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RESUMO 

Ortega CD. Avaliação do desempenho da tomografia computadorizada de 

pelve com contraste no estadiamento local do câncer de reto para seleção 

de pacientes com alto risco para recidiva local [Tese]. São Paulo: Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 

A adequação das opções terapêuticas para o adenocarcinoma de reto é 
dependente do estadiamento da lesão primária, feito por ressonância 
magnética (RM) dirigida. A RM é capaz de detectar fatores de mau 
prognóstico associados a alto risco de recidiva pélvica, selecionando 
pacientes que se beneficiam de tratamento neoadjuvante pré-operatório e 
diferenciando-os daqueles que podem ser operados após o diagnóstico, sem 
risco aumentado de recidiva local. No contexto de escassez de recursos e 
baixa disponibilidade da RM, a tomografia computadorizada (TC) poderia 
auxiliar nesta seleção de pacientes com fatores de mau prognóstico, agindo 
como um método de triagem para detecção de lesões avançadas que teriam 
indicação de tratamento neoadjuvante. O objetivo do presente estudo é 
avaliar o desempenho da TC no estadiamento local da neoplasia de reto para 
seleção de pacientes com fatores de mau prognóstico associados a alto risco 
para recidiva local. Cento e oitenta pacientes com diagnóstico histopatológico 
de adenocarcinoma de reto e sem tratamento prévio foram retrospectivamente 
analisados por dois radiologistas cegos a outros dados clínicos. As imagens 
de tomografia foram submetidas a reconstrução multiplanar, e a lesão 
primária foi analisada no eixo axial do reto, semelhante ao que é utilizado para 
análise por RM. Os critérios avaliados por TC foram: estadiamento T3c-d ou 
T4, estadiamento N2, acometimento da fáscia mesorretal, presença de 
invasão vascular extramural ou linfonodos pélvicos laterais acometidos. Os 
achados da TC foram comparados aos obtidos por RM. Os resultados 
mostraram que a TC foi capaz de detectar 108 de 128 pacientes com critérios 
de mau prognóstico, com sensibilidade de 84%, especificidade de 79%, valor 
preditivo positivo de 91% e valor preditivo negativo de 67%. O desempenho 
da TC foi superior quando avaliou tumores a mais de 5 cm da borda anal, 
mostrando sensibilidade de 89%, especificidade de 86%, valor preditivo 
positivo de 93% e valor preditivo negativo de 80%. Caso fosse utilizada para 
seleção dos critérios de mau prognóstico nesta população, a TC teria reduzido 
o número necessário de exames de RM em 52%. 

Descritores: Neoplasia do reto; Diagnóstico por imagem; Estadiamento de 

neoplasias; Imagem por ressonância magnética; Imagem por tomografia 

computadorizada; Acurácia. 



ABSTRACT 

Ortega CD. Computed tomography to triage selection of patients with rectal 

cancer and increased risk for local recurrence [Thesis]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2019. 

In order to tailor the most appropriate treatment option for rectal cancer, 
accurate staging is necessary. Patients with high risk of local recurrence may 
benefit from preoperative neoadjuvant treatment. In contrast, in patients with 
no risk of local recurrence, upfront surgery avoids radiation-related toxicity 
with good oncologic prognosis. The optimal staging strategy includes 
magnetic resonance imaging (MRI), which is the most accurate method of 
detecting lesions with high risk of local recurrence. When MRI is not available 
to all patients, computed tomography (CT) could possibly detect high risk 
features, avoiding delays without an adverse effect on primary treatment 
decisions. The purpose of this study is to evaluate CT staging accuracy to 
detect high risk of local recurrence in patients with rectal cancer. One 
hundred and eighty patients with biopsy-proven adenocarcinoma and no 
previous treatment were retrospectively studied. CT and MR images were 
reviewed by two blinded and independent radiologists. CT multiplanar 
reformatting allowed true axial images as seen by MRI. High-risk for local 
recurrence features were as follows: T3c-d or T4 status; N2 status; 
extramural venous invasion, mesorectal fascia involvement, and lateral pelvic 
lymph nodes. MRI was considered the reference standard. The results 
showed CT sensitivity of 84%, specificity of 79%, positive predictive value of 
91% and negative predictive value of 67% for detection of any high risk of 
local recurrence feature. When tumors lying 5 cm above the anal verge were 
considered, CT sensitivity was 89%, specificity was 86%, positive predictive 
value was 93% and negative predictive value was 80%. CT staging would 
have reduced the need for 52% of MRI scans. 

Descriptors: Rectal neoplasm; Diagnostic imaging; Neoplasm staging; 

Magnetic resonance imaging; Computed tomography; Accuracy. 
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O adenocarcinoma de reto é neoplasia de alta incidência no mundo e 

causa frequente de mortalidade por câncer1,2. Trata-se de doença complexa, 

de tratamento multidisciplinar, cujos principais objetivos visam reduzir o risco 

de recidiva local e reduzir o risco de disseminação sistêmica, pretendendo 

cura, boas taxas de sobrevida global e sobrevida livre de doença3,4. 

Na história natural do adenocarcinoma de reto, o crescimento da 

lesão a partir da mucosa leva ao acometimento das camadas da parede do 

reto, seguido de extensão além da muscular própria com invasão da gordura 

mesorretal circundante e, finalmente, infiltração de órgãos adjacentes. 

Quanto maior a profundidade de infiltração parietal e da gordura mesorretal 

pela lesão, maior o risco de disseminação linfática e vascular, com 

consequente maior risco de metástases à distância5,6. 

O tratamento cirúrgico radical do adenocarcinoma de reto é feito pela 

cirurgia de excisão total do mesorreto, cuja margem de ressecção 

circunferencial é a fáscia mesorretal7-9. Fatores determinantes do sucesso do 

tratamento cirúrgico do câncer de reto são: a ressecção do tumor com 

margens livres7,8,10 e a retirada em conjunto da via de disseminação linfática 

com preservação da integridade do mesorreto7,8,11. Na técnica cirúrgica de 

excisão total do mesorreto, o reto e o mesorreto, este contendo gordura, 

estruturas vasculares e linfonodos potencialmente acometidos por tumor são 
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retirados em bloco (Figura 1), contribuindo para redução das taxas de 

recidiva local9,11. 

 

Figura 1 - Produto da ressecção de neoplasia de reto com técnica de excisão total do 
mesorreto, observando-se a retirada em bloco do reto e da gordura 
mesorretal. A superfície brilhante é a porção recoberta pelo peritônio e a 
superfície rugosa é a porção recoberta pela fáscia mesorretal. A ligadura 
vascular está à direita, onde se localiza a parte cranial da peça 

Associado à técnica de excisão total do mesorreto, o tratamento 

quimioterápico e radioterápico neoadjuvante é fundamental para a melhoria 

dos resultados cirúrgicos da neoplasia de reto, principalmente quando se 

consideram tumores avançados12,13. O tratamento neoadjuvante permite 

esterilização angiolinfática do mesorreto, além de redução das dimensões do 

tumor e ampliação da distância da lesão à fáscia mesorretal. Desta maneira, 

o tratamento neoadjuvante possibilita maiores taxas de margens livres na 

cirurgia e menor probabilidade de recidiva local14-16. 
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Há evidências de que, para reduzir as taxas de recidiva local, o 

tratamento neoadjuvante pré-operatório é mais eficaz e menos tóxico do que 

o tratamento adjuvante pós-operatório12,13,17. Em virtude de toxicidade e de 

efeitos adversos possíveis, o tratamento neoadjuvante deve ser utilizado 

somente nos pacientes que tenham alto risco para recidiva local18,19 ou em 

pacientes que estejam em risco para amputação do reto20. Logo, pacientes 

com tumores com fatores de mau prognóstico preditores de recidiva local ou 

em risco de amputação de reto beneficiam-se de terapia neoadjuvante. Em 

contrapartida, pacientes sem fatores de risco para recidiva local devem ser 

operados sem tratamento radioterápico pré-operatório, de forma a se 

evitarem os possíveis efeitos adversos da radioterapia21. 

Desta maneira, a pesquisa de fatores de risco para recidiva no 

estadiamento inicial por métodos de imagem é fundamental para guiar a 

decisão terapêutica de: a) neoadjuvância seguida de cirurgia ou b) cirurgia 

sem tratamento radioterápico e quimioterápico pré-operatório21,22. Entre os 

critérios de mau prognóstico do câncer de reto avaliáveis por métodos de 

imagem, destacam-se: infiltração da gordura do mesorreto por mais que 5 

mm de profundidade, número de linfonodos acometidos, presença de 

invasão vascular extramural e positividade da fáscia mesorretal14,23. 

Atualmente, o método de escolha para estadiamento local inicial do 

câncer de reto é a ressonância magnética (RM) com protocolo dirigido para 

avaliação do reto24,25. A RM é considerada o método padrão-ouro para 

detectar fatores de mau prognóstico preditores de recidiva local no 

estadiamento inicial dos pacientes25,26. 
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Em condições ideais, o estadiamento dos pacientes após o 

diagnóstico de câncer de reto é feito por meio de RM de pelve para 

avaliação local e tomografia computadorizada (TC) de tórax e abdome para 

estadiamento sistêmico27. Após o tratamento neoadjuvante, novas RM e TC 

de reestadiamento são realizadas para avaliação da resposta ao tratamento, 

mapeamento da lesão para guiar o procedimento cirúrgico e pesquisa de 

metástases à distância28. 

No atual contexto da saúde pública do país, nem sempre é possível 

seguir estas recomendações em virtude da menor disponibilidade da RM 

em serviços públicos. Muitas vezes, os pacientes realizam o estadiamento 

sistêmico por TC e aguardam mais tempo para que o estadiamento local 

por RM seja possível. Apesar de a TC ter menor sensibilidade na 

avaliação dos critérios de mau prognóstico pela menor resolução de 

contraste, a TC consegue ser específica na avaliação de tumores 

volumosos que invadem outros órgãos. Nestes casos selecionados, é 

possível que a TC permita indicar neoadjuvância e que um estudo de RM 

não modifique esta decisão29-32. 

Na instituição em que foi realizado o presente estudo, todos os 

pacientes com diagnóstico de neoplasia de reto são submetidos ao 

estadiamento local com RM de pelve. Em instituições onde a RM não se 

encontra disponível, é possível que alguns pacientes possam ter fatores de 

mau prognóstico detectáveis pela TC. Nestes casos, um exame de RM 

poderia ser poupado, abreviando o tempo para início do tratamento e 

beneficiando esta população. 
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Uma possibilidade de fluxo de atendimento dos pacientes seria a de 

estadiar os pacientes por meio da TC do abdome superior e pelve que é feita 

para avaliação sistêmica. Neste cenário, a TC teria função de rastreamento 

de fatores de mau prognóstico. Caso fossem detectados fatores de mau 

prognóstico que indiquem tratamento neoadjuvante já pela TC, o paciente 

seria encaminhado à radioterapia. Caso não fossem detectados fatores de 

mau prognóstico pela TC, o paciente seria submetido à RM para verificar se: 

a TC está correta e o paciente pode ser seguramente operado, ou se a TC 

está incorreta e o paciente necessita de neoadjuvância (Figura 2). Após a 

neoadjuvância, o reestadiamento ocorreria normalmente com a RM. Este 

fluxo de atendimento poderia desonerar o sistema de saúde e abreviar o 

tempo que o paciente aguarda para iniciar o tratamento neoadjuvante por 

atraso na realização da RM.  

 

Figura 2 - Fluxo proposto para avaliação dos pacientes com diagnóstico de 
adenocarcinoma de reto em cenário de menor acesso à RM 
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No entanto, para estabelecer esta proposta na prática clínica, é 

necessário verificar: qual a acurácia da TC para detecção dos fatores de 

mau prognóstico, qual o valor preditivo positivo da TC, quais parâmetros 

conferem o melhor resultado para estadiamento pela TC, quais subgrupos 

de pacientes tem resultado satisfatório no estadiamento por TC e se a 

ausência do exame de estadiamento inicial pode prejudicar o 

reestadiamento após a terapia neoadjuvante. 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 
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Considerando a hipótese de a tomografia de abdome e pelve usada para 

estadiamento sistêmico poder ser capaz de selecionar alguns pacientes com 

tumores de reto com mau prognóstico que necessitam de tratamento 

neoadjuvante, reduzindo a necessidade do estudo de ressonância e abreviando 

o tempo para início do tratamento, o objetivo primário deste estudo é: 

1) Avaliar a acurácia da tomografia em comparação à ressonância 

magnética no estadiamento inicial de tumores de reto para 

identificação de critérios de mau prognóstico que indiquem alto 

risco de recidiva local. 

Os objetivos secundários são: 

2) Selecionar os parâmetros adequados para avaliação dos tumores 

de reto por TC; 

3) Avaliar em qual subgrupo de pacientes a TC tem maior valor 

preditivo positivo; 

4) Avaliar se a interpretação do grau de regressão tumoral e do 

acometimento da fáscia mesorretal no estudo de reestadiamento 

é modificada pela ausência do exame de estadiamento inicial. 

5) Estimar o número de exames de RM que seriam poupados caso o 

fluxo de triagem dos pacientes pela TC seja factível. 
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Neoplasias de reto ocupam posições relevantes entre as principais 

causas de morbimortalidade na população brasileira e mundial33. O 

tratamento de escolha do câncer de reto é a ressecção cirúrgica. No 

passado, os resultados cirúrgicos eram insatisfatórios, com altas taxas de 

recidiva local10,14. As melhorias dos resultados do tratamento cirúrgico foram 

em parte decorrentes da padronização das técnicas de ressecção com 

utilização da técnica de excisão total do mesorreto8,9. 

A excisão total do mesorreto preconiza a ressecção em bloco não 

somente do reto, mas também da gordura mesorretal que envolve o reto, 

contendo as estruturas linfovasculares, todos envelopados pela fáscia 

mesorretal14. A fáscia mesorretal é uma estrutura de tecido conectivo que 

circunda o mesorreto na face não recoberta pelo peritônio e constitui a 

margem de ressecção circunferencial da excisão total do mesorreto34. Com a 

sistematização desta técnica, foi possível reduzir as taxas de recidiva local 

por remoção de possíveis focos de tumor disseminados ao longo do 

mesorreto, tanto na forma de linfonodos acometidos quanto de invasão 

vascular extramural ou depósitos tumorais. Previamente, estes focos 

provavelmente constituíam remanescentes de tumor deixados na pelve e 

eram responsáveis em parte pelas altas taxas de recidiva local na era pré-

excisão total do mesorreto7,9. 
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É desejável que a doença seja diagnosticada em estadios iniciais. 

Nas fases iniciais, o tratamento cirúrgico tem melhores resultados, com 

maior probabilidade de ressecção com margens livres, menor risco de 

recidiva local e menor risco de acometimento linfonodal e vascular, 

reduzindo o risco de metástases sistêmicas5.  

Alguns pacientes recebem o diagnóstico tardiamente, quando a lesão 

é localmente mais avançada. Nestes casos, há extensão do tumor além da 

camada muscular própria do reto, com infiltração da gordura mesorretal e/ou 

linfonodos acometidos. Além disso, tumores mais avançados podem atingir a 

fáscia mesorretal e, quando operados, terem margem de ressecção 

circunferencial positiva, levando a aumento do risco de recidiva local16. 

Portanto, tumores avançados estão relacionados a pior prognóstico, com 

maior risco de recidiva local e maior risco de doença metastática6. 

Com a finalidade de definir em qual categoria os pacientes se 

enquadram, é necessário definir o estadiamento após o diagnóstico da 

neoplasia do reto para predizer o prognóstico e definir a qual abordagem 

terapêutica o paciente será submetido27,35,36. 
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3.1 Aspectos Patológicos de Mau Prognóstico Avaliáveis por Imagem 

Entre os fatores patológicos avaliáveis por imagem que conferem pior 

prognóstico aos pacientes com câncer de reto, com aumento do risco de 

recidiva pélvica, podem ser destacados: o grau de infiltração da gordura 

mesorretal pela lesão por mais que 5 mm de profundidade ou o 

acometimento peritoneal – estadio T3c,d-T4 –, a presença de mais de três 

linfonodos mesorretais acometidos – estadio N2 –, acometimento da fáscia 

mesorretal, invasão vascular extramural e linfonodos pélvicos laterais – 

externos à fáscia mesorretal – acometidos23,26,36. Os critérios de 

estadiamento da Union for International Cancer Control (UICC) estão 

descritos no Quadro 1. 

Quadro 1 - Classificação dos tumores de reto de acordo com o grau de 

infiltração parietal 

Estadio Grau de invasão 

Tis Mucosa 

T1 Submucosa 

T2 Muscular própria 

T3 Tecido perirretal 

T4 Peritônio ou outras vísceras 

N0 Sem linfonodos acometidos 

N1 Até três linfonodos regionais 

N2 Mais de três linfonodos regionais 

A profundidade de infiltração da parede e da gordura mesorretal pelo 

tumor – estadio T – tem significado prognóstico6,37. A sobrevida dos 

pacientes diminui na medida em que há maior infiltração em profundidade 

pelo tumor. Assim, lesões restritas à camada muscular própria tem melhor 

prognóstico que tumores que se estendem à gordura mesorretal, a outros 

órgãos ou ao peritônio38.  
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Dentre os tumores que infiltram a gordura mesorretal – T3 – existe um 

espectro de lesões que variam desde tumores que infiltram minimamente a 

gordura mesorretal, sem efeito de pior prognóstico, a lesões que infiltram 

profundamente a gordura mesorretal, acometendo inclusive a fáscia. 

Portanto, é necessário subclassificar as lesões T3, e esta subclassificação é 

graduada pela medida da profundidade de invasão avaliada em milímetros38 

(Quadro 2). Sabe-se que a sobrevida de pacientes com lesões que infiltram 

o mesorreto por mais de 5 mm é estatisticamente inferior a pacientes com 

lesões que infiltram o mesorreto por até 5 mm37,38. Lesões retais altas 

avançadas podem ainda estar associadas a pior prognóstico pelo risco de 

infiltração do peritônio (T4) e consequente risco de metástases 

peritoneais37,39. 

Quadro 2 - Subclassificação do estadiamento T 

Subestadiamento T Profundidade 

T3a 1 mm 

T3b ≤ 5 mm 

T3c 5-15 mm 

T3d >15 mm 

O acometimento de mais de três linfonodos mesorretais é critério de 

mau prognóstico40 e o acometimento de linfonodos externos à fáscia 

mesorretal está associado a menor sobrevida41.  

Tumores localmente avançados, na medida em que crescem, 

estendem-se além da camada muscular própria e infiltram a gordura 

mesorretal, podendo atingir a fáscia mesorretal. Nos casos em que a fáscia 

mesorretal está comprometida, há risco de positividade da margem de 
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ressecção circunferencial, resultando em aumento do risco de recidiva 

pélvica10,25. O acometimento da margem de ressecção circunferencial na 

peça cirúrgica é o fator de risco mais relevante para recidiva local16,42. 

Outro preditor relevante de mau prognóstico é invasão vascular 

extramural. A presença de tumor ao longo da luz das veias no mesorreto é 

uma variável independente que prediz doença metastática e menor 

sobrevida mesmo em pacientes sem linfonodos acometidos. Pode ainda 

levar à positividade da margem de ressecção circunferencial23. 

Portanto, em se tratando de câncer de reto, é possível estar diante de 

dois cenários distintos no momento do estadiamento inicial: o paciente com 

doença localizada, em que o tratamento cirúrgico permite cura da doença 

pélvica, e o paciente com doença localmente avançada, em que o 

tratamento cirúrgico isolado pode estar relacionado a altas taxas de recidiva 

pélvica. Neste último grupo, o tratamento neoadjuvante tem papel relevante 

para melhoria dos desfechos clínicos12,13,27.  



REVISÃO DA LITERATURA - 16 

 

3.2 Tratamento Neoadjuvante 

Além do aprimoramento da técnica cirúrgica com a utilização da 

excisão total do mesorreto, outra intervenção que permitiu a melhoria dos 

resultados locais do tratamento da neoplasia de reto foi a radioterapia12,13,17. 

A radioterapia reduz as dimensões da lesão primária e amplia a distância do 

tumor à fáscia mesorretal. Diversos estudos clínicos prospectivos 

randomizados já mostraram benefício de radioterapia neoadjuvante 

associada ou não a quimioterapia, com redução das taxas de recidiva local 

quando comparada à radioterapia pós-operatória feita caso os pacientes 

tivessem positividade da margem de ressecção12,13,16,17. 

A despeito de o tratamento neoadjuvante não ter efeito sobre a 

sobrevida global dos pacientes, recidiva pélvica é fator de grande morbidade 

por estar relacionada a dor intratável e a potencial metastático42. Portanto, 

controlar a doença pélvica é fundamental, e daí justifica-se uso de 

tratamento neoadjuvante. No entanto, o tratamento radioterápico tem efeitos 

adversos e deve ser evitado em pacientes que não tenham fatores de risco 

para recidiva local18,19 ou risco de amputação de reto. 

Desta forma, é necessário que o estadiamento inicial por imagem seja 

capaz de distinguir estes dois grupos. O grupo que tem fatores de mau 

prognóstico ou risco de amputação deve ser selecionado para tratamento 

neoadjuvante com radioterapia e o grupo que não tem fatores de mau 

prognóstico deve ser submetido a cirurgia21,22 para que a morbidade 

associada ao tratamento neoadjuvante seja evitada. 
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Os critérios de indicação de tratamento com quimio e radioterapia 

neoadjuvantes podem variar conforme a instituição. Caso sejam adotados os 

protocolos clínicos utilizados pela National Comprehensive Cancer Network 

(NCCN), os pacientes estadiados por RM mostrando tumores T3, 

independentemente da subclassificação, ou com linfonodos mesorretais 

acometidos, ou com fáscia mesorretal acometida são encaminhados a 

tratamento neoadjuvante43. Caso sejam adotados os protocolos clínicos 

utilizados pela European Society for Medical Oncology (ESMO), os pacientes 

estadiados por RM mostrando fáscia mesorretal acometida, ou invasão 

vascular extramural, ou tumores T3c-d ou T4 são encaminhados a 

tratamento neoadjuvante. Tumores com linfonodos mesorretais acometidos 

sem outros critérios de risco são encaminhados a cirurgia de excisão total do 

mesorreto já que a relação do tumor com a fáscia mesorretal é mais 

relevante do que o estadiamento linfonodal nesta tomada de decisão27.  
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3.3 Estadiamento por Imagem  

Ultrassonografia endoanal é método que pode ser utilizado em parte 

dos pacientes com câncer de reto. Tumores altos, obstrutivos, vegetantes ou 

polipoides podem ser de difícil avaliação. O método tem boa acurácia para 

avaliar lesões precoces. É o método de escolha para estudar lesões restritas 

à camada muscular própria. Pelo campo de visão reduzido, extensão à 

gordura mesorretal, acometimento da fáscia mesorretal e detecção de 

linfonodos acometidos podem ter avaliação limitada44.  

Tomografia computadorizada é o método de escolha para 

estadiamento sistêmico dos pacientes com câncer de reto. Após 

administração de contraste intravenoso, é realizada aquisição de imagens do 

tórax, abdome e pelve. Como método de avaliação local da lesão primária, a 

tomografia tem limitações pela baixa resolução de contraste entre as 

camadas do reto30,31,45. Diversos estudos já avaliaram o estadiamento da 

neoplasia de reto por TC e mostraram baixa acurácia no estadiamento T e 

N29,30,46, mas melhor desempenho na avaliação do estadiamento T em se 

tratando de tumores avançados.  

Inicialmente, o foco dos estudos que avaliaram o desempenho da TC 

era somente o estadiamento pelos critérios TNM. Estudos feitos nos anos de 

1990 utilizaram tomógrafos helicoidais sem a tecnologia de multidetectores, 

adquiriram imagens com cortes grossos e sem possibilidade de 

reconstruções multiplanares. Atualmente, com o avanço dos aparelhos, as 

imagens volumétricas obtidas permitem reconstruções multiplanares mais 
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adequadas para o estadiamento. Portanto, os resultados dos estudos 

antigos são pouco aplicáveis para utilização na prática atual47. 

Estudo realizado por Chiesura-Corona et al.46, publicado em 2001, 

incluiu 105 pacientes e tinha como objetivo avaliar a acurácia da TC no 

estadiamento pelos critérios T e N de lesões precoces. Nesta casuística, 61 

casos da amostra (58%) era composta de lesões ≤T2, não foi feita a 

subclassificação das lesões T3 e nem análise do acometimento da fáscia 

mesorretal ou de invasão vascular extramural. O objetivo do estudo era 

avaliar lesões com estadiamento inicial, diferentemente do intuito de 

selecionar os tumores avançados candidatos a radioterapia. Portanto, o 

resultado deste estudo é dificilmente aplicável para a proposta de selecionar 

os candidatos com fatores de mau prognóstico já que poucos eram os 

sujeitos com lesões avançadas. 

Estudos antigos publicados até o ano 2002 e reunidos em metanálise 

publicada em 2004 limitaram-se a avaliar o desempenho da TC pelos 

critérios do sistema TNM. Nestes estudos, não foi estudada a acurácia da 

TC na avaliação de outros critérios relevantes para o tratamento do câncer 

de reto, como por exemplo da fáscia mesorretal e de invasão vascular 

extramural porque não se conhecia a relevância destes preditores à época48.  

Estudo realizado por Kulinna et al.32 e publicado em 2004, utilizou-se 

de tomografia de multidectores com distensão líquida do reto para 

estadiamento de neoplasias. A avaliação incluiu os parâmetros de estadio T 

e N, e o padrão-ouro foi o relatório anatomopatológico. O objetivo avaliou o 

benefício de incluir reformatações multiplanares para a análise. O uso de 
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reformatações multiplanares aumentou a acurácia da avaliação por TC30-32. 

No entanto, tumores classificados como T3 ou N+ receberam tratamento 

neoadjuvante, limitando a análise da acurácia do método. Além disso, as 

imagens foram avaliadas nos planos sagital, coronal e axial verdadeiros e 

não angulados pelas paredes retais e, novamente, os outros parâmetros 

relevantes além do estadiamento T e N não foram incluídos.  

Um dos primeiros estudos a incluir a fáscia mesorretal na avaliação 

do estadiamento por TC foi publicado por Sinha et al.30 em 2006. O estudo 

avaliou a acurácia do estadiamento por meio de tomografia de 

multidetectores de 16 canais e reformatações multiplanares. Incluiu a análise 

retrospectiva de 69 pacientes e o padrão-ouro foi o resultado 

anatomopatológico. O valor preditivo positivo da TC para avaliar o estadio T 

foi maior nos casos mais avançados. No entanto, de forma semelhante ao 

estudo de Kulinna et al.32, os casos avançados foram tratados com 

quimiorradioterapia antes da cirurgia, limitando a comparação. 

Outro estudo relevante a incluir a avaliação da fáscia mesorretal foi 

publicado em 2007 por Vliegen et al.45. Na casuística contendo poucos tumores 

avançados, foi feita análise da fáscia mesorretal por meio de tomografia e 

utilizando a RM como padrão-ouro. A acurácia da TC foi insatisfatória, 

principalmente em lesões baixas. No entanto, foram utilizados cortes de 5 mm 

sem reformatações multiplanares, o que pode ter limitado a análise45. 

O estudo mais recente relacionado ao estadiamento local do câncer 

de reto por TC foi publicado em 2011 por Ahmetoğlu et al.31. Neste estudo, 

37 pacientes foram incluídos para estadiamento local do câncer de reto por 
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TC. Reconstruções multiplanares foram utilizadas e a comparação foi feita 

com o estadiamento anatomopatológico. Os critérios analisados foram o 

estadiamento T, N e o status da fáscia mesorretal. Algumas limitações deste 

estudo relacionam-se aos critérios adotados para estadiamento. Todos os 

tumores que invadiam a fáscia mesorretal foram classificados como T4 e 

linfonodos mesorretais a menos de 1 mm da fáscia mesorretal tornavam-na 

acometida. Além da questão do estadiamento, outra limitação do estudo foi 

que tumores considerados avançados foram submetidos a neoadjuvância. A 

despeito das limitações, o valor preditivo da TC para classificar as lesões 

como >T2 ou N+ foi 89% e para estadiar a fáscia mesorretal foi de 86%. 

Faltam estudos que analisem conjuntamente todos os parâmetros 

indicativos de mau prognóstico no estadiamento inicial do câncer do reto 

utilizado atualmente, incluindo, além dos parâmetros T e N, critérios como a 

subclassificação dos tumores T3, a presença de invasão vascular 

extramural, o acometimento da fáscia mesorretal e a presença de linfonodos 

pélvicos laterais acometidos. 

Ressonância magnética com protocolo de alta resolução dirigido para 

estudo do reto49 é o exame de escolha para estadiamento das neoplasias do 

reto. Pela alta resolução de contraste, a RM permite visualização da relação 

da lesão primária com as camadas do reto24, com a gordura mesorretal e 

com a fáscia mesorretal50. Permite ainda detecção de sinais de invasão 

vascular extramural e avaliação de linfonodos externos à fáscia mesorretal. 

Estudo prospectivo e multicêntrico – MERCURY – mostrou que a RM é um 

método robusto que tem alta acurácia na avaliação do grau de infiltração da 
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gordura mesorretal51, de acometimento da fáscia mesorretal e da presença 

de invasão vascular extramural23. 

Atualmente, é o método de escolha para estadiamento inicial e 

detecção dos fatores de mau prognóstico preditores de recidiva local23,26,40,42 

selecionando os candidatos a tratamento neoadjuvante, diferenciando-os 

daqueles que podem ser encaminhados diretamente à cirurgia, sem 

tratamento adicional.  

A RM tem ainda papel no reestadiamento dos pacientes submetidos a 

tratamento neoadjuvante. Após 6 a 12 semanas do término do tratamento 

neoadjuvante, intervalo que é escolha da instituição, os pacientes são 

submetidos a novo estudo de RM. No serviço em que foi realizado o 

presente estudo, os pacientes são reestadiados após 8 semanas do término 

do tratamento radioterápico. Este exame tem por finalidade avaliar resposta 

do tumor ao tratamento e planejar a cirurgia de modo que o objetivo de 

obtenção de margens livres seja alcançado34,52. 

A RM é um método auxiliar na predição da resposta do tumor ao 

tratamento neoadjuvante por meio do grau de regressão do tumor (TRG)52,53. 

Tumores que respondem bem ao tratamento apresentam fibrose no 

anatomopatológico, traduzido por redução do sinal nas sequências 

ponderadas em T2 na RM52. Assim, a boa resposta ao tratamento 

neoadjuvante apresenta-se com hipossinal em T2, ao passo que a resposta 

pobre permanece com predomínio do sinal intermediário característico da 

lesão28,52. Este critério de resposta é quantificado pela RM pela análise 

visual em cinco categorias (Quadro 3). 
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Quadro 3 - Classificação do grau de regressão tumoral pela RM 

TRG  

1 Somente sinal de fibrose 

2 Predomínio de sinal de fibrose 

3 50% de sinal de fibrose; 50% de sinal de tumor 

4 Predomínio de sinal de tumor 

5 Somente sinal de tumor 

O TRG visto por RM tem valor prognóstico, com taxas de sobrevida 

global e sobrevida livre de doença significativamente melhores no grupo que 

tem pelo menos 50% de sinal de fibrose quando comparado ao grupo que 

tem predomínio de sinal de tumor52,53. Há ampla discussão na literatura a 

respeito de qual critério de reposta ao tratamento radioterápico seleciona os 

bons respondedores, mas alguns autores consideram que os bons 

respondedores são os TRG1-254. 

Tumores mucinosos constituem um grupo distinto de lesões por não 

apresentarem o mesmo padrão de resposta à radioterapia. Em geral, após 

tratamento, as lesões mucinosas apresentam aumento do sinal nas 

sequências ponderadas em T2. Tumores mucinosos estão associados a pior 

prognóstico quando comparados a tumores não mucinosos55. 

Além de ser marcador prognóstico, a resposta ao tratamento 

neoadjuvante deve ser avaliada no estudo de reestadiamento porque 

pacientes selecionados, com lesões com boa resposta ao tratamento 

neoadjuvante, podem ser candidatos a estratégias de preservação de órgão, 

principalmente se a cirurgia resulta em amputação com colostomia definitiva 

20,56,57. 
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O exame de imagem não é o único parâmetro utilizado na avaliação 

da resposta ao tratamento neoadjuvante. Outros critérios, como o exame 

clínico com toque retal e o achado endoscópico, são relevantes para a 

tomada de decisão clínica58-60. Após o reestadiamento, as opções 

terapêuticas podem ser individualizadas de acordo com a resposta ao 

tratamento. Variam de proceder com tratamento cirúrgico radical até outras 

opções de tentativa preservação retal, como ressecção local, observação 

clínica com reavaliação por intervalo maior nos bons respondedores, ou até 

mesmo de não operar os pacientes com resposta clínica completa61,62. 

Desta maneira, os papéis do exame de reestadiamento são 

principalmente: avaliar se houve boa resposta ao tratamento para indicar 

tratamento menos radical e planejar a ressecção cirúrgica nos demais 

pacientes28,35,52. 

O planejamento cirúrgico durante o reestadiamento objetiva estudar a 

relação da lesão com a fáscia mesorretal visto que o acometimento da fáscia 

mesorretal é o principal fator de risco para margem de ressecção 

circunferencial positiva63. No planejamento cirúrgico, o exame avalia se: a) a 

fáscia mesorretal está livre e uma cirurgia de excisão total do mesorreto é 

suficiente para obtenção de margens livres, ou b) a fáscia mesorretal está 

acometida e mudança da estratégia cirúrgica, com ressecção mais 

exenterativa, com abordagem além do plano da excisão total do mesorreto, 

é necessária para obtenção de margem de ressecção circunferencial 

negativa3,64. 
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Na instituição em que foi realizado este estudo, a RM é utilizada em 

todos os pacientes que não tenham contraindicação à entrada no magneto. 

No entanto, pode não estar tão disponível em outros centros assistenciais, 

retardando o atendimento dos pacientes com tumor de reto. 

O método de escolha para estadiamento e reestadiamento do tumor 

de reto é a RM. No entanto, é possível que um subgrupo de tumores 

avançados, que claramente apresentem quaisquer dos fatores de mau 

prognóstico que indiquem radioterapia, sejam avaliáveis por tomografia com 

protocolo otimizado e reformatações multiplanares no estadiamento inicial, 

sem prejuízo oncológico para o paciente e sem dificultar o reestadiamento 

após radioterapia. Um estudo que utilize as técnicas mais modernas de 

obtenção de imagens tomográficas com reformatações multiplanares e que 

avalie os diversos parâmetros que atualmente constituem os critérios que 

selecionam a população de alto risco para recidiva pélvica, pode contribuir 

para a seleção adequada dos pacientes que não tem acesso tão fácil ao 

estadiamento por RM. 

 

 



 

 

4 MÉTODOS 
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4.1 Desenho do Estudo e Seleção dos Pacientes 

Este estudo observacional e retrospectivo foi realizado no Instituto de 

Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e no Instituto do Câncer do Estado 

de São Paulo (ICESP) e obteve aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP-FMUSP) em 04/06/2014, número do protocolo 142/14 (Anexo A). Por 

se tratar de um estudo retrospectivo, o termo de consentimento livre e 

esclarecido foi dispensado. 

Os critérios de inclusão foram: 

1) Pacientes com idade maior que 18 anos; 

2) Diagnóstico histológico de adenocarcinoma de reto e sem outra 

neoplasia conhecida; 

3) Relato no prontuário de lesão cuja margem distal está localizada a 

menos de 15 cm da borda anal, medida feita por retoscopia; 

4) Realização de RM de pelve para estadiamento inicial com 

protocolo dirigido e TC de pelve com contraste num intervalo de 

até 30 dias; 

5) Sem tratamento prévio. 
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Os critérios de exclusão foram: 

1) Pacientes com outra neoplasia conhecida, que não tumores 

colorretais sincrônicos; 

2) Pacientes submetidos a quimioterapia para tumores colorretais; 

3) Pacientes submetidos a ressecção local antes do estadiamento 

inicial. 

Foi realizada estimativa da amostra que seria necessária caso o 

estudo fosse prospectivo. O cálculo amostral baseou-se em dados do estudo 

de Ahmetoğlu et al.31, por se tratar do estudo mais recentemente publicado e 

que mais traz informações sobre variáveis relacionadas ao estadiamento. 

Neste estudo, o valor preditivo positivo da TC para detectar qualquer um dos 

fatores de risco para recidiva pélvica estudados foi 89%, 27 sujeitos tiveram 

teste positivo e o erro estimado foi 0,06. O cálculo amostral foi feito com 

base na estimativa de tamanho amostral em testes diagnósticos65. O valor 

encontrado foi de 143 casos. Com uma perda estimada em 15%, seriam 

necessários pelo menos 165 casos.  

Foram selecionados exames realizados entre setembro de 2011 e 

fevereiro de 2014 armazenados no sistema de arquivamento digital (PACS) 

do HCFMUSP e ICESP. A partir do banco de dados da radiologia, foram 

triados os pacientes que fizeram RM de pelve para estadiamento de 

neoplasia de reto. Neste período, a busca resultou em 1416 exames. Destes 

casos, 712 foram excluídos por terem recebido tratamento prévio. Outros 

336 casos não dispunham do exame da pelve no estadiamento inicial por 
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TC. Diagnóstico histológico de outras lesões que não adenocarcinoma 

estava presente em 105 casos. Intervalo maior de 30 dias entre os estudos 

foi encontrado em 21 casos, exame sem contraste em nove casos e 

ressecção local antes dos exames de estadiamento em 19 casos. Em 26 

pacientes, o tumor localizava-se no cólon sigmoide e 10 pacientes tinham 

outros tumores (Figura 3). 

 
Figura 3 - Amostra de pacientes 

O resultado foi uma coorte de 180, portanto suficiente para atender o 

cálculo amostral estimado. Os dados demográficos são mostrados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Características dos pacientes 

Características dos pacientes Valor 

Média de idade 60 (30-87) 

Sexo  

   Homens 101 (56%) 

   Mulheres 79 (44%) 

Altura da lesão (cm)  

   0-5 95 (53%) 

   5-10 73 (40%) 

   >10 12 (7%) 
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4.2 Equipamentos e Técnica de Exame 

Os exames de RM foram feitos em aparelhos GE HDXT 1.5T (GE 

Medical Systems Milwaukee, Winsconsin, EUA), versão do software 15.0 

com bobina cardíaca HD de oito canais e em aparelho GE Discovery MR750 

3.0T (GE Medical Systems Milwaukee, Winsconsin, EUA), versão do 

software DV24 com bobina cardíaca de oito canais. A bobina foi posicionada 

com o centro no plano da sínfise púbica. Não foi utilizado contraste 

endovenoso. Não foi feito preparo intestinal. Agente antiespasmódico 

intravenoso foi administrado imediatamente antes do início do exame com a 

finalidade de reduzir artefatos de movimentação decorrentes do peristaltismo 

intestinal. 

As sequências analisadas foram realizadas com os parâmetros 

descritos no Quadro 4: 

Quadro 4 - Parâmetros utilizados no protocolo da RM 

 1.5T 3.0T 
 Sagital Axial Sagital Axial 

Sequência FRFSE T2 FRFSE T2 FRFSE T2 FRFSE T2 

Tempo de repetição (TR) 3317 ms 3184 ms 5330 ms 8000 ms 

Tempo de eco (TE) 120 ms 105 ms 120 ms 150 ms 

Espessura de corte 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 

Espaçamento 0 0 0 0 

Matriz 256 x 256 256 x 256 288 x 288 288 x 288 

Número de excitações 6 8 4 5 

Field of view (FOV) 20-24 cm 16 cm 20-24 cm 16 cm 

Echo train length 37 16 32 37 

Banda 50 kHz 31,25 kHz 83,33 kHz 62,50 kHz 
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Os exames de TC foram feitos em aparelhos de 16 fileiras, 40 fileiras, 

64 fileiras ou 256 fileiras de multidetectores (Philips Medical Systems, Best, 

Holanda) com técnicas de exame similares. As imagens foram obtidas após 

a administração de contraste iodado intravenoso injetados com fluxo de 2 

mL/s-3 mL/s, com dose de 1,5 mL/s-2,0 mL/Kg. A aquisição das imagens foi 

feita durante apneia com cortes de 1 mm que incluíram o abdome superior e 

a pelve. As imagens foram adquiridas com 120 kVp e 210 mA. O intervalo 

entre a injeção do contraste e o início da aquisição das imagens foi de cerca 

de 70 segundos. Alguns exames foram realizados com administração de 

contraste iodado diluído por via retal, mas o contraste retal não era 

mandatório. As imagens foram reconstruídas com 3 mm de espessura sem 

espaçamento e enviadas ao PACS. 

4.3 Interpretação das Imagens 

As imagens de RM foram interpretadas por radiologista com mais de 5 

anos de experiência em RM de abdome e pelve (Examinador 1), e as 

imagens de TC foram interpretadas por radiologista com mais de 10 anos de 

experiência em TC de abdome e pelve (Examinador 2). Os avaliadores não 

tiveram acesso a dados clínicos, cirúrgicos ou a outros exames diagnósticos. 

As imagens obtidas na tomografia foram submetidas a reconstrução 

multiplanar (MPR) para possibilitar a avaliação de imagens axiais do reto, 

em plano semelhante ao adquirido pela RM (Figura 4).  
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Figura 4 - Tomografia com contraste. Reconstrução multiplanar a partir dos planos 
sagital e coronal (imagens abaixo) para obtenção de imagem axial do reto 
(imagem acima) 

Nas imagens, foram avaliados os seguintes parâmetros que estão 

relacionados a mau prognóstico e indicam benefício de tratamento 

neoadjuvante: 
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4.3.1 Estadiamento T  

O critério utilizado foi a infiltração da gordura mesorretal por mais que 

5 mm de profundidade, invasão de outros órgãos ou do peritônio, ou seja, os 

tumores classificados como T3c-d ou T4. 

Pela RM, foram classificadas como T3 as lesões em que o sinal 

intermediário de tumor interrompeu o baixo sinal da camada muscular 

própria e estendeu-se pela gordura mesorretal. A profundidade de invasão 

foi medida na porção central mais infiltrativa da lesão, perpendicularmente à 

camada muscular própria (Figura 5). Os tumores cuja profundidade de 

invasão foi maior que 5 mm foram considerados de mau prognóstico. Foram 

classificadas como T4 as lesões associadas a espessamento nodular da 

reflexão peritoneal, ou aquelas lesões cujo sinal intermediário relacionado ao 

tumor infiltrou órgãos adjacentes, incluindo o esfíncter externo. 

 
Figura 5 - Ressonância magnética de alta resolução com corte axial do reto mostra 

lesão que se estende além da camada muscular própria e infiltra a gordura 
mesorretal, classificada como T3. A medida da profundidade de invasão da 
gordura mesorretal além da camada muscular própria foi feita 
perpendicularmente à parede do reto, da camada muscular própria até o 
limite da lesão (seta) 
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Pela TC, foram classificados como tumores de mau prognóstico 

aqueles em que a porção sólida se estendeu pela gordura mesorretal por 

mais que 5 mm de profundidade medida na reconstrução MPR do plano 

axial do reto, aqueles que invadiram órgãos adjacentes ou aqueles que se 

estenderam para a reflexão peritoneal (Figura 6).  

 

Figura 6 - Tomografia computadorizada com contraste venoso e por via retal. Imagem 
axial mostra invasão do peritônio e do anexo esquerdo (seta) 

4.3.2 Estadiamento N 

Os critérios da RM utilizados para classificar linfonodos acometidos 

por tumor foram irregularidade dos contornos e heterogeneidade de sinal 

(Figura 7). Tumores com bordas lisas e regulares e sinal homogêneo não 

foram considerados acometidos, independentemente das suas dimensões. 

Casos em que houve três ou mais linfonodos com critérios de acometimento 

foram categorizados como de mau prognóstico. 
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Figura 7 - Ressonância magnética de alta resolução com corte axial do reto mostra 
linfonodo mesorretal com sinal heterogêneo (seta), classificado como 
acometido 

Pela TC, foram classificados como acometidos os linfonodos maiores 

que 0,5 cm no maior eixo (Figura 8) e/ou com sinais de necrose, 

identificados por áreas liquefeitas hipoatenuantes internas (Figura 9). Da 

mesma maneira, mais que três linfonodos acometidos foram critério de mau 

prognóstico. 



MÉTODOS - 36 

 

 

Figura 8 - Tomografia computadorizada com contraste do mesmo caso. Imagem axial 
mostra linfonodo mesorretal classificado como acometido pelas dimensões 

 

Figura 9 - Tomografia computadorizada com contraste. Imagem axial mostra 
linfonodo pélvico lateral com centro hipoatenuante que sugere necrose 
(seta), classificado como acometido 
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4.3.3 Invasão vascular extramural 

Pela RM, sinal de tumor ao longo da luz das veias no mesorreto, 

distendendo-as, ou sinal de tumor envolvendo as estruturas venosas foram 

indicativos de invasão vascular extramural (Figura 10).  

 

Figura 10 - Ressonância magnética de alta resolução com corte sagital mostra lesão 
que invade as veias retais (seta) 

Pela TC, aumento do calibre e realce heterogêneo das veias no 

mesorreto definiram sinais de invasão vascular extramural (Figura 11). 
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Figura 11 - Tomografia com contraste. Reconstrução multiplanar mostra o plano 
sagital e lesão que invade as veias retais (seta) 

4.3.4 Acometimento da fáscia mesorretal 

Tanto pela RM como pela TC, extensão do tumor, invasão vascular 

extramural ou depósitos de tumor a menos de 1 mm da fáscia mesorretal 

definiram acometimento da fáscia mesorretal (Figuras 12 e 13).  
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Figura 12 - Tomografia com contraste. Reconstrução multiplanar a partir dos planos 
sagital e coronal (imagens abaixo) para obtenção de imagem axial do reto 
(imagem acima). Acometimento da fáscia mesorretal no plano de S1 às 7h 
(seta) 

 

Figura 13 - Ressonância magnética de alta resolução com cortes sagital (esquerda) e 
axial do reto (direita) mostra acometimento da fáscia mesorretal no plano 
de S1 de 7 às 8h (seta) 
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4.3.5 Linfonodos pélvicos laterais 

Linfonodos com os mesmos critérios de acometimento neoplásico 

pela TC e pela RM, porém externos à fáscia mesorretal em qualquer número 

foram critérios de mau prognóstico (Figuras 9 e 14). 

 

Figura 14 - Ressonância magnética de alta resolução com corte axial do reto mostra 
linfonodo pélvico lateral com sinal heterogêneo (seta), classificado como 
acometido 

Foram considerados pacientes com fatores de mau prognóstico 

aqueles que apresentaram qualquer um dos parâmetros positivo. Foram 

considerados pacientes sem fatores de mau prognóstico aqueles que tinham 

todos os parâmetros negativos. A avaliação feita pela RM foi considerada o 

padrão-ouro do estadiamento e a avaliação feita pela TC foi o método 

diagnóstico testado na elaboração das tabelas de contingência. Foram 

calculados: sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e 

valor preditivo negativo (VPN) da TC a partir dos critérios analisados.  
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Foi considerado um intervalo de confiança de 95% para avaliação da 

sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo 

negativo. 

Os dados foram coletados e armazenados com o auxílio do programa 

Redcap®. 

4.4 Avaliação dos Exames de Reestadiamento 

Para responder às perguntas secundárias, o Examinador 1 avaliou os 

exames de reestadiamento após tratamento neoadjuvante dos pacientes que 

fizeram radioterapia e tinham sido classificados como tumores de mau 

prognóstico na avaliação inicial por TC. Os exames de reestadiamento foram 

realizados 8 semanas após o término do tratamento radioterápico com 

protocolo de aquisição idêntico ao dos exames de estadiamento inicial e 

cujos parâmetros estão descritos no Quadro 4. 

Na primeira avaliação, as imagens dos exames de reestadiamento 

dos pacientes foram vistas isoladamente, sem o exame de estadiamento 

inicial. Para evitar a lembrança da análise inicial, após 2 meses, as imagens 

de reestadiamento foram analisadas em conjunto com o exame inicial. Nas 

duas situações, foram avaliados os seguintes parâmetros que são 

determinantes para guiar a decisão terapêutica: TRG e acometimento da 

fáscia mesorretal. 

O TRG foi avaliado nas sequências ponderadas em T2 de acordo com 

critérios já descritos, disponíveis no Quadro 3. A fáscia mesorretal foi 

avaliada como livre ou acometida, a depender da presença de sinal de 
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tumor, depósitos tumorais ou sinal de invasão vascular extramural a menos 

de 1 mm de distância.  

Foi avaliado o grau de concordância dos parâmetros TRG e fáscia 

mesorretal entre as duas situações – avaliação somente do exame pós-

radioterapia e avaliação do exame pós-radioterapia em conjunto com o 

exame de estadiamento inicial nos pacientes que tinham fatores de mau 

prognóstico vistos pela TC e tinham realizado radioterapia. Para avaliar a 

concordância entre as análises, foi utilizado o teste de Cohen para avaliação 

do coeficiente de concordância de Kappa. Foi feita análise de concordância 

do TRG entre todas as categorias e entre os TRG1-2, indicativos de melhor 

prognóstico, comparados aos TRG3-5, de pior prognóstico.  

A seguir, foi avaliado o grau de concordância do critério TRG pela RM 

(rmTRG) com o TRG do relatório anatomopatológico, levando-se em 

consideração a primeira situação, em que não há disponibilidade do exame 

inicial, e a segunda situação, em que o exame de reestadiamento é avaliado 

em conjunto com o exame inicial. O intervalo médio entre a realização do 

estudo de RM e a cirurgia foi de 4 semanas. 

A comparação com o relatório anatomopatológico baseou-se no 

critério rmTRG e no grau de regressão tumoral descrito nos relatórios, que 

utilizaram os critérios de Ryan66. Pelos critérios de Ryan, TRG1 e 2 são bons 

respondedores e TRG3 são tumores com resposta pobre.  

Ainda nos exames de reestadiamento, foi feita a mesma análise do 

critério de resposta ao tratamento neoadjuvante após excluírem-se as lesões 

que tiveram componente mucinoso no relatório anatomopatológico. 



 

 

5 RESULTADOS 
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5.1 Acurácia da TC por Todos os Critérios  

A acurácia da TC utilizando-se todos os critérios foi calculada a partir 

dos resultados da Tabela 2. 

Tabela 2 - Acurácia da TC utilizando-se todos os critérios 

 Fatores de mau prognóstico  

 RM Positiva RM Negativa Total 

TC Positiva 108 11 119 

TC Negativa 20 41 61 

Total 128 52  

Quando considerados todos os critérios de mau prognóstico, a 

acurácia da TC foi estimada em:  

1. Sensibilidade: (108/128) 84%; 

2. Especificidade: (41/52) 79%; 

3. Valor preditivo positivo: (108/119) 91%; 

4. Valor preditivo negativo: (41/61) 67%. 
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5.2 Acurácia de Cada Critério Isolado 

5.2.1 Estadio T 

A acurácia da TC na avaliação do estadio T (mais de 5 mm de 

infiltração da gordura) foi calculada a partir dos resultados da Tabela 3. 

Tabela 3 - Acurácia do estadiamento T 

 Estadio T  

 RM Positiva RM Negativa Total 

TC Positiva 79 7 86 

TC Negativa 26 68 94 

Total 105 75  

Avaliando o critério T, a acurácia da TC foi estimada em:  

1. Sensibilidade: (79/105) 75%; 

2. Especificidade: (68/75) 91%; 

3. Valor preditivo positivo: (79/86) 92%;  

4. Valor preditivo negativo: (68/94) 72%. 

5.2.2 Estadio N  

A acurácia da TC na avaliação do estadio N (mais de três linfonodos 

acometidos) foi calculada a partir dos resultados da Tabela 4. 

Tabela 4 - Acurácia do estadiamento N 

 Estadio N  

 RM Positiva RM Negativa Total 

TC Positiva 30 55 85 

TC Negativa 3 92 95 

Total 33 147  
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Avaliando o critério N, a acurácia da TC foi estimada em:  

1. Sensibilidade: (30/33) 91%; 

2. Especificidade: (92/147) 62%; 

3. Valor preditivo positivo: (30/85) 35%;  

4. Valor preditivo negativo: (92/95) 97%. 

5.2.3 Invasão vascular extramural (EMVI)  

A acurácia da TC para avaliação de invasão vascular extramural foi 

calculada a partir dos resultados da Tabela 5. 

Tabela 5 - Acurácia do critério invasão vascular extramural 

 EMVI  
 RM Positiva RM Negativa Total 

TC Positiva 14 0 14 

TC Negativa 88 78 166 

Total 102 78  

Avaliando o critério EMVI, a acurácia da TC foi estimada em:  

1. Sensibilidade: (14/102) 14%; 

2. Especificidade: (78/78) 100%; 

3. Valor preditivo positivo: (14/14) 100%;  

4. Valor preditivo negativo: (78/166) 47%. 
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5.2.4 Fáscia mesorretal 

A acurácia da TC para avaliação da fáscia mesorretal foi calculada a 

partir dos resultados da Tabela 6. 

Tabela 6 - Acurácia do critério fáscia mesorretal 

 Fáscia mesorretal  

 RM Positiva RM Negativa Total 

TC Positiva 44 9 53 

TC Negativa 43 84 127 

Total 87 93  

Avaliando o critério fáscia mesorretal, a acurácia da TC foi estimada em:  

1. Sensibilidade: (44/87) 50%; 

2. Especificidade: (84/93) 90%; 

3. Valor preditivo positivo: (44/53) 83%;  

4. Valor preditivo negativo: (84/127) 66%. 

5.2.5 Linfonodos pélvicos laterais 

A acurácia da TC para avaliação de linfonodos pélvicos laterais foi 

calculada a partir dos resultados da Tabela 7. 

Tabela 7 - Acurácia do critério linfonodos pélvicos laterais 

 Linfonodos pélvicos laterais  

 RM Positiva RM Negativa Total 

TC Positiva 20 14 34 

TC Negativa 13 133 146 

Total 33 147  
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Avaliando o critério acometimento de linfonodos pélvicos laterais, a 

acurácia da TC foi estimada em:  

1. Sensibilidade: (20/33) 61%; 

2. Especificidade: (133/147) 90%; 

3. Valor preditivo positivo: (20/34) 59%;  

4. Valor preditivo negativo: (133/146) 91%. 

5.3 Acurácia Sem Considerar o Estadiamento Linfonodal 

Quando todos os critérios foram utilizados, o número de falsos 

positivos foi 11. Dos 11 falsos positivos, oito foram causados exclusivamente 

por superestadiamento linfonodal da TC em relação à RM. Nas outras três 

situações em que houve falsos positivos, a divergência foi decorrente de 

superestadiamento do parâmetro T e/ou da fáscia mesorretal. 

O cálculo das variáveis relacionadas à acurácia foi feito sem inclusão 

do estadiamento linfonodal e está mostrado na Tabela 8.  

Tabela 8 - Acurácia dos fatores de mau prognóstico excetuando-se 

linfonodos 

 Fatores de mau prognóstico exceto linfonodos  

 RM Positiva RM Negativa Total 

TC Positiva 87 3 90 

TC Negativa 41 49 90 

Total 128 52  

Ao excluir o estadiamento linfonodal como critério, e avaliando os 

demais critérios de mau prognóstico, a acurácia da TC foi estimada em:  
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1. Sensibilidade: (87/128) 68%; 

2. Especificidade: (49/52) 94%; 

3. Valor preditivo positivo: (87/90) 97%;  

4. Valor preditivo negativo: (49/90) 54%. 

5.4 Avaliação das Lesões Baixas 

O valor preditivo positivo da TC foi comparado em dois grupos de 

pacientes: os que tinham lesões baixas, que distavam 5 cm ou menos da 

borda anal, e lesões que distavam mais que 5cm da borda anal.  

A análise da TC na avaliação de lesões baixas está na Tabela 9. 

Tabela 9 - Acurácia dos fatores de mau prognóstico em tumores 

baixos 

 Fatores de mau prognóstico em tumores baixos  

 RM Positiva RM Negativa Total 

TC Positiva 57 7 64 

TC Negativa 14 17 31 

Total 71 24  

Para as lesões baixas, a acurácia da TC foi estimada em:  

1. Sensibilidade: (57/71) 80%; 

2. Especificidade: (17/24) 71%; 

3. Valor preditivo positivo: (57/64) 89%;  

4. Valor preditivo negativo: (17/31) 55%. 
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A análise da TC na avaliação das demais lesões, distando mais de 

5cm da borda anal, está na Tabela 10. 

Tabela 10 - Acurácia dos fatores de mau prognóstico excetuando-se 

tumores baixos 

 Fatores de mau prognóstico em tumores não baixos  

 RM Positiva RM Negativa Total 

TC Positiva 51 4 55 

TC Negativa 6 24 30 

Total 57 28  

Para lesões distando mais de 5 cm da borda anal, a acurácia da TC 

foi estimada em:  

1. Sensibilidade: (51/57) 89%; 

2. Especificidade: (24/28) 86%; 

3. Valor preditivo positivo: (51/55) 93%;  

4. Valor preditivo negativo: (24/30) 80%. 

Os critérios utilizados para o estadiamento, os respectivos parâmetros 

de acurácia e os intervalos de confiança estão descritos na Tabela 11. 
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Tabela 11 - Acurácia dos fatores de mau prognóstico e intervalos de 

confiança 

Critério 
Sensibilidade 

(%) 
Especificidade 

(%) 
VPP 
(%) 

VPN 
(%) 

Qualquer critério 84,4 (78,1-90,7) 78,8 (67,7-89,9) 90,7 (78,5-96,0) 67,2 (55.4-79,0) 

Estadio T 75,2 (67,0-83,5) 90,7 (84,1-97,2) 91,9 (86,1-97,6) 72,3 (63.3-81,4) 

Estadio N 90,9 (81,1-00) 62,6 (54,8-70,4) 35,3 (25,1-45,4) 96,8 (93.3-100) 

EMVI 13,7 (7,0-20,4) 100 (100-100) 100 (100-100) 47,0 (39.3-54,6) 

Fáscia mesorretal 50,6 (40,1-61,1) 90,3 (84,3-96,3) 83,0 (72, -93,1) 66,1 (57.9-74,4) 

Linfonodos 
pélvicos laterais 

60,6 (43,9-77,3) 90,5 (85,7-95,2) 58,8 (42,3-75,4) 91,1 (86.5-95,7) 

Tumores até 5 cm 
da borda anal 

80,3 (71,0-89,5) 70,8 (52,6-89,0) 89,1 (81,4-96,7) 54,8 (37.3-72,3) 

Tumores a mais de 
5 cm da borda anal 

89,5 (81,5-97,4) 85,7 (72,7-98,7) 92,7 (85,9-99,6) 80,0 (65,7-94,3) 

EMVI: Invasão vascular extramural; VPP; valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo 
negativo. 

5.5 Avaliação dos Exames de Reestadiamento 

Dos 119 pacientes que tinham TC com fatores de mau prognóstico, 

84 foram submetidos a tratamento neoadjuvante e tiveram os exames de 

reestadiamento avaliados. A distribuição dos pacientes conforme o tipo de 

tratamento que receberam está descrita na Figura 15: 
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Figura 15 - Tratamento a que os pacientes foram submetidos 

Foi feita a análise da concordância na interpretação dos exames de 

reestadiamento quando avaliados de forma isolada e quando avaliados 

conjuntamente com o exame de estadiamento inicial. As variáveis estudadas 

foram o TRG e o acometimento da fáscia mesorretal. Os resultados da 

avaliação de concordância para avaliação do TRG estão descritos nas 

Tabelas 12 e 13. 
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Tabela 12 - Avaliação da concordância do TRG com análise utilizando-

se somente o exame pós e utilizando-se os exames pré e 

pós-neoadjuvância 

 
 Pré e Pós 

TRG 1 2 3 4 5 Total 

Só pós 

1 2 4 0 0 0 6 

2 0 4 6 1 0 11 

3 0 3 3 7 0 13 

4 0 2 7 30 2 41 

5 0 1 1 4 7 13 

Total 2 14 17 42 9 84 

Tabela 13 - Avaliação da concordância do TRG com análise utilizando-

se somente o exame pós e utilizando-se os exames pré e 

pós-neoadjuvância 

 TRG1 TRG2 TRG3 TRG4 TRG5 

Kappa da categoria 0,481 0,203 0,03 0,452 0,584 

valor de p do Kappa da 
categoria 

<0,001 0,06 0,782 <0,001 <0,001 

IC 95% do Kappa da categoria 
sup: 0,664 sup: 0,415 sup: 0,241 sup: 0,666 sup: 0,793 

inf: 0,299 inf: -0,009 inf: -0,181 inf: 0,239 inf: 0,374 

5.5.1 Avaliação da distinção entre reposta boa e resposta pobre 

Clinicamente, sabe-se que é relevante discriminar os tumores bons 

respondedores (TRG1-2) dos maus respondedores (TRG3-5). Portanto, foi 

avaliada a concordância para determinar o TRG entre as duas situações, 

quando os exames forem interpretados de forma isolada e quando foram 

interpretados conjuntamente com o exame de estadiamento inicial. Os 

resultados estão nas Tabelas 14 e 15. 
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Tabela 14 - Avaliação da concordância do TRG para bons e maus 

respondedores com análise utilizando-se somente o exame 

pós e utilizando-se os exames pré e pós neoadjuvância 

  RM pré e pós  

  TRG1-2 TRG3-5 Total 

RM pós 
TRG1-2 9 5 14 

TRG3-5 6 47 53 
 Total 15 52 67 

Tabela 15 - Avaliação da concordância do TRG para bons e maus 

respondedores com análise utilizando-se somente o exame 

pós e utilizando-se os exames pré e pós-neoadjuvância 

 TRG1-2 TRG3-5 

Kappa da categoria 0,516 0,516 

Valor de p do Kappa da categoria <0,001 <0,001 

IC 95% do Kappa da categoria 
sup: 0,755 sup: 0,755 

inf: 0,277 inf: 0,277 

A concordância para avaliar o TRG entre as análises com e sem o 

exame de estadiamento inicial foi estimada em 0,516 (0,277-0,755), 

considerada moderada.  

5.5.1.1 Comparação da avaliação da RM com o relatório 

anatomopatológico 

A seguir, foi feita a análise da concordância da avaliação do 

reestadiamento com o relatório anatomopatológico nas duas situações, 

quando os exames foram interpretados de forma isolada e quando foram 

interpretados conjuntamente com o exame de estadiamento inicial. Foram 

incluídos os 67 pacientes que foram operados para que pudesse ter sido 

feita a comparação com o grau de resposta avaliado na peça cirúrgica. 
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Na primeira análise, foi utilizado somente o exame de reestadiamento, 

sem o exame de estadiamento inicial, e o resultado está ilustrado nas 

Tabelas 16 e 17: 

Tabela 16 - Avaliação da concordância do TRG para bons e maus 

respondedores com análise utilizando-se somente o exame 

pós neoadjuvância e o relatório anatomopatológico 

 Anatomopatológico  
  TRG1-2 TRG3 Total 

RM pós 
TRG1-2 8 6 14 

TRG3-5 13 40 53 
 Total 21 46 67 

Tabela 17 - Avaliação da concordância do TRG para bons e maus 

respondedores com análise utilizando-se somente o exame 

pós neoadjuvância e o relatório anatomopatológico 

 TRG1-2 TRG3-5 

Kappa da categoria 0,275 0,275 

P-valor do Kappa da categoria 0,019 0,019 

IC 95% do Kappa da categoria 
sup: 0,506 sup: 0,506 

inf: 0,045 inf: 0,045 

A concordância para avaliar o TRG usando a análise que não dispõe 

do exame de estadiamento inicial foi estimada em 0,275 (0,045-0,506), 

considerada regular. Os valores de sensibilidade, especificidade, valor 

preditivo positivo e valor preditivo negativo do TRG1-2 com o exame pós 

neoadjuvância foram, respectivamente: 38%; 87%; 57% e 75%. 

Na segunda análise, foram utilizados ambos os exames de 

estadiamento inicial e de reestadiamento, e o resultado está ilustrado nas 

Tabelas 18 e 19: 
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Tabela 18 - Avaliação da concordância do TRG para bons e maus 

respondedores com análise utilizando-se os exames pré e 

pós-neoadjuvância e o relatório anatomopatológico 

  Anatomopatológico  

  TRG1-2 TRG3 Total 

RM pré e pós 
TRG1-2 8 7 15 

TRG3-5 12 40 52 
 Total 20 47 67 

Tabela 19 - Avaliação da concordância do TRG para bons e maus 

respondedores com análise utilizando-se os exames pré e 

pós-neoadjuvância e o relatório anatomopatológico 

 TRG1-2 TRG3-5 

Kappa da categoria 0,27 0,27 

P-valor do Kappa da categoria 0,024 0,024 

IC 95% do Kappa da categoria 
sup: 0,505 sup: 0,505 

inf: 0,035 inf: 0,035 

A concordância para avaliar o TRG usando a análise que dispõe do 

exame de estadiamento inicial foi estimada em 0,27 (0,035-0,505), também 

considerada regular. Os valores de sensibilidade, especificidade, valor 

preditivo positivo e valor preditivo do TRG1-2 com os exames pré e pós-

neoadjuvância foram, respectivamente: 40%; 85%; 53% e 77%. 

5.5.1.2 Tumores não mucinosos 

Por fim, foram excluídos os 19 tumores mucinosos da amostra. Os 

resultados da avaliação da concordância entre a avaliação nas duas 

situações, quando os exames foram interpretados de forma isolada e 

quando foram interpretados conjuntamente com o exame de estadiamento 

inicial estão descritos a seguir nas Tabelas 20 e 21. 



RESULTADOS - 57 

 

Tabela 20 - Avaliação da concordância do TRG com análise utilizando-

se somente o exame pós e utilizando-se os exames pré e 

pós-neoadjuvância, excetuando-se os tumores mucinosos 

  RM pré e pós  

  TRG1-2 TRG3-5 Total 

RM pós 
TRG1-2 8 4 12 

TRG3-5 5 31 36 
 Total 13 35 48 

Tabela 21 - Avaliação da concordância do TRG com análise utilizando-

se somente o exame pós e utilizando-se os exames pré e 

pós-neoadjuvância, excetuando-se os tumores mucinosos 

 TRG1-2 TRG3-5 

P-valor do Kappa da categoria < 0,001 < 0,001 

IC 95% do Kappa da categoria 
sup: 0,796 sup: 0,796 

inf: 0,231 inf: 0,231 

A concordância entre a avaliação do TRG nas análises com e sem o 

exame de estadiamento inicial foi estimada em 0,514 (0,231-0,796), 

considerada moderada.  

A seguir, foi feita a análise da concordância da avaliação do 

reestadiamento com o relatório anatomopatológico nas duas situações, 

quando os exames foram interpretados de forma isolada e quando foram 

interpretados conjuntamente com o exame de estadiamento inicial 

Na primeira análise, foi utilizado somente o exame de reestadiamento, 

sem o exame de estadiamento inicial, e o resultado está ilustrado nas 

Tabelas 22 e 23: 
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Tabela 22 - Avaliação da concordância do TRG para bons e maus 

respondedores com análise utilizando-se somente o exame 

pós-neoadjuvância e o relatório anatomopatológico, 

excetuando-se os tumores mucinosos 

  Anatomopatológico  

  TRG1-2 TRG3 Total 

RM pós 
TRG1-2 7 5 12 

TRG3-5 3 33 36 
 Total 10 38 48 

Tabela 23 - Avaliação da concordância do TRG para bons e maus 

respondedores com análise utilizando-se somente o exame 

pós neoadjuvância e o relatório anatomopatológico, 

excetuando-se os tumores mucinosos 

 TRG1-2 TRG3-5 

Kappa da categoria 0.529 0.529 

P-valor do Kappa da categoria < 0.001 < 0.001 

IC 95%do Kappa da categoria 
sup: 0.81 sup: 0.81 

inf: 0.248 inf: 0.248 

A concordância entre o TRG e o relatório anatomopatológico na 

análise que não dispõe do exame de estadiamento inicial foi estimada em 

0,529 (0,248-0,81), considerada moderada. Os valores de sensibilidade, 

especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo do TRG1-2 com o 

exame pós-neoadjuvância foram, respectivamente: 70%; 87%; 58% e 92%. 

Na segunda análise, foram utilizados ambos os exames de 

estadiamento inicial e de reestadiamento, e o resultado está ilustrado nas 

Tabelas 24 e 25: 
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Tabela 24 - Avaliação da concordância do TRG para bons e maus 

respondedores com análise utilizando-se os exames pré e 

pós-neoadjuvância e o relatório anatomopatológico, 

excetuando-se os tumores mucinosos 

  Anatomopatológico  

  TRG1-2 TRG3 Total 

RM pré e pós 
TRG1-2 6 7 13 

TRG3-5 3 32 35 
 Total 9 39 48 

Tabela 25 - Avaliação da concordância do TRG para bons e maus 

respondedores com análise utilizando-se os exames pré e 

pós-neoadjuvância e o relatório anatomopatológico, 

excetuando-se os tumores mucinosos 

 TRG1-2 TRG3-5 

Kappa da categoria 0,416 0,416 

P-valor do Kappa da categoria 0,003 0,003 

IC 95% 
sup: 0,691 sup: 0,691 

inf: 0,141 inf: 0,141 

A concordância para avaliar o TRG usando a análise que dispõe do 

exame de estadiamento inicial foi estimada em 0,416 (0,141-0,691), também 

considerada moderada. Os valores de sensibilidade, especificidade, valor 

preditivo positivo e valor preditivo do TRG1-2 com os exames pré e pós-

neoadjuvância foram, respectivamente: 67%; 82%; 46% e 91%. 

5.5.2 Avaliação da fáscia mesorretal 

A seguir, foi feita ainda a avaliação do grau de concordância para 

avaliação do status da fáscia mesorretal com e sem o exame de 

estadiamento inicial. Os resultados estão descritos nas Tabelas 26 e 27. 
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Tabela 26 - Avaliação da concordância do status da fáscia mesorretal 

com análise utilizando-se somente o exame pós e 

utilizando-se os exames pré e pós-neoadjuvância 

  Pré e Pós 
  Acometida Livre Total 

Só pós 
Acometida 48 3 51 

Livre 2 31 33 
 Total 50 34 84 

Tabela 27 - Avaliação da concordância do status da fáscia mesorretal 

com análise utilizando-se somente o exame pós e 

utilizando-se os exames pré e pós-neoadjuvância 

 Acometida Livre 

Kappa da categoria 0,876 0,876 

Valor de p do Kappa da categoria <0,001 <0,001 

IC 95% do Kappa da categoria 
sup: 1,0 sup: 1,0 

inf: 0,662 inf: 0,662 

A concordância para avaliar o status da fáscia mesorretal entre as 

análises com e sem o exame de estadiamento inicial foi estimada em 0,876 

(1,0-0,662), considerada quase perfeita.  

5.6 Avaliação do Número de Exames Poupados 

Caso a TC tivesse sido utilizada como método de estadiamento inicial, 

estima-se que 119 RM tivessem sido poupadas em uma população de 180 

indivíduos se todos os critérios fossem utilizados. 

Utilizando-se a TC sem considerar o critério de acometimento 

linfonodal, teriam sido poupados 87 exames de RM de estadiamento inicial. 

 

 



 

 

6 DISCUSSÃO 
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6.1 Exames de Estadiamento Inicial 

Os resultados do desempenho da TC foram semelhantes aos relatados 

no estudo feito por Ahmetoğlu et al.31 e publicado em 2011 apesar das 

diferenças entre os estudos. No estudo publicado em 2011, os critérios 

utilizados para classificação das lesões e avaliação do desempenho da TC 

foram todos os T3; qualquer N+ ou fáscia mesorretal acometida e a TC foi 

comparada com o relatório anatomopatológico. No presente estudo, os 

critérios utilizados foram T3c-d ou T4; N2; fáscia mesorretal acometida; 

invasão vascular extramural ou linfonodos pélvicos laterais acometidos e a TC 

foi comparada à RM. O VPP da TC para seleção de pacientes no estudo de 

2011 foi estimado em 89% e o VPP da TC deste estudo foi estimado em 91%. 

Para que a proposta de utilizar a TC como exame de estadiamento 

inicial não traga prejuízo aos pacientes, é necessário que seja possível 

identificar de forma correta os critérios de mau prognóstico associados a 

aumento do risco de recidiva local. Portanto, neste fluxo de atendimento, os 

critérios devem ter alto VPP para que somente pacientes com alto risco de 

recidiva pélvica sejam submetidos a neoadjuvância e se evite 

supertratamento. O VPN não tem que necessariamente ser o máximo, já que 

uma TC negativa seria confirmada posteriormente pela RM, evitando-se que 



DISCUSSÃO - 63 

 

um paciente com alto risco de recidiva pélvica não identificado por TC seja 

submetido a cirurgia, com possível prejuízo nos resultados do tratamento.  

No entanto, para que haja benefício populacional, além do VPP alto, é 

desejável que o número de pacientes com fatores de risco identificados seja 

relevante. Por exemplo, quando considerado isoladamente o critério invasão 

vascular extramural, o VPP da TC é 100%. No entanto, somente 14 

pacientes dos 128 candidatos a neoadjuvância pela RM são identificados. 

Ao serem utilizados todos os critérios, o VPP é 91% e se identificam 108 

pacientes. Utilizando-se isoladamente o critério T, o VPP é 92% e o número 

de pacientes identificados é 79. Retirando-se o critério de estadiamento 

linfonodal e mantendo-se os demais critérios, consegue-se obter 97% de 

VPP para a TC, com 87 pacientes identificados. Este parece ser um balanço 

adequado entre o VPP e o número de pacientes contemplados.  

Uma limitação do estadiamento por TC é a avaliação da fáscia 

mesorretal, por ser este o principal fator de risco para recidiva pélvica. Nos 

resultados de longo prazo do estudo MERCURY42, foi o único fator de risco 

visto por RM preditor de recidiva local. Portanto, é possível que futuramente, 

os protocolos assistenciais tenham foco maior no acometimento da fáscia 

mesorretal para indicar tratamento neoadjuvante. No presente estudo, o VPP 

da TC para avaliação da fáscia mesorretal foi 83%, o que torna este critério 

inadequado para isoladamente indicar tratamento neoadjuvante por alto 

risco de superestadiamento (Figuras 16 e 17). 
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Figura 16 - Tomografia com contraste. Imagem axial do reto reformatada. A fáscia 
mesorretal foi classificada como acometida na porção anterior 

 

Figura 17 - Ressonância magnética de alta resolução com corte axial do reto mostra 
lesão cuja porção infiltrativa se localiza na parede posterolateral 
esquerda, com fáscia mesorretal livre na porção anterior 
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O risco de superestadiamento é uma limitação a ser levada em conta 

porque pode gerar supertratamento. No entanto, quando se consideram, 

exclusivamente, os desfechos oncológicos, supertratar os pacientes não 

acarreta pior resultado oncológico. Existe acréscimo de morbidade por 

tratamento desnecessário aos pacientes, porém não há aumento do risco de 

recidiva pélvica. Apesar destas considerações, o risco de prejuízo ao 

paciente é uma preocupação relevante, portanto deve-se considerar o 

emprego da TC com critérios que minimizem a possibilidade de 

superestadiamento. 

Outra limitação da TC está relacionada à localização da lesão. Como 

era esperado, ao compararmos o desempenho da TC nos tumores abaixo ou 

acima de 5 cm da borda anal, é possível inferir que a TC é limitada e que 

pacientes com tumores baixos se beneficiam de estadiamento por RM.  

Na população estudada, a prevalência de fatores de mau prognóstico 

vista pela RM é alta, de 71% (128/180). A alta prevalência desta condição 

determina o alto VPP da TC. Em populações que apresentem tumores 

menos avançados, o desempenho da TC será pior. No entanto, o cenário de 

baixa disponibilidade da RM está associado ao contexto de menor acesso 

aos serviços de atenção primária e à dificuldade de realização de exames de 

rastreamento de neoplasia colorretal, com consequente diagnóstico em 

estadios mais avançados da doença. Portanto, este fluxo de atendimento 

proposto pode beneficiar justamente a população inserida nesta conjuntura 

de escassez de recursos.  
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Por se tratar de um estudo retrospectivo, há outras limitações a serem 

consideradas. Nesta casuística, a indicação de tratamento neoadjuvante não 

se baseou exclusivamente nestes critérios citados de estadiamento local 

pela RM. Um total de 134 pacientes foram submetidos a tratamento 

neoadjuvante. Do total de 180 pacientes, em 113 a indicação de tratamento 

neoadjuvante ou de cirurgia foi concordante com os critérios utilizados neste 

estudo. 

Em 36 casos, foi indicada neoadjuvância com utilização de critérios 

distintos da avaliação atual. Destes 36 casos, 17 pacientes não tinham risco 

de recidiva pélvica, mas tinham risco de amputação, portanto também foram 

submetidos à radioterapia. Em oito casos, o estadiamento pela RM foi T3a-b 

e/ou N1 e foi indicado tratamento neoadjuvante pelos critérios da NCCN. O 

estadiamento da época foi interpretado como N2 em nove casos e como T4 

em um caso, e os pacientes foram encaminhados à neoadjuvância. Uma 

paciente tinha sido estadiada como T2N0 e foi encaminhada à 

neoadjuvância sem detalhamento dos motivos no prontuário. 

Em 31 pacientes, não foi realizada neoadjuvância apesar dos critérios 

de mau prognóstico vistos pela RM. Destes 31 casos, 16 pacientes eram 

metastáticos ao diagnóstico e foram encaminhados a tratamento sistêmico 

com quimioterapia exclusiva, seis pacientes tiveram complicações clínicas, 

não tolerando o tratamento neoadjuvante e dois pacientes perderam o 

seguimento após o estadiamento e não foram encaminhados à 

neoadjuvância. Um paciente foi operado em condição de urgência por 

abdome agudo obstrutivo sem neoadjuvância. Além disso, em quatro casos 
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a lesão foi considerada alta e o tratamento foi semelhante a lesão de 

sigmoide. Em um paciente, a lesão invadia segmento de alça delgada, a 

radioterapia foi contraindicada pelo risco de fístula e o paciente foi para 

cirurgia. Em um caso, o estadiamento da época foi T2N0 e a paciente foi 

para cirurgia direto. O anatomopatológico foi concordante com o 

estadiamento clínico.  

Limitação relevante do estudo se deve ao fato de que as imagens de 

TC foram avaliadas por um radiologista com vasta experiência na 

interpretação destes exames. É necessário verificar se há reprodutibilidade 

entre radiologistas menos experientes para determinar validação externa do 

método. 

Finalmente, o padrão de referência da TC não foi a análise 

histopatológica, mas o exame de RM. No serviço em que foi realizado o 

presente trabalho, não seria possível realizar o estudo com correlação 

histopatológica por questões éticas. Todos os pacientes com neoplasia de 

reto sem contraindicação a entrar no magneto são estadiados com RM, o 

que é o padrão de atendimento.  

Uma discussão mais profunda deve ser pautada na disponibilidade 

das outras ferramentas necessárias para o tratamento dos pacientes com 

tumor de reto. Caso a dificuldade de acesso aos exames de estadiamento 

por RM esteja associada a circunstâncias em que o tratamento também não 

está acessível, abreviar o tempo de estadiamento utilizando-se a TC só 

mudará o gargalo do atendimento. O paciente passará a aguardar o início da 

radioterapia e quimioterapia neoadjuvantes, e não mais o exame de imagem. 
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Portanto, uma política de saúde que almeja melhoria nos desfechos clínicos 

do tratamento da neoplasia de reto deve, paralelamente ao uso racional dos 

recursos, investir em melhorias do atendimento básico, com rastreamento da 

população de alto risco, detecção precoce na atenção primária dos 

pacientes sintomáticos e tratamento individualizado de acordo com o 

estadiamento inicial por imagem. 

6.2 Exames de Reestadiamento 

A interpretação dos exames de reestadiamento levou em 

consideração dois critérios: a avaliação da fáscia mesorretal e o grau de 

resposta ao tratamento. 

A avaliação da fáscia mesorretal é relevante porque guia o tratamento 

cirúrgico. A informação de acometimento da fáscia pode levar o cirurgião a 

mudar a estratégia cirúrgica, de uma excisão total do mesorreto para um 

procedimento mais alargado, como exenteração pélvica ou ressecção além 

do plano da excisão total do mesorreto. 

A ausência do exame de estadiamento inicial não alterou a 

interpretação do exame de reestadiamento em se tratando da análise do 

acometimento da fáscia mesorretal (Figuras 18 e 19). A concordância entre 

as duas análises foi quase perfeita. Portanto, nos pacientes que são 

submetidos a cirurgia, a ausência do exame de estadiamento inicial não 

impacta no exame de reestadiamento e não houve prejuízo para o grupo que 

não fez a RM inicial. 
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Figura 18 - Análise isolada do exame de reestadiamento mostra acometimento da 
fáscia mesorretal de 9h às 11h 

 

Figura 19 - Análise do exame de reestadiamento em conjunto com o exame de 
estadiamento inicial mostra acometimento da fáscia mesorretal de 9h às 
11h, concordante com a análise isolada do exame de reestadiamento 
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A avaliação da resposta à radioterapia é relevante porque bons 

respondedores podem ser candidatos a tratamentos menos radicais quando 

a preservação de órgão é uma preocupação, como por exemplo em lesões 

baixas que, se tratadas cirurgicamente, levam a estomia definitiva. Os bons 

respondedores foram classificados pela RM na categoria TRG1-2. Critérios 

do exame digital e da retoscopia para avaliação de resposta também são 

considerados quando há indicação de tratamento menos radical. 

A concordância entre a avaliação dos exames de reestadiamento sem 

e com o estadiamento inicial para avaliação de TRG1-2 ou TRG3-5 foi 

considerada moderada, com valor de Kappa = 0,516 (0,277-0,755). Estudos 

prévios que avaliaram a concordância interobservador nos exames de 

reestadiamento tiveram resultados semelhantes28,53,67. No estudo 

MERCURY, por exemplo, a concordância interobservador foi 0,65, dentro do 

intervalo de confiança do presente estudo (Figuras 20 e 21). 

 

Figura 20 - RM sagital e axial após tratamento neoadjuvante. Disponibilizando-se 
somente o exame de reestadiamento, a interpretação do grau de resposta 
foi de resposta pobre (TRG3-5) 
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Figura 21 - RM sagital e axial de estadiamento inicial. Disponibilizando-se os exames 
de estadiamento inicial e de reestadiamento, permitindo a localização 
mais adequada da lesão, a interpretação do grau de resposta foi de bom 
respondedor (TRG1-2). No relatório anatomopatológico, a resposta foi 
boa, com estadiamento T3N1, margens livres 

A despeito de a concordância entre as análises da RM ser moderada, 

ao se compararem os dados de TRG pela RM com o relatório 

anatomopatológico dos casos operados, o desempenho da RM é 

insatisfatório, com valor de Kappa = 0,27 e 0,275. Em parte, este resultado 

poderia estar relacionado à presença de tumores mucinosos na amostra.  

Sabe-se que a avaliação da resposta dos tumores mucinosos é mais 

desafiadora. Ao serem retirados da análise, a concordância entre a análise 

da RM só com o exame de reestadiamento e da RM com exame pré e pós-

reestadiamento permanece moderada, com valor de Kappa = 0,514 (0,231-

0,796). No entanto, a concordância entre a RM e os dados do 

anatomopatológico aumenta. Quando se dispõe somente do exame de 

reestadiamento, o valor de Kappa aumenta de 0,275 (0,045-0,506) para 
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0,529 (0,248-0,81) e quando se dispõe dos exames de estadiamento inicial e 

reestadiamento, o valor de Kappa aumenta de 0,27 (0,248-0,81) para 0,416 

(0,141-0,691).  

Portanto, quando retirados os tumores mucinosos da análise, a 

concordância entre a avaliação do exame de reestadiamento se o exame de 

estadiamento inicial está ou não está disponível é moderada (Figuras 22 e 

23). É relevante considerar que o critério da RM não é utilizado isoladamente 

na prática clínica para determinar o tratamento do paciente. O exame digital 

e o aspecto endoscópico podem refinar esta análise do paciente bom 

respondedor. 

 

Figura 22 - RM sagital e axial após tratamento neoadjuvante. Disponibilizando-se 
somente o exame de reestadiamento, a interpretação do grau de resposta 
foi de bom respondedor (TRG1-2) 
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Figura 23 - RM sagital e axial de estadiamento inicial. Disponibilizando-se os exames 
de estadiamento inicial e de reestadiamento, a interpretação do grau de 
resposta foi de resposta pobre (TRG3-5). No relatório anatomopatológico, 
a resposta foi pobre, com lagos de mucina e estadiamento T3N1, com 
margens livres 

Uma preocupação clínica é a classificação errônea de verdadeiros 

bons respondedores como pacientes com resposta pobre pela RM, 

indicando que devem ser submetidos a cirurgia. Esta preocupação é maior 

nos pacientes com lesões baixas e candidatos a amputação do reto porque 

poderia levar a amputação desnecessária. Os pacientes com lesões baixas 

a menos de 5 cm da borda anal não devem ser estadiados por tomografia 

pelo já mostrado desempenho inferior. Portanto, os pacientes em risco de 

amputação terão disponíveis as imagens do estadiamento inicial.  

Ainda se considerando os bons respondedores, sabe-se que um dos 

fatores preditores de obtenção de resposta clínica completa é o 

estadiamento inicial20,68,69. Lesões com estadiamento mais precoce tem 

maior probabilidade de atingir resposta clínica completa. Portanto, como já 

dito anteriormente, a proposta de se utilizar TC é abranger pacientes com 
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lesões mais volumosas. Provavelmente, a maior parte dos pacientes neste 

contexto tem lesões volumosas que serão submetidas a tratamento cirúrgico 

após a neoadjuvância. Os pacientes que tiverem lesões mais iniciais e que 

são candidatos a estratégias de preservação de órgão certamente terão a 

RM de estadiamento inicial.  

Limitações da análise dos exames de reestadiamento estão 

relacionados ao menor número de pacientes na casuística. Os casos 

submetidos a tratamento neoadjuvante foram 84. No entanto, os casos que 

dispunham do relatório anatomopatológico para realização de comparação 

foram 67. Ao serem excluídos os casos mucinosos, a amostra ficou reduzida 

a 48 casos, o que provavelmente limita a interpretação dos achados. 

Outra limitação é a diferença entre os sistemas de classificação 

utilizados na RM e nos relatórios anatomopatológicos. Enquanto a RM 

utilizou 5 graus de resposta, o anatomopatológico utilizou 3 graus de 

resposta. Esta discrepância pode ter contribuído de alguma forma para 

diferenças entre as análises.  

Apesar das limitações apontadas, a interpretação dos exames de 

reestadiamento com ou sem o exame de estadiamento inicial foi semelhante 

na amostra. Portanto, é provável que não haja prejuízo ao paciente contar 

somente com o exame de RM de reestadiamento por ter sido estadiado 

inicialmente com TC. 

 

 

 



 

 

7 CONCLUSÕES 
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1) Os parâmetros de avaliação da acurácia da tomografia no 

estadiamento inicial de tumores de reto para identificação de 

critérios de mau prognóstico que indiquem alto risco de recidiva 

local quando comparada à ressonância magnética são: 

- Sensibilidade: (108/128) 84%; 

- Especificidade: (41/52) 79%; 

- Valor preditivo positivo: (108/119) 91%; 

- Valor preditivo negativo: (41/61) 67%. 

2) Os parâmetros mais adequados para avaliação dos tumores de 

reto por TC são estadiamento T ou fáscia mesorretal acometida 

ou invasão vascular extramural. 

3) Nos pacientes com tumores a mais de 5 cm da borda anal, a TC 

teve melhor desempenho. 

4) A interpretação do grau de regressão tumoral e do acometimento 

da fáscia mesorretal no estudo de reestadiamento não é 

modificada pela ausência do exame de estadiamento inicial. 

5) Nesta população de 180 indivíduos, teriam sido poupados 87 

exames, correspondendo a 52% de redução do número de 

exames de ressonância magnética inicial. 

 



 

 

8 ANEXO 
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Anexo A - Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
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