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RESUMO

Cerci JJ. Tomografia por emissão de pósitron com fluorodesoxiglicose (PETFDG) na avaliação de resposta após 2 ciclos de quimioterapia em pacientes
portadores de linfoma de Hodgkin [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2010. 111p.

Pacientes com linfoma de Hodgkin (LH) tratados com poliquimioterpia com
adriamicina, bleomicina, vincristina e doxorrubicina (ABVD) apresentam
resposta terapêutica distinta. Para aprimorar a avaliação prognóstica e a
abordagem terapêutica em LH objetivamos avaliar o valor prognóstico da
PET-FDG após 2 ciclos de ABVD (PET2) em pacientes com LH. Foram
incluídos nesse estudo prospectivo 115 pacientes com diagnóstico recente
de LH no período de agosto de 2005 a dezembro de 2007. Os pacientes
foram

estadiados

com

exame

clínico,

laboratorial,

tomografia

computadorizada e PET-FDG (PET0). Todos os pacientes foram tratados
com ABVD e aqueles com massa tumoral extensa foram tratados com
radioterapia associada. Após dois ciclos de ABVD os pacientes foram
submetidos a PET2. Nenhum tratamento foi alterado baseado na PET2. Foi
avaliado o valor prognóstico dos fatores clínicos, Índice Prognóstico
Internacional (IPI) e PET2 em relação à sobrevida livre de eventos (SLE) em
três anos. Dos 104 pacientes que foram avaliados, 82 atingiram remissão
completa e 22 pacientes apresentaram falha de tratamento durante a
mediana de 36 meses de acompanhamento. A SG e SLE em três anos foi de
94,2% e 74,2% respectivamente. A SLE em três anos da PET2 positiva foi
de 54,3%, enquanto da PET2 negativa foi de 90,5% (p< 0.001). Na análise
de subgrupos de pacientes com estádio precoce, avançado, IPI baixo e alto
risco, a PET2 também apresentou correlação estatisticamente significativa
com o prognóstico. Concluímos que a PET2 é o melhor fator prognóstico
independente na avaliação de pacientes com LH.
Descritores: PET-FDG, avaliação de resposta precoce, prognóstico,
sobrevida livre de eventos, linfoma de Hodgkin.

SUMMARY

Cerci JJ. Positron Emission Tomography with 2-[18F]-fluoro-2-desoxy-Dglucose assessing response after 2 cycles of chemotherapy in Hodgkin
Lymphoma [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo”; 2010. 111 p.

Patients with Hodgkin lymphoma (HL) treated with poliquimioteraphy with
adriamycin, bleomycin, vincristine and doxorubicin (ABVD) have distinct
therapeutic response. In order to improve the prognostic assessment and
therapeutic approach in HL we have evaluated the prognostic value of FDGPET after 2 cycles of ABVD (PET2). Were included in this prospective study
115 patients with newly diagnosed LH in the period of August 2005 to
December 2007. The patients were staged with physical examination,
laboratory, CT and PET-FDG (PET0). All patients were treated with ABVD
and those with extensive tumor were treated with radiotherapy associated.
After two cycles of ABVD patients underwent PET2. No treatment was
changed based on PET2. We assessed the prognostic value of clinical
factors, international prognostic score (IPS) and PET2 in relation to eventfree survival (EFS) in three years. Of the 104 patients who finalized the
evaluation, 82 achieved complete remission and 22 patients experienced
treatment failure during the median of 36 months of follow-up. The EFS at
three years was 74.2%. EFS in three years of PET2 positive was 54.3%,
while the PET2 negative was 90.5% (p <0.001). In subgroup analysis of
patients with early stage, advanced, low and high risk IPS, PET2 also
showed significant correlation with the prognosis. We conclude that the PET2
is the best independent prognostic factor in the evaluation of overall patients
with LH, or in subgroups of early, advance; low and high risk of HL.
Descriptors: Hodgkin lymphoma; FDG-PET; Computed tomography,
residual mass.
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Vive-se na medicina e principalmente na oncologia um novo
paradigma, atribuindo-se especial importância para informações funcionais
obtidas a partir de métodos de imagem baseados no metabolismo e
fisiologia, além das tradicionais informações morfológicas obtidas a partir de
métodos de imagem baseados em anatomia, como a tomografia
computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM).
A tomografia por emissão de pósitron (PET) utilizando 2-[Fluoro18]-2deoxi-D-glicose (FDG) é o único método de avaliação in vivo da atividade
metabólica de glicose e promoveu um inegável avanço na área da oncologia.
A principal vantagem do acompanhamento de pacientes oncológicos com a
PET é que as alterações metabólicas podem ser detectadas precocemente
em relação às alterações estruturais, tendo em vista o maior número
necessário de células comprometidas e consequentemente maior tempo de
evolução para detecção de alterações anatômico-estruturais. Assim, a PET
auxilia (1) no diagnóstico de neoplasias diferenciando tumores benignos de
malignos, (2) no estadiamento, (3) na avaliação da resposta terapêutica e
também (4) na avaliação de recidiva tumoral de pacientes oncológicos.
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A constatação dos excelentes resultados da PET repercutindo na
tomada de decisão clínica de forma custo-efetiva contribuiu para a rápida
disseminação desta tecnologia. Nos últimos anos, observou-se um aumento
importante no número de equipamentos instalados em vários países,
principalmente nos mais desenvolvidos e em instituições com acesso a
aceleradores de partículas (cíclotrons), que produzem os traçadores
emissores de pósitrons utilizados na realização de exames PET. No Brasil, a
metodologia foi inicialmente introduzida em 1998 com gama-câmaras
modificadas e a partir de 2003 com equipamentos PET-dedicados.
A PET é uma técnica tomográfica na qual são geradas imagens da
distribuição do marcador radioativo (radiofármaco) no organismo. O
radiofármaco é administrado aos pacientes e se concentra em tecidos
relacionados às suas características farmacológicas específicas, com
liberação concomitante de pósitrons. Quando o pósitron emitido encontra
com um elétron, ocorre a aniquilação de ambos, e a massa destas duas
partículas sub-atômicas transforma-se em dois fótons de mesma energia,
projetados em sentidos opostos. São justamente estes fótons gerados que
serão detectados pelos cristais do equipamento e serão utilizados no
processo de formação de uma imagem. Esta é uma demonstração clara de
como a matéria pode transformar-se em energia, conforme demonstrado na
célebre equação (E =M x C2) formulada por Albert Einstein em 19051.
O radiofármaco mais utilizado na PET é a FDG marcada com Flúor-18
(2-[Fluoro18]-2-deoxi-D-glicose). A FDG é um análogo da glicose, e assim
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como a glicose é transportada para o meio intracelular pelas proteínas
transportadoras de glicose (GLUT). No intracelular a hexoquinase cataliza o
processo de fosforilação tanto da glicose como da FDG, no entanto,
diferentemente da glicose que prossegue na via glicolítica ou na formação
de

glicogêneio,

a

FDG-6-P

permanece

no

meio

intracelular

proporcionalmente à taxa glicolítica, como um composto relativamente
estável. A maioria das células tumorais apresenta um número aumentado
das GLUT e também das enzimas glicolíticas e por isso apresentam alta
concentração de FDG quando comparadas às células normais.
No entanto, as imagens PET não apresentam definição anatômica
rica em detalhes e durante muitos anos fez-se a correlação visual das
imagens PET e TC para a interpretação conjunta dos dados. Apesar de
historicamente os métodos de imagem anatômica e funcional terem se
desenvolvido independentemente, foi justamente a busca por fornecer uma
informação mais completa e precisa que determinou a integração destas
duas modalidades em um único sistema2. Em meados dos anos 90, o
desenvolvimento do primeiro PET dedicado com TC integrado (PET-CT)por
Beyer e cols3 representou uma evolução na tecnologia de imagens
combinadas. Os primeiros pacientes foram avaliados em um protótipo de
PET-CT na Universidade de Pittsburgh, em meados de 1998 e os resultados
obtidos estimularam o interesse comercial de se desenvolver este
conceito4-8.
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Desde então houve uma rápida modernização dos equipamentos
pelas mais variadas indústrias fabricantes de PET-CT. O desempenho
exigido da TC e da PET depende do tipo de estudo que será realizado. Uma
vez que o desempenho da PET é o maior fator limitante, em termos
estatísticos de qualidade de imagem, resolução espacial, digitalização e
duração do estudo, geralmente é indicado o equipamento com o melhor
desempenho possível da PET.

1.1

Linfoma de Hodgkin
Linfoma é a quinta neoplasia mais frequente nos EUA9 e reúne um

grupo heterogêneo de neoplasias da linhagem linfóide, distribuídas em duas
principais categorias: Linfoma de Hodgkin (LH) e Linfoma não Hodgkin
(LNH). De acordo com a média das taxas brutas encontradas nos 17
Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP) do Brasil que possuem
mais de três anos de informações consolidadas, estima-se que o número de
casos novos de LH para o Brasil em 2009 foi de aproximadamente 1.600
para o sexo masculino e 1.270 para o sexo feminino10.
Descrito inicialmente por Thomas Hodgkin11 em 1832 como uma
condição letal envolvendo o sistema linfático, foram ainda necessários cerca
de 40 anos para que essa entidade fosse definida como uma neoplasia por
Virchow, Conheim e Billroth, no final do século XIX. As células diagnósticas
típicas foram descritas independentemente por Carl Sternberg e Dorothy
Reed, em 1898 e 1902, respectivamente. Apesar desses avanços havia
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ainda uma grande dificuldade em se estabelecer a possível célula de origem
dessa

neoplasia.

Em

anos

recentes,

após

estudos

moleculares

comprovarem que na maioria dos casos se trata de um tumor do tecido
linfóide da linhagem B, pôde-se então corretamente classificá-lo como um
linfoma, denominação ainda hoje presente na mais recente classificação dos
tumores da Organização Mundial da Saúde12,13.
A caracterização histopatológica da doença refere-se à presença das
células tumorais de Reed-Sternberg e de um número variável de células
mononucleares, as células de Hodgkin, dentro de um grande infiltrado
inflamatório composto por células reacionais, sendo que apenas um
pequeno número de células (cerca de 2%) das massas tumorais
corresponde a células malignas.
A etiologia do LH ainda não é bem definida, entretanto a associação
com Epstein-Barr vírus é conhecida. Existe uma distribuição bimodal com
um pico de incidência em pacientes entre 15 e 34 anos e outro em pacientes
acima dos 60 anos, sendo os homens ligeiramente mais acometidos que as
mulheres14.

1.2

Classificação
Foram propostas inúmeras classificações histológicas para LH e

durante a década de 80, com o avanço da imunohistoquímica foi possível
demonstrar que o fenótipo das células neoplásicas de LH não era uniforme.
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A maioria dos casos apresenta expressão dos antígenos CD30 e CD15, mas
alguns, na ausência destes, apresentam expressão de CD20, um antígeno
de linfócito B. Em decorrência destas observações, em 1994 Harris e cols15
propuseram uma nova classificação histológica para o LH, resultante da
associação dos aspectos histomorfológicos com o fenótipo das células
tumorais. Esta classificação denominada REAL (Revised EuropeanAmerican Classification of Lymphoid Neoplasms) divide os pacientes com LH
em duas categorias: LH clássico (com CD30 e CD15 positivos, CD 20
negativo) e LH com predominância linfocitária nodular (CD20 positivo com
rara expressão de CD30). O LH clássico devido a diferenças na
apresentação clínica foi ainda subdividido em três tipos histológicos de
prognóstico similar – esclerose nodular, celularidade mista e depleção
linfocitária – e um quarto tipo de aparente melhor prognóstico – LH rico em
linfócitos (Tabela 1). Esta proposta de classificação, baseada em aspectos
morfológicos e fenotípicos, foi publicada em 2001 pela Organização Mundial
da Saúde, não tendo sido modificada até o presente momento13.
Após a confirmação histológica de LH é fundamental avaliar a
extensão da doença (estadiamento) para a definição de conduta terapêutica
mais adequada e determinação do prognóstico16.
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Tabela 1 -

Classificação histológica do linfoma
Organização Mundial de Saúde (OMS)

de

LINFOMA DE HODGKIN

8

Hodgkin

Incidência

Linfoma de Hodgkin predominância linfocitária nodular (LHPL)

5%

Linfoma de Hodgkin clássico (LHC)

95%

1.3

pela

Esclerose nodular

70%

Celularidade mista

20%

Depleção linfocitária

5%

Rico em linfócitos

5%

Estadiamento clínico
Os princípios básicos do sistema de estádios para o LH acordados

durante a conferência de Ann Arbor em 1971 e modificados em Cotswolds
em 1988 é utilizado até os dias atuais17. Baseado em avaliações realizadas
ao momento do diagnóstico (Tabela 2), este sistema classifica os pacientes
em quatro estádios: acometimento de um único linfonodo ou uma única
cadeia linfonodal (estádio I); acometimento de duas ou mais cadeias
linfonodais não contíguas do mesmo lado do diafragma (estádio II);
acometimento de cadeias linfáticas em ambos os lados do diafragma ou
baço (estádio III); e acometimento extranodal, mais frequentemente pulmão,
fígado, ossos e medula óssea, com ou sem comprometimento linfonodal
associado (estádio IV).
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Acometimento extranodal (pulmão, pleura, pericárdio, pele, osso,
entre outros) por contiguidade de cadeias linfonodais acometidas pode
ocorrer nos estádios I a III e não caracteriza estádio IV. Este padrão de
acometimento é designado pela letra “E”, por exemplo, IIE.
Para cada estádio, a ausência de sintomas sistêmicos é designada
pela letra “A”, enquanto que a presença de sudorese noturna, febre acima de
38oC sem etiologia definida, perda de mais de 10% do peso em seis meses
são designados pela letra “B”, por exemplo, IIIB. A presença de massas
linfonodais com mais de 10 cm são chamadas de “bulky” e designadas pelo
sufixo “X” (exemplo IV x).
O estadiamento clínico convencional inclui história clínica, exame
físico, TC com contraste via oral e intravenoso (de pescoço, tórax, abdome e
pelve) e biópsia bilateral de cristas ilíacas. No entanto nas últimas décadas
a PET-FDG revolucionou o estadiamento de pacientes com linfoma18-20.
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Estádios clínicos do linfoma de Hodgkin - Classificação de Ann
Arbor (1971) modificada após Encontro de Cotswold (1988)
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PET-FDG no estadiamento de Linfoma
Apesar da TC ser um exame com excelente definição anatômica,

agregando informações importantes sobre a relação entre os órgãos e as
estruturas vasculares, a detecção de acometimento linfonodal pela TC
apresenta limitações significativas por se basear em critérios exclusivamente
morfológicos21-25. Linfonodos não acometidos por linfoma podem estar
aumentados de tamanho por outras patologias não neoplásicas assim como
linfonodos acometidos por linfoma, mas ainda com tamanho dentro do limite
da normalidade não serão classificados como acometidos.
A cintilografia com Gálio-67 foi amplamente utilizada como método de
imagem funcional para caracterização de LH26. No entanto a PET-FDG
superou a cintilografia com Gálio devido a algumas vantagens importantes.
A PET apresenta maior sensibilidade e especificidade que a cintilografia com
Gálio no estadiamento em linfomas27,28. Além de apresentar melhor
resolução energética, espacial e consequentemente imagens de melhor
qualidade, de mais fácil interpretação do que as imagens da cintilografia com
Gálio-67. Apesar do custo da cintilografia com Gálio ser menor do que a
PET, o menor tempo para realização da PET (cerca de 20 minutos versus 48
horas), é um importante aspecto prático que deve ser considerado. Além
disso, a exposição cumulativa às radiações da PET é inferior a de Gálio-67,
de particular importância em avaliações que sejam imprescindíveis em
pacientes

gestantes

acompanhamento.

ou

crianças,

e

em

avaliações

seriadas

de
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Paul29 em 1987 foi o primeiro a relatar a captação anormal de FDG
em cinco pacientes com LNH utilizando uma gama-câmara convencional.
Quatro anos após, em 1991, Okada e cols30 e Leskinen-Kallio e cols31
demonstraram a correlação entre o grau de captação de FDG em pacientes
com LNH, com o grau de malignidade e atividade proliferativa tumoral.
Posteriormente, diversos outros autores confirmaram estes achados em
pequenas séries de casos posteriormente. Em 1994, Newman22 confirmou
os excelentes resultados da PET na avaliação de uma população mista de
pacientes com linfoma (11 LNH e cinco LH).
No decorrer da década de 90, inúmeros trabalhos foram publicados
indicando a superioridade da PET-FDG na avaliação dos pacientes com
linfoma, em relação aos outros métodos de imagem28,29,31-42. Como já dito, a
vantagem do PET Scan sobre os outros métodos anatômicos reside no fato
dos critérios PET-FDG para malignidade não serem baseados apenas em
alterações morfológico-anatômicas, mas também na atividade metabólica
tecidual. As células tumorais apresentam atividade metabólica bastante
aumentada quando comparadas às células normais, tornando-se facilmente
detectadas pela PET-FDG. No entanto como a FDG avalia a atividade
glicolítica e não é específica para células neoplásicas, nos casos onde
ocorre um aumento do consumo de glicose também apresentam
concentração aumentada de FDG, como processos inflamatórios e
infecciosos. A Figura 1 mostra o estadiamento inicial de quatro pacientes do
estudo, cada um representando um dos estádios de doença pela PET-FDG.
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É importante ressaltar que apenas cerca de 2% das massas
linfomatosas em LH correspondem a tumor em si, sendo o restante
decorrente

do

processo

inflamatório

desencadeado

pelas

células

neoplásicas. Assim, é fundamental realizar a PET antes do início de
qualquer tratamento, inclusive antes da administração de corticóides que
reduz drasticamente a atividade metabólica do processo inflamatório
associado ao linfoma.

Figura 1 - Estadiamento inicial com PET-FDG. Nota-se concentração de
FDG em órgãos de acúmulo fisiológico como miocárdio e
sistema pielocalicial. A – paciente portador de LH, estádio clínico
I onde nota-se comprometimento de apenas um sítio linfonodal
no mediastino (seta azul). B - paciente portador de LH estádio
clínico II, notando-se comprometimento linfonodal no mediastino
e peri-hilar bilateral (seta azul). C - paciente portador de LH,
estádio clínico III com comprometimento em cadeias cervicais,
mediastino (seta azul), axila esquerda e baço (seta vermelha).
D - paciente portador de LH, estádio clínico IV com
comprometimento em múltiplas cadeias linfonodais, mais
evidentes no abdome, baço (seta vermelha), além de extensa
infiltração em medula óssea (seta azul)

Nosso grupo, no maior estudo de pacientes com LH no Brasil, avaliou
o papel da PET-FDG no estadiamento de 82 pacientes com LH (artigo na
íntegra no anexo 1)43. A PET-FDG apresentou excelentes resultados em

Introdução e Revisão de Literatura

14

termos de sensibilidade e especificidade na detecção de LH tanto em
cadeias linfonodais quanto nos órgãos extranodais. Além dos resultados
superiores da PET em relação à TC, a PET indicou ainda acometimento de
doença na medula óssea em 100% dos pacientes com biópsia de medula
óssea positiva para LH. Sugeriu também acometimento de medula óssea em
outros quatro pacientes com biópsia negativa sendo que três destes tiveram
a confirmação de doença em atividade por ressonância magnética e/ou
biópsia no local indicado pela PET. Tendo em vista que no Brasil a
incidência de estádios avançados é expressivamente maior em relação aos
países da Europa e América do Norte, questionou-se a realização da PETFDG, um exame dispendioso, na avaliação de uma população já
sabidamente de estádio avançado pelos métodos convencionais. No
entanto, mesmo assim observou-se um número expressivo de mudança de
estádio dos pacientes quando a PET foi incorporada ao estadiamento
convencional, na ordem de 31%, sendo que 20% mudaram para estádio
mais avançado e 11% foram definidos como estádios mais precoces. Ainda,
caso fosse incorporada na prática clínica, a PET-FDG apresentaria impacto
significativo na conduta terapêutica, resultando em mudança de tratamento
em 15% dos pacientes.
A PET-FDG tem papel importante no estadiamento e reestadiamento
de pacientes com LH, além de influenciar substancialmente na estratificação
de risco e a conduta em pacientes com LH.

Introdução e Revisão de Literatura

1.5

15

Fatores prognósticos
Desde a segunda metade do século XX, inúmeros fatores foram

identificados como relacionados ao prognóstico no LH. Nas décadas de 40 e
50 Peters44 e Rosenthal45 demonstraram que certos fatores demográficos
(como sexo masculino, idade acima dos 45 anos ao diagnóstico), assim
como extensão de acometimento de doença, presença de sintomas
sistêmicos e aspectos histológicos estavam relacionados com prognóstico
pior.
Nas décadas seguintes, com a evolução dos estudos fisiopatológicos
em LH, evidenciou-se a importância prognóstica de alterações inflamatórias
mediadas pela liberação de citocinas com reflexos laboratoriais deste estado
inflamatório como: aumento na velocidade de hemossedimentação (VHS),
presença de anemia, alteração nos níveis de albumina sérica e
anormalidade no número de leucócitos no sangue periférico; estavam
relacionadas como fatores independentes de pior prognóstico por diversos
autores46-48.
Devido à multiplicidade de fatores prognósticos descritos, em 1998 o
Internacional Prognostic Factors Project on Advanced Hodgkin’s Disease
desenvolveu um índice, denominado Índice Prognóstico Internacional (IPI)49
em um estudo multicêntrico que incluiu 5.141 pacientes. Foram avaliadas 19
características clínicas e laboratoriais e após análise multivariada, sete
fatores independentes de mau prognóstico foram identificados: sexo
masculino, idade maior que 45 anos, estádio clínico IV, presença de
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sintomas B, albumina sérica menor que 4,0 g/dL, hemoglobina menor que
10,5 g/dL, leucócitos acima ou igual a 15.000/mm3 e linfócitos abaixo de
600/mm3.
Cada um destes fatores representa um ponto na escala de risco,
portanto a quantidade de fatores de mau prognóstico ao diagnóstico define o
índice de cada paciente. Quanto maior o índice, pior o prognóstico. A forma
mais utilizada do IPI divide os pacientes basicamente em dois grupos de
risco definidos como baixo risco (presença de até dois fatores) e alto risco
(presença de três ou mais fatores). A comparação dos dois grupos
demonstrou que o grupo de baixo risco apresentava sobrevida em cinco
anos de 86%, enquanto que no grupo de alto risco a sobrevida era de 70%.
Devido ao seu poder discriminatório, o IPI passou a ser utilizado para a
definição do prognóstico dos pacientes com LH, de especial importância nos
pacientes com estádio avançado de doença.
Uma das limitações deste índice é o fato de que apenas 7% dos
pacientes enquadram-se na categoria de pior prognóstico, e ainda assim
apresentam uma sobrevida global superior a 50%49. Por este motivo,
diversos estudos estão em curso na tentativa de identificar fatores biológicos
que permitam aumentar o poder discriminador do IPI e de outras formas de
avaliação.
Nos pacientes com LH em estádios iniciais, por meio de uma série de
estudos prospectivos, a Organização Européia para a Pesquisa e
Tratamento do Câncer (EORTC)50 identificou os pacientes com bom
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prognóstico como aqueles com: ausência de grande massa mediastinal,
VHS < 50mm e sem sintomas B ou VHS < 30 mm com sintomas B e no
máximo 3 sítios linfonodais acometidos. O Grupo de Estudo Alemão do
Linfoma de Hodgkin (GHSG)51 identificou pacientes com bom prognóstico
com fatores semelhantes ao EORTC, sendo: ausência de grande massa
mediastinal, VHS < 50 mm e sem sintomas B ou VHS < 30mm

com

sintomas B, idade < 50 anos, nenhuma doença extraganglionar, no máximo
dois sítios linfonodais, envolvimento esplênico difuso ou mais de cinco
lesões focais. Os pacientes em estádios iniciais podem ainda ser separados
em dois grupos de prognóstico distinto: LH precoce de baixo risco - estádios
I e II sem fatores prognósticos adversos - e LH precoce de alto risco estádios I e II com um ou mais fatores de mau prognóstico.

1.6

Tratamento
No passado LH era uma patologia incurável e invariavelmente letal.

Até os anos 40, cerca de 50% dos pacientes diagnosticados com LH
morriam em até seis meses. Atualmente cerca de 80% dos pacientes com
LH ficam curados em consequência dos avanços científicos que ocorreram
nas últimas décadas52,53.
A intensidade do tratamento varia de acordo com o estadiamento e os
fatores prognósticos. Nos estádios iniciais (I e II) com fatores prognósticos
favoráveis são realizadas terapias menos intensas, visando diminuir a
toxicidade relacionada ao tratamento50,54,55. Por outro lado, nos estádios
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avançados (III, IV) com fatores prognósticos desfavoráveis são introduzidos
esquemas mais agressivos com o objetivo de aumentar a chance de
cura56-58. Atualmente, as principais modalidades terapêuticas são a
quimioterapia (QT) e radioterapia (RT), frequentemente utilizadas em
combinação. O esquema quimioterápico mais comumente utilizado é o
ABVD (doxorubicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina). Todos os
fármacos são administrados por via endovenosa no 1º e 15º dia, em ciclos
de 28 dias.
Nos pacientes com LH com doença localizada (estádio I) pode-se
realizar apenas radioterapia com intenção curativa. Nos pacientes com
doença “bulky” a RT pode ser realizada no local acometido após o
tratamento quimioterápico. Entretanto ainda não há consenso sobre esta
forma de abordagem.
Para os pacientes que apresentam recidiva ou doença refratária, o
tratamento de escolha é a QT em altas doses, seguida de transplante
autólogo de células progenitoras. Em casos selecionados a RT pode ser
realizada ao término da QT em altas doses.

1.7

Eficácia versus toxicidade
É importante ressaltar que os avanços na terapia e o aumento da taxa

de sucesso terapêutico nos pacientes com LH, tipicamente adultos jovens,
permitiram que estes pacientes fossem acompanhados por um período de
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tempo maior que o habitual para pacientes oncológicos59. Nesse contexto de
maior expectativa de vida, a toxicidade relacionada ao tratamento adquire
importância ainda maior. Hope60, em 1997, descreveu a evolução de 2.498
pacientes que receberam tratamento para LH em Stanford no período de
1960 a 1995, acompanhados para avaliação de recidiva e complicações
relacionadas ao tratamento. Demonstrou que LH é a principal causa de
morte durante os primeiros 15 anos após o tratamento. No entanto, uma
proporção não desprezível dos pacientes morre nestes primeiros 15 anos
em consequência do próprio tratamento, principalmente de outras neoplasias
e complicações cardiovasculares (outros estudos confirmam esses achados,
destacando-se as leucemias agudas e mielodisplasias, cujo risco é de dez a
oitenta vezes maior nos indivíduos tratados do que na população geral. A
incidência cumulativa de leucemia pode variar de 1,4% a 4,1%61-64.
Passados 15 anos após o tratamento o risco de mortalidade por LH,
segundo Hope60, foi de 17% e aumentou muito pouco após esse período; já
o risco de mortes de outras causas após 15 anos de tratamento também foi
de 17%, no entanto houve um aumento considerável da mortalidade após 15
anos. Ou seja, embora os pacientes que sobrevivam mais de 15 anos após o
tratamento apresentem mortalidade estável por LH, a mortalidade em
decorrência da toxicidade do tratamento continuará crescendo, destacandose segundas neoplasias, com predomínio de tumores sólidos de mama e
tireóide (Figura 2).
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Figura 2 - Risco de mortalidade por linfoma (curva 1) ou por outras causas
(curva 2) entre os 2498 pacientes tratados por LH na
Universidade Stanford entre 1960 e 1995. Adaptado de Hope60

Mesmo com o acompanhamento clínico já atingindo trinta anos após o
tratamento, estas curvas não mostram sinal de redução na mortalidade por
outras causas61-63. Outros efeitos colaterais não letais, em particular a
indução de infertilidade permanente, também têm grande impacto na
população jovem. Boa parte destes efeitos é atribuída ao uso de
medicamentos

com

potencial

oncogênico,

dentre

eles

a

mostarda

nitrogenada e alquilantes, como a procarbazina e o etoposide. Além disso,
doses elevadas de radioterapia em campos estendidos, que foi padrão de
tratamento durante quase duas décadas, parece potencializar o risco de
carcinogênese, sendo que adolescentes que receberam irradiação torácica
apresentaram um risco de câncer de mama 56 vezes maior do que a
população geral65,66.
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Por outro lado, sabe-se que cerca de 20% dos pacientes com LH não
são curados com tratamento de primeira linha e estima-se que um número
semelhante de pacientes seja supertratado. Com isso, a controvérsia atual
da abordagem terapêutica do LH gira em torno deste dilema fundamental
entre a eficácia e a toxicidade das diversas opções de tratamento
disponíveis51,67,68. O IPI, como já dito, é sem dúvida uma ferramenta que
pode ser utilizada na avaliação do prognóstico, no entanto uma diferença tão
pequena entre os grupos de alto e baixo risco na sobrevida livre de
progressão em cinco anos, de apenas 16% não permite a sua utilização para
decisão de tratamento baseado no risco do IPI do paciente individualmente.

1.8

Avaliação de resposta terapêutica
A resposta tumoral é um conceito fundamental em oncologia clínica,

mas talvez seja um dos menos compreendidos. A necessidade de se
classificar os tumores considerando a boa resposta ou não à terapia é uma
consequência direta da compreensão limitada da biologia tumoral. Em
essência, a resposta tumoral descreve o fenômeno no qual alguns pacientes
se beneficiam de um tratamento particular, enquanto outros, apesar das
características clínicas e histopatológicas aparentemente idênticas, não.
Portanto, existem diferenças biológicas relevantes entre estes tumores que
ainda não são compreendidas e que só se manifestam quando tratamentos
específicos são administrados. O acompanhamento da resposta à terapia é
consequentemente crucial na oncologia clínica69.
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A prova definitiva da eficácia de determinada terapia é a melhora dos
sintomas clínicos e o aumento da sobrevida. Contudo, os métodos de
imagem normalmente utilizados para avaliar os efeitos da terapia são uma
alternativa mais precoce e mais objetiva. Atualmente os critérios de resposta
são baseados principalmente nas alterações morfológicas das lesões,
avaliadas pela TC ou outros métodos de imagem.
Em 1999, o grupo multidisciplinar Internacional Workign Group (IWG)
convocado pelo National Cancer Institute publicou diretrizes para avaliação
da resposta em LNH70. Os critérios da IWG se tornaram o padrão mais
aceito para avaliação da resposta em LNH e foram posteriormente
estendidos também para avaliação em LH. A uniformização da classificação
das respostas segundo os critérios da IWG permitiu uma melhor
comparação entre os ensaios clínicos em LH e LNH, de modo bastante
semelhante à classificação da World Health Organization71 (WHO) e
response evaluation criteria in solid tumors72 (RECIST) em tumores sólidos.
Embora os critérios da IWG sejam baseados principalmente na
avaliação da TC, também são consideradas as informações de biópsia de
medula óssea, parâmetros clínicos e bioquímicos, conforme descritos
resumidamente na Tabela 3. Destaca-se na avaliação da TC o conceito de
soma do produto dos maiores diâmetros (aferição bidimensional) em vez de
medidas de um único eixo que são comumente utilizados nos tumores
sólidos

(RECIST).

A

redução

bidimensional

de

50%

corresponde

aproximadamente a uma redução de 30% em um único eixo. Embora a
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classificação de resposta da IWG tenha sido extremamente útil na
padronização da resposta ao tratamento, seus critérios apresentam
limitações. As principais críticas são a (1) pouca importância relevada à
doença extranodal; e (2) a indefinição de presença ou ausência de doença
em um número considerável de pacientes classificados como resposta
completa não confirmada (CRu) ou resposta parcial (PR). Sabe-se que
quase 60% dos pacientes apresentam massa residual, mas apenas cerca de
20% delas apresentam doença em atividade73,74. Em relação a essa
incerteza diagnóstica, o alto custo e o risco clínico associado ao grande
número de exames consecutivos de TC ao se adotar uma conduta
expectante ou de biópsias desnecessárias em boa parte dos pacientes com
massa residual necessitam ser reavaliados.
Os critérios de resposta tumoral baseados em exames de
caracterização morfológica foram aperfeiçoados por mais de 25 anos, no
entanto as limitações fundamentais persistem72,75,76. A variabilidade interobservador na aferição das dimensões das lesões tumorais é alta pelas
dificuldades na determinação dos limites do tumor e dos tecidos
circunjacentes69. Além disso, a CT é imprecisa na diferenciação de tumor
viável e tecido necrótico ou fibrose. Assim, a resposta pode ser subestimada
à CT. Inversamente, se a redução tumoral for expressiva, porém seguida de
crescimento rápido, a TC pode superestimar os efeitos benéficos de um
tratamento. Por fim, a TC é limitada na caracterização da resposta em
tumores que não mudam de tamanho durante a terapia. Como a taxa de
crescimento tumoral é muito variável, a ausência de modificações nas
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dimensões das lesões após algumas semanas de terapia pode representar
um efeito de drogas, mas também pode indicar um tumor de crescimento
lento que não foi afetado pela terapia aplicada.
Portanto, com a necessidade de alternativas mais precisas para
avaliação de resposta à terapia, a abordagem qualitativa e semiquantitativa
da resposta baseada em critérios metabólicos apresentaram-se como uma
alternativa bastante promissora.

Tabela 3 -

Critérios IWG para avaliação da resposta em linfoma

Critério

Descrição

Resposta completa
(CR)

Desaparecimento completo de todas as lesões detectadas à TC
com linfonodos anteriormente envolvidos com dimensões maiores
que 1,5 cm em seu maior diâmetro axial regredindo a menos de 1,5
cm, e linfonodos entre 1 e 1,5 cm regredindo a menos de 1 cm.
Além disso, a resolução dos sintomas relacionados à doença, a
normalização dos parâmetros bioquímicos e biópsia de medula
óssea normal.

Resposta completa
não confirmada
(Cru)

Corresponde aos critérios de CR, mas com uma massa residual
maior de 1,5 cm no maior diâmetro axial que tenha regredido mais
de 75% na soma dos produtos dos maiores diâmetros.

Resposta parcial
(RP)

Redução de pelo menos 50% da soma do produto dos maiores
diâmetros das seis maiores lesões, sem qualquer aumento no
tamanho dos outros e sem novas lesões detectadas. Nódulos
hepáticos e esplênicos também devem ter apresentado redução em
pelo menos 50% na soma dos produtos dos maiores diâmetros.

Doença estável
(DP)

Com resposta inferior a uma RP, mas sem doença progressiva.

Doença
progressiva (DP)

Mais de 50% de aumento na soma do produto dos maiores
diâmetros de qualquer lesão previamente conhecida, ou o
surgimento de qualquer nova lesão durante ou ao término da
terapia.

Recidiva de doença
(RD)

O aparecimento de qualquer nova lesão ou aumento no tamanho
em pelo menos 50% das lesões previamente conhecidas ou lesões
em pacientes que alcançaram RC ou CRu.
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Os primeiros estudos utilizando FDG com imagens estáticas para
avaliação da resposta terapêutica foram publicados há mais de 20 anos77.
No início da década de 90 outros estudos sugeriram que a avaliação da
resposta por critérios metabólicos poderia ser mais precoce que a avaliação
baseada em critérios morfológicos e a cintilografia com Gálio78-80.
Assim, muitos estudos sobre o acompanhamento do tratamento com
PET-FDG foram publicados. Com a disseminação da tecnologia PET e sua
disponibilidade na prática clínica, houve um grande interesse no uso de
avaliação de resposta à PET para o manejo do paciente e em ensaios
clínicos. Juweid e cols81 investigaram a integração dos resultados da PET
com os critérios IWG. Em uma análise retrospectiva de 54 pacientes com
LNH agressivo, a comparação entre apenas os critérios IGW e os critérios
IGW

combinados

com

a

PET-FDG

demonstrou

apenas

61%

de

concordância na classificação da resposta. Os pacientes com PET-negativa
foram classificados como RC, enquanto paciente com PET-positiva foram
classificados como doença estável ou resposta parcial pelos critérios da TC.
Um número substancialmente maior de pacientes foi classificado como
resposta completa (RC) quando a PET foi incorporada ao sistema de
classificação (35/54 vs 17/54). A utilização da PET na classificação também
discriminou melhor os pacientes com RC/RCu e RP: a sobrevida livre de
progressão em dois anos foi de 91% para RC e 42% para RP segundo a
classificação PET+IGW e de 88% e 68% respectivamente no grupo
classificado apenas com IGW.
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No Brasil, nosso grupo avaliou 127 pacientes com HL (Cerci e cols82
Anexo 2). Após o término do tratamento os pacientes foram reestadiados
segundo os critérios da IGW. Os 50 pacientes em CRu e RP foram
submetidos à PET-FDG. Pacientes com PET-negativa foram acompanhados
clinicamente e aqueles com PET-positiva foram submetidos à biópsia. A
sensibilidade, especificidade, o valor preditivo positivo e negativo da PETFDG foi de 100%, 92,0%, 92,3% e 100% (acurácea de 95,9%). O custo da
estratégia de reestadiamento sem PET seria de $ 350.050 e de $283.235
com a PET incorporada nesse cenário de reestadiamento, economizando
19%. Dadas as probabilidades observadas, apesar de seu custo a PET-FDG
é altamente rentável e reduziria os custos para o programa de saúde pública
no Brasil.
Com a finalidade de se incorporar esses avanços da PET, em
fevereiro de 2007, o Projeto de Harmonização Internacional do Grupo
Internacional

de

Critérios

de

Resposta70

publicou

um

consenso

estabelecendo critérios bem definidos de resposta à QT em pacientes com
LH e LNH levando em conta os resultados da PET, citometria de fluxo e
imunohistoquímica, permitindo assim que futuramente os trabalhos possam
ser comparados e metanálises confiáveis possam ser realizadas.
Este consenso recomenda (1) a realização de PET no estadiamento
de todos os pacientes com linfoma, porém não sendo mandatário, tendo em
vista os custos e disponibilidade do método. (2) No momento da formulação
do consenso, a realização da PET após um ou dois ciclos de QT deve se
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restringir a estudos clínicos, já que ainda não foram apresentados resultados
consistentes em relação à mudança de tratamento baseados nas
informações da PET realizada durante a QT. (3) PET é essencial na
avaliação após o tratamento de LNH difuso de células B e LH para definição
de resposta completa. Nos pacientes com outros tipos de linfoma,
recomenda-se a PET após o tratamento para definição de resposta completa
somente se for demonstrado que o paciente apresentava lesões ávidas ao
FDG previamente ao tratamento (PET de estadiamento).
Segundo o consenso, a avaliação da PET é realizada levando-se em
conta critérios de análise visual, sendo a análise semi-quantitativa com SUV
desnecessária. Resumidamente, um exame positivo é definido quando se
observa uma captação focal ou difusa mais intensa que a captação de fundo
em uma localização incompatível com captação normal fisiológica, sem um
valor definido de corte do SUV. Exceto em áreas de captação discreta e
difusa em regiões de massas tumorais de moderada à grande extensão
(bulky) com captação menos intensa que a concentração de fundo no
mediastino; nódulos hepáticos ou esplênicos com 1,5cm, com captação
menor que o tecido circundante (do fígado ou do baço); e aumento difuso da
captação em medula óssea até quatro semanas após o tratamento. Critérios
específicos para nódulos pulmonares baseados no tamanho das lesões
também foram definidos.
Como a incidência de doenças inflamatórias é mais frequente nesta
população e podem ser causa de falso-positivos, correlação clínica e
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eventualmente anatomopatológica, se faz necessária em casos de PETpositiva após o término do tratamento. A padronização da resposta proposta
pelo consenso facilita a realização de meta-análises futuras, levando-se em
conta a dificuldade de se avaliar grandes grupos de pacientes pela relativa
raridade do LH.
Com os excelentes resultados da PET-FDG na avaliação ao término
da terapia, postulou-se a hipótese de se utilizá-la para avaliação de resposta
precoce. A captação de FDG é relacionada à capacidade proliferativa e ao
número de células tumorais viáveis. A terapia efetiva, resultando em morte
celular ou redução na capacidade proliferativa tumoral, reduz a captação de
FDG tornando-o um excelente marcador de resposta terapêutica. Vários
estudos de PET-FDG após 1-3 ciclos de QT para LH têm demonstrado que
as alterações metabólicas apresentam excelente valor preditivo da resposta
ao tratamento final e sobrevida livre de progressão83-87.

1.9

Avaliação de resposta terapêutica precoce
Vários estudos com população mista de LNH e LH analisaram o papel

da PET na avaliação da resposta precoce à QT. Mas apenas em 2005
Hutchings e cols83 do Guy's e Hospital Saint Thomas, Londres, em uma
análise retrospectiva investigaram a resposta precoce à PET em 85
pacientes com LH após dois ou três ciclos de QT (ABVD, MOPP ou
MOPP/ABV). Na maioria dos estudos anteriores, os autores utilizaram a
ausência de atividade metabólica de uma lesão que concentrava FDG
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previamente, ou a redução da sua intensidade a não mais do que a atividade
de fundo, ou do “pool” sanguíneo, para denotar uma resposta metabólica
completa. No entanto, neste estudo, foi incluída a categoria de captação
residual mínima (minimal residual uptake - MRU) nos casos em que apenas
uma captação de FDG de grau discreto em pequena área foi observada,
sendo improvável que esta concentração representasse atividade tumoral.
Esta categoria foi considerada como RC para efeitos de análise estatística.
Após dois ou três ciclos de QT, 63 (74%) pacientes apresentaram PETnegativa, nove (11%) pacientes apresentaram MRU e 13 (15%) pacientes
apresentaram PET-positiva. Três pacientes com PET-negativa e um
paciente do grupo MRU apresentaram recidiva. Já no grupo de pacientes
com PET-positiva, nove pacientes apresentaram falha de tratamento e dois
foram a óbito. As análises de sobrevida mostraram associação altamente
significativa entre a PET precoce e a sobrevida livre de progressão (p <
0,0001) e sobrevida global (p < 0,03). Apenas dois dos sete pacientes com
estádio precoce e PET-positiva apresentaram falha de tratamento, enquanto
todos os pacientes com estádio avançado e PET precoce positiva
apresentaram falha de tratamento em até dois anos. Os autores concluíram
que a PET precoce é um forte preditor independente para sobrevida livre de
progressão e sobrevida global principalmente em pacientes com LH em
estádio avançado.
Em

2006,

Hutchings

e

cols84

em

um

estudo

multicêntrico,

investigaram o valor prognóstico da PET na avaliação de resposta precoce
em 77 pacientes com LH após dois ciclos de QT, sendo utilizado
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principalmente ABVD, mas também outros esquemas como ABV/MOPP,
ABVD/COPP, BEACOPP escalonado (bleomicina, etoposide, ciclofosfamida,
doxorrubicina, vincristina, procarbazina, prednisona). Após dois ciclos de QT,
58 (75%) foram classificados como PET2-negativa, 3 (4%) PET2 MRU
(considerados negativos) e 16 (21%) pacientes com PET2-positiva. Até o
momento da última consulta de seguimento, 11 dos 16 pacientes com PET2positiva apresentaram progressão de doença e dois pacientes vieram a
óbito. Apenas três dos 61 pacientes com PET2-negativa apresentaram
progressão e todos estavam vivos na última consulta de acompanhamento.
A PET precoce apresentou correlação significativa com a sobrevida livre de
progressão (p<0,0001) e sobrevida global (p<0,01). Para a predição de
sobrevida livre de progressão, a PET foi tão exata após dois ciclos como a
PET realizada após quatro ciclos ou ao término do tratamento, e foi superior
à avaliação da TC em todos estes momentos. Os autores verificaram que
tanto a avaliação visual quanto a resposta baseada no maximum standard
uptake value – SUVmax – uma medida quantitativa de concentração da FDG
apresentavam significado prognóstico. Um SUVmax de 4 como corte
apresentou ponto ótimo de equilíbrio entre sensibilidade e especificidade
para a predição de progressão.

No entanto, a análise visual da PET

apresentou informações prognósticas mais úteis (HR 43,82, p < 0,0001) do
que as informações correspondentes ao SUV (HR 1,131, p < 0,001).
Resultados semelhantes foram descritos por Gallamini e cols86 na
avaliação de 108 pacientes com diagnóstico de LH em estádios
considerados

por

avançados

(estádio

II

com

fatores

prognósticos
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desfavoráveis ou estádio IIB a IVB). A maioria dos pacientes foi submetida à
QT

com

ABVD,

porém

alguns

pacientes

foram

tratados

com

COPP/EBV/CAD. Oitenta e oito pacientes apresentaram RC por imagem
convencional, 20 pacientes apresentaram progressão de doença durante o
tratamento ou em até seis meses após o diagnóstico de RC e um paciente
recidivou. A PET2 foi positiva em 20 pacientes dos quais 17 evoluíram
durante o tratamento, uma recidiva e dois permaneceram em RC. Em
contrapartida, 85/88 (97%) dos pacientes com uma PET2-negativa
permaneceram em RC e três apresentaram resistência ou recidiva precoce
após o término da QT. Assim, o valor preditivo positivo da PET2 para a
recidiva foi de 90% e valor preditivo negativo de 97%. A sensibilidade,
especificidade

e

respectivamente.

acurácea

da

PET2

foram

86%,

98%

e

95%,

A probabilidade de sobrevida livre de doença em dois

anos da PET2-negativa e positiva foi de 96% e 6%, respectivamente (log
rank test = 116,7, p<0.01).
Os pacientes com estágio avançado de HL destes dois estudos foram
agrupados e acrescidos de mais 97 casos novos atingindo uma coorte de
260 pacientes87. Nestes pacientes o valor prognóstico da PET2 foi muito
superior ao IPI, com prognóstico pior para os pacientes com PET2-positiva
independentemente do alto ou baixo risco segundo o IPI. Da mesma forma
pacientes

com

PET2-negativa

independente do IPI.

apresentaram

sobrevida

excelente
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Estudos recentes têm apresentado questionamentos em relação à
possibilidade do valor preditivo positivo da PET2 ser menor em pacientes
tratados com regime de terapia mais intensa como BEACOPP escalonado
(bleomicina,

etoposide,

ciclofosfamida,

doxorrubicina,

vincristina,

procarbazina, prednisona) do que em pacientes tratados com ABVD88,89.
Assim torna-se mais importante a avaliação de pacientes submetidos ao
mesmo tipo de tratamento de forma padronizada.

2 OBJETIVOS

Objetivos
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1. Avaliar o valor prognóstico dos resultados da PET-FDG após dois ciclos
de ABVD na sobrevida livre de eventos em três anos nos pacientes
brasileiros com LH.

2. Comparar os fatores prognósticos clínicos e laboratoriais com a PETFDG após dois ciclos de ABVD na determinação da sobrevida livre de
eventos em três anos nos pacientes brasileiros com LH.

3. Avaliar o valor prognóstico da PET-FDG após dois ciclos de ABVD na
determinação da sobrevida livre de eventos em três anos nos subgrupos
de pacientes portadores de LH de IPI de baixo e alto risco.

4. Avaliar o valor prognóstico da PET-FDG após dois ciclos de ABVD na
sobrevida livre de eventos em três anos nos subgrupos de pacientes
portadores de LH com estádio precoce e avançado.

5. Avaliar o impacto da redução do SUVmax da PET2-positiva em relação à
PET0 nos pacientes com e sem falha de tratamento.

3 MATERIAL E MÉTODOS

Material e Métodos
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Pacientes
Este estudo prospectivo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital

das Clínicas da Universidade de São Paulo. Foram incluídos 115 pacientes
consecutivos do Serviço de Hematologia do Hospital das Clínicas da
Universidade de São Paulo com diagnóstico recente, comprovado por
biópsia, de LH clássico, no período de agosto de 2005 a dezembro de 2007.
Todos os pacientes obtiveram explicações, pelos pesquisadores
principais, de todas as etapas da pesquisa e foram orientados a ler e assinar
o termo de consentimento livre e informado (Anexo 3). Os critérios de
exclusão foram gravidez e diabetes mellitus não controlada.

3.2

Estadiamento inicial
Baseado nas avaliações realizadas ao momento do diagnóstico, os

pacientes foram estadiados segundo os critérios de Ann Arbor modificados
em Cotswolds em quatro estádios: I a IV (Tabela 2). Todos os pacientes
foram avaliados com história clínica, exame físico, TC de pescoço, tórax,
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abdome e pelve com contraste administrado por via oral e intravenosa
(TC0), PET-FDG (PET0) e biópsia bilateral de cristas ilíacas.

3.3

Avaliação prognóstica
O IPI de cada paciente foi definido de acordo com a presença dos

seguintes fatores independentes associados a prognóstico desfavorável:
sexo masculino, idade maior que 45 anos, estádio clínico IV, albumina sérica
menor que 4,0 g/dL, hemoglobina menor que 10,5 g/dL, leucócitos acima ou
igual a 15.000/mm3 e linfócitos abaixo de 600/mm3. Sendo que a presença
de cada um destes fatores representa um ponto na escala de risco, foram
considerados como baixo risco aqueles pacientes com IPI de 0 a 2 e alto
risco aqueles com IPI de 3 a 7.

3.4

Desenho de estudo
Após dois ciclos de quimioterapia com ABVD os pacientes foram

submetidos à PET (PET2) antes de iniciar o terceiro ciclo de QT,
preferencialmente no dia anterior à primeira etapa do terceiro ciclo de
quimioterapia. Após quatro ciclos de ABVD e ao término de todos os ciclos
de ABVD programados, todos os pacientes foram submetidos à avaliação
com TC da região cervical, tórax, abdome e pelve com contraste por via oral
e intravenoso.
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PET-FDG
Imagens PET de corpo inteiro foram adquiridas 60 minutos após a

administração intravenosa de 296 - 444 MBq (8-12mCi) do FDG. As imagens
foram adquiridas utilizando modo de aquisição 2D em PET Advance GE (GE
Advance, GE Healthcare, Milwaukee, Wisconsin, EUA), com correção de
atenuação utilizando fontes de Germânio-68.
Dois médicos nucleares com título de especialista em medicina
nuclear analisaram visualmente, de forma independente, as imagens da
PET2, correlacionando com os achados da PET0. Os resultados da PET2
foram classificados de acordo com os critérios propostos por Gallamini87.
PET2-negativa foi definida como ausência qualquer área de concentração
patológica de FDG, incluindo todos os sítios de concentração anormais
observados na PET0. Considerou-se PET2-positiva quando observado
presença de captação de FDG de grau moderado ou acentuado que não
pode ser atribuída a biodistribuição fisiológica. PET2 com mínima captação
residual (MRU) foi definida como captação de FDG discreta com
concentração menor, igual ou discretamente aumentada em relação à
concentração das estruturas do mediastino.
O SUVmax foi calculado para os pacientes com PET positivo e MRU
em regiões de interesse representando áreas com aumento de concentração
de FDG em regiões linfonodais e órgãos extranodais nos cortes transaxiais.
As regiões de interesse foram normalizadas para a dose de injeção e da
superfície corporal, sendo registrado o valor máximo no voxel/voxels em
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cada região ou órgão com concentração anormal de FDG. Foi utilizado o
valor máximo para minimizar os efeitos de volume parcial e aumentar a
reprodutibilidade das aferições.
Pacientes na PET2 com SUVmax entre 2,0 e 4,0 foram considerados
coerentes como MRU. Pacientes com PET2 demonstrando MRU foram
considerados PET2-negativas para a análise.
Foi calculada a porcentagem de redução da SUVmax nos pacientes
com PET2-positiva, dividindo-se a SUVmax da PET2/PET0.
Interpretações diferentes entre os médicos nucleares que avaliaram a
PET ocorreram em sete (6,7%) dos 104 pacientes, todos elas discordantes
em relação a PET-MRU e PET2-positiva. Estes casos foram revisados e
definidos em conferências de consenso entre os médicos nucleares,
hematologistas e onco-hematologistas cegos aos dados clínicos dos
pacientes, sendo ao final três considerados PET2-positiva e quatro PETMRU (teste de Kappa de Cohen, κ = 0,8).

3.6

Tratamento
O esquema quimioterápico de primeira linha utilizado foi o ABVD

(doxorubicina

25mg/m2,

bleomicina

10mg/m2,

vinblastina

6mg/m2,

dacarbazina 375mg/m2). Todos os fármacos foram administrados por via
endovenosa no 1º e 15º dia, em ciclos de 28 dias. Todos os pacientes foram
pré-medicados com cloridrato de ondansentron 8 mg e dexametasona 20 mg
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para profilaxia de náuseas e vômitos decorrentes da quimioterapia.
Ocorrendo neutropenia (inferior a 1.500/mm3) pós QT, associou-se
profilaticamente fator estimulador de colônias de granulócitos humanos
(filgrastima).
Pacientes com estádio I e II foram submetidos a quarto ou seis ciclos
de ABVD. Pacientes com estádio III foram tratados com seis a oito ciclos de
ABVD. Pacientes com estádio IV foram tratados com oito ciclos de ABVD.
RT de campo envolvido foi incluída no tratamento de pacientes com estádio I
e II e que realizaram quatro ciclos de QT e naqueles com presença de
doença bulky, independente do seu estádio clínico.

3.7

Acompanhamento após tratamento de primeira linha
Após o tratamento de primeira linha, todos os pacientes foram

reestadiados de acordo com Revised Response Criteria for Malignant
Lymphoma by the International Harmonization Project70. Os pacientes em
remissão completa foram acompanhados com exame clínico, laboratorial e
TC (pescoço, tórax, abdome e pelve com contraste por via oral e
intravenoso) trimestralmente nos primeiros dois anos e semestralmente nos
anos seguintes. Pacientes com suspeita da doença durante o seguimento
foram submetidos à PET, aqueles com PET-positiva foram submetidos à
biópsia do sítio de doença sugerido pela PET para confirmar a presença de
HL. Pacientes com PET-negativa foram acompanhados clinicamente.
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Já os pacientes que não apresentaram RC na avaliação após o
término do tratamento, foram submetidos à PET-FDG (estudo relatado no
anexo 2). Pacientes com PET-negativa foram acompanhados clinicamente
seguindo o protocolo habitual de acompanhamento de pacientes em RC.
Pacientes com PET-positiva foram submetidos à biópsia do sítio de doença
indicada pela PET-FDG para avaliação anátomo-patológica.

3.8

Análise Estatística
O valor preditivo positivo (VPP) e o valor preditivo negativo (VPN)

foram calculados a partir dos resultados de pacientes com progressão,
recidiva ou falha no tratamento de qualquer causa de 12 meses após a
PET2. Um intervalo de confiança de 95% para o VPN foi calculado usando a
aproximação normal à distribuição binomial. Kaplan-Meier90 e análise do
teste log-rank91 foram utilizados para comparar valores de sobrevida livre de
eventos (SLE) nos subgrupos diferentes de pacientes.
Três anos de sobrevida livre de eventos (SLE) e sobrevida global
(OS) foram escolhidos como pontos finais. SLE foi definido como o tempo
desde o diagnóstico até a falha do tratamento ou última consulta de
acompanhamento. A falha foi definida como ausência de resposta completa
após o tratamento de primeira linha, progressão de doença durante a
terapia, recidiva ou morte. Os dados foram censurados nos pacientes vivos e
livres de progressão/recidiva na última consulta de acompanhamento. OS foi
definida como o tempo desde o diagnóstico até a morte por qualquer causa.
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Os dados foram censurados se os pacientes permanecessem vivos na
última consulta de acompanhamento. As curvas de sobrevida foram
calculadas pelo método de Kaplan-Meier. A associação entre fatores de
prognóstico clínico (idade, sexo, estadiamento inicial, presença de sintomas
B, presença de bulky, VHS, albumina, hemoglobina, contagem de linfócitos e
IPI) e a probabilidade de falha do tratamento foi avaliado pelos testes de logrank bem como análises de regressão univariada. Todas as análises foram
realizadas usando SPSS versão 13,0 (SPSS Inc, Chicago, IL).

4 RESULTADOS

Resultados
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Pacientes
Após o estadiamento inicial com o exame clínico, laboratorial, TC e

PET, todos os 115 pacientes foram tratados com ABVD. Após dois ciclos de
QT os pacientes foram submetidos a PET2. Sete pacientes morreram antes
do término do tratamento de primeira linha e foram excluídos do estudo.
Quatro pacientes não foram submetidos a PET2: um paciente não
compareceu para o exame e três perderam a avaliação devido a problemas
técnicos no equipamento ou no cíclotron.
Dos 104 pacientes avaliados 53% eram do sexo masculino e 83%
tinham menos de 45 anos. Após dois ciclos de QT os pacientes foram
submetidos a PET2. As demais características clínicas e laboratoriais dos
104 pacientes são mostradas na Tabela 4.
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Tabela 4 - Características demográficas, clínicas e laboratoriais dos 104
pacientes com LH avaliados
Características

n (%)

Idade
Média
Idade Categorizada
≤ 45 anos
>45 anos

28 (13 - 82 anos)
86 (82,7)
18 (17,3)

Sexo
Masculino
Feminino

55 (52,9)
49 (47,1)

Tipo Histológico
Rico em Linfócitos
Esclerose Nodular
Celularidade Mista
Depleção Linfocitária
LH Clássico não classificado

11 (10,6)
59 (56,7)
10 (9,6)
3 (2,9)
21 (20,2)

Estádio
I
II
III
IV

2 (1,9)
41 (39,4)
25 (24,0)
36 (34,6)

Sintomas B
Ausentes
Presentes

38 (36,5)
66 (63,5)

Bulky
Presente
Ausente

60 (57,7)
44 (42,3)

VHS
≤ 50
> 50

49 (47,1)
55 (52,9)

Albumina
≥ 4,0
< 4,0

36 (34,6)
68 (65,4)

Hemoglobina
≥ 10,5
<10,5

75 (72,1)
29 (27,9)

Leucócitos
< 15000
≥ 15000

91 (87,5)
13 (12,5)

Linfócitos
≥ 600
< 600

93 (89,4)
11 (10,6)

IPI
Baixo Risco (0 a 2)
Alto Risco (3 a 7)

62 (59,6)
42 (40,4)
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Resposta ao tratamento de primeira linha
Dos 104 pacientes avaliados, 93 (89,4%) apresentaram RC após o

tratamento de primeira linha, entretanto 11 deles apresentaram recidiva
confirmada por avaliação anátomo-patológica durante o seguimento médio
de 36 meses (28 a 42 meses). Três pacientes apresentaram progressão de
doença antes do término da QT e oito pacientes não atingiram RC.
Considerando esses últimos e os 11 pacientes em RC que recidivaram, um
total de 22 (21%) pacientes apresentaram falha ao tratamento de primeira
linha. Todas as falhas do tratamento foram confirmadas por biópsia. Três
pacientes que não entraram em RC morreram durante o seguimento devido
a complicações de LH.
Na figura 3 apresentamos os resultados do tratamento de primeira
linha.

Figura 3 -

Resultados do tratamento de primeira linha
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Resultados da PET-FDG
Após dois ciclos de ABVD, 62/104 (59,6%) pacientes foram

considerados PET2-negativa (Figura 4), cinco deles apresentaram falha de
tratamento com progressão de doença ou recidiva durante o seguimento
(Figura 5). No momento da detecção da progressão ou na suspeita de
recidiva à TC todos os pacientes foram submetidos à avaliação com PET e
apresentaram PET-positiva. Um paciente PET2 negativo foi a óbito 30
meses após a QT, devido à complicação de LH recidivado.

Figura 4 - Paciente de 48 anos, do sexo masculino portador de LH com
IPI 5. A imagem de maxime intensity projection (MIP) do
estadiamento (A) demonstra estádio III com múltiplas áreas de
acometimento linfonodal em cadeias cervicais, supra e
infraclaviculares, axilas,mediastino, paraórtica ilíacas e inguinal
esquerda. Após 2 ciclos de ABVD, a imagem MIP da PET2 (B)
mostra regressão completa com desaparecimento de todas as
lesões observadas na PET0. O paciente permanece em RC até
a última consulta de acompanhamento aos 36 meses
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Paciente de 24 anos, do sexo masculino portador de LH e IPI
2. Corte coronal da PET0 (A) demonstra múltiplas áreas de
acometimento linfonodal, destacando-se bulky cervical à
esquerda e à direita (seta), mediastino e abdome. Após dois
ciclos de ABVD corte coronal da PET2 (B) demonstra
desaparecimento de todas as lesões detectadas na PET0. Ao
término da QT, o paciente persistiu com massa residual à TC,
sendo submetido à nova avaliação com PET-FDG. A imagem
MIP (C) demonstra doença em atividade na região cervical
esquerda e direita (seta) sugestiva de LH em atividade,
confirmado por biópsia de linfonodo cervical à esquerda. O
paciente foi encaminhado para tratamento de segunda linha
com QT de resgate, seguido de TMO

Doze (11,5%) pacientes apresentaram PET2 MRU com pequena área
de grau discreto de captação de FDG não considerada representativa de
doença maligna (Figura 6). Um destes pacientes apresentou recidiva durante
o seguimento. Pacientes com PET2 MRU foram consideradas negativas
para a análise estatística. Considerando o grupo PET2 MRU e PET2negativa, um total de 74 pacientes (71,1%) foram considerados como
estudos negativos, resultando em um valor preditivo negativo (VPN) de
91,8% da PET2.
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Figura 6 - Paciente do sexo feminino com 47 anos, portadora de LH com
IPI 3. As imagens coronais da PET0 de estadiamento (A)
demonstram acometimento linfonodal extenso no mediastino
(seta) e região supraclavicular esquerda. Após 2 ciclos de ABVD
a paciente foi submetida à PET2, cujas imagens coronais (B)
demonstram concentração acentuada do radiofármaco no
miocárdio e redução importante na extensão e intensidade das
lesões observadas à PET0, mas com persistência de pequena
área focal de captação discreta de FDG no mediastino à direita
da linha mediana (seta), com SUVmax de 3,0 considerada como
MRU. A paciente estava em RC até a última consulta de
acompanhamento após 29 meses do término do tratamento
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Do grupo total de 104 pacientes, 30 (28,8%) pacientes apresentaram
PET2-positiva (Figura 7) e 16 pacientes evoluíram ou recidivaram em três
anos e foram submetidos à terapia de segunda linha com QT de resgate e
TMO. Dois pacientes foram a óbito por sepse após a terapia de segunda
linha. Em todos os pacientes com PET2-positiva que apresentaram falha de
tratamento, o local da biópsia confirmando doença em atividade apresentava
concentração aumentada de FDG na PET2. Treze pacientes com PET2positiva não apresentaram evidências de doença no seguimento até a última
consulta.
A sensibilidade, especificidade, valores preditivo positivo e negativo
da PET2 para falha de tratamento em 3 anos no grupo total de pacientes e
subgrupos está representada na Tabela 5.

Tabela 5 -

Sensibilidade, especificidade, valores preditivo positivo e
negativo no grupo total de pacientes, subgrupos de estádio
precoce e avançado e IPI de alto e baixo risco
Sensibilidade

Especificidade

VPP

VPN

Pacientes totais

72,2%

82,9%

53,3%

91,8%

Estádio precoce (I-II)

66,7%

86,5%

44,4%

94,1%

Estádio avançado (III-IV)

75,0%

80,0%

57,1%

90,0%

IPI baixo risco (0-2)

76,9%

83,7%

55,6%

93,2%

IPI alto risco (3-7)

66,7%

81,8%

50,0%

90,0%

Na figura 8 apresentamos os resultados da PET2.
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Figura 7 - Paciente do sexo feminino com 26 anos, portadora de LH com
IPI 3. A imagem MIP da PET0 de estadiamento (A) nota-se
acometimento em múltiplas cadeias linfonodais, destacando-se
bulky cervical bilateral, região supraclavicular esquerda (seta) e
direita, mediastino e cavo axilar esquerdo, assim como
acometimento no baço. Após 2 ciclos de ABVD a paciente foi
submetida à PET2 (B) a imagem MIP demonstrou redução
importante no número e intensidade das lesões observadas à
PET0, mas com persistência de áreas focais com concentração
aumentada de FDG na região supracavicular esquerda (seta) e
mediastino. Ao término da QT com 8 ciclos de ABVD, a paciente
apresentou massa residual à TC de controle e foi submetida à
PET (C) cuja imagem MIP demonstrou progressão de doença
em relação à PET2 com aumento no número e intensidade nas
lesões em região cervical bilateral, supraclavicular esquerda
(seta) e mediastino
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Análises SUV
Na análise semiquantitativa dos 30 pacientes com PET2-positiva, a

percentagem média na redução do SUVmax na PET2 em relação à PET0 foi
de 41,7%. A percentagem média de redução SUVmax nos 16 pacientes com
falha de tratamento de primeira linha foi de 44,6% (DP: 17%), enquanto para
os 14 pacientes com uma PET2-positiva que permaneceram em RC a
redução

do

SUVmax

foi

de

38,3%

(DP:

18%),

sem

diferença

estatisticamente significativa entre os dois grupos (p=0,24).
Na figura 9 o gráfico apresenta os resultados da percentagem média
na redução de SUV da PET2 em relação à PET0 (SUV2/SUV1) nos
pacientes com PET2-positiva que apresentaram falha de tratamento e nos
pacientes que permaneceram em remissão completa.
Na figura 10, a curva ROC da relação da SUV2/SUV1 nos pacientes
com PET2-positiva que apresentaram falha de tratamento de primeira linha e
nos que permaneceram em remissão completa. A análise da área sob a
curva ROC (Figura 10) para determinar demonstrou como melhor ponto de
corte de redução de SUV para a detecção de falha de tratamento, a redução
maior de 57% (IC95%: 0,41-0,78; p =0,29). Para esse ponto de corte os
valores para sensibilidade e especificidade foram de 37,5% e 85,7%,
respectivamente.
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Comparação da SUV2/SUV1 nos pacientes com PET2-positiva
que apresentaram falha de tratamento e nos pacientes que
permaneceram em remissão completa

Figura 10 – Curva ROC da redução de SUV entre a PET2 e PET0 nos
pacientes com PET2-positiva que apresentaram falha de
tratamento de primeira linha e nos que permaneceram em
remissão completa
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Sobrevida Global
Em uma mediana de acompanhamento de 36 meses (28 a 40 meses)

foram observados três óbitos entre os 104 pacientes. Não foi possível
estimar o tempo mediano de sobrevida global, pois ocorreram menos de que
50% dos óbitos durante o período do estudo. A probabilidade estimada de
sobrevida global em 3 anos foi de 94,2%. A curva de Kaplan-Meier da
sobrevida global está representada na Figura 11.

Figura 11-

Sobrevida Global dos 104 pacientes avaliados

A análise univariada de todas as variáveis prognósticas avaliadas em
apenas três eventos presentes demonstrou que a idade acima de 45 anos e
o IPI de alto risco estiveram associados com uma pior sobrevida dos
pacientes (Tabela 5). Devido à baixíssima incidência de óbitos foi
impossibilitada a realização de análise multivariada da sobrevida global.
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Sobrevida livre de eventos
Nos 104 pacientes avaliados ocorreram 22 eventos caracterizados

como falha do tratamento de primeira linha. Não foi possível estimar a
mediana de SLE, pois ocorreram menos de que 50% de eventos durante o
período do estudo. A probabilidade estimada de SLEem 3 anos foi de 74,2%.
A curva de Kaplan-Meier da SLE está representada na Figura 12.

Figura 12-

Sobrevida livre de evento em três anos dos 104 pacientes
avaliados

Resultados

57

A análise univariada da relação das variáveis prognósticas com a SLE
em três anos demonstrou que apenas a PET2 está relacionada a um maior
risco de ocorrência de falha de tratamento. A probabilidade estimada de SLE
em 3 anos foi de 90,5 % no grupo PET-negativa e 53,4 % no grupo PETpositiva. Na figura 13, a representação das curvas de Kaplan-Meier da SLE
segundo os resultados da PET2. Não houve associação significativa em
relação à idade, sexo, estágio, bulky, presença de sintomas B, VHS,
albumina, hemoglobina, contagem de leucócitos, contagem de linfócitos e IPI
(Tabela 6).

Figura 13 - Sobrevida livre de eventos em relação ao resultado da PET2
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Tabela 6 - Sobrevida Global e sobrevida livre de eventos segundo as
variáveis prognósticas avaliadas
Sobrevida Global
em 3 anos (%)

p

Sobrevida livre de
eventos em 3 anos (%)

p

Idade
≤ 45 anos
> 45 anos

97,7
56,3

0,01

77,6
78,8

0,82

Sexo
Masculino
Feminino

88,3
95,6

0,63

73,6
84,2

0,47

Estádio
I / II
III / IV

100,0
87,0

0,18

83,1
76,7

0,24

Sintomas B
Não
Sim

97,1
77,8

0,15

88,3
74,4

0,4

Bulky
Presente
Ausente

85,6
97,6

0,76

86,9
73,4

0,15

VHS
≤ 50
> 50

95,9
87,2

0,59

82,5
76,0

0,22

Albumina
≥ 4,0
< 4,0

100,0
88,4

0,26

90,3
74,1

0,29

Hemoglobina
≥ 10,5
< 10,5

90,3
93.3

0,82

83,8
67,8

0,27

Leucócitos
< 15000
≥ 15000

100,0
89,8

0,45

79,4
76,0

0,94

Linfócitos
≥ 600
< 600

92,1
90,5

0,22

90,4
77,7

0,82

100,0
82,1

0,04

78,4
80,2

0,99

90,1
91,3

0,22

90,5
53,4

< 0,001

Características

IPI
Baixo risco (0-2)
Alto risco (3-7)
PET2
Negativa
Positiva
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4.6.1 Sobrevida livre de eventos nos subgrupos de pacientes
com IPI de alto e baixo risco
No subgrupo de 62 pacientes de IPI de baixo risco 18 pacientes
apresentaram PET2-positiva, dentre os quais 10 apresentaram falha de
tratamento, enquanto apenas três dos 44 pacientes com PET2-negativa
apresentaram falha de tratamento. A SLE em três anos no grupo PET2negativa foi de 89,0%, enquanto no grupo PET2-positiva foi de 53,8% (p <
0,001).
Já no subgrupo de 42 pacientes com IPI de alto risco, seis dentre os
12 pacientes com PET2-positiva apresentaram falha de tratamento,
enquanto apenas três dos 30 pacientes com PET2-negativa apresentaram
falha de tratamento. A SLE em três anos nos pacientes com PET2-negativa
foi de 92.9% e em pacientes com PET2-positiva de 54.3% (p=0,01).
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4.6.2 Sobrevida livre de eventos nos subgrupos de pacientes
com estádio inicial e avançado
Quando os pacientes foram divididos em estádio inicial (I e II) e
avançado (III e IV), a PET2 também demonstrou correlação significativa. No
subgrupo de 43 pacientes de estádio inicial, quatro dos nove pacientes com
PET2-positiva apresentaram falha de tratamento, enquanto apenas dois dos
35 pacientes com PET2-negativa apresentaram falha de tratamento. A SLE
em três anos no grupo PET2-negativa foi de 91,8%, enquanto no grupo
PET2-positiva foi de 53,4% (p = 0,002).
Já no subgrupo de 61 pacientes com estádio avançado, 12/21 dos
pacientes com PET2-positiva apresentaram falha de tratamento, enquanto
apenas quatro dos 40 pacientes com PET2-negativa apresentaram falha de
tratamento. A SLE em três anos nos pacientes com PET2-negativa foi de
89,5% e em pacientes com PET2-positiva de 21,6% (p<0,001).
Na figura 14, a representação das curvas de Kaplan-Meier da SLE
segundo os resultados da PET2 nos subgrupos de pacientes.
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Figura 14 - Sobrevida livre de eventos nos subgrupos de pacientes
especificados, de acordo com os resultados da PET2

5 DISCUSSÃO
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LH corresponde a cerca de 1% das doenças oncológicas e apresenta
alta taxa de cura, com SLE em cerca de 80% dos pacientes em cinco
anos92,93. No entanto a mortalidade por efeitos tóxicos do tratamento, como
uma segunda neoplasia ou doença cardiovascular é bastante expressiva63.
Nesse contexto, a terapia adaptada ao risco individual do paciente é cada
vez mais considerada como um meiode se alcançar uma maior taxa de cura
com um risco igual ou preferencialmente menor de morbidade e mortalidade
relacionado ao tratamento em si.
O estádio clínico e outros fatores prognósticos determinam a
estratégia de tratamento inicial. Grandes estudos de coorte demonstraram a
correlação destes fatores com a sobrevida dos pacientes17,49. O IPI leva em
conta diferentes fatores clínicos para avaliar o prognóstico e se tornou o
parâmetro mais utilizado na estratificação de risco. A diversidade de fatores
clínicos incorporados ao IPI reflete não só a heterogeneidade da doença,
mas também a diferença de como os pacientes respondem ao tratamento.
Entretanto o IPI possui uma acurácia diagnóstica bastante limitada para ser
utilizado na terapia adaptada ao risco individual de cada paciente. Estudos
indicam que o período de duração da RC e outros resultados a longo prazo
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podem ser mais afetados pela quimiossensibilidade do tumor do que por
fatores clínicos prognósticos presentes ao estadiamento45,49,50.
Antigamente, os métodos convencionais de avaliação de resposta ao
tratamento eram baseados em critérios morfológicos, sendo a redução no
tamanho do tumor à TC o fator determinante mais importante94-96. No
entanto, a alteração na dimensão do tumor não permite uma previsão
precisa do resultado. Em LH as células malignas representam apenas cerca
de 1 a 2% do volume tumoral, o restante das massas é composto por células
inflamatórias reativas que não são diretamente afetadas pela terapia
antineoplásica97. Mais importante, a redução no volume tumoral requer
tempo e depende de vários fatores clínicos do paciente, assim, a taxa de
regressão estrutural não pode servir de base para a terapia adaptada ao
risco em tempo precoce durante o tratamento.
Nosso estudo ao avaliar 104 pacientes com LH, tratados de forma
padronizada, sendo todos submetidos à QT com ABVD, a PET2 se mostrou
como o melhor fator prognóstico para a SLE nos pacientes, enquanto o IPI
não apresentou correlação significativa. Dos 30 pacientes que apresentaram
PET2-positiva, 16 apresentaram falha ao tratamento de primeira linha no
acompanhamento de três anos. Em relação aos 74 pacientes com PET2negativa, apenas seis pacientes apresentaram falha de tratamento no
acompanhamento médio de três anos. A SLE em três anos foi de 90,5 % no
grupo PET-negativa e 53,4 % no grupo PET-positiva.
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Na Tabela 7 são apresentados os resultados agrupados dos cinco
principais estudos com PET-FDG na avaliação após um a três ciclos de QT
em populações compostas apenas por pacientes com LH com dados de
SLE, incluindo os dados da presente tese. Vale ressaltar que todos esses
trabalhos foram publicados durante a coleta de dados deste estudo. No total
foram relatados 634 pacientes com LH, sendo que foi observada uma SLE
média de 18% (variando de 0 a 46%) nos pacientes com PET-positiva após
dois ou três ciclos de QT e uma de SLE média de 95% (variando de 90 a
96%) nos pacientes com PET-negativa.
No entanto esses grupos não são exatamente comparáveis. Enquanto
nos dois estudos de Hutchings e cols72,76 foram incluídos pacientes de todos
os estádios clínicos, no entanto nos dois estudos de Gallamini e cols78,79
foram incluídos apenas pacientes com estádio IIA com fatores adversos e
pacientes IIB-IVB, sendo portanto excluídos aqueles pacientes de muito bom
prognóstico.
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Valor prognóstico da PET na avaliação de resposta após um a
três ciclos de QT
PET positiva

PET negativa

Tempo de
seguimento
(meses)

Estudo

Ano

Número
de ciclos

Hutchings et al. 83

2005

2 or 3

85

46%

96%

6–125

Hutchings et al. 84

2006

2

77

0%

96%

2–41

Gallamini et al. 86

2006

2

108

6%

96%

2–47

Gallamini et al. 87 *

2007

2

97

13%

95%

4–62

Presente estudo**

2010

2

104

24%

90%

28-40

471

18%

95%

Total

Pacientes

Sobrevida
Sobrevida livre
livre de evento
de evento

* Somente 97 casos novos, ** Estudo no prelo.

Além disso em nosso estudo, com tempo mínimo de seguimento dos
pacientes avaliados de 28 meses, bastante maior do que nos outros
estudos, observou-se uma incidência de cerca de 35% dos pacientes com
estádio clínico IV e cerca de 57% dos pacientes com lesão bulky; numa
incidência significativamente maior do que a descrita em populações norteamericanas e européias43,98. No estudo de Hutchings e cols84 com
população de apenas 20% com estádio IV e 38% apresentando bulky, boa
parte dos pacientes com estádio precoce e PET2-positiva permaneceu em
RC durante o seguimento. Isso pode justificar a maior incidência de
pacientes com falso positivo, reduzindo assim o VPP no presente estudo. No
entanto, mesmo com uma população menor de estádios precoces em nosso
estudo, neste subgrupo a SLE em três anos foi significativamente maior nos
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pacientes com PET2-negativa (91,8%) do que nos pacientes com PET2positiva (53,3%).
Seguindo a tendência de maior relevância da PET na avaliação após
dois ciclos de ABVD em pacientes com estádio avançado, descrita por
Hutchings e cols83 demonstrando o alto valor preditivo de progressão em
pacientes com estádio avançado, Gallamini e cols.86 avaliaram 108
pacientes com LH avançado ou precoce com fatores adversos após dois
ciclos de QT. A maioria dos pacientes foram tratados com ABVD. A SLE em
dois anos foi de 6% para pacientes com PET2-positiva e 96% para pacientes
com PET2-negativa. Os pacientes portadores de LH com estádio avançado
ou estádio IIA com fatores adversos destes dois estudos foram agrupados e
acrescidos de mais 97 pacientes atingindo uma coorte de 260 pacientes
relatados por Gallamini e cols87. Nestes pacientes o valor prognóstico da
PET2 foi muito superior ao IPI, com prognóstico pior para os pacientes com
PET2-positiva independentemente da estratificação do IPI e da mesma
forma prognóstico melhor para pacientes com PET2-negativa tanto em
pacientes com IPI de alto e baixo risco.
De forma concordante, em nosso estudo a PET2 foi o melhor fator
prognóstico isolado em pacientes com LH. Inclusive quando os pacientes
foram divididos em subgrupos de IPI de baixo e alto risco, pacientes com
PET-positiva e PET-negativa apresentaram prognóstico bastante distintos.
No subgrupo de baixo risco, a sobrevida livre de eventos em três anos no
grupo PET2-positiva foi de 89,0%, enquanto no grupo PET2-negativa foi de

Discussão

68

53,8%. Assim como no subgrupo de pacientes com IPI de alto risco a
sobrevida livre de eventos em três anos nos pacientes com PET2-negativa
foi de 92.9% e em pacientes com PET2-positiva de 54.3%. Portanto nem a
estratificação do risco segundo o IPI, nem a estratificação de pacientes com
estádio precoce e avançado influenciaram na sobrevida livre de eventos nos
pacientes avaliados no presente estudo.
Em nosso estudo todos os pacientes foram submetidos a tratamento
com ABVD ou ABVD associado à RT nos pacientes com bulky. Nos demais
estudos publicados uma série de combinações de quimioterápicos foi
utilizada, mesmo que em alguns estudos a maioria dos pacientes tenham
sido tratados com ABVD este tratamento não foi utilizado em todos os
pacientes. Portanto este estudo é o único que avalia a resposta de pacientes
submetidos apenas a QT com ABVD. Isso é de especial importância tendo
em vista que estudos têm demonstrado que o valor preditivo positivo da
PET2 pode ser menor em pacientes tratados com regime de terapia
intensiva BEACOPP escalonado do que nos pacientes tratados com
ABVD88,89.
Römer e cols42 documentaram as modificação na concentração de
FDG em 11 pacientes com LNH, descrevendo uma rápida redução na
concentração já no sétimo dia após o início da QT. Entretanto a
concentração de FDG em 42 dias após a QT se correlacionou melhor com o
desfecho dos pacientes do que a PET em sete dias. Isso provavelmente
reflete que uma avaliação mais precoce reflete a quimiosensibilidade do
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tumor à QT, enquanto a avaliação mais próxima ao término do tratamento
deve refletir a presença ou ausência de grupos tumorais quimiorresistentes.
Spaepen e cols99 demonstraram que o aumento da captação de FDG
nos macrófagos em 7-10 dias após a QT pode resultar em estudos falsopositivos. Além disso em LH, sabe-se que as massas tumorais são
compostas por quase 98% de células inflamatórias. Assim, recomenda-se
que a avaliação de resposta durante o tratamento pela PET-FDG seja
realizada com o maior intervalo de tempo possível. No presente estudo,
todas as PET2 foram realizadas com no mínimo 10 dias após o término do
segundo ciclo de ABVD para minimizar a possibilidade de PET2 falsopositivo. No entanto é possível que áreas de captação residual mínima
(MRU) reflitam a atividade inflamatória residual, ou ainda um aumento da
resposta inflamatória causada pela própria QT ao invés de LH em atividade.
Particularmente, como já dito em nossa população avaliada, observou-se um
número maior de pacientes com bulky e estádio avançado, estes pacientes
possivelmente podem demorar mais para responder à terapia do que
pacientes sem bulky ou com estádio precoce de doença. Ainda não há
consenso sobre a melhor definição para MRU, enquanto Hutchings e cols83
utilizaram um critério puramente visual, Gallamini e cols87 revisaram esse
conceito e concluíram que uma captação menor, igual ou discretamente
mais acentuada que a concentração de fundo no mediastino é mais
consistente com MRU. Os melhores resultados em termos de acurácea para
a PET2 em LH são quando se considera PET-MRU como um estudo
negativo.
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No estudo de Hutchings e cols84, comparou-se a PET2 com a PET
após 4 e 6 ciclos de QT, sendo que todas elas apresentaram prognóstico
semelhantes. A PET após dois ciclos de QT parece ser o momento
preferencial para a avaliação da resposta precoce, por provavelmente refletir
a melhor relação entre administração suficiente de QT para separar os
pacientes que irão entrar ou não em RC após o término da QT68. No entanto
também ainda não há um consenso bem definido sobre qual o melhor
momento para a avaliação da PET precoce.
Embora existam vários métodos de avaliação quantitativa pela PET
da resposta à QT100,101, nenhum destes métodos foi amplamente adotado
clinicamente, pois a maioria dependente de aquisições dinâmicas e utiliza
modelos cinéticos muitas vezes complexos. O parâmetro de medida da
avaliação da intensidade de captação de maior aceitação na prática clínica é
o valor padrão de captação SUV, mais comumente SUV máximo (SUVmax).
O SUV nada mais é do que a quantificação da atividade (captação) de FDG
em um único ponto (voxel) ou em um grupo de voxels, normalizados para a
dose injetada de FDG após determinado tempo. A medida do SUV depende
do período entre injeção e a aquisição das imagens, do tempo de equilíbrio
do radiofármaco na circulação/concentração celular e da variação da
inclinação na curva de captação antes e após a terapia. O valor do SUV é
influenciado pelo nível de glicemia, pelo fator de correção utilizado (peso
versus

superfície

corporal),

além

de

depender

da

calibração

do

equipamento. Assim diferentes aparelhos podem apresentar diferentes
resultados. Por isso, o SUV deve ser utilizado com cuidado na avaliação da
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resposta terapêutica. Para isso a varredura pré e durante o tratamento
precisam ser realizadas no mesmo equipamento em condições idênticas.
Ainda se deve considerar que reações inflamatórias (de etiologia
inflamatória, infecciosa, actínica, etc.) em tecidos normais, podem
apresentar valor alto de SUV sugestivo de malignidade.
Não há relatos em LH de avaliação da redução do SUV da PET2 em
relação à PET0 para melhorar a diferenciação dos pacientes com PET2positiva que apresentaram falha de progressão daqueles com PET2-positiva
que entraram em RC. Em nosso estudo não houve variação estatisticamente
significativa na redução do SUV da PET2 em relação a PET0 (p=0,2).
Achado concordante com a maioria dos estudos inclusive o Report of an
international workshop to standardize response criteria for non-Hodgkin’s
lymphomas
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que afirma que a avaliação visual da PET é suficiente para a

caracterização de resposta.
Uma das limitações do estudo foi a realização da PET em
equipamento sem CT acoplado (PET-CT), no entanto a ausência do CT não
foi de especial importância já que muito mais importante do que a correlação
anatômica, é a correlação da PET2, sítio a sítio com a PET0 de
estadiamento.
Julgamos importante a continuação de estudos como esse, pois com
casuística maior, poderemos ter mais condições de entender a utilidade da
avaliação da quimiossensibilidade do tumor. A combinação de mais fatores
prognósticos além da PET2 deve melhorar a estratificação de risco destes
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pacientes permitindo que cada paciente possa receber a melhor terapia para
o seu caso e a identificação de outros fatores só acontecerá a partir de
metanálises com grupos de pacientes significativamente maiores.
Além disso, extremamente importante, é que ainda não há evidências
de que pacientes com LH se beneficiarão de um tratamento adaptado de
acordo com os resultados da PET2
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. Vários estudos estão investigando

o valor da PET2 para terapia adaptada ao risco, em pacientes com estádio
inicial de LH. O U.K. National Cancer Research Institute (NCRI) Lymphoma
Group RAPID para pacientes com doença em estágio inicial, bem como o
German Hodgkin Study Group (GHSG) HD16 estão investigando os efeitos
da redução da intensidade do tratamento excluindo a RT em pacientes com
estádio inicial e PET2-negativa103. No estudo da European Organization for
Research and Treatment of Cancer–Groupe d’Etudes des Lymphomes de
l’Adulte–Intergruppo

Italiano

dei

Linfomi

H10

protocol

os

braços

experimentais também estão avaliando a exclusão da radioterapia nos
pacientes com PET2-negativa, e o tratamento com BEACOPP escalonado
seguido de RT para pacientes com PET2-positiva104.
Da mesma forma nos pacientes com pior prognóstico que não
atingiram RC contínua têm um prognóstico muito mais pobre e precisam ser
identificados o mais precocemente possível para reduzir o risco de
insucesso do tratamento, evitando a toxicidade de um tratamento ineficaz e
agilizando o encaminhamento para tratamento de segunda linha para
aumentar a chance de sobrevivência a longo prazo105. Portanto a
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identificação destes pacientes é crucial já que a intensificação com
BEACOPP escalonado pode apresentar toxicidade desnecessária em
pacientes que seriam curados com a terapia padrão menos tóxica. Vários
estudos estão investigando a utilidade da PET2 em terapia adaptada a
pacientes de pior risco (Tabela 8) A maioria dos ensaios envolve a
intensificação do tratamento em pacientes com PET-positiva após dois ciclos
de ABVD, com BEACOPP escalonado (Gruppo Italiano Terapie Innovative
nei Linfomi trial106 e o European trial of response-adapted therapy in LH104)
ou mesmo com transplante autólogo de medula óssea O (Intergruppo
Italiano dei Linfomi trial107). Em contrapartida, no estudo GHSG HD18108 com
pacientes em estádio avançado no braço em que serão tratados com
BEACOPP escalonado serão randomizados para um curso de tratamento
abreviado se apresentarem PET2-negativa após dois ciclos de BEACOPP
escalonado.
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Ensaios clínicos em andamento utilizando a PET em pacientes
com LH

Título do Estudo
RAPID trial

Grupo de
estudo

Intervenção
principal

Tipo de estudo

Estádio precoce Randomização
de LH
de RT vs sem RT
em pacientes
com PET3
negativa

Fase III

German Hodgkin Estádio precoce Sem RT no braço
de LH
tratado com
Study Group
ABVD e PET2negativa

Fase III

18F-FDG PET–
EORTC–GELA– Estádio precoce Sem RT no braço
guided therapy or
IIL
de LH
tratado com
standard therapy for
ABVD e PET2stage I or II LH (H10
negativa
protocol)

Fase III

HD16 protocol for
early-stage LH

U.K. NCRI
lymphoma
Group

Estádio

PET-adapted
chemotherapy for
advanced LH

GITIL

Estádio
Intesnificação
avançado de LH com BEACOPP
escalonado em
PET2-positiva
com ABVD.

18F-FDG PET
response–adapted
therapy for
advanced-stage LH
(RATLH)

U.K. NCRI
Lymphoma
Group

Estádio
Intesnificação
avançado de LH com BEACOPP
escalonado em
PET2-positiva
com ABVD.

Fase III

HD 1 ASCT in
patients with positive
results of PET after
2· ABVD and RT vs.
no RT in patients
with negative results
of PET (HD0801)

IIL

Estádio
QT resgate e
avançado de LH TMO em PET2positiva com
ABVD.

Fase III

HD18 protocol for German Hodgkin
Estádio
4 vs 8 ciclos de
advanced-stage LH
avançado
de
LH
BEACOPP
Study Group
escalonado em
PET2-negativa.

Fase III
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Na análise univariada o único fator de impacto foi a PET2 na
sobrevida livre de doença em 3 anos nos pacientes portadores de LH.

Não houve correlação significativa na sobrevida livre de eventos em
três anos na distribuição de idade, sexo, estádio, presença de sintomas B,
velocidade

de

hemossedimentação,

albumina

sérica,

leucometria,

linfometria, hemoglobina e risco segundo o IPI entre os pacientes portadores
de LH.

Nos subgrupos de pacientes analisados com IPI de alto e baixo risco
e estádio precoce e avançado a PET2 foi o único fator prognóstico
significativo na sobrevida livre de doença em três anos nos pacientes
portadores de LH.

Nos pacientes com PET2-positiva não houve diferença significativa na
redução da SUV daqueles que apresentaram falha de tratamento em
comparação aos pacientes que permaneceram em RC.
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Cerci JJ, Pracchia LF, Soares Jr J, Linardi CCG, Meneghetti JC, Buccheri
V. Positron emission tomography with 2-[18F]-fluoro-2-deoxy-D-glucose for
initial staging of Hodgkin lymphoma: A single center experience in Brazil.
Clinics. 2009;64(6): 491-498.
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ANEXO 2

Cerci JJ, Trindade E, Pracchia LF, Pitella FA, Linardi CCG, Soares Jr J,
Delbeke D, Topfer LA, Buccheri B, Meneghetti JC. Cost effectiveness of
positron emission tomography in patients with Hodgkin’s lymphoma in
unconfirmed complete remission of partial remission after first-line therapy. J
Clin Oncol. 2010; 28.
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7.3 - ANEXO 3 - Termo de consentimento livre e esclarecido
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
_______________________________________________________________
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL
1. NOME DO PACIENTE .:............................................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M
F
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO .................................................................. Nº ......................... APTO: ..................
BAIRRO: ............................................................... CIDADE ....................................................
CEP:......................................... TELEFONE: DDD (............) ....................................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL ............................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M
F
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: ........................................................................... Nº ................... APTO: ..............
BAIRRO: .......................................................... CIDADE: ...........................................................
CEP: ....................................... TELEFONE: DDD (............).......................................................
____________________________________________________________________________
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1.

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Estudo do custo/benefício para o SUS sobre o exame
de metabolismo de glicose pela tomografia por emissão de positrons – PET”

PESQUISADOR: José Cláudio Meneghetti
CARGO/FUNÇÃO: .diretor

.. INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 23639

UNIDADE DO HCFMUSP: .Serviço de Medicina Nuclear e Imagem Molecular....
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
SEM RISCO
RISCO BAIXO

RISCO MÍNIMO
X

RISCO MÉDIO

RISCO MAIOR

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo)
4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 anos
____________________________________________________________________________________
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III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO:
1. justificativa e os objetivos da pesquisa ; 2. procedimentos que serão utilizados e propósitos,
incluindo a identificação dos procedimentos que são experimentais; 3. desconfortos e riscos
esperados; 4. benefícios que poderão ser obtidos; 5. procedimentos alternativos que
possam ser vantajosos para o indivíduo.
Esse exame foi solicitado pelo seu médico e ele é novo no Brasil. O governo (MS ) quer saber
se o exame é realmente útil no país já que é muito caro. Nosso objetivo é demonstrar se
esse exame influenciou seus médicos de forma positiva, melhorando a conduta que seria
tomada. O procedimento é uma tomografia (exame de imagens em fatias) feita com glicose
marcada com flúor-18 que é um elemento radioativo de meia vida muito rápida (a cada 110
min a atividade cai a metade). Nossos propósitos são estudar melhor sua doença e fornecer
mais dados para ajudar seu médico a entender o grau de comprometimento de sua doença
(se for confirmada). Seu desconforto é vir em jejum, levar uma picada na veia para introduzir
o material e ficar imóvel na máquina por 30 a 45 minutos. Os benefícios existirão toda vez
que esse exame trouxer dados novos para o médico. Dessa forma a conduta será tomada
usando uma avaliação mais acurada (mais próxima do real). Não há procedimentos
alternativos que posssam trazer vantagens para você a não ser a mudança de conduta se e
quando houver.
____________________________________________________________________________
IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO
SUJEITO DA PESQUISA:
Os pacientes voluntários terão :
acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios
relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas.
2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do
estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência.
3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade.
4. disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, decorrentes da
pesquisa.
5. viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa.
____________________________________________________________________________
1.

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE
INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS.
Serviço de Medicina Nuclear tel R – 5402/5328/51945
José Cláudio Meneghetti meneghetti@incor.usp.br / Juliano Julio Cerci sjuliano.cerci@incor.usp.br
____________________________________________________________________________________

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me
foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa
São Paulo,

de

de 2010 .

_____________________________________
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal

_________________________________
assinatura do pesquisador
José Claudio Meneghetti CRM 23639
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