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A combinação de Radioterapia com Quimioterapia
(independentemente dos esquemas de tratamento de
radiação utilizados) provou aumentar não só o
controle local, mas também a sobrevida global nesta
área de patologia

Fabregas JC et al. Expert Rev Anticancer Ther 13(9). 2013



Este resultados são contudo obtidos á custa de um
aumento de toxicidade que se traduz:

- Níveis de toxicidade grau 3 entre 32% e 84%

- Níveis de toxicidade grau 4 entre 0% a 30%

Fabregas JC et al. Expert Rev Anticancer Ther 13(9). 2013



Cerca de 60% das apresentações iniciais em cancro da cabeça e 
pescoço são localmente avançadas á data do diagnóstico

Quimioradioterapia concomitante na abordagem desta entidade 
patológica demonstrou um aumento da sobrevida global

Tratamento adjuvante pós cirurgia
Tratamento radical de quimioradioterapia

Seiwert TY et al. Br J Cancer 2005; 92: 1341–1348
Pignon JP et al. Radiother Oncol 2009; 92: 4–14



Quais as implicações para o tratamento de Radioterapia?

Tempo total de tratamento

A rápida cinética de replicação celular dos tumores em 
cabeça e pescoço potencia a perda de controle local e 

sobrevida global neste grupo de patologia

Tubiana M et al. Acta Oncol1988;27:83–8
Fowler JF et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys1992;23:457–67



Ferreira et al. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 20 (2015) 328–339 



A presença de toxicidade limitante que atrase o curso previsto de
tratamento de Radioterapia (RT) pode significar:

- Uma perda de controle local de 1,2% por dia de atraso na
continuação da sequência terapêutica e até 12-14% por semana

Ferreira et al. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 20 (2015) 328–339 



- O atraso superior a 3-4 semanas no início do tratamento de RT
induz a ocorrência de fenómenos de repopulação acelerada com
prejuízo no controle da doença

- A realização de quimioterapia concomitante não elimina o efeito 
negativo do atraso ou interrupções do tratamento de RT

Ferreira et al. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 20 (2015) 328–339 



A impossibilidade de realização de estudos directamente
endereçados a esta problemática faz com que apenas 

estejam disponíveis dados retrospectivos

Ferreira et al. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 20 (2015) 328–339 



Quais as implicações no tratamento de Radioterapia:

Técnica optimizada de tratamento em RT 

Permitir a sua realização sem interferência no tempo total previsto de tratamento

Perspectiva de um maior número de doentes poderem completar a terapêutica 
sem desenvolvimento de  toxicidades permanentes tardias



Xerostomia

Constitui uma toxicidade tardia pós tratamento QTRT



Eisbruch et al, IJROBP, 76; 3 Supp 558-563, 2010



Eisbruch et al, IJROBP, 76; 3 Supp 558-563, 2010





Vassilis Kouloulias et al. BioMed Research International Volume 2013, Article ID 401261, 12 pages

Pode o tipo de Radioterapia efectuada interferir neste contexto?



Levantamento das principais publicações (32)
com técnicas optimizadas de tratamento –
IMRT e comparadas com RT convencional

Vassilis Kouloulias et al. BioMed Research International Volume 2013, Article ID 401261, 12 pages



Vassilis Kouloulias et al. BioMed Research International Volume 2013, Article ID 401261, 12 pages

Toxicidade tardia menor de valor estatisticamente 
significativo com técnica de IMRT a nível da presença de 

Xerostomia

Tendência sem valor estatístico na maior toxicidade aguda e 
acréscimo de controle local



Gustavo Marta et al. Radiotherapy and Oncology 110(2014)9-15

Xerostomia relativamente ao tipo de técnica de tratamento de 
Radioterapia utilizado





Gustavo Marta et al. Radiotherapy and Oncology 110(2014)9-15



Gustavo Marta et al. Radiotherapy and Oncology 110(2014)9-15



Gustavo Marta et al. Radiotherapy and Oncology 110(2014)9-15



Disfagia/Aspiração

Constitui uma toxicidade tardia pós tratamento QTRT



Eisbruch et al. Radiat Oncol Biol Phys. 2004. Dec1, 60:pag 1425-39

A cirurgia e a  quimioradioterapia interferem significativamente com o 
mecanismo da deglutição pelas alterações introduzidas nas múltiplas 

estruturas anatómicas implicadas na deglutição



Alterações mais frequentes observadas:

-Incontinência da cavidade oral

-Alterações da motilidade da epiglote e laringe supraglótica - Redução da 
peristalse laríngea

-Alterações provocadas no espaço pré-vertebral:

-Lesão muscular (atrofia/fibrose)
-Lesão neurológica

Denaro et al. Clinical and Experimental Otorhinolaryngology Vol. 6, No. 3: 117-126, September 2013



Órgãos mais afectados pela abordagem terapêutica de QTRT são:

Laringe supraglótica
Laringe glótica
Músculos constritores faríngeos

A sua integração no plano dosimétrico de tratamento deve considerar-se
mandatória dada a redução significativa desta toxicidade tardia sem
comprometimento das doses totais ou controle da doença

Apenas adequadamente atingível com técnica de IMRT

Eisbruch et al. Radiat Oncol Biol Phys. 2004. Dec1, 60:pag 1425-39
Dirix P, Nuyts S. Evidence-based organ-sparing radiotherapy in head and neck cancer. Lancet Oncol 2010;11:85–91.



Eisbruch et al, IJROBP, 76; 3 Supp 564-569, 2010



Eisbruch et al, IJROBP, 76; 3 Supp 564-569, 2010



Poderemos interferir de forma a reduzir este tipo de toxicidade 
sem perda de controle local ou de sobrevida global?

De que forma a técnica de
tratamento interfere com as
estruturas relacionadas com a
disfagia/aspiração(DARS)

Eisbruch et al. Radiat Oncol Biol Phys. 2004. Dec1, 60:pag 1425-39



Diferença estatisticamente 
significativa quanto ao tipo de 
técnica a utilizar (IMRT/3D-RT) 
para obtenção dos parâmetros 
dosimétricos pretendidos 

Eisbruch et al. Radiat Oncol Biol Phys. 2004. Dec1, 60:pag 1425-39



Wang et al. Journal of Radiation Research, Vol. 57, No. S1, 2016, pp. i69–i75



Eisbruch et al. Radiat Oncol Biol Phys. 2004. Dec1, 60:pag 1425-39



Conclusões:

A heterogeneidade de apresentação desta entidade clínica obriga a uma
avaliação individualizada em contexto multidisciplinar da melhor estratégia
terapêutica

A opção de tratamento deverá ter sempre em linha de conta as condições
específicas do doente bem como a disponibilidade de técnicas optimizadas
de tratamento em RT – IMRT



Conclusões:

A opção pela melhor estratégia terapêutica no contexto existente deve
considerar as possíveis toxicidades decorrentes da mesma e sua potencial
interferência no controle local e sobrevida global

A perspectiva de possíveis toxicidades agudas e tardias decorrentes das
opções tomadas deve ser tida em linha de conta tendo presente o contexto
existente



Conclusões:

A escolha de uma técnica de tratamento de Radioterapia com distribuição
de dose optimizada – IMRT, deve constituir prioridade, tendo em vista a
possibilidade comprovada de redução significativa da xerostomia e da
disfagia/aspiração, sem comprometimento quer do controle local ou
sobrevida global
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