especiais (moldes) foram confeccionados para o

tratamento de lesões da vagina e das extremidades (mão e pe) Para as

lesões genitais um aplicador individual cilíndrico foi elaborado a partir de um

molde vaginal obtido em alginato. O aplicador preencheu toda a cavidade

vaginal e foi colocado em centro cirúrgico, sob visão colposcópica com a

criança anestesiada. Curativo perineal manteve o molde em posição fazendo-

se a micção através do uso continuo de sonda vesical. Apôs estudos

radioiogicos de simulação o molde foi ativado com tubos de Césio1 '

permitindo sua utilização em regime de pos-carga. Para as lesões da palma

da mão e da planta dos pes confeccionou-se molde planar superficial em

J utrj
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eudiva. A peça foi obtida por modelagem direta e os tubos de Césio1'7

distribuídos sobre o molde de acordo com as regras de PATTERSON-

PARKER. Sua adaptação e manutenção junto à área a ser tratada se fez

através de fixação com esparadrapo. O emprego de anestesia não foi

necessário

4.5.3 - IMPLANTES INTERSTICIAIS COM CÉSIO137

Agulhas de Césio1'7 foram introduzidas diretamente no leito

tumoral sob anestesia geral. A manipulação do material radioativo seguiu as

normas internacionais de proteção radiológica. Foram usadas agulhas de

42mm de comprimento total e 36mm de comprimento ativo, com l,5mg de

radium-equivalente. Utilizou-se a técnica de implantes planares de acordo

com as regras de distribuição de PATTERSON-PARKER.

O paciente permaneceu hospitalizado ate receber a dose desejada

Agulhas e tubos de Césio ' foram fornecidos pela Amersham

International plc - Inglaterra, e permanecem armazenados em cofres

especiais, estando constantemente disponíveis para uso clínico, respeitadas

as leis de decaimento radioativo

4 5 4 - IMPLANTES INTERSTICIAIS COM IRIDIO192

Para os implantes com Iridio'°" cat éteres plásticos foram inseridos

no leito tumoral com auxilio de agulhas guias e com o paciente sob anestesia

ueral O numero, a distribuição, a dimensão e o espaçamento entre os
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catéteres foram determinados em função da extensão da área tratada, da

atividade do material radioativo e da dose desejada de acordo com a técnica

de Paris. A fixação dos catéteres se fèz com o auxilio de presilhas especiais.

Estudos radiológicos de simulação com fontes falsas estabeleceram o

correto posicionamento dos catéteres e as dimensões do fio radioativo

utilizado Uma vez aprovado o plano de terapia as fontes falsas foram

removidas e substituídas pelo radioisótopo. O paciente permaneceu

internado, em unidade hospitalar especializada até receber a dose de

radiação desejada

Os fios de Iridio192 foram fornecidos pela Amersham International

pie - Inglaterra, em bobinas de 50cm e cortados em fragmentos de

dimensões variáveis em função das necessidades de cada caso.

4.6 - BRAQUITERAPIA CONFORME A LOCALIZAÇÃO DO

TUMOR PRIMÁRIO

4.6 1 - CABEÇA E PESCOÇO

Lesões primárias da cabeça e pescoço ocorreram em sete pacientes,

sendo seis deias do grupo III e uma do grupo II

Quatro pacientes receberam braquiterapia como complemento de

dose ao locai primário apôs radioterapia externa Três pacientes trataram o

sitio primário apenas com braquiterapia. tendo um recebido radioterapia

externa na area linfonodal A terapia intersticial permanente com sementes

de Ouro10' constituiu a modalidade braquiterápica mais comum nesta
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localização (5 casos) seguindo-se o implante temporário com agulhas de

Césio1'7 (2 casos).

Pacientes tratados com braquiterapia exclusiva ao local primário

receberam dose média de 53Gy (42.5 a 60Gy), com sementes de Ouro198 de

atividade média de 4.2 mCi/semente. Foram utilizadas em média 12

sementes (9-14) com atividade de 3.7mCi/semente (2.2-5.OmCi) e liberada

dose de radiação da ordem de 45Gy (26Gy a 60Gy) Três pacientes

receberam implante na região naso-geniana e dois no palato mole. Em um

paciente o implante de material radioativo foi realizado concomitantemente a

remoção cirúrgica do tumor geniano e em quatro após a redução tumoral

com quimioterapia.

Nos casos em que a braquiterapia foi empregada como

complemento à irradiação externa, a dose desta variou de 15 a 40Gy (média

26.7Gy). A dose média de braquiterapia foi de 27.7Gy (20 - 40Gy)

totalizando 54 4Gy somadas as doses das duas modalidades de tratamento

Implantes com Césio''7 constituíram a modalidade de braquiterapia

para duas crianças com rabdomiossarcoma da região geniana. Em um dos

pacientes foi realizada a remoção de linfonodos cervicais durante a

braquiterapia. Ambos haviam sido submetidos à radioterapia externa do sitio

tumoral primário em doses de 30Gy e 40Gy prévia à braquiterapia. sendo

esta utilizada para liberação de dose complementar de 20Gy a 25Gy com

taxas de dose de 0.35Gv/hora e 0.20Gv/hora
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4.6.2 - EXTREMIDADES

Lesões primárias de extremidades situaram-se no segmento inferior

em três pacientes (pé (1). perna (1). coxa (1)) e no segmento superior em

quatro (mão Cl), antebraço (1). braço (1). ombro (1)). Uma era do subtipo

alveolar e as demais embrionárias. Em um dos pacientes o subtipo

histológico não pode ser determinado.

Dois pacientes com tumores de extremidades eram do grupo IV, ou

seja. exibiam doença metastática para pulmão e couro cabeludo, ao

diagnostico, que regrediu por completo com a quimioterapia de indução

Os dois pacientes com lesões na palma da mão e dorso do pe

submeteram-se à braquiterapia através de molde radioativo com tubos de

Césio1"7. Ambos haviam recebido radioterapia externa de megavoltagem do

local primário com dose de 30Gy e 25Gy. sendo liberados respectivamente

2Gy e 25Gy com a braquiterapia. com taxa de dose de 0.50Gy/hora e

0.35Gy/hora A paciente com lesão primária da mão exibia metastase axilar

que foi ressecada cirurgicamente tendo realizado irradiação pós operatória

do leito axilar com dose de 50Gy em 25 frações

Impiantes intersticiais constituiram a modalidade preferencial para

os outros cinco pacientes com rabdmiossarcoma dos membros, tendo um

paciente recebido implante planar com agulhas de Césio1'7 por lesão do

antebraço e os demais, implantes com fios de Iridio"": . Dois pacientes foram

tratados com braquiterapia exclusiva com doses de 40G\ e 45Gv liberadas

respectivamente em 52 horas e 93 horas Os demais receberam radioterapia
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externa e braquiterapia A dose de radiação externa variou de 30 a 50Gy

(média 34Gy) e a braquiterapia liberou dose adicional média de 25Gy.

4.6.3 - GENITO-URTNÁRIOS

Das cinco pacientes com lesões genitais, quatro apresentaram

rabdomiossarcoma primário da vagina e do colo uterino. Histerectomia com

salpingo-ooforectomia e ressecção de linfonodos pélvicos foi realizada em

duas pacientes que demonstraram remissão parcial da doença após

quimioterapia de indução O estudo da peça operatória revelou tumor

residual e doença metastática linfonodal, sendo conseguida remissão

completa com a abordagem cirúrgica.

Radioterapia externa na dose de 45Gy, foi liberada à pelve com

megavoltagem seguida de complemento de 20Gy à superfície vaginal através

de aplicador especial carregado com Césio1'7.

Duas pacientes foram tratadas por braquiterapia exclusiva

utilizando a mesma técnica. Em uma criança com lesão residual no colo

uterino fonte radioativa de Césio1'7 (mini-agulha) foi também inserida na

cavidade uterina A dose liberada foi de 38Gy na superfície do aplicador em

72hs

Uma criança apresentou rabdomiossarcoma primário da região

clitorideana Tratada inicialmente com quimioterapia exibiu redução tumoral

significativa, permitindo a realização de cirurgia conservadora (ressecção

local) seguida de radioterapia externa e braquiterapia do leito operatório
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através do implante planar de catéteres plásticos, posteriormente carregados

com fios de Iridio ". Dose de 20Gy foi liberada através da irradiação

externa e 25Gy com a braquiterapia.

4.6.4 - OUTRAS LOCALIZAÇÕES

As pacientes com rabdomiossarcoma do perineo e do tronco

constituem as crianças de maior idade desta casuística.

A lesão perineal foi tratada com radioterapia externa (30Gy) e

implante intersticial com Iridio192 usando-se um aplicador pre moldado

(template). Dose de 28Gy foi liberada em 20hs.

A paciente com tumor primário da região para-vertebral procedeu a

ressecção cirúrgica e implante planar intra-operatório de catéteres plásticos

flexíveis, posteriormente ativados com fios de Irídio192 a partir do quinto dia

de pós-operatorio. Dose de 45Gy foi liberada em 70hs.
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5 - RESULTADOS

5.1- CONTROLE LOCAL E METASTASES

Dos vinte e um pacientes tratados vinte foram elegiveis para análise

de controle local, pois um paciente não realizou o seguimento pós

terapêutico, sendo impossível determinar se o local primário estava ou não

controlado quando da informação do óbito.

Dezoito dos vinte pacientes tiveram controle tumoral local (90%)

Lesões da cabeça e pescoço e extremidades foram controladas em seis de

sete pacientes de cada localização (85.7%) e lesões genitais foram

controladas localmente nos cinco pacientes tratados (100%). Das duas

recidivas. uma ocorreu em criança portadora de rabdomiossarcoma alveolar

da mão tratada com molde superficial com tubos de Césio' '. 13 meses após

o tratamento local Outra, em paciente portadora de rabdomiossarcoma

embrionário do perineo tratado por implante intersticial com fios de Iridio192.

cinco meses após a braquiterapia Ambas crianças eram do grupo III. As

duas crianças do grupo IV tiveram tumor controlado localmente por

braquiterapia vindo a óbito por metastases pulmonares no primeiro e

terceiro ano de tratamento respectivamente
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Das dezoito crianças controladas localmente, três foram a óbito

dentro de 6 a 12 meses apôs a braquiterapia. duas por disseminação

metastática da doença e outra por toxicidade da quimioterapia. Os demais

pacientes (15) exibiram controle local por período minimo de 24 meses

(83,3%).

Metastases distantes ocorreram em sete dos vinte e um pacientes

(33,3%) e se constituiram na causa final de óbito. A metastatização se deu

nos primeiros doze meses após o inicio do tratamento em quatro dos seis

pacientes, sendo o pulmão o local mais comumente acometido (5/7). Dois

pacientes vieram a óbito no segundo e terceiro ano após tratamento e outro

exibiu comprometimento metastático tardio ou novo tumor primário no

sistema nervoso central após oito anos de tratado. Em dois pacientes o

comprometimento pulmonar se acompanhou de falha no controle local

estando nos outros quatro a lesão primária controlada. Um paciente exibiu

recaída tumoral fora da area tratada e foi resgatado com nova abordagem de

quimio e radioterapia

Idade, local primário, taxa de dose, dose total de radiação e tipo do

isótopo radioativo não se constituiram em fatores de influência no controle

local conforme demonstrado na Tabela 2.

A significància estatistica foi determinada através do teste exato de

Fisher, sendo considerados significantes valores de p < 0,05

iFae* Seu.-.., .-r.- o t r I



28

TABELA 2

CONTROLE LOCAL EM BRAQUITERAPIA

Idade
< 3 anos
> 3 anos

Local primário
Cabeça e Pescoço
Extremidades
Genital
Outro

Taxa de Dose (#)
< 0.5 Gy / h
> 0.5 Gv / h

Dose Total
< 45 GY

45 - 55 GY

> 55 GY

lsotópo
Ouro 198
Iridio 192
Césio 137

NAO

0
2(1)

0(1)
1
0
1

1
1

0
1

1(1)

0(1)
1
1

SIM

9
9

6
6
5
1

5
8

7
5

r>

4
6
8

Teste Exato de Fisher (*)
p = 0.16

p = 0.42

p = 0.85

p=0.37

p = 0.90

(#) Excluídos os pacientes submetidos a implante com Ouro-198.
(*) significáncia estatística para p < 0.05.
( l )o numero entre parênteses indica controle local ignorado.

5.2 - SOBRE VIDA

Para a análise da sobrevida foram utilizadas as curvas de

KAPLAN-MEIER, 1958

A sobrevida global atuarial em 5 anos foi de 61.9o-o (13/21

pacientes) e a sobrevida dos casos controlados 72.2% (13/18 pacientes),

conforme demonstrado respectivamente nas figuras 1 e 2.
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O estadiamento mostrou-se fator importante na sobrevida sendo

observado que todos os pacientes do estágio II apresentavam-se vivos em

cinco anos. 66.6% dos pacientes do estágio III e nenhum paciente do

estágio IV (p = 0.03). A figura 3 apresenta as curvas de sobrevida em

relação ao estadiamento.

BO -

SO -

4O -

2O -

O 29 58 87 116 XIS
o EC II o EC III * EC IU

Figura ?. Sobrevida em relação ao estadiamento

Também a idade apresentou influência nas sobrevida conforme

pode ser observado na figura 4. Crianças menores de três anos tiveram

sobrevida superior as crianças maiores de três anos (p = 0,04).
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Figure A Sobrevida em relação â idade

Locai primário, taxa de dose, dose total e tipo do isótopo não

demonstraram influencia na sobrevida dos pacientes nesta casuistica.

5.3 - EFEITOS TARDIOS

Alterações cosméticas foram notadas nas crianças tratadas por

lesões da face Discromias da area implantada associadas ao hipodesenvolvi

mento dos tecidos faciais foram observados em quatro crianças portadoras

de tumores primários da cabeça e pescoço. Em um paciente a deformidade

facial não se acompanhou alteração cutânea Os pacientes com

rabdomiossarcoma da cabeça e pescoço constituem os casos iniciais desta

serie e exibem o maior tempo de acompanhamento apôs tratamento

(seguimento mínimo de 1Ü anos) Dois desses pacientes requereram cirurgia

plástica para reparação dos efeitos teciduais tardios e encontram-se sob
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orientação odontológica por distúrbios na odontogênese. Dos sete pacientes

portadores de rumores primários de cabeça e pescoço, cinco estão vivos

(71,4%) com a lesão controlada. Um paciente submetido a tratamento por

lesão geniana apresentou quadro de crise convulsiva, oito anos após o

término da terapêutica Investigação laboratorial revelou a presença de

células neoplásicas no liquido céfalo-raquiano. não sendo possível a

caracterização do tipo celular O caso teve evolução rápida vindo a óbito em

poucos dias sem o correto esclarecimento acerca da citologia liquórica.

Dos sete pacientes portadores de rabdomiossarcomas de

extremidade, um paciente portador de lesão do ombro apresentou atrofia

dos tecidos submetidos à braquiterapia, com fratura traumática tardia da

cabeça umeral resolvida com medidas não invasivas, de ordem clínica, oito

anos após o tratamento Neurite transitória, de resolução completa com

fisioterapia e eietromioestimulação foi notada em um paciente submetido à

implante intersticial com Iridio192 por lesão da panturrilha. Seis dos sete

pacientes com lesão de extremidade apresentaram controle local do tumor

(85,7%) estando três vivos (42,8%). Dois foram a óbito por metástases

pulmonares e um por toxicidade da quimioterapia com a lesão primária

controlada

Quatro, das cinco pacientes com lesões genitais estão vivas (80%)

e exibem controle local, tendo ocorrido uma morte por comprometimento

pulmonar metastatico com a lesão local controlada Três crianças tiveram os

ovarios preservados, porem o tempo de seguimento ainda e insuficiente para
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se avaliar a função hormonal e a fertilidade. Não foram observados tumores

secundários originários nas áreas irradiadas em todo o grupo de pacientes

tratados por braquiterapia.

A dose total da radiação mostrou influência no desenvolvimento de

complicações Pacientes tratados com dose inferior a 45Gy não

apresentaram efeitos colaterais tardios. Entretanto, a administração de dose

maior do que 45Gy levou ao desenvolvimento de complicações em sete

pacientes (p = 0.02)

Idade, local primário, taxa de dose e tipo de isótopo radioativo não

se constituíram fatores de significância para a determinação de reações

colaterais ao tratamento conforme pode ser observado na Tabela 3.

O quadro sinóptico do anexo I resume as características dos 21

pacientes desta casuística.

TABELA 3

Complicações Tardias

Idade
< 3 anos
^ 3 anos

Local primário
Cabeça c Pescoço
Extremidades

Taxa de Dose (#)
< 0.5 Gv / h
> 0.5 Gv / h

Dose Total
< 45 G\
> 45 G\

isotopo
Ouro 198
Índio 192
Ccsio P7

SIM

4
7

2
i

i

1

Ci

i

4

da Braauiterapia
NAO

4
?

5
2

2
i

0

7

1 este Exato de Fisher (*)
p= 0.35

p= 0.47

p= 0.94

p= 0.02

p=0.51

Avaliação rcali/.ada para pacientes com scguimcnio mínimo de 12 meses
(£) Excluídos os pacientes submetidos a implantes com Ouro-19S
(*) signicancia estatística para p< 0.05
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6 - DISCUSSÃO

A primeira coletânea de casos de sarcomas de partes moles foi

publicada por STOUT (1946) seguida pelo registro de PACK et ai (1952 e

1954) retratando a diversidade clinica e patológica dos tumores originários

em tecidos moles

A manifestação clinica dos rabdomiossarcomas se da. em linhas

gerais, de duas maneiras: aumento de volume indolor em uma região

corporal sem história formal de trauma, ou alteração da função normal de

determinados órgãos decorrente da compressão ocasionada por uma massa

em local critico

Os sintomas dependem do local primário acometido, dos órgãos

comprometidos, do grau e da forma de disseminação do tumor Assim, pode

ocorrer invasão dos tecidos vizinhos, comprometimento das cadeias

linfáticas regionais e disseminação através da corrente circulatória com

metastases em ossos, pulmão, fígado, medula óssea, sistema nervoso central

e outros locais A sintomatologia resultante será dependente de cada area

acometida Metastases linfáticas ocorrem em cerca de 20% das crianças com

rabdomiossarcomas ÍRANEY et ai. 1989. LAWRENCE et ai.. 1987)
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ENTERLINE e HORN (1958) determinaram que o

rabdomiossarcoma e caracterizado histologicamente pela presença de

rabdomioblasios. permitindo que se pudesse separar de maneira uniforme os

rabdomiossarcomas de outros tumores malignos de partes moles. Desta

forma, estabeleceram a descrição patológica dos subtipos histológicos:

pleomórfico. alveolar, embrionário e botrióide. sendo esta uma variedade

morfológica do subtipo embrionário Ainda hoje esta classificação é a

utilizada com a inclusão das variedades: sarcoma de Ewing extra ósseo e

sarcoma indiferenciado (NEWTON et ai.. 1988).

O subtipo embrionário é encontrado em aproximadamente 60% dos

pacientes constituindo a grande maioria dos rabdomiossarcomas da cabeça e

pescoço e genito-urinários (ENTERLINE e HORN, 1958; MAURER et ai.,

1975, NEWTON et ai.. 1988). A variedade alveolar representa 20% dos

casos e e o subtipo histológico predominante no tronco e nas extremidades

(ENTERLINE e HORN. 1958; PIZZO. 1982) Rabdomiossarcomas

pleomórficos são encontrados mais comumente nos adultos (STOUT, 1946)

e juntamente com subtipos indiferenciado e Ewing extra-ósseo representam

os outros 20° o

A determinação precisa da célula de origem dos sarcomas de partes

moles nem sempre é factível pois são tumores com elementos celulares

primitivos, de difícil definição quanto à histogênese. Entretanto, o correto

diagnostico histopatologico com a exata caracterização da neoplasia e
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mandatorio pois os fatores prognósticos e a escolha terapêutica estão

intimamente relacionados às variedades e aos subtipos histológicos

Estudos imunohistoquímicos e de microscopia eletrônica podem

ajudar na precisão diagnostica. A imunohistoquimica completa a análise

morfológica tendo o painel de anticorpos valor prático inestimável na

caracterização do tipo de sarcoma (PARHAM et ai., 1991). Também a

genética molecular veio colaborar na classificação histopatologica

demonstrando que os vários subtipos tém diferenças não só do ponto de

vista histológico mas molecular (DOUGLASS. 1987; DIAS et ai.. 1990;

O prognóstico do rabdomiossarcoma. dentre os vários fatores de

importância, está fortemente relacionado ao grupo clínico, ao sítio primário

e à histologia. que constituem a base das decisões terapêuticas

Quanto aos grupos clinicos, pelo menos cinco diferentes sistemas

de estadiamento para rabdomiossarcoma tem sido amplamente empregados,

porem destacam-se o proposto pelo IRS e o sistema TNM-UICC

(KINGSTON et ai.. 1983)

As Tabelas 4 e 5 ilustram as normas relativas a cada um destes

sistemas de estadiamento
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TABELA 4

1NTERGROUP RHABDOMYOSARC VMA STUDY (IRS)
SISTEMA DE ESTAD1AMENT0 CLÍNICO

GRUPO I Doença localizada completameme ressecada, Imfonodos
regionais não envolvidos.

A. Confinado ao músculo ou órgão de origem.

B. Envolvimento contíguo ou infiltração fora do mús-
culo ou órgão de origem, como através dos planos
fasciais.

GRUPO II Doença regional

A. Tumor macroscopicamente ressecado com doença
residual microscópica. Ausência de evidência clínica
ou microscópica de envolvimento de linfonodo regi-
onal

B. Doença regional completamente ressecada (linfono-
dos regionais envolvidos completamente ressecados
sem doença residual microscópica).

C. Doença regional com linfonodos envolvidos.macros-
copicamente ressecados com evidência de doença
residual microscópica

GRITO III Ressccçào incompleta ou biopsia. com doença residual
macroscópica.

GRUPO IV Doença metastancapresente ao diagnostico
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TABELA 5

TNM - ESTADIAMENTO PRÈ-TRATAMENTO
CLASSIFICAÇÃO DO 1NTERGROVP RHABDOMYOSARCOMA STUDY - IIr

ESTÁDIO INVASIVIDADE TAMANHO N M LOCAIS

TI ouT2 a ou b NO ou N1 ou Nx

II

III

rv

TI ouT2

TI ouT2

TI ouT2

NU ou N.\

Nl.NUouNlouNx

a ou b NO ou N1

MO Orbua. cabeça e pesco
co (excluindo parame
ningeo). genito-unnário
ínão bexiga não prosla
laj

MO Bexiga proaala. exlre
mídade. parameningeo
e outros (inclueironco
retropernoneo. de.)

MO Bexiga prosiala. extre
mídade. parameningeo
e ouuos(inclue tronco,
reiropernoneo. etc.)

M 1 Todos

TNM - ESTADIAMENTO DE RABDOMIOSSARCOMA

T = Tumor
TI = Confinado ao órgão ou local de origem
T2 = Extensão

a = < 5cm cm diâmetro
b = ~̂  5cm cm diâmetro

N = Liníbnodos Regionais
NO = Clinicamente não envolvidos
NI = Clinicamente envolvidos
Nx = Estádio clínico desconhecido

M = Mctaslascs
MO = Ausência de meiastascs à distância
M1 = Presença de mctaslascs à distância
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O estadiamento do IRS é o mais usado e leva em conta

informações cirurgico-patológicas. Falha, porém, em não considerar outros

importantes indicadores prognósticos como local, tamanho e invasividade do

tumor (DONALDSON et ai.. 1989). No estudo IV do IRS aberto em 199L

o Sistema TNM-UICC foi escolhido para determinar o regime de

quimioterapia pois e estabelecido pré-tratamento e melhor considera a

biologia do rabdomiossarcoma. Entretanto o sistema de grupos clinicos

ainda é o empregado para determinar as normas relativas a radioterapia

(MANDELL. 1993).

RODARY et ai (1989) reportaram a validade do emprego deste

novo sistema de classificação identificando em análise univariada

características relacionadas a sobrevida: TI versus T2; extensão menor que

5 cm versus maior que 5cm. linfonodos regionais (NO x NI) e local

primário. Em análise multivariada. invasividade. TI x T2. sitio primário, e

interação entre T e local primário, foram preditivas para sobrevida

Local primário também é importante fator prognóstico, pois a

precocidade dos sintomas, a propensão à disseminação linfatica e a rapidez

no diagnóstico dele dependem Tumores de cabeça e pescoço (orbitários e

não parameningeos) e lesões do trato genito-urinário tem prognostico

favorável Lesões de extremidades apresentam via de regra prognóstico

desfavorável Nessa casuística a sobrevida e o controle local não mostraram

relação significante com o locai primário
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Também a histologia está claramente associada ao prognóstico. O

rabdomiossarcoma alveolar é de comportamento agressivo e sempre

correlacionado a pior evolução clinica. O rabdomiossarcoma embrionário

apresenta prognóstico favorável (NEWTON et ai., 1988: RODARY et ai..

1989; CRIST et ai.. 1990; MAURER. 1993). Informes recentes relacionam

a ploidia da célula tumoral ao subtipo histológico e tratamento. Pacientes

com tumores diplóides tem prognóstico pior quando comparados a tumores

hiper-diploides (SHAPIRO et ai, 1991).

Os resultados do IRS-I mostraram que a dose de radiação deve ser

ajustada à idade do paciente e ao estadiamento. Taxas de recorrência local

de 32° ó foram observadas com doses inferiores a 40Gy e de 12% com

doses maiores de 40Gy . A adição de radiação em crianças do grupo 1

(ausência de doença residual microscópica ou metastase linfonodal) tratadas

por cirurgia e quimioterapia não demonstrou beneficio na sobrevida

(MAURER et ai.. 1988) A partir desses resultados, a radioterapia foi

dispensada no IRS-II. para tumores completamente ressecados (grupo I), e a

dose minima de radiação estabelecida em 40Gy para crianças menores de 6

anos e 45Gy para crianças maiores. Tumores com mais de 5cm passaram a

receber 50 a 55Gy. Pacientes do Grupo I com histologia alveolar tiveram

taxa de recorrência loco-regional mais alta do que os de histologia favorável

sendo irradiação de rotina recomendada nesta situação (TEFFT et ai..

1985) Recaídas loco regionais foram maiores em todos os grupos . nas

histoiogias desfavoráveis (4 Io o x 13%) e nos tumores maiores que 5cm
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(34% x 27%) ÍMAURER et ai., 1993). Segundo esses dados mais de 90%

das crianças com rabdomiossarcoma irão receber radioterapia local ou loco-

regional com intenção curativa.

O estudo III utilizou radioterapia em todos os grupos, com

excessão ao grupo 1 com histologia favorável e ao grupo III com sítios

primários pélvicos especiais em remissão patológica completa após

quimioterapia primária. Doses de radiação foram ajustadas conforme a idade

do paciente e ao volume tumoral. Taxas de controle local da ordem de 90%

foram conseguidas para os grupos 1 e II. mas as recaídas locais

permaneceram inaceitavelmente altas nos pacientes do grupo III. Nossos

resultados comprovam a relação entre sobrevida e estadiamento

Até melhor definição dos atuais estudos colaborativos em

andamento, a dose mínima de radiação recomendada para o

rabdomiossarcoma é de 40Gy para doença microscópica e 50Gy para a

doença macroscópica (MANDELL et ai.. 1990). Doses desta magnitude

acarretam morbidade elevada o que leva a condução de estudos empregando

outras formas de administrar radioterapia utilizando esquemas de

hiperfracionamento ou técnicas de braquiterapia.

A grande experiência adquirida em adultos com braquiterapia tem

sido progressivamente adaptada para o tratamento de neoplasias da infância

e em particular dos sarcomas de partes moles Técnicas e isotopos usados

em adultos são igualmente aplicáveis em crianças CGERBAULET et ai..

1985. KNIGHT et ai.. 1986)
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A radioterapia participa de forma efetiva no controle local do

rabdomiossarcoma da infância (JEREB et al.. 1976, GREEN e JAFFE,

1978) em associação com a quimioterapia.

Múltiplos agentes quimioteràpicos podem ser utilizados em função

do estágio evolutivo da doença (ANTONEL1 et al.. 1990; RANEY et al.,

1990).

A irradiação local é realizada comumente com emprego de

Megavoltagem. através de campos alargados com margens amplas (3-5cm)

O tratamento se extende por 5 a 6 semanas, pode requerer sedaçào repetida

em crianças pequenas e acarreta morbidade inaceitável no retardo do

crescimento ósseo (JEREB et al., 1976, TEFFT et al., 1976; RANEY et al.,

1993).

Em contrapartida, braquiterapia permite que altas doses de radiação

sejam liberadas ao leito tumoral com proteção dos tecidos normais vizinhos,

minimizando as seqüelas tardias. Possibilita a irradiação continua, de um

volume definido, reduzindo o tempo total do tratamento radioterápico de

algumas semanas para alguns dias Volume limitado de irradiação com

braquiterapia. durante o período de poucos dias pode oferecer excelente

controle local em associação com quimioterapia. Braquiterapia mostrou-se

método seguro e eficaz para o controle do rabdomiossarcoma da infância

Na presente serie, em 90°o dos casos controle local foi obtido, resultado

este comparável aos diferentes relatos da literatura. Destaque-se que apenas
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embrionária

A escolha do volume alvo apôs quimioterapia é de importância

fundamental ÍGERBAULET et ai., 1985) desde que resultados e seqüelas

dele dependem A avaliação das taxas de controle local dos pacientes

tratados por braquiterapia indicam que é possível, após quimioterapia,

limitar o volume alvo ao volume residual de tumor. Tal procedimento

diminui a taxa de complicações pela redução do volume irradiado.

A definição entretanto do volume tumoral residual após

quimioterapia e difícil de ser estabelecida de forma exata, notadamente em

tumores pélvicos. com risco elevado de sub-avaliações e conseqüente

comprometimento do controle local.

Outras considerações devem ser feitas quando se avalia o emprego

de braquiterapia no rabdomiossarcoma da infância. A area implantada na

braquiterapia primaria e no tumor recorrente em local previamente irradiado

deve cobrir todo o volume, com margem de 1 a 2cm. Para terapia como

dose complementar. 0.5cm de margem deve ser mantida e para sítios

metastáticos. 0.5cm de margem é aceitável (FONTANES1 et ai. 1994).

Nos diferentes relatos, não ha alterações na dose total administrada

por braquiterapia baseada na idade do paciente, o que e sempre feito com

radioterapia externa (FONTANESI et ai.. 1994). A dose é dependente do

local, do tipo histoloíiico. do volume tumoral residual e da intenção do

tratamento, se curativo ou paliativo (FONTANESI et ai.. 1994) Taxa de
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dose e dose não homogênea no volume central são fatores importantes não

só na obtenção do controle local mas também no desenvolvimento de

complicações (FONTANESI et ai., 1994). Os resultados obtidos nesta

casuística não demonstraram relação entre o desenvolvimento de

complicações e a taxa de dose. Entretanto, a dose total liberada ao volume

tumoral constituiu-se importante fator na produção de efeitos colaterais

Braquiterapia requer perfeita integração entre equipes cirúrgica e

radioterápica. O procedimento deve ser pre-programado para se ter

disponível o material necessário e o isótopo adequado. Da mesma forma,

medidas relacionadas à proteção radiológica do pessoal envolvido no

procedimento devem ser tomadas previamente em função de pecularidades

de cada caso

Embora a maior parte dos tratamentos envolva procedimentos em

regime de pos-carga algumas situações obrigam a equipe a se expor à

radiação, como nos implantes permanentes com radioisótopos de meia vida

curta (Ouro'°*. Iodo125). Na presente série para os pacientes tratados por

lesões primárias do território de cabeça e pescoço não utilizamos técnicas de

pós-carga. havendo exposição à radiação da equipe envolvida no

procedimento

A integração entre cirurgia e radioterapia por vezes não esta

relacionada a abordagem operatoria do tumor em si mas a realização de

medidas que irão minimizar a exposição a radiação de órgãos críticos
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A transposição ovariana precedendo a braquiterapia por sarcomas

primários da vagina e da vulva oferece a possibilidade de manutenção da

função hormonal e da fertilidade pela redução da dose recebida

FLAMANT et ai., 1990 reportaram puberdade e manutenção do estado

menstrual normais após tratamento braquiterápico em 70% dos pacientes. A

dose média recebida pelos ovários variou em função do local da

braquiterapia e da realização ou não de transposição. Quando a

braquiterapia se fêz na metade superior da vagina, ovários transpostos

receberam 2.2Gy em média. A dose foi quatro vezes maior (8.8Gy) quando

transposição não foi realizada Se o procedimento braquiterápico foi

conduzido à metade vaginal inferior ou à vulva a dose média recebida nos

ovários com transposição foi de 1,1 Gy (FLAMANT et ai., 1990).

Biópsias de rotina não são recomendadas no período imediato

após braquiterapia. a não ser que haja clara suspeita clínica de crescimento

tumoral. O potencial biológico do rabdomioblasto atípico é incerto sendo

relatados pacientes com biópsias positivas e longa sobrevida (NAG et ai..

1993)

Controvérsia existe acerca da dose de radiação necessária para o

controle local do rabdomiossarcoma especialmente quando existe doença

residual macroscópica Numerosos estudos tem demonstrado melhora nas

taxas de controle local com dose superior a 50Gy. Usando fracionamento

convencional de radioterapia externa, um mínimo de 55Gy e sugerido
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para doença residual macroscópica. Enfermidade microscópica pode ser

adequadamente tratada com dose de 40-45Gy (MANDELL et ai.. 1990).

O papel da irradiação regional linfonodal também é objeto de

discussão. Se biópsia linfonodal revelar-se negativa, irradiação da área

linfatica deve ser omitida. Entretanto, linfonodos clinicamente positivos ou

confirmados como metastáticos por estudo histopatológico devem receber

radioterapia com doses de 45-5OGy e dissecção cirúrgica. Esta política de

tratamento foi a adotada para os pacientes desta série que apresentaram

enfermidade metastática linfonodal.

Braquiterapia apresenta o inconveniente de manter a criança

internada, portando fonte radioativa, em unidade hospitalar especialmente

construída para esse fim. Requer a supervisão constante de pessoal técnico

que estará exposto a curtos períodos de radiação, quando mantiver contato

próximo com o paciente apesar das barreiras de proteção. A presença dos

pais e de acompanhantes não e rotineiramente permitida pelos riscos de

exposição a radiação O isolamento requerido para braquiterapia é carga

emocional adicional ao paciente e à família.

O advento de sistemas com microfontes radioativas de alta taxa de

dose. comandadas por controle remoto e operados por computador, vem

despertando o interesse no emprego desta técnica de braquiterapia em

pediatria, em função da sua praticidade e vantagens operacionais Relatos

preliminares demonstram resultados de controle local equivalentes aos

reuimes de baixa taxa de dose A toxicidade baixa e o excelente controle
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local em estudos pilotos são encorajadores, apesar do pequeno tempo de

seguimento (NAG et ai.. 1993)

Comphcaçôes da radioterapia são diretamente proporcionais à dose

e ao volume irradiado e inversamente proporcionais à idade

Incluem distúrbios no crescimento e desenvolvimento, alterações

funcionais, anormalidades psico-sociais. alterações genéticas e oncogènese

(TEFFT et ai.. 1976; HAZRA et ai. 1982; HEYN, 1985. HEYN et ai..

1986; FROMM et ai.. 1986; RANEY et ai.. 1993). O emprego de

braquiterapia reduz os efeitos colaterais tardios da irradiação

O estudo presente representa uma das únicas séries que congrega

apenas rabdomiossarcomas e uma das maiores reportadas na literatura. A

análise dos dados demonstra que o rabdomiossarcoma constitui um tipo de

neoplasia passível de tratamento braquiteràpico. Sua realização requer o

emprego de diferentes técnicas, integração multidisciplinar. variedade de

isotopos radioativos e infra-estrutura especializada.

Implantes permanentes com radioisótopos de meia vida curta como

Ouro198 e mais modernamente Iodo12< parecem constitutir modalidade ideal

de braquiterapia para pacientes com tumores primários da cabeça e pescoço

Apresentam o inconveniente de não poderem ser realizados em regime de

pós-carga. obrigando a exposição da equipe a radiação

Os resultados cosméticos tardios precisam ser melhorados A dose

de radiação deve ser ajustada ao volume tumoral. ao local a ser tratado e a

intenção do tratamento Complicações tardias são observadas em pacientes
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tratados ha mais tempo, de menos idade, com doses mais elevadas,

notadamente no território da cabeça e pescoço (GERBAULET et ai.. 1985)

Nesta casuística, cinco dos sete pacientes tratados por lesões da cabeça e

pescoço apresentaram deformidade facial tardia.

Para o rabdomiossarcoma primário de extremidades o implante de

cateteres plásticos posteriormente ativados com Iridio192 constitui a opção

ideal A experiência desta série e de outras da literatura comprova esta

afirmação. A colocação dos cateteres pode ser realizada durante o ato

cirúrgico da remoção do tumor primário com a ativação posterior para

braquiterapia Tem a vantagem de minimizar a exposição à radiação do

pessoal envolvido no procedimento e atualmente com o advento dos

sistemas de alta taxa de dose, permite que o tratamento se realize de forma

ambulatorial com nítidos benefícios técnicos e operacionais (NAG et ai.,

1993)

Braquiterapia com aplicadores especiais carregados com fontes de

Césio1"' ou índio192 e a técnica preferencial para as lesões primárias da

vagina. Também nesta situação o emprego da alta taxa de dose deverá se

constituir opção de rotina, em substituição ao regime tradicional de baixa

taxa de dose O dominio das diferenças técnicas e necessário para se adequar

cada uma delas a cada situação clinica

A utilização de braquiterapia deve ser estimulada em toda criança

com rabdomiossarcoma e em outras situações clinicas onde o tumor e

acessível e de volume limitado
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A incorporação de sistemas computadorizados de alta taxa de dose

a rotina radioterápica torna promissor o emprego desta técnica em

Oncologia Peciiátrica pois os resultados preliminares reportados são

similares aos de baixa taxa de dose e as vantagens operacionais e de

proteção radiológica evidentes

Braquiterapia de alta taxa de dose pode ser realizada de forma

ambulatorial e permite quando necessário, que a criança permaneça

internada, acompanhada dos pais e familiares que não estarão expostos a

radiação ionizante. devendo constituir-se na modalidade terapêutica

preferencial para lesões acessíveis e de volume limitado.
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7 - CONCLUSÕES

Os resultados obtidos da análise desta casuística permitem concluir:

1 Braquiterapia e modalidade de tratamento de utilidade comprovada no

rabdomiossarcoma da infância

2. As taxas de controle local e sobrevida global foram respectivamente de

90% (18/20) e 61.9% (13/21) na presente série. Idade e estadiamento

mostraram-se fatores de importância na determinação da sobrevida.

3. Complicações tardias foram mais freqüentes no rabdomiossarcoma de

cabeça e pescoço e nos pacientes mais jovens, e incluíram principalmente a

discromia da area implantada (4/6) e a deformidade facial (5/6). Pacientes

tratados por rabdomiossarcoma de extremidades apresentaram baixo índice

de complicações tardias com controle local de 85.7% (6/7 pacientes). Ainda

não se pode aferir as complicações decorrentes da braquiterapia nos

pacientes com rabdomiossarcomas genitais face ao tempo de seguimento

insuficiente. A dose total de radiação teve influência significante no

desenvolvimento de complicações

4. A técnica de braquiterapia a ser empregada depende da localização e do

volume do tumor, não podendo ser estabelecida uma q,ue seja especifica para

cada localização anatômica



51

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTONELI, C.B. G ; MELARAGNO, R ; MARQUES, L.; FIGUEIREDO. M A ,
BIANCHI, A. Response rates with vpló, cisplatinum and adriamycin in advanced
soft tissue sarcomas Med. Ped. Oncol. v. 18, p.406. 3990 (abstracts)

CA1LLAUD, J.M.; GERARD-MARCHANT, R.; MARSDEN, H.B.; VAN-UNNIK,
A.J.N.; RODARY. C . REY, A.: FLAMANT, F Histopathological classification
of childhood rhabdomyosarcoma: a report from the International Society of Pédi-
atrie Oncology Pathology Panel Med. Ped. Oncol., v.17, p.391-400, 1989

CHASSAGNE, D.; CRONIER. C . GERBAULET, A Place de la curietherapie dans
les sarcomes embryonnaires de la tête et du cou chez l'enfant Cah. Orl. Chir.
Cervicofac. v. 10. p.527-529. 1975

CHERLOW, J.M.. SYED. N.; PUTHAWALA, A.; ASCH, M.; FINKLESTEIN, J.Z
Endocurietherapy in pédiatrie oncology Am. J. Ped. Hematol. Oncol., v 12, n.2,
p. 155-159,1990'.

CRIST, W M , GARNSEY. L ; BELTANGADY, M.S.; GEHAN, E . RUYMANN,
E ;WEBBER, B.; HAYS. D.M.; WHARAM, M.; MAURER, H.M.S Prognosis
in children with rhabdomyosarcoma: a report of the lntergroup Rhabdomyosar-
coma Studies I and II J.Clin. Oncol., v.8, p 443-452, 1990

CRIST, W.M.; KUN, LE Common solid tumors of childhood. N. Engl. J. Med,
v.324, p. 461-471. 1991

CURRAN. WS. JR.. LITTMAN. P . RANEY. R.B Interstitial radiation therapy in
the treatment of childhood soft tissue sarcomas Int. J. Radiât. Oncol. Biol.
Phys, V.14, p.169-174. 1988

DIAS, P.; KUMAR. P.. MARSDEN. H , GATT AMANEN!. H R . HEIGHWAY, J ,
KUMAR, S N-myc gene is amplified in alveolar rhabdomyosarcomas (RMS) but
not in embryonal RMS Int. J. Cancer, v 45, p.593-596. 1990

DONALDSON. S.: BELLI. J A rational clinical staging system for childhood rhab-
domyosarcoma J. Ciin. Oncol. v.2, p.135-139. 1984

t

DONALDSON, S Rhabdomvosarcoma: contemporary status and future directions.
Ann. Surg.. v. 124. p 1015-1020. 1989

DONALDSON. S . CASTRO. J.R . WILBUR. J R . JESSE. R H.JR Rhabdomyo-
sarcoma of head and neck in children combination treatment bv surgery, irradia-
tion and chemotherapv Cancer, v.31. p 25-35, 1973



52

DOUGLASS, E C A specific chromosomal abnormality in rhabdomyosarcoma
Cytogenet Cell Genet, v45, p 148, 1987

ENTERLINE, H.T.: HORN, R.C.JR. Alveolar rhabdomyosarcoma Am. J. Clin.
Pathol., v.29, p.356-366, 1958.

FLAMANT, F.; CHASSAGNE, D , COSSET. J.M.. GERBAULET. A.iEMERLE,
J Embryonal rhabdomyosarcoma of the vagina in children: conservative treatment
with curietherapy and chemotherapy. Eur. J. Cancer, v.15, p.527-532, 1979

FLAMANT, F ; GEBAULET, A., NOHOUL-FEKETE, C . VALTEAU-COUANET,
D.; CHASSAGNE. D : LEMERLE. J Long-term sequelae of conservative treat-
ment by surgery, brachytherapy. and chemotherapy for vulval and vaginal rhabdo-
myosarcoma in children J. Clin. Oncol., v 8, p. 1847-53. 1990

FLAMANT, F.; HILL. C The improvement in survival associated with combined
chemotherapy in childhood rhabdomyosarcoma: a historical comparison of 345
patients in the same center. Cancer, v.53, p.2417-2421. 1984

FLAMANT, F.; RODARY, C , VOUTE, P A ; OTTEN, J Primary chemotherapy in
the treatment of rhabdomyosarcoma in children: trial of the International Society
of Pediatric Oncology (SIOP), preliminary results Radiother Oncol, v.3, p.227-
236. 1985.

FONTANESLJ, RAO. B N.; FLEMING, ID , BOWMAN. L C . PRATT. C.B:
FURMAN. W.L ; COFFEY, D.H., KUN. L.E Pediatric Brachytherapy: the St.
Jude Children's Research Hospital Experience Cancer, v.74, p.733-9. 1994

FROMM. M.. LITTMAN. P.; RANEY. R.B . NELSON. L . HANDLER, S.,
DIAMOND, G.: STANLEY, C. Late effects after treatment of twenty children
with soft tissue sarcomas of the head and neck: expeperience at a single institution
with a review of the iiterature. Cancer v.57, p.2070-76. 1986

GERBAULET, A ; PAN1S. X.; FLAMANT. F . CHASSAGNE. D Iridium after-
loading curietherapy in the treatment of pediatric malignancies Institute Gustave-
Roussy experience Cancer v.5ò, p. 1274-9. 1985

GERBAULET. A P.. ESCHE. B.A . HAIE, CM.. CASTA1GNE. D..FLAMANT. F .
CHASSAGNE. D Conservative treatment for lower gynecological tract malig-
nancies in children and adolescents: the Institute Gustave-Roussy experience
Int. J. Rad. One. Biol. Phys . v. 17, p 655-658. 1989

GREEN. D M . JAFFE. N Progress and controversy in the treatment of childhood
rhabdomyosarcoma Cancer Treat. Rev . v.5. p 7-27. 1978



HAYS. DM.; SHIMADA. H ; RANEY. B. JR.; TEFFT, M.; NEWTON, W ,
CRIST, W.M., LAWRENCE, W JR., RAGAB. A ; MAURER, H.M Sarcomas
of the vagina and uterus the Intergroup Rhabdomyosarcoma Study. J. Ped.
Surg..v.2O, p.718-724. 1985

HAZRA, T.A.. SHIPMAN. B Dental problems in pediatric patients with head and
neck tumors undergoing multiple modality therapy Med. Ped. Oncol; v. 10,
p.91-95, 1982

HEYN, R.M Late effects of therapy in rhabdomyosarcoma Clin. Oncol, v.4,
p.287-297, 1985

HEYN, R.M.; RAGAB. A ; RANEY. B.JR.; RUYMANN, F.; TEFFT. M.; SOULE,
E., LAWRENCE. W.JR. MAURER, H.M Late effects of therapy in orbital
rhabdomyosarcoma in children: a report from the lntergroup Rhabdomiosarcoma
Study Cancer, v.57, p. 1738-43. 1986.

JEREB, B., CHAM, W. LATTIN, P., EXELBY, P., GHAVIM1, F.; D'ANGIO, G.J.;
TEFFT, M. Local control of embryonal rhabdomyosarcoma in children by radia-
tion therapy when combined with concomitant chemotherapy. Int. J. Rad. Oncol.
Biol.Phys, v.l, p.217-225, 1976

KAPLAN, E.L.; MEIER. P. Nonparametric estimation from incomplete observations
J. Am. Stat. Assoc. v.53, p.4457-4481, 1958.

KNIGHT, P.J.: DOORNBOS. J.F.; ROSEN. D., LIN, J.J., FARHA, G.J The use of
interstitial radiation therapy in the treatment of persistent, localized and unresecta-
ble cancer in children Cancer., v.57. p.951-954. 1986

KINGSTON. J.E ; MCELWAIN. T.J.;MALPAS. J.S Childhood rhabdomyosarco-
ma: experience of the children's solid tumor group Br. J. Cancer, v 48, p. 195-
207, 1983

KOSCIELNIAK. E ; JURGENS. H . WINKLER. K.; BURGER, D ; HERBST. M;
KE1M. M ; BERNHARD. G . TREUNER. J Treatment of soft tissue sarcoma
in childhood and adolescence A report of the German Cooperative Soft Tissue
Sarcoma Study. Cancer, v 70. p.2557-67. 1992

LADEIA. F T ; NOVAES. P.E.R.S.. PEREIRA. A J ; PERES. O . CAMARGO. B .
B1ANCH1. A Braquiterapia no tratamento dos sarcomas de partes moles da
infância. Acta Oncol. Bras, v 8. p 121-4. 1989

LAWRENCE. W JR.. HAYS. D M . HEYN. R . TEFFT. M . CRIST. W .
BELTANGADY. M . NEWTON. W.JR WAARAM. M. Lymphatic metastases
in childhood rhabdomvosarcoma A report from the lntergroup Rhabdomyosarco-
ma Studv Cancer, v 6U. p 9.10-15. 198 7



54

MALUF JÚNIOR, P T Contribuição ao estudo de aspectos clínicos terapêuticos e
de fatores de prognostico dos rabdomiossarcomas na infância São Paulo. 1993
Tese (Livre Docência) - Faculdade de Medicina. Universidade de São Paulo.

MANDELL, L Ongoing progress in the treatment of childhood rhabdomyosarcoma
Oncology, v.7, n . l ,p 71-83, 1993.

MANDELL, L.; GHAVLMI, R ; PERETZ; T.: LA QUAGLIA, M.; EXELBY. P. Ra-
diocurability of microscopic disease in childhood rhabdomyosarcoma with radia-
tion doses less than 4000cGy J. Clin. Oncol. v.8, p. 1536-42, 1990.

MARQUEZ, CM., LARSON, D A , BOB ROBERTS, L.W.; KOGAN, B.A.,
ABLIN, AC Iodme-125 implant of rhabdomyosarcoma of prostate in a 20-
month-old life boy. Endocurietherapy/Hyperthermia Oncology, v.8, p.49-52.
1992

MAURER, H.M. The Intergroup Rhabdomyosarcoma Study (N.I.H.) objectives and
clinical staging classification. J. Ped. Surg. v.10, p.977-978, 1975.

MAURER, H.M.; BELTANGADY, M , GEHAN. E.A.; CRIST, W.; HAMMOND,
D.; HAYS, DM., HEYN, R., LAWRENCE, W.; NEWTON, W.; ORTEGA, J.;
RAGAB, A H , RANEY, R.B.; RUYMANN. F.B ; SOULE, E.; TEFFT, M.,
WEBBER, B , WHARAM, M , VIETTI, T.J The Intergroup Rhabdomyosarco-
ma Study-I: a final report Cancer, v.61, p.209-20, 1988.

MAURER, H.M . GEHAN, C.A., BELTANGADY, M.; CRIST, W., DICKMAN,
P S . DONALDSON, S; FRYER, C . HAMMOND, D , HAYS. D.M.-
HERRMANN, J . HEYN, R.: JONES. M.: LAWRENCE, W ; NEWTON, W .
ORTEGA, J.; RAGAB, AH.. RANEY. B ; RUYMANN, F.B ; SOULE, E ,
TEFFT, M ; WEBBER, B., WIENER, E ; WHARAM, M . VIETTL T.J The
Intergroup Rhabdomyosarcoma Study - II Cancer v.71, p. 1904-23, 1993.

MAURER, H.M ; GEHAN, C A , CRIST, W . MORRIS-JONES, P.; NEWTON,
W.; ORTEGA, J : WEINER, E ; WHARAM, M Intergroup Rhabdomyosarco-
ma Study ÍIRS) - III a preliminary report of overall outcome Proc. ASCO, v.8.
p.296. 1989( Abstract)

MONTEBELLO. J.F.. CULLUM. A.B.; RESCORLA. F.J.: SCHERER. L.R.;
BREITFELD. P.P. Brachytherapy for Bladder/Prostate Rhabdomyosarcoma as
an alternative to external beam irradiation Proc. The Evolving Role of Radia-
tion in Pediatric Oncology - Controversies and Consensus, p 19-21. 1995

NAG. S.. GRECULA. J . RUYMANN. F.B Agressive chemotherapy, organ-preser-
ving surgery, and high-dose-rate remote brachvtherapv in the treatment of rhabdo-
mvosarcoma in infants and voung children Cancer. \ .72. n 9. p.2769-2776. 1993



55

NEWTON JR, W.A ; SOULE. E H ; HAMOUDI, A.B.; RE1MAN. H.M..
SHIMADA, H., BELTANGADY, M.; MAURER, H Histopatholog>' of child-
hood sarcomas, Intergroup Rhabdomyosarcoma Studies 1 and II clinicophatho-
logic correlation J. CJin. Oncol, v.6, p.67-75, 1988

NOVAES. P.E.R.S Interstitial therapy in the management of soft tissue sarcoma in
childhood Med. Ped. Oncol., v.13, p.221-4, 1985

PACK, G.T., ARIEL, l.M Sarcomas of the soft somatic tissues in infants and chil-
ldren. Surg. Gynecol.Obstet. v.98, p.675-86, 1954.

PACK, G.T.; EBERHART, W.F Rhabdomyosarcoma of skeletal muscles report of
100 cases. Surgery, v.32, p. 1023-64, 1952.

PARHAM, D M , WEBBER. B.: HOLT, H ; WILLIAMS, W.K.; MAURER. H.
Immunohistochemicai study of childhood rhabdomyosarcomas and related neo-
plasms Results of an Intergroup Rhabdomyosarcoma Study Project. Cancer,
v.67, p.3072-80, 1991

PELTIER, L.F Historical note on bone and soft tissue sarcoma. J. Surg. Oncol,
v.30, p.201-5, 1985

PHILLIPS, T.L., FU, K.K Quantification of combined radiation therapy and chemo-
therapy effects on critical normal tissues. Cancer, v.37, p. 1186-200. 1976

PIZZO. PA Rhabdomyosarcoma and the soft tissue sarcomas. In: LEVINE. AS
Cancer in the young. New York. Masson. 1982. p.615-32.

RANEY. R.JR, GEHAN. E.A., HAYS, D M , TEFFT, M; NEWTON. W.A,
HAEBERLEN, V ; MAURER, H.M Primary chemotherapy with or without
radiation therapy and/or surgery for children with localized sarcoma of the
bladder, prostate, vagina, uterus, and cervix. Cancer, v.66, p.2072-81. 1990

RANEY. R.B.JR.. HAYS, DM.; TEFFT, M . TRINCH, T J Rhabdomyosarcoma
and the undifferentiated sarcomas. In: PIZZO PA.. POPLACK. D G ed
Principles and practice of pediatric oncology Philadelphia. J.B Lipincott.
1989. p.635-58

RANEY. R.B.JR.. HEYN. R.. HAYS. D M . TEFFT. M., NEWTON. \V A JR .
WHARAM, M . VASS1LO POULOU-SELLIN. R : MAURER, H.M Sequelae
of treatment in 109 pacients followed for 5 to 15 years after diagnosis of sarcoma
of the bladder and prostate a report from the Intergroup Rhabdomvosarcoma
Study Committee Cancer, v 71. p.2387-94. 1993

Oòt- ,
. _ l [



56

REGINE, W.F.; FONTANESI, J.: BOWMAN, L , PAPPA, A ; COFFEY. D.. KUN,
L.E Evaluation of local control with selective use of low-dose irradiation follo-
wing induction/pre operative chemotherapy for locally advanced rhabdomyosarco-
ma Int. J. Rad. One. Biol. Phys., v.27 (Suppl 1) p. 131-5, 1993.

RODARY, C : FLAMANT, F , DONALDSON, S An attempt to use a common
staging system for Rhabdomyosarcoma: a report of an international workshop
initiated by the International Society of Pediatric Oncology Med. Ped. Oncol.,
v.17, p.210-5.1989

RODARY, C: REY. A . OLIVE. D.; FLAMANT, F , QUINT ANA, E . OTTEN, J.;
BRUNAT-MENTYGNY. M.; VOUTE, PA Prognostic factors in 281 chil-
dren with nonmetastatic rhabdomyosarcoma (RMS) at diagnosis Med. Ped.
Oncol, v.16. p.71-". 1988

STOBBE. GC.DARGEAON, H.W. Embryonal rhabdomyosarcoma of the head
and neck in children and adolescents Cancer, v.3, p.826-836, 1950.

STOUT, A P Rhabdomyosarcoma of the skeletal muscles. Ann Surg. 123, p.447-
72, 1946

STOWE, S.M., LITTMAN, P.; WARA, W.; RANEY, R.B.; TEFFT, M. The use of
implantation in childhood tumors. The experience of the Children's Cancer Study
Group member institutions Proc. Am. Soc. Clin. Oncol, v.5, p. 129, 1982
(abstr 16)

TEFFT, M.. LATTIK P.B.. JEREB, B.. CHAN. W . GHAVIMI, F , ROSEN, G ,
EXELBY. P , MARCOUE. R . MURPHY, M l ; D'ANGIO. G.J. Acute and
late effects on normal tissues following combined chemotherapy and radiotherapy
for childhood rhabdomyosarcoma and Ewing's sarcoma. Cancer, v.37, p. 1201 -
17, 1976

TEFFT, M.; LINDBERG. R.D . GEHAN, E.A Radiation therapy combined with
systemic chemotherapy of rhabdomyosarcoma in children: local control in
patients enrolled into the Intergroup Rhabdomyosarcoma Study Natl. Cancer
Inst. Monogr , v 5b. p 75. 1981

TEFFT. M.; WHARAM. M . GEHAN. E Local and regional control of rhabdo-
myosarcoma by radiation in IRS-1I Int. J. Rad. Oncol. Biol. Phys . v 15, p. 159.
1988



57

TEFFT,M.,WHARAM. M.iRUYMANN. F . FOULKES, M, GEHAN,E.A. Ra-
diotherapy (RT) for rhabdomyosarcoma in children: a report from the lntergroup
Rhabdomyosarcoma Study # 2 (IRS-2) Proc. Am. Soc. Clin. Oncol, v.4,
p.234? 1985 (abstract C-909)

( AzÈLEFSKY, Ml,LAQÜAGL1A. M.P.; HARRISON. L.B. Combination surgery
^ and brachytherapy for pediatric soft tissue sarcoma : in abstracts of the American

Endocurietherapy Society-Fifteenth Annual Mid-Winter Meeting. Colorado 1992
Endocurietherapy Hyperthermia Oncology, v 9, Al l . 1993



SUMMARY

f

\ [ A retrospective study of 21 children with rhabdomyosarcoma treated by IJ

brachytherapy to the primary site of the tumor at the Radiotherapy Department of the

A.C.Camargo Hospital between January/1980 to june/1993 was undertaken. The main

objectives were: to comprove the utility of brachytherapy in childhood

rhabdomyosarcoma, to evaluate the local control and survival, in association with

chemotherapy, to analize the late effects of the treatment and to determinate the

preferencial technique to each clinical situation. Seventeen patients were female and

four male with a median age of five years (range of 3 months to 15 years). Seven

children showed head and neck tumors, seven in extremities, five genital, one perineal

and one in trunk Four patients were group II. fifteen group III and two group IV

according the lntergroup Rhabdomyosarcoma Study (IRS) classification The

histologic type presented eighteen embryonary rhabdomyosarcoma. one alveolar

rhabdomyosarcoma and in two patients was not possible to be determinated. The

terapeutic approach included induction chemotherapy followed by radiotherapy to the

primary site in association or not with surgical ressection and maintenance

\ chemotherapy/ All patients received brachytherapy to the tumor site The radioactive ( (j

isotopes employed were Gold'"\ Cesiuni'" and Iridium1"" The brachytherapy



techniques depended on the tumor site, period of treatment, availability of the

radioactive material and stage of the disease Patients treated exclusively by

brachvtherapy received 40Gy to 60Gy. When brachytherapy was associated with

external radiotherapy the dose ranged from 20Gy to 40Gy. Local control was

achieved in 18 of 20 patients (90%). The global survival and local control survival

rates were 61.9% (13/21 patients) and 72,2% (13/18 patients) respectively] Staging

and age showed statistic significance for local control. Distant metastasis ocurred in

seven patients (33.3%). mainly to the lungs. Patients treated with total radiation dose

higher than 45Gy showed more incidence of complications. Late effects were

observed on head and neck patients and included facial deformity and discromies in

five of seven patients. The incidence and the intensity of late effects were low in

patients with extremities and genital tumors [The results confirm the value of

brachytherapy on treatment of childhood rhabdomyosarcoma with high local control

rates and acceptable morbidity. The brachytherapy technique employed depend on the

site and volume of the tumor. It can not be estabilished a specific one to each clinical

situation /



ANEXO I

QUADRO SINOPTICO

IDICNTIF.

CP 1-1980
CP2-1980
CP3-1981
CP4-I982
(T5-I985
(T6-I985
CP7-I985

EXTI-1982
F.XT2-1984
EXT.3-1985
EXT4-1989
EXT5-1990
EXT6-I991
EXT7-1993
GIN1-1987
G1N2-1987
G1N3-I989
GIN4-1990
GIN5-1990
PER1-I989
TRO-1992

IDADE

3 i n

5 a
3 a
9 a
2 a
1 a

9 m
4 a
7a
10 a
7a
6 a
2a
2a
1 a
2a
12a
3 a

2a
14a
15 a

SEXO

F
M
F
F
M
M
F
F
F
F
F
F

M
F
F
F
F
F
F
F
F

I.OCAL

gcniano
gcniano
palalo
palato
inalar

gcniano
gcniano

müo
ombro
braço

pé
perna

antcbraço
coxa

vagina
vagina
vagina
vagina
vulva

pcríneo
tronco

RMS/TIPO

embrionário
embrionário
embrionário
embrionário
embrionário
embrionário
embrionário

alveolar
indctcmi.

embrionário
embrionário
embrionário
embrionário
embrionário
embrionário
embrionário
embrionário
embrionário
embrionário
embrionário

indclerni.

GRliPO

II
III
111
III
III
III
ill
HI
11
IV
III
IV
111
11
HI
III
III
HI
HI
III
11

RT dose

(Gy)
15
40

30
21

30
30

50
30
30

45
44.7
20
30

BRAQIM ERAl'IA

TIPO

Ouro
Césio
Ouro
Ouro
Césio
Ouro
Ouro
Césio
Índio
Césio
Césio
Irídio
I ri rio
Irídio
Césio
Césio
Césio
Césio
Irídio
Irídio
Irídio

DOSE

40

20

42.5
60

25
27
57
22

22.5
26.5
25
25
45
40

38.5
36.5
25
20

25

28
45

TAXA/ATIV.

3.4mCi/scm
O.35G\7h

2.7mCi/sem
5mCi/sem
0.20 Civ/h

2.2mCi/scm
5.0mCi/scm
0.50 Gy/h
0.77 Gv/h
1.93 Gy/h
0.35 G\/h
0.63 Gv/h
0.44 Gv/h
0.77 Gv/h
0.54 G\/h
0.53 G\/h
1.10 G\/h
1.60 Gy/h
0.35 Gv/h
1.40 G\/h
0.65 Gv/h

D.T.

(Gy)
55
60

42.5
60

55
48

57

52
52.5
76.5
55
55
45
40

38.5
36.5
70

64.7
45

58
45

CL.

sim
sim
sim

ignor
sim
sim
sim
não
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
não
sim

META

não
SNC
não

ignor
nflo
não
não

pulmão
não

pulmão
não

pulmão
não
não
não
não

pulmão
não
não

pulmão
não

sv

+ 5a
+ 5a
+ 5a
1-2 a
i 5a

+ 5a

+ 5a
- Ia
4-5a

- Ia
+ 5a
3-5 a
- Ia
+ 2a
+ 5 a
+ 4a
- Ia
+ 4a
M a

- Ia
t 3a

( OMI'l.K A<ÕKS

deformidade facial
discromia + deform facial

não

discromia i deloim laaal
discromia i deform facial
discromia + deform facial

recaída local
hipoplasia+ fratura umero

não

neurite transitória
obilo toxicidade Q'\

não
não
não

não
não

recaída local
não

I DL NTH"
mCi/scm -

Identificação
mCi por semente

RMS r Rabdomiossarcoma
D.T. - Dose Total (Rt cxlcrna + braquiterapia)

TAXA/ATIV. Taxa de dose / Atividade
CL = Controle Local

MLTA Metaslase
SV : sobrevida


