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MÉTODO DE COLETA
DE EVIDÊNCIA:

MÉTODO DE COLETA DE EVIDÊNCIA:
Esta diretriz seguiu padrão de uma revisão sistemática com recuperação de evidências baseada no
movimento da Medicina Baseada em Evidências (Evidence-Based Medicine), em que a experiência
clínica é integrada com a capacidade de analisar criticamente e aplicar de forma racional a informação
científica, melhorando assim a qualidade da assistência médica.
Utilizamos a forma estruturada de formular a pergunta sintetizada pelo acrônimo P.I.C.O., onde o P
corresponde ao paciente portadores de tumores ginecológicos, I de intervenção tratamento com
radioterapia convencional, C de comparação com radioterapia modulação da intensidade de feixe
(IMRT) e O de desfecho de segurança, a toxicidade e a efetividade.
Através da elaboração de questões clínicas relevantes e relacionadas com a temática proposta, a partir
da pergunta estruturada identificamos os descritores que constituíram a base da busca da evidência nas
bases de dados: Medline - Pubmed; Embase - Elsevier; Lilacs - Bireme; Cochrane Library. Foram
selecionados 30 estudos para responder às dúvidas clínicas (Anexo I).

DÚVIDAS CLÍNICAS:
Há superioridade na distribuição de dose na irradiação pélvica entre as três técnicas de RT disponíveis
(RT 2D, RTC3D e IMRT)?
Há menor toxicidade no emprego de alguma das três técnicas (RT 2D, RTC 3D ou IMTR) para tumores
ginecológicos?
Há impacto em qualidade de vida que justifique a utilização da radioterapia com intensidade modulada
(IMRT) quando comparado à radioterapia conformada e convencional?
Há diferença de efetividade, controle local ou sobrevida global entre as técnicas de intensidade
modulada (IMRT), radioterapia conformada e radioterapia convencional?
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GRAU DE RECOMENDAÇÃO E FORÇA DE EVIDÊNCIA:
A: Estudos experimentais ou observacionais de melhor consistência
B: Estudos experimentais ou observacionais de menor consistência
C: Relatos de casos (estudos não controlados)
D: Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos, estudos fisiológicos ou modelos animais.

OBJETIVO
Avaliar a técnica de radioterapia mais adequada para o tratamento dos pacientes com tumores ginecológicos.

CONFLITO DE INTERESSE
Nenhum conflito de interesse declarado
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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

A radioterapia (RT) é frequentemente utilizada no tratamento
de pacientes com tumores ginecológicos, podendo ser
aplicada isoladamente, concomitante à quimioterapia, ou
após a cirurgia de forma adjuvante.
A RT evoluiu nas últimas décadas graças à utilização
combinada de métodos de imagem e sistemas de
planejamento com cálculo da distribuição da dose.
O primeiro método de imagem utilizado foi a radiografia
simples, onde o médico somente visualiza a estrutura óssea
do paciente, e infere quais locais devem ser tratados e quais
devem ser protegidos, sendo a dose calculada em apenas
um ponto da radiografia. Este método é chamado de
radioterapia bidimensional (também referida no Brasil como
convencional ou 2D).
Quando a tomografia foi introduzida como método de
imagem para planejamento, passou a ser possível
determinar com maior precisão o local a ser tratado uma vez
que o tumor, as áreas de risco para recidiva (como
drenagens linfonodais) e os órgãos em risco são definidos e
visualizados em dimensão volumétrica. Os sistemas de
planejamento passaram então a demonstrar a distribuição da
dose sobre a região irradiada também de maneira
volumétrica. Essa forma de planejamento de radioterapia é
conhecida como técnica tridimensional conformada (3D) e
em países que já fazem uso desta técnica a longo tempo
como convencional 3D. Além de o programa de computador
mostrar a distribuição da dose de radiação no interior do
corpo do paciente, ele cria gráficos com a intensidade de
dose ao longo de cada estrutura. Isso permite conhecer a
informação da potencial toxicidade sobre estes órgãos e

saber se o tumor está sendo ou não adequadamente tratado.
A técnica conformada permitiu avaliar a dose nos locais
irradiados, mas não propiciava maneiras de proteger os
órgãos em risco da irradiação indesejada. Para solucionar
este problema foi desenvolvida a técnica de modulação do
feixe de radiação (IMRT do inglês Intensity Modulated
Radiotherapy). Esta permite que a dose prescrita possa se
“moldar” à forma do volume a ser irradiado, permitindo
máxima proteção das áreas onde não se deseja tratar.

Na RT da pelve feminina, os locais críticos e de difícil
proteção são as alças intestinais, a medula óssea
hematopoiética pélvica, reto, bexiga e articulações
coxofemorais. Enquanto as doses recomendadas de
tratamento dos tumores são de 45 a 85 Gy (dose equivalente
em frações de 1,8 Gy- EQD1,8), a dose tolerável pelas alças
intestinais não passam de 45 Gy, a dose tolerável pela
medula óssea é de aproximadamente 20 a 35 Gy e as doses
toleráveis por reto e bexiga dependem dos volumes de cada
órgão irradiado. O impacto da irradiação de alças intestinais
acima destas doses pode levar à enterites graves, em
algumas vezes letais. A toxicidade hematológica aguda pode
levar a interrupções do tratamento que prejudicam as
chances de cura das pacientes. Retites e cistites graves
podem comprometer a qualidade de vida das pacientes e
aumentar muito o custo final do tratamento.
Por estas razões existe um forte racional para se justificar a
utilização da modulação do feixe de RT em pacientes com
tumores ginecológicos, bem como a correta visualização dos
locais a serem irradiados e órgãos a serem protegidos.
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EXTRAÇÃO DOS RESULTADOS

1-Há superioridade na distribuição de dose
na irradiação pélvica entre as três técnicas
de RT disponíveis (RT 2D, RTC3D e IMRT)?
A magnitude de redução de dose chega a ser maior
do que 20% em 84% das pacientes com relação à
dose em bexiga, 58% das pacientes com relação à
dose em intestino delgado, 54% das pacientes com
relação à dose em sigmóide, e 84% das pacientes em
relação à dose em reto (B). Outros estudos
compararam a IMRT com a RT e verificaram
superioridade da IMRT1-13(B).
Somente um estudo comparou a técnica conformada
com a RT 2D. Devido ao forte racional lógico para
utilização da técnica que permite visualizar o volume
alvo e órgãos de risco, a maioria dos países já
admitem que a RT conformada é a técnica
minimamente aceitável e não mais estudam a técnica
2D. O estudo que fez esta comparação mostrou
superioridade da RT conformada na cobertura do
volume alvo, associada à redução de volume de
tecido normal irradiado14(B).

Recomendação:

Estudos de dosimetria mostram
superioridade da IMRT em relação à
RT conformada e em relação à RT 2D
na redução da dose em intestinos,
reto, bexiga e medula óssea
hematopoiética. A IMRT reduz
significativamente a dose recebida
por órgãos normais no tratamento da
pelve ginecológica.
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2- Há menor toxicidade no
emprego de alguma das três
técnicas (RT 2D, RTC 3D ou
IMTR) para tumores
ginecológicos?
Um estudo randomizado comparou
diretamente a IMRT e a RTC 3D em
44 pacientes com câncer de colo
uterino localmente avançado tratadas
com
RT
e
quimioterapia
concomitantes a fim de avaliar a
toxicidade dos tratamentos. As
pacientes tratadas com IMRT tiveram
menor incidência de vômitos grau 2 ou
maior (9 vs 36%, p=0,034), de
toxicidade gastrointestinal aguda grau
2 ou maior (32 vs 64%, p=0,034) e de
toxicidade gastrointestinal aguda grau
3 ou maior (5 vs 27%, p=0,047).
Tiveram ainda menor incidência de
toxicidade gastrointestinal crônica (14
vs 50%, p=0,011). Não houve
diferença de controle da doença entre

os 2 grupos, ressaltando que a dose
foi a mesma em ambos15(B).
Outros estudos mostram a correlação
entre a dosimetria dos órgãos normais
e a incidência e intensidade dos
efeitos colaterais. Quanto menor o
volume dos órgãos de risco que são
irradiados, menor a incidência de
efeitos colaterais, melhorando a
tolerabilidade ao tratamento13-30(B).
Um estudo mostrou que o risco de
toxicidade intestinal grau 2 ou maior
diminui em 50% para cada 100 ml de
alças intestinais que recebem menos
de 45 Gy18(B).
Dois estudos mostraram que o risco
de toxicidade hematológica grau 2 ou
maior aumenta 2,5 a 4,5 vezes para
pacientes que recebem doses acima
de 20 Gy em mais de 75-80% da
medula óssea pélvica19,20(B).
Em pacientes com câncer de colo
uterino tratadas com rádio e
quimioterapia
a
IMRT
diminuiu
substancialmente
a
toxicidade

hematológica (grau 2 ou maior) e
estabeleceu limites de dose que estão
associados
à
diminuição
de
leucopenia e neutropenia. A IMRT
melhorou a tolerância ao tratamento
combinado com rádio e quimioterapia
evitando assim infecções graves e
interrupções de tratamento23(B). Em
outro
estudo
que
comparou
portadoras de câncer do colo uterino
tratadas com IMRT (60 pacientes) ou
RTC3D (62 pacientes), a IMRT
mostrou redução significativa de
toxicidade intestinal e retal (17 vs
32%, p=0,03), e urinária (14 vs 38%,
p=0,001)2. E ainda outro estudo com
pacientes com câncer ginecológico
tratadas com RTC3D e comparadas
com outras tratadas com IMRT,
verificou-se menor incidência de
toxicidade gastrointestinal crônica
naquelas que receberam IMRT (50%
vs 11%, p=0,001)26(B).

Recomendação:
As pacientes tratadas com IMRT tiveram menor incidência de vômitos, toxicidade gastrointestinal aguda e crônica. Quanto
menor o volume dos órgãos de risco que são irradiados, menor a incidência de efeitos colaterais da radioterapia. Em especial,
a toxicidade hematológica é reduzida quando limita-se a exposição de medula óssea a doses menores que 20Gy.
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3Há impacto em qualidade de vida que justifique a
utilização da radioterapia com intensidade modulada (IMRT)
quando comparado à radioterapia conformada e
convencional?
Os estudos reportados até o momento não apresentaram
resultados relativos à avaliação direta da qualidade de vida das
pacientes. O grupo avaliador dos estudos considera, entretanto,
que existe provável associação entre a redução de vômitos e
efeitos colaterais gastrointestinais e, menor impacto em
qualidade de vida.

Recomendação:
Não há dados concretos para avaliar o
impacto em qualidade de vida
comparando IMRT e RT convencional.
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4Há diferença de efetividade, controle local ou
sobrevida global entre as técnicas de intensidade modulada
(IMRT),
radioterapia
conformada
e
radioterapia
convencional?
O controle da doença pela IMRT é comparável àquele
conseguido com a RT C3D (ressaltando que as doses utilizadas
foram idênticas para as duas técnicas de tratamento)2,15(B).

Recomendação:
O controle da doença pela IMRT
demonstra ser similar àquele pela RT
C3D.

12

Síntese da Evidência
A IMRT reduz significativamente a dose recebida por órgãos normais no tratamento da pelve ginecológica
(dose em intestinos, reto, bexiga e medula óssea hematopoiética). Isso foi reportado por um estudo
randomizado e vários outros retrospectivos (grau de recomendação B).
A IMRT reduz a incidência de efeitos colaterais gastrointestinais agudos e crônicos quando comparada à RT
2D ou RTC3D em pacientes com tumores de colo uterino e que recebem doses pélvicas de 50Gy ou mais
e/ou que recebem quimioterapia concomitante à RT. Isso foi reportado por um estudo randomizado e vários
outros retrospectivos (grau de recomendação B).
A IMRT pode ainda reduzir efeitos colaterais agudos e crônicos genitourinários e toxicidade hematopoiética
em pacientes recebendo quimioterapia concomitante, conforme estudos retrospectivos (grau de
recomendação C).
Possivelmente a utilização da IMRT tem impacto positivo em qualidade de vida (grau de recomendação D).
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ANEXO I

ANEXO I
•Pergunta Estruturada
P – portadores tumores ginecológicos
I – tratamento com radioterapia
C–
O – segurança, a toxicidade e a efetividade das técnicas de radioterapia

1.

Estratégia de Busca de Evidência
PubMed-Medline (01/03/2013)
("uterine neoplasms"[MeSH Terms] OR uterine cancer[Text Word] OR "Gynecologic cancer" OR
"gynecologic neoplasms" OR "gynecological cancer" OR "uterine carcinoma" OR "carcinoma of the
cervix" OR "cervical carcinoma" OR "endometrial carcinoma" OR "carcinoma of the endometrium")
AND ("Radiotherapy, Intensity-Modulated"[Mesh] OR intensity modulated radiotherapy[Text Word] OR
"IMRT" OR "VMAT" OR "Conformal" OR "3D" OR "Intensity-Modulated Radiotherapies" OR "IntensityModulated Radiotherapy" OR "Intensity Modulated" OR "Volumetric-Modulated Arc Therapy" OR "Arc
Therapies" OR "Arc Therapy" OR "Volumetric-Modulated Arc" OR "Volumetric Modulated Arc
Therapy" OR "Volumetric-Modulated Arc Therapies" OR "Intensity-Modulated Arc Therapy" OR
"Intensity-Modulated Arc" OR "Helical Tomotherapy" OR "helical")
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3.
Seleção dos estudos
Inicialmente selecionados pelo título, sequencialmente pelo resumo, e por fim através de seu texto completo, sendo
este último submetido a avaliação crítica e extração dos resultados relativos aos desfechos.
A população estudada foi composta por pacientes do sexo feminino, de todas as idades, portadores de câncer da
pelve feminina independente do sítio primário, do tipo histológico, do estadiamento, do contexto de tratamento
(neoadjuvante, radical ou adjuvante) e da presença de comorbidades. Foram aceitas pacientes que receberam
quimioterapia (neoadjuvante, radical ou adjuvante); complemento de dose (boost) e/ou braquiterapia.
3.1. Idioma
Foram incluídos estudos disponíveis na língua portuguesa, espanhola ou inglesa.
3.2. Segundo a publicação
Somente os trabalhos cujos textos completos se encontravam disponíveis foram considerados para avaliação
crítica.
3.3. Avaliação crítica e força da evidência
Os artigos foram selecionados a partir da avaliação crítica utilizando os instrumentos (escores) propostos por
Jadad31 e Oxford32; foram usadas as referências com maior grau de evidência.
Os artigos foram selecionados a partir de avaliação crítica para busca principalmente de ensaios clínicos
aleatorizados de fase III.
4.
Extração dos resultados e recomendação
As recomendações foram elaboradas a partir de discussão com o grupo elaborador composto por três membros da
Sociedade Brasileira de Radioterapia. A diretriz foi revisada por um grupo especializado.
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