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RESUMO 

 

 

Carvalho GB. Fatores prognósticos em pacientes com carcinoma epidermóide de 

laringe estádio clínico T4 tratados por cirurgia, radioterapia ou associações 

terapêuticas. [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2013. 121p. 

 

O câncer de laringe é uma das neoplasias mais comuns das vias aéreas superiores. No 

Brasil a maioria dos casos são diagnosticados nos estádios clínicos III ou IV. Nos 

tumores T4a os resultados terapêuticos são discordantes na literatura. Alguns estudos 

referem melhores taxas de sobrevida global com o tratamento cirúrgico e outros 

demonstraram taxas de sobrevida global semelhantes entre pacientes submetidos a 

laringectomia total e os submetidos a quimioradioterapia. Concomitante ao 

surgimento destas novas modalidades terapêuticas, descritas nas últimas décadas, 

observou-se nos Estados Unidos queda nas taxas de sobrevida dos pacientes com 

tumores de laringe. O objetivo deste estudo foi avaliar fatores prognósticos em 

pacientes portadores de carcinoma epidermóide de laringe cT4aN0-3M0 tratados em 

quatro instituições - em três diferentes países - de acordo com variáveis 

demográficas, clínicas, terapêuticas e anatomopatológicas. Em relação as variáveis 

clínicas, foram observadas piores taxas de sobrevida global nos pacientes com mais 

de 65 anos, nos classificados como ASA III ou IV, nos casos com tumores com 

extensão para base de língua. Dentre os pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico 

as piores taxas de sobrevida global foram observados nos casos com margens de 

ressecção comprometidas, nos com invasão vascular presente e os com estádio 

linfonodal pN2 ou pN3. As taxas de sobrevida global e câncer específica não diferiu 

entre os pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico ou quimioradioterápico. Por 

outro lado as melhores taxas de sobrevida livre de recorrência local foi evidenciada 

nos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico. Na análise multivariada, foram 

fatores prognósticos independentes para o risco de óbito, a classificação pelo ASA 

(III ou IV) e o estadiamento linfonodal patológico (pN2 ou pN3) entre os pacientes 

submetidos à cirurgia, a faixa etária superior a 65 anos, a extensão do tumor para 



 

 xviii

base de língua, para partes moles perilaríngeas e a presença de mais de uma estrutura 

invadida pelo tumor nos pacientes submetidos a quimioradioterapia. Em conclusão, 

diversas variáveis são potenciais fatores prognósticos relacionados a sobrevida 

global, no entando somente a classificação como ASA III ou IV  e o estádio pN2 ou 

pN3 foram identificados como fatores prognósticos independente para o risco de 

óbito nos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico. Nos pacientes submetidos ao 

tratamento com quimioradioterapia a faixa etária superior a 65 anos, extensão para 

base de língua, para partes moles perilaríngeas e presença de duas ou mais estruturas 

invadidas foram os fatores prognósticos independentes para o risco de óbito. 

 

Descritores: 1. Neoplasias laríngeas/cirurgia 2. Neoplasias laríngeas/quimioterapia 

3. Neoplasias laríngeas/radioterapia 4. Estadiamento de neoplasias 5. Prognóstico 6. 

Sobrevida 
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SUMMARY 

 

 

Carvalho GB. Prognostic factors in patients with clinical stage T4 laryngeal 

squamous cell carcinomas treated by surgery, radiotherapy or therapeutic 

associations.[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”; 2013. 121p. 

 

Laryngeal cancer is one of the most common neoplasms of the upper airways. In 

Brazil most cases are diagnosed at stages III or IV. In T4a tumors, there are 

discordant treatment results in the literature. Some studies refer to improved rates of 

overall survival with surgical treatment while other studies show similar rates of 

overall survival between patients submitted to total laryngectomy or 

chemoradiotherapy. Concomitant to the emergence of these new therapeutic 

modalities described in recent decades, a decline in survival rates of patients with 

laryngeal tumors has been registred in the United States. The aim of this study was to 

assess prognostic factors in patients with clinical stage cT4aN0-3M0 laryngeal 

epidermoid carcinomas treated in four institutions, in three different countries, 

according with demographic, clinical, therapeutic and pathologic variables. With 

regard to clinical variables, worse rates of overall survival were observed in patients 

older than 65 years, classified as ASA III or IV, and tumors with tongue base 

extension. Among the patients who underwent surgical treatment, the worse rates of 

overall survival were in the cases of involved surgical margins, with vascular 

invasion present, and in cases with pathological mestastatic lymph nodes pN2 or pN3 

staging. The rates of overall survival and cancer specific survival did not differ 

among patients who underwent surgical treatment or chemoradiotherapy. 

Conversely, improved local recurrence-free survival rates were registred in patients 

who underwent surgical treatment. In multivariate analysis, the independent 

prognostic factors for the risk of death, were ASA III or IV classification, and 

pathological lymph nodes pN2 or pN3 staging among the patients who underwent 

surgery; age above 65 years, tumors with tongue base extension, extension into the 

perilaryngeal soft tissues and the presence of more than one structure invaded by 



 

 xx

tumor in patients who underwent chemoradiotherapy. In conclusion, several 

variablesare potential prognostic factors related too verall survival, however only 

ASA III or IV and stage pN2 or pN3 were in dependent prognostic factors for the 

risk of death in patients undergoing surgical treatment. In patients undergoing 

chemoradiotherapy: age above 65 years, tumors extension to the base of tongue, 

perilaryngeal soft tissue invasion and presence of two or more structure sinvaded 

were independent prognostic factors forthe riskof death. 

 

Descriptors: 1. Laryngeal neoplasms/surgery. 2. Laryngeal 

neoplasms/chemotherapy. 3. Laryngeal neoplasms/radiotherapy. 4. Neoplams 

staging. 5. Prognostic. 6. Survival 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O câncer de laringe é uma das neoplasias mais comuns das vias aéreas 

superiores. A incidência mundial é cerca de 130.000 casos/ano e mortalidade 

aproximada é de 71.000 casos (International Agency for Research on Cancer-IARC 

2008). Nos Estados Unidos, a incidência estimada para 2012 foi de 10.000 casos em 

homens e 3.000 em mulheres (National Cancer Institute-NCI 2011).  

 No Brasil, a incidência estimada é de seis casos para cada grupo de 100 mil 

habitantes. A estimativa para 2012 foi de 6.110 casos, sendo 1.740 para o estado de 

São Paulo (Ministério da Saúde 2011). Na Fundação Oncocentro do estado de São 

Paulo entre Janeiro de 2000 a setembro de 2012 foram registrados 7.770 casos novos 

de tumores de laringe no estado, destes, 4896 (63%) foram diagnosticados em 

estádios clínicos III ou IV (Fundação Oncocentro de São Paulo-FOSP 2013). 

 O carcinoma epidermóide (CEC) é tipo histológico predominante, presente 

em mais de 90% das neoplasias de laringe (Davies e Welch 2006). O consumo de 

tabaco é o principal fator de risco. Os pacientes que fumam mais que 60 maços/ano, 

têm 21,7 vezes mais chances de desenvolverem câncer de laringe que não fumantes 

(Lubin et al., 2010). O consumo isolado de álcool também é um fator de risco 

(Szymanska et al., 2011). A associação no consumo de álcool com o tabaco possui 

efeito sinérgico, por outro lado, o consumo de vegetais é fator de proteção (Maier e 

Tisch 1997; Schlecht et al., 1999; Polesel et al., 2008; Sapkota et al., 2008). O baixo 

peso é um fator de risco independente para o câncer de cabeça e pescoço (Gaudet et 

al., 2010). A história familiar de câncer de laringe também tem sido descrita como 
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fator de risco para doença (Foulkes et al., 1995; Negri et al., 2009; Garavello et al., 

2012). Outros fatores relacionados com maior risco de câncer de laringe são; 

exposição ao pó de madeira, fuligem de carvão, asbesto e convívio com animais 

(Muscat e Wynder 1992; Pollán e López-Abente 1995; Sartor et al., 2007). 

 A associação entre a infecção pelos vírus HPV (papiloma vírus humano) e o 

câncer de laringe é controversa. Em diversos estudos, as taxas de prevalência de 

infecção por estes vírus são muito variáveis, com taxas desde 4% até valores acima 

de 25%, diferentemente da neoplasia de orofaringe, onde esta relação está bem 

demonstrada (Koskinen et al., 2007; Baumann et al., 2009; Torrente et al., 2011). 

 Em relação à escolha terapêutica, o sistema de estadiamento TNM (Tumor 

Nodes Metastasis) é um dos principais fatores a serem considerados, é fator 

prognóstico de sobrevida e permite comparação de diferentes abordagens 

terapêuticas para grupos similares de casos (Groome et al., 2002; Hall et al., 2009). 

Neste sistema, os tumores com estádio clínico T4a, para cada um do sub-sítios da 

laringe, são aqueles que invadem grosseiramente pelo menos uma das cartilagens 

laríngeas ou estende-se aos tecidos além da laringe, por exemplo, musculatura da 

língua, partes moles no pescoço, glândula tireóide, traquéia ou esôfago, mas que são 

ressecáveis (Edge et al., 2010). 

 Os resultados do tratamento para o subgrupo de pacientes com tumores T4a 

variam de acordo com cada modalidade terapêutica empregada. Estes resultados têm 

sido reportados de forma divergente na literatura. Dziegielewski et al. (2012) 

observaram nos tumores T4a, a melhor sobrevida global em 5 anos, para os pacientes 

tratados com laringectomia total seguida de adjuvância (49% nos pacientes tratados 

com cirurgia, 16% nos subgrupo submetido a quimioradioterapia e apenas 5% nos 
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pacientes tratados com radioterapia exclusiva). Por outro lado, Stenson et al. (2012) 

descreveram sobrevida global em 5 anos para pacientes com tumores T4a descritos 

como volumosos de 48,7% e câncer específica de 71,3%, em pacientes tratados 

exclusivamente com quimioradioterapia. 

Concomitante com estes dados discordantes da literatura, a sobrevida do 

câncer de laringe tem decaído nas últimas décadas. Carvalho et al. (2005b), no 

estudo baseado nos dados coletados Surveillance, Epidemiology, and End Result 

(SEER) dos Estados Unidos da América com 96.232 pacientes com câncer de 

Cabeça e Pescoço, tratados no período de 1973 a 1999, observaram queda 

significativa da taxa de sobrevida nos casos de câncer de laringe, comparando as 

duas primeiras décadas analisadas com a última. O estudo Hoffmann et al. (2006), 

analisando também os dados norte-americanos do National Cancer Data Base 

(NCDB) com 158.426 casos de CEC de laringe, diagnosticados entre os anos de 

1985 e 2001, agrupados de acordo com o sítio do tumor primário e estádio TNM, 

confirmou esta tendência de queda de sobrevida, a partir de meados da década 1990. 

Em paralelo, observaram-se, neste mesmo período, o aumento na utilização de 

quimioradioterapia com diminuição do uso da cirurgia. 

 Sendo o CEC de laringe uma das neoplasias mais prevalentes em cabeça e 

pescoço e a maioria dos casos diagnosticados em estádios avançados, com sobrevida 

tendendo a queda nas últimas décadas, estudos para identificar os subgrupos de 

pacientes - classificados de acordo com fatores prognósticos - que podem beneficiar-

se de diferentes estratégias terapêuticas são importantes na prática clínica, assim 

como podem ser úteis para definir critérios de inclusão e eventual estratificação de 

grupos em futuros estudos prospectivos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 FATORES PROGNÓSTICOS DEMOGRÁFICOS, TABAGISMO E 

ETILISMO 

 

 Em relação ao sexo persiste a controvérsia se pacientes do sexo feminino têm 

pior ou melhor prognóstico. No estudo de Lohynska et al. (2005), com 67 pacientes 

portadores de carcinoma de laringe com estádio clínico I ou II tratados com 

radioterapia exclusiva, observou-se, na análise multivariada piores taxas de sobrevida 

livre de recorrência local nas pacientes do sexo feminino e pior sobrevida global nos 

pacientes com anemia. Por outro lado, o estádio clínico e a idade não apresentaram 

correlação significativa com sobrevida global. No entanto, Rutkowski et al. (2012) 

avaliando um subgrupo semelhante de pacientes, mas todos com tumores estádio T2 

de laringe supraglótica, também tratados com radioterapia exclusiva, observou-se na 

análise multivariada, que pacientes com linfonodos positivos e prolongado tempo de 

tratamento apresentaram as piores taxas de controle local. Por outro lado, pacientes 

do sexo feminino com maior índice de massa corpórea (IMC) e maiores níveis de 

hemoglobina, tiveram melhor sobrevida global.  

 Egelmeer et al. (2011) estudando 994 pacientes portadores de CEC de laringe 

tratados com radioterapia exclusiva, evidenciaram piores taxas de sobrevida global 

nos idosos, nos com baixo nível de hemoglobina, no sexo masculino, nos casos com 

tumores em estádio mais avançado ou com envolvimento linfonodal. A localização 

do tumor não foi fator prognóstico para controle local. Sas-Korczynska et al. (2003), 
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em estudo com 102 pacientes do sexo feminino com câncer de laringe, evidenciaram 

sobrevida global de 88,9% e sobrevida livre de doença de 84,2%. O estádio do 

clínico foi o único fator prognóstico significativo. 

 Roberts et al. (2010) analisaram um banco de dados com 1.654 casos de 

pacientes com CEC de cabeça e pescoço tratados no mesmo centro oncológico e 

selecionaram 286 pacientes do sexo feminino e 286 do sexo masculino. Nas análises 

de pareamento não se evidenciaram diferenças significativas entre homens e 

mulheres quanto ao intervalo livre de recidiva, sobrevida câncer específica e global, 

mesmo quando avaliados separadamente os sub-sítios cavidade oral, orofaringe ou 

laringe/hipofaringe. Também não se observou diferenças nas taxas de sobrevida entre 

pacientes de acordo com o sexo.  

 No que se refere à faixa etária, Lacy et al. (2000) avaliaram 1160 pacientes 

com neoplasias de cabeça e pescoço e comparam as taxas de sobrevidas nos 

pacientes jovens ( 40 anos), nos de meia-idade (41-64 anos) e nos idosos ( 65 

anos). A taxa de sobrevida global em 5 anos foi de 46%, nos pacientes jovens 65%, 

nos de meia-idade 52% e nos idosos 38 % (p= 0, 001). As taxas de sobrevidas 

também estiveram relacionadas com o tabagismo, presença de comorbidades, sítio 

primário e o estadiamento TNM. Papadas et al. (2010) avaliaram os fatores 

relacionados a sobrevida em 133 paciente com neoplasia de laringe submetidos a 

tratamento cirúrgico, destes 65 (49%) eram portadores de tumores diagnosticados em 

estádio clínico IV. O tempo de seguimento médio foi de 25 meses e a taxa de 

sobrevida global foi de 45% em 5 anos. A idade, o estádio tumoral avançado, o 

consumo elevado de álcool e o grau de diferenciação tumoral estiveram relacionados 

com as taxas de sobrevida global. Por outro lado, Ayache et al. (2005) avaliaram 
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retrospectivamente 356 pacientes portadores de neoplasia de laringe tratados no 

período de 1987 a 1997 e não observaram diferenças significativas de sobrevida 

global de acordo com o sexo e idade. Luna-Ortiz et al. (2011) realizaram estudo 

pareado a partir de 500 pacientes tratados entre 1989 a 2002. Selecionaram quinze 

casos de pacientes com menos de 40 anos e compararam, conforme estádio clínico, 

com 33 pacientes com mais de 40 anos. Analisando fatores demográficos e sobrevida 

livre de doença e global, também não observaram diferenças significativas entre 

grupos, em relação a idade, estilo de vida e hábitos. O estadiamento clínico inicial foi 

o único fator prognóstico independente.  

 No que diz respeito à raça e condições socioeconômicas, Ragin et al. (2011) 

estudaram 87 afrodescendentes com câncer de cabeça e pescoço e 261 pacientes 

brancos pareados pela idade. Observaram que os pacientes negros com cânceres da 

cavidade oral ou laringe tiveram mais diagnósticos em estádios avançados que os 

brancos, após o ajuste para o nível socioeconômico e outros fatores de confusão. A 

sobrevida livre de recorrência foi menor entre negros em relação aos brancos com 

tumores da laringe. 

 Browman et al. (1993) avaliaram a relação do tabagismo durante o tratamento 

e a sobrevida global em 115 pacientes com carcinoma epidermóide de cabeça e 

pescoço tratados com radioterapia ou quimioradioterapia, sendo 32 (27,8%) 

pacientes com neoplasias de laringe. Após o ajuste para outras variáveis, o tabagismo 

permaneceu um fator prognóstico independente, os pacientes que continuaram a 

fumar durante o tratamento tiveram menores taxas de resposta e pior sobrevida do 

que pacientes que não fumavam. 
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2.2 FATORES PROGNÓSTICOS CLÍNICOS RELACIONADOS AO 

PACIENTE, AO TUMOR E TRAQUEOSTOMIA PRÉVIA 

 

 O baixo nível de hemoglobina esteve relacionado com pior prognóstico nos 

estudos de Lohynska et al. (2005); Egelmeer et al. (2011) e de Rutkowski et al. 

(2012). Cho et al. (2004) também observaram, nos pacientes com tumores em 

estádios clínicos I ou II de laringe tratados exclusivamente com radioterapia, que o 

risco de óbito, em 5 anos, era 2,23 vezes maior nos pacientes com níveis de 

hemoglobina pré-tratamento entre 10,1 e 13,3 g/dL, enquanto que  os pacientes com 

níveis de hemoglobina entre 14,2 e 14,9 g/dL o risco era de 0,8 (p < 0,001). No 

estudo de Medow et al. (2002), os casos com tumores em estádio clínico IV, nível de 

albumina baixo e idade acima de 65 anos foram relacionados a pior prognóstico. 

 Paleri et al. (2003) estudaram o impacto das comorbidades avaliadas pelo 

índice The Adult Comorbidity Evaluation-27 (ACE-27) em 180 pacientes com 

carcinoma epidermóide de laringe. As comorbidades classificadas como moderadas 

ou graves apresentaram maior impacto na sobrevida global que o sistema de 

estadiamento TNM. O maior número de comorbidades nos pacientes portadores de 

carcinoma de laringe supraglótica pode explicar em parte o pior prognóstico destes 

pacientes em relação aos com tumores glóticos.  

 Por outro lado, Dedivitis et al. (2009), estudando 38 pacientes portadores de 

tumores glóticos estádios clínicos I ou II, submetidos a laringectomia parcial 

frontolateral, não observaram impacto das comorbidades classificadas pelo ACE-27 

na sobrevida global elivrededoença. 
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 Gimeno-Hernández et al. (2011) observaram em estudo retrospectivo com 

231 pacientes com câncer de laringe que os pacientes classificados como portadores 

de comorbidades graves pelo índice de Charlson apresentaram maior risco de morte, 

tanto nos portadores de neoplasia em estádio inicial como avançado. Sanabria et al. 

(2007a), avaliando 310 pacientes com câncer de cabeça e pescoço e idade superior a 

70 anos, observaram que as comorbidades classificadas pelo ACE-27 como 

moderadas ou graves, embora não relacionadas com a sobrevida câncer específica, 

foram fatores de pior prognóstico para a sobrevida global neste subgrupo de 

pacientes.  

 Hu et al. (2012), a partir da análise retrospectiva de 181 pacientes portadores 

de neoplasia de laringe tratados com radioterapia ou quimioradioterapia, 

evidenciaram que fatores relacionados com a recorrência local foram desnutrição, 

estádio T e presença de comorbidades classificadas como moderadas ou graves pelo 

ACE 27. 

 Chang et al. (2012) avaliaram as causas de morte durante o tratamento ou nos 

primeiros sessenta dias após o término em 194 pacientes com CEC de cabeça e 

pescoço tratados exclusivamente com quimioradioterapia, todos com tumores em 

estádios III, IVA ou IVB. Não houve diferença da frequência de mortes de acordo 

com sexo, idade, estádio TNM, localização do câncer, índice de comorbidade de 

Charlson, antecedentes de tabagismo e etilismo. No entanto, na análise univariada; 

nível de hemoglobina < 10g/dl, albumina < 3g/dl e IMC < 19kg/m2, foram 

significativamente correlacionadas com morte prematura. Na análise multivariada, o 

IMC < 19 kg/m2 persistiu como fator prognóstico independente para morte. 
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 Zhu et al. (2012), avaliando o impacto de comorbidades em pacientes 

submetidos a quimioradioterapia ou laringectomia total em um grupo de 16.949 

pacientes portadores de neoplasia de laringe sem metástases a distância, observaram 

que os pacientes com uma ou mais comorbidades foram mais frequentemente 

submetidos a cirurgia que quimioradioterapia. A presença de comorbidades pode não 

ser a causa das diferenças de sobrevida evidenciadas nas últimas décadas entre estas 

modalidades terapêuticas. Por outro lado, etnia e idade não influenciaram na escolha 

terapêutica, mas os pacientes com maior poder socioeconômico foram mais 

comumente submetidos a quimioradioterapia. 

 Em relação aos sintomas, Raitiola e Pukander (2000), não evidenciaram 

relação entre número de sintomas referidos ou sua duração com prognóstico, neste 

estudo apenas o estádio apresentou correlação significante com o prognóstico. 

 O estádio do tumor tem sido descrito como um dos principais fatores 

prognósticos. Kowalski et al. (1991) estudaram fatores prognósticos demográficos, 

clínicos, patológicos e terapêuticos em relação ao intervalo livre de doença e para a 

sobrevida global em 278 pacientes com câncer de laringe submetidos ao tratamento 

cirurgico entre 1973 e 1986. Na análise multivariada, o estádio do tumor primário foi 

a variável com a maior relação com a sobrevida. As taxas de risco para o risco de 

recorrência da doença foi de 2,3 (T2-3 vs T1) e 4,3 (T4 vs T1), as taxas de risco para 

o risco de morte foram de 1,6 (T2-3 vs T1) e 3,3 (T4 vs T1). Ayache et al. (2005) 

estudaram 356 pacientes portadores de câncer de laringe e observaram que a 

localização e o estádio do tumor foram fatores prognósticos para a sobrevida global. 

Raitiola et al. (1999) estudaram 166 pacientes portadores de tumores glóticos e 127 

supraglóticos. A taxa de sobrevida livre de doença foi de 81% nos tumores glóticos e 
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de 70% nos supraglóticos. A localização não se mostrou como fator prognóstico, esta 

diferença não apresentava significância estatística. Na análise multivariada, o estádio 

tumoral avançado e presença de metástases linfonodais foram relacionados com pior 

prognóstico. Vlachtsis et al. (2005) estudaram fatores prognósticos demográficos, 

clínicos e histológicos de 100 pacientes com carcinoma de laringe submetidos a 

tratamento cirúrgico, destes 34 em estádio clínico tumoral T4, 47 pacientes com 

tumores glóticos, 46 supraglóticos e 7 pacientes com tumores transglóticos. A taxa 

de recorrência foi de 31% e a taxa de mortalidade total de 30%. Na análise 

multivariada o estádio TNM foi o único fator significantemente associado com a 

sobrevida global. 

 Não somente a presença de linfonodos metastáticos, mas também a 

localização deles tem sido associada ao pior prognóstico. Moe et al. (1996) avaliaram 

159 pacientes submetidos a cirurgia e radioterapia no Veterans Affairs Cooperative 

Study, destes 93 foram submetidos a esvaziamento radical modificado ou radical 

clássico. A presença de 3 ou mais linfonodos positivos esteve relacionada com 

metástase à distância (p <0,001) e diminuição da taxa de sobrevida (p <0,001). Plaat 

et al. (2005), em estudo com 85 pacientes submetidos a laringectomia total por 

câncer de laringe ou hipofaringe, identificaram que os pacientes com linfonodos 

paratraqueais e com extensão extracapsular da doença apresentaram piores taxas de 

sobrevida global.  

 Traqueostomia realizada previamente ao tratamento está relacionada a pior 

prognóstico. No estudo prospectivo, não randomizado, de Herchenhorn et al. (2008), 

com 49 pacientes portadores de carcinoma de laringe em estádio clínico III ou IV 

tratados com Cisplatina a cada três semanas concomitante a radioterapia, observaram 
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que os pacientes com traqueostomia prévia apresentaram menor taxa de resposta 

completa, menor intervalo livre de progressão e menor sobrevida global quando 

comparados com os pacientes não submetidos a traqueostomia. 

 Estudos sobre fatores prognósticos têm sidos utilizados para elaboração de 

modelos prognósticos que podem ser úteis na definição da melhor estratégia 

terapêutica. No estudo de Sherman et al. (2012) realizado com uma séria 

retrospectiva de 170 pacientes portadores de tumores avançados de laringe, tratados 

entre 1988 e 1995, com objetivo de preservação de órgão foi desenvolvido um 

modelo prognóstico para predizer taxa de preservação de laringe, de acordo com o 

estadiamento do tumor T4 (T), a albumina (A) < 4g/dl, os consumidores abusivos de 

álcool (L) ou os com índice de Karnofsky (K) < 80%. A taxa de preservação de 

laringe em trêsanos variou conforme a pontuação TALK; nos pacientes que não 

apresentaram nenhum destes fatores (TALK 0) a taxa de preservação foi de 65%, nos 

TALK (1-2) de 41%e de 6% nos TALK (3-4), p<0.0001. No grupo TALK 3-4 é 

particularmente melhor demonstrado o poder prognóstico deste modelo. 

 

2.3 FATORES PROGNÓSTICOS RELACIONADOS AO TRATAMENTO 

 

2.3.1 Cirurgia 

Historicamente os pacientes portadores de carcinoma epidermóide cT4a de 

laringe não são candidatos a tratamentos não cirúrgicos, porque a invasão de 

cartilagem e a extensão extra-laríngea são comumente consideradas contra-indicação 

à preservação, pois podem propiciar menor taxa de cura e os pacientes com laringe 

preservada apresentam problemas sérios de fala e deglutição (Ampil et al., 2004; 
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Jalisi e Jalisi 2005). 

 Kowalski et al. (1996) avaliaram fatores prognósticos em 221 pacientes com 

carcinoma epidermóide de laringe em estádio clínico III, sendo 167 casos em estádio 

T3N0M0 e 54 em estádio T3N1M0. Destes 176 pacientes foram tratados com 

cirurgia e 45 com radioterapia. A taxa de recorrência local foi de 7% dos pacientes 

que foram submetidos a cirurgia e 39,6% nos submetidos a radioterapia. Em relação 

à recorrência cervical foram observadas em 16,4% dos pacientes submetidos à 

cirurgia e 10,5% nos submetidos a radioterapia. A sobrevida global em cinco anos foi 

de 56,3% no grupo cirúrgico e 35,2% no grupo submetidos a radioterapia (p = 

0,007). Idade, extensão para o seio piriforme, estádio linfonodal e traqueostomia 

prévia foram fatores prognósticos independentes para o risco de morte. 

 Santos et al. (1998), em estudo de fatores prognósticos de pacientes com CEC 

de laringe supraglóticos, avaliaram 164 pacientes, dos quais 58 eram portadores de 

tumores em estádio clínico T4 tratados com cirurgia seguida de radioterapia ou 

radioterapia isolada. As taxas de sobrevida em cinco anos foram de 58,5% para os 

pacientes tratados inicialmente por cirurgia e 16,3% para os que receberam 

radioterapia. Na análise multivariada, a modalidade terapêutica inicial (p <0,0001), o 

estadiamento linfonodal (N) (p = 0,0003) e o estádio tumoral (T) (p = 0,0017) foram 

fatores prognósticos independentes. Foi evidenciado que os pacientes com tumores 

em estádios clínicos III e IV submetidos ao tratamento com radioterapia isolada 

apresentaram as piores taxas de sobrevida.  

 No estudo de Chen et al. (2010) que incluiu 12.250 pacientes com diagnóstico 

de tumor de laringe avançado provenientes do National Cancer Database, observou-

se que o tratamento não cirúrgico (quimioradioterapia ou radioterapia) esteve 
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associado a maior risco de morte e os pacientes submetidos à laringectomia total 

tinham maior taxa de sobrevida que os pacientes que foram tratados com 

quimioradioterapia. 

 Não encontramos na literatura estudos prospectivos randomizados 

comparando a preservação cirúrgica com laringectomias parciais versus 

quimioradioterapia nos pacientes com tumores de laringe avançados. A 

laringectomia parcial supracricoídea pode ser uma alternativa de preservação da 

laringe em casos selecionados de tumores T3 e T4a (Lima et al., 2006). Nos 

pacientes que necessitam de laringectomia total, esta abordagem seguida de 

radioterapia não é superada, em relação as taxas de sobrevida global e de controle 

local, pelas abordagens não cirúrgicas (Hartl et al., 2011). 

 Nos pacientes submetidos a cirurgia, a hemotransfusão tem sido relacionada 

com piores taxas de sobrevida global. Barra et al. (1994) avaliaram 207 pacientes 

com carcinoma de cabeça e pescoço submetidos a tratamento cirúrgico. Destes 85 

(41%) eram portadores de câncer de laringe e 152 foram hemotransfudidos. Após o 

ajuste para outras variáveis foi observado que os pacientes transfundidos tinham taxa 

de risco de óbito duas vezes maior em comparação com pacientes não transfundidos.  

 

2.3.2 Radioterapia 

Na publicação sobre os resultados do trial Radiation Therapy Oncology 

Group (RTOG 91-11) (Forastiere et al., 2003), os pacientes submetidos à 

radioterapia isolada apresentaram menor taxa de preservação de laringe, menor 

controle loco-regional, mas com taxa de sobrevida global semelhante aos pacientes 

submetidos a quimioterapia de indução seguida de radioterapia ou 
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quimioradioterapia concomitantes.  

 Em estudo com 80 pacientes portadores de carcinomas de laringe estádios 

clínicos III e IV que foram submetidos a radioterapia isolada ou quimioterapia 

neoadjuvante, seguido de radioterapia, a sobrevida em 5 anos foi similar nos 2 

grupos, 24% para radioterapia isolada e 31% para a terapia combinada. A taxa de 

preservação da laringe também foi similar, 62% para o primeiro grupo e 63% para o 

segundo grupo (Keum et al., 1999). 

 Em estudo retrospectivo, com 181 pacientes portadores de carcinoma 

epidermóide de laringe supraglótica estádios III e IV, comparando radioterapia 

isolada, quimioradioterapia e cirurgia seguida de radioterapia, foi evidenciado que os 

pacientes tratados com cirurgia seguida de radioterapia e os submetidos à 

quimioradioterapia apresentaram sobrevida global e intervalo livre de doença 

semelhantes. Os pacientes tratados com radioterapia exclusiva apresentaram uma 

evolução pior que outros dois grupos (Ganly et al., 2009). 

 Barton et al. (1992) avaliaram o efeito do tempo total de tratamento  em 1012 

pacientes portadores de carcinoma de laringe submetidos a radioterapia, observaram 

diminuição no controle local de 1,4% para cada dia de interrupção da radioterapia. 

Yurut-Caloglu et al. (2008) avaliaram os fatores prognósticos relacionados ao 

controle loco-regional e sobrevida global de 63 pacientes com carcinoma 

epidermóide de laringe tratados com radioterapia. Na análise multivariada a 

classificação de perfomace status da Organização Mundial de Saúde maior ou igual a 

2 e tempo e tempo de tratamento superior a 50 dias estavam relacionados com piores 

taxas de controle loco-regional. 
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2.3.3 Quimioradioterapia 

Nos últimos 20 anos tem sido demonstrada a eficácia dos protocolos de 

quimioradioterapia no tratamento dos carcinomas localmente avançados da laringe 

que objetivavam o controle loco-regional da doença e a preservação da laringe. O 

primeiro ensaio clínico randomizado foi o em 1991 pelo The Department of Veterans 

Affairs Laryngeal Cancer Study Group que comparava a taxa de sobrevida e de 

preservação de órgão, entre os pacientes tratados com laringectomia total e 

radioterapia adjuvante ou submetidos à quimioterapia de indução com cisplatina e 5-

fluorouracil seguido de radioterapia, nos casos com resposta clínica e laringectomia 

total nos casos com ausência de resposta. Este estudo evidenciou que a quimioterapia 

de indução, seguida de radioterapia, permitia preservar quase dois terços das laringes 

sem comprometer a sobrevida global. Baseadas, nestes estudos, foram desenvolvidas 

estratégias com o objetivo de preservação da laringe com menos efeitos adversos na 

sobrevida (Carew e Shah 1998). 

 Em 2003, o ensaio clínico randomizado do RTOG 91-11, Forastiere et al. 

demonstrou que a quimioradioterapia concomitante é superior tanto à quimioterapia 

de indução seguida de radioterapia como à radioterapia exclusiva em termos de 

preservação de órgão e controle local da doença. Os critérios de inclusão previam 

carcinoma epidermóide da laringe nos estádios III e IV, no qual o tratamento 

cirúrgico indicado seria uma laringectomia total. Este estudo mostrou que a 

associação terapêutica de quimioterapia e radioterapia promoveu altas taxas de 

preservação da laringe (cerca de 80%) e bons resultados funcionais para tumores T3 

e casos selecionados de cT4a. Os pacientes com tumores T4 volumosos, os que 

apresentavam invasão grosseira de cartilagem ou aqueles com invasão de base de 
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língua maior que 1 cm foram excluídos deste estudo.  

 Contrariamente aos resultados citados anteriormente, no estudo publicado em 

2008 com 376 pacientes portadores de carcinoma epidermóide de laringe tratados 

com quimioradioterapia, foram analisados 32 portadores de tumores T4 de laringe 

(29 supraglóticos), destes 23 foram classificados como T4 volumosos (20 por 

destruição da cartilagem tireóidea e 3 por extensão para base de língua maior que 1 

cm). O controle loco-regional nesses pacientes foi semelhante, fosse o T4 

considerado volumoso ou não (71 x 70%). A sobrevida em 4 anos foi de 56% nos 

casos considerados como T4 volumosos e com taxa de preservação de laringe de 

81%, mas em 13 dos 20 pacientes foi necessária realização de traqueostomia durante 

a quimioradioterapia e 5 ainda permaneciam traqueostomizados após o término do 

tratamento. Estes autores concluíram que mesmo pacientes portadores de tumores T4 

volumosos podem ser submetidos a quimioradioterapia com altas taxas de 

preservação laríngea (Knab et al., 2008). 

 Lefebvre et al. (2013) estudaram pacientes portadores de carcinoma 

epidermóide de laringe ou hipofaringe, sem tratamentos prévios, com tumores em 

estádio III ou IV, submetidos a três ciclos de quimioterapia de indução com 

docetaxel, cisplatina e fluorouracil. Os pacientes com reposta inferior a 50% foram 

submetidos à cirurgia de resgate, os com resposta superior ou igual a 50% foram 

randomizados para a radioterapia convencional (RT; 70 Gy) com cisplatina ou 

cetuximab concomitante. Dos 116 pacientes avaliados, 60 foram submetidos a 

quimioterapia de indução, seguida de quimioradioterapia concomitante e 56 a 

quimioterapia de indução seguido de cetuximab (bioradioterapia). A toxicidade do 

tratamento foi elevada para ambos os grupos. No entanto, a adesão ao tratamento foi 
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maior nos pacientes submetidos a radioterapia concomitante ao cetuximab. Não se 

observou diferenças nas taxas de preservação da laringe e sobrevida global entre os 

grupos, mas foi observado menor taxa de recorrência local nos pacientes submetidos 

a quimioradioterapia. Os autores não evidenciaram superioridade de um tratamento 

em relação ao outro. 

 Divi et al. (2010) reportaram o resultado do tratamento de 32 pacientes 

portadores de carcinoma epidermóide de laringe, sendo 11 portadores de tumores em 

estádio T4 submetidos a um ciclo de quimioterapia de indução com cisplatina ou 

carboplatina associado a 5-fluorouracil (5-FU), seguido de avaliação endoscópica. 

Desses, 4 (20%) apresentaram resposta clínica e histológica completa e foram 

tratados com quimioterapia exclusiva, 24 (75%) pacientes apresentaram resposta 

clínica parcial e foram tratados com quimioradioterapia e outros 4 (13%) pacientes 

não apresentaram resposta a quimioterapia de indução e foram tratados com 

laringectomia total, salvo 1 que não aceitou a cirurgia e prosseguiu o tratamento com 

quimioradioterapia. Nenhum dos 4 pacientes com resposta completa a quimioterapia 

de indução e que foram tratados com quimioterapia exclusiva tiveram resposta 

duradoura. Dos vinte e quatro pacientes que apresentaram resposta parcial a 

quimioterapia de indução e que foram tratados com quimioradioterapia, 6 pacientes 

apresentaram falha loco-regional. O tempo de seguimento médio foi de 45,1 meses e 

a sobrevida global estimada em 3 anos foi de 67,6%, a taxa de preservação da laringe 

foi de 78%. Os autores concluíram que a reposta a um único ciclo de quimioterapia 

de indução pode identificar pacientes candidatos à preservação de órgão com altas 

taxas de sobrevida e de preservação laríngea, mas quimioterapia não deve consistir 

em terapia exclusiva. 
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 Segundo Lefebvre et al. (2009) os pacientes que apresentam resposta menor 

que 50% à quimioterapia de indução devem ser tratados com cirurgia e os demais 

com associação de quimioradioterapia. Os resultados destes estudos, comparando 

essas duas abordagens, demonstraram nos pacientes respondedores a quimioterapia 

de indução, que o tratamento com quimioradioterapia não compromete o controle da 

doença e a sobrevida e permite a preservação da laringe em 40-60% destes pacientes.  

 Os pacientes com tumores cT4a de laringe que participaram dos estudos do 

The Department of Veterans Affairs Laryngeal Cancer Study Group (1991) e 

Forastiere et al. (2003) tinham a laringe funcionante e eram casos selecionados. No 

Veterans Trial foram 85 (25,6%) de 332 pacientes do estudo e destes 56% 

necessitaram de laringectomia de resgate, principalmente, nos tumores de origem 

glótica em comparação aos supraglóticos e nos tumores com invasão grosseira da 

cartilagem. No estudo RTOG 91-11 (Forastiere et al., 2003) apenas 9,8% (51/518) 

dos pacientes selecionados no estudo tinham tumores estadiados como T4 e destes 

todos considerados de baixo volume (não apresentavam invasão através das 

cartilagens laríngeas, assim como invasão para base de língua maior que 1 cm). A 

introdução deste termo, cT4 de laringe de baixo volume neste trial,trouxe ainda mais 

confusão para a abordagem terapêutica destes tumores, pois neste estudo a 

preservação de órgão com quimioradioterapia estava indicada neste subgrupo de cT4 

selecionados. Todavia na prática clínica tem sido empregado esta estratégia 

terapêutica para qualquer tumor cT4 levando a piores resultados oncológicos que os 

descritos nos trials (Olsen 2010). 

 A determinação precisa da extensão clínica do tumor de laringe é essencial 

para a escolha terapêutica. No entanto, alguns estudos evidenciaram que os métodos 
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de imagem disponíveis não são precisos em fazê-la. A extensão extra laríngea da 

neoplasia sugerida pela tomografia somente é confirmada histologicamente em 81% 

dos casos, por outro lado, a extensão extra laríngea da doença pode ser evidenciada, 

na análise histológica em até 40% dos pacientes que não apresentaram invasão de 

cartilagens. Em alguns casos a ressonância nuclear magnética pode ser útil, mas a sua 

especificidade para invasão de cartilagens é de cerca de 75% (Wolf 2010). 

 O uso indiscriminado de tratamentos não cirúrgicos para tumores avançados 

de laringe pode estar relacionado com a queda da sobrevida específica para esta 

topografia, conforme evidenciado por Carvalho et al. (2005b) e Hoffmann et al. 

(2006). 

 Para pacientes operados a indicação de adjuvância ou não - e se será feita 

apenas com radioterapia ou com quimioradioterapia - tem como base os fatores 

histopatológicos. No estudo de Bernier et al. (2004), os pacientes considerados de 

alto risco para recorrência local e morte (CEC cavidade oral, orofaringe, hipofaringe, 

ou laringe, estádios III ou IV, exceto T3N0 de laringe, e margens de ressecção 

negativas, nos tumores de cavidade oral ou orofaringe com metástases em nível IV 

ou V, nos com invasão perineural ou vascular) foram randomizados para adjuvância 

com radioterapia ou quimioradioterapia, os autores observaram menor taxa de 

recorrência local, maior intervalo livre de doença e maior sobrevida global, nos 

pacientes submetidos a adjuvância com quimioradioterapia. 

 Cooper et al. (2004), no estudo fase III com 459 pacientes portadores CEC de 

cabeça e pescoço após tratamento inicial, considerados de alto risco (metástase em 

dois ou mais linfonodos cervicais, extensão extracapsular da metástase linfonodal e 

margens microscopicamente positivas), evidenciaram maior controle local e maior 
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sobrevida livre de recorrência com quimioradioterapia adjuvantes. Na análise tardia 

destes pacientes, com seguimento médio de cerca de dez anos, estes benefícios,  da 

quimioradioterapia adjuvantes, permaneciam apenas nos subgrupos com margens 

comprometidas ou extravasamento extracapsular da metástase linfonodal (Cooper et 

al., 2012). 

 

2.3.4 Fatores prognósticos anatomopatológicos 

Os principais fatores prognósticos em pacientes submetidos a tratamento 

cirúrgico são provenientes da análise histopatológica da peça operatória. Yilmaz et 

al. (1998) realizaram a análise histológica de 94 pacientes, submetidos a 

laringectomia por CEC de laringe, observaram que tanto a presença de invasão 

perineural, como a embolização vascular, estão relacionadas com menor intervalo 

livre de doença e maior taxa de recorrência local. A embolização vascular, nos 

tumores supraglóticos, estava relacionada com maior risco de metástaseslinfonodais. 

No estudo prospectivo de Brasilino de Carvalho (1998) com 170 pacientes 

portadores de CEC de laringe ou hipofaringe foi observado que o extravasamento 

extracapsular macroscópico da metástase linfonodal está relacionado a pior sobrevida 

global e livre de recorrência, por outro lado, quando o extravasamento é 

microscópico não há aumento significativo do risco. O risco de extravasamento 

extracapsular é maior nos linfonodos maiores que 3cm. 

 Nos últimos anos, além dos fatores supracitados, outros fatores prognósticos 

têm sidos estudados. Boonyaphiphat et al. (2012) avaliaram o valor prognóstico da 

expressão de p53, Bcl-2 e Bax em 94 pacientes portadores de câncer de laringe. A 
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expressão de Bcl-2 foi o único marcador independente de prognóstico. A expressão 

positiva deste marcador esteve relacionada com melhor prognóstico.  

 Silva et al. (2012) estudaram as implicações prognósticas da expressão da 

proteína p16 nos pacientes com neoplasias de laringe e orofaringe. Evidenciaram que 

a expressão de p16 negativa estava relacionada com menor sobrevida, maior taxa de 

metástase linfonodal e ruptura capsular da metástase.  

 Jin et al. (2012) avaliaram 148 pacientes com CEC de laringe e observaram 

na análise multivariada que os pacientes sem metástases linfonodais, com alta 

expressão de BNIP3 e baixa expressão de TGM2, proteínas envolvidas relacionadas 

com a apoptose, apresentaram melhor taxa de sobrevida global. 

Em uma revisão sistemática de 336 estudos publicados sobre fatores de 

adesão e invasão celular um total de 15 foram elegíveis para análise, Os marcadores 

de proliferação, tais como TGF, embora possam ter valor prognóstico, os resultados 

dos estudos até então publicados foram considerados inconsistentes (Rodrigo et al., 

2012). 
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3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar resultados de sobrevida em longo prazo de pacientes portadores de 

carcinoma epidermóide de laringe cT4aN0-3M0 tratados por cirurgia, radioterapia ou 

combinações terapêuticas, admitidos para tratamento em 4 instituições terciárias 

localizadas em três diferentes países. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar as taxas de sobrevida global, câncer específica e livre de recorrência 

local de acordo com as variáveis demográficas, tabagismo, etilismo, variáveis 

clínicas relacionadas ao paciente e ao tumor, traqueostomia prévia, variáveis 

terapêuticas e histopatológicas. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

4.1 CASUÍSTICA 

 

 Este é um estudo de coorte retrospectivo, de uma série de pacientes 

portadores de carcinoma epidermóide de laringe, estadiados como cT4a, tratados 

consecutivamente em quatro instituições oncológicas com intuito curativo no período 

de janeiro de 1995 a dezembro de 2007. 

 Dos 831pacientes portadores de carcinoma de laringe, não metastáticos, em 

estádios clínicos I a IV tratados consecutivamente neste período, 158 pacientes eram 

portadores de tumores em estádio cT4a e preencheram os critérios de seleção, sendo 

55 (34,8%) do A C Camargo Cancer Center, 51 (32,3%) do Memorial Sloan-

Kettering Cancer Center (MSKCC), 35 (22,2%) do Hospital de Câncer de Barretos e 

17 (10,8%) do Istituto Europeo di Oncologia (IEO). 

 Inicialmente o projeto de pesquisa do estudo foi submetido e aprovado pelos 

Comitês de Ética em Pesquisa das instituições participantes: A C Camargo Câncer 

Cente (São Paulo, Brasil), da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(São Paulo, Brasil), Istituto Europeo di Oncologia (Milão, Itália), Hospital de Câncer 

de Barretos (Barretos, Brasil) e do Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (Nova 

Iorque, Estados Unidos da América) (Anexo 1). 
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4.1.1 Critérios de inclusão  

 Pacientes portadores de carcinoma epidermóide de laringe estádio clínico 

T4a com qualquer estádio linfonodal (N); 

 Ausência de tratamento prévio;  

 Tratados com finalidade curativa. 

 

4.1.2 Critérios de exclusão 

 Presença de outro tumor maligno sincrônico ou prévio; 

 Presença de metástase à distância ao diagnóstico (M1); 

 Ausência de registro de informações relevantes para o estudo nos 

prontuários médicos. 

 

4.1.3 Critérios diagnósticos e estadiamento 

As informações para caracterizar o estadiamento do tumor primário foram 

obtidas através da história clínica e do exame físico locorregional que incluía: 

rinoscopia anterior, oroscopia, inspeção e palpação do pescoço, além da 

videonasofaringolaringoscopia. Nos pacientes que foram submetidos à laringoscopia 

direta, sob anestesia geral, para obtenção de material para diagnóstico histológico, os 

achados deste exame também foram utilizados para caracterizar a extensão local do 

tumor.  

 Todos os participantes do estudo tinham sidos submetidos, para 

complementação do estadiamento clínico e avaliação da extensão local do tumor 

(infiltração das cartilagens da laringe, tecidos moles adjacentes ou base de língua) e 

dos linfonodos cervicais, a ressonância nuclear magnética (RNM) ou tomografia 
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computadorizada (TC) do pescoço, pelo menos nas últimas seis semanas anteriores 

ao início do tratamento. Também a radiografia simples do tórax ou tomografia 

computadorizada (TC) de tórax para a pesquisa de metástase a distância ou de 

segundo tumor primário no pulmão devem ter sido realizada neste período. Todos os 

pacientes foram re-estadiados de acordo com a Classificação dos Tumores Malignos 

da União Internacional Contra o Câncer- UICC (Edge et al., 2010). 

 

4.2 MÉTODOS  

 

 As variáveis analisadas foram separadas em demográficas, clínicas 

relacionadas ao paciente e ao tumor, terapêuticas e anatomopatológicas. Estas 

informações foram coletadas dos prontuários disponíveis nos Serviços de Arquivos 

Médicos das instituições participantes conforme ficha padronizada (Anexo 2). 

 

4.2.1 Variáveis demográficas, tabagismo, etilismo e histórico familiar de câncer 

 Os pacientes foram agrupados conforme o sexo, idade em anos, raça, 

histórico familiar de câncer e ser ou não tabagista ou etilista em atividade. Os 

pacientes que relatavam terem parado de fumar e/ou beber nos últimos seis meses 

foram considerados com se ainda fossem fumantes e/ou etilistas (Quadro 1). 

 

4.2.2 Variáveis clínicas relacionadas ao paciente, ao tumor e traqueostomia 

prévia 

 As variáveis clínicas relacionadas ao paciente estudadas foram: nível de 

hemoglobina e de albumina, índice de massa corpórea (IMC), presença ou não de 
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comorbidades, a classificação ASA, número e duração dos sintomas. O exame 

utilizado para categorizar o nível de hemoglobina e albumina foi o último antes do 

início do tratamento realizado (Quadro 2). As variáveis clínicas relacionadas à 

extensão do tumor primário foram: localização, extensão do tumor primário, número 

de estruturas invadidas, estádio clínico linfonodal e traqueostomia prévia (Quadro 3). 

 A condição clínica nutricional, avaliada pelo IMC, foi calculada pela fórmula 

IMC=peso/altura2. Os pacientes foram classificados como baixo peso (IMC < 18,5), 

como saudáveis (IMC entre 18,6 e 24,9), como excesso de peso (IMC entre 25 e 

29,9) e como obesos (IMC > 30). 

 As comorbidades foram avaliadas pela presença ou não, conforme os dados 

presentes no prontuário, incluindo anamnese, evolução clínica, laudos de exames, 

ficha de avaliação pré-anestésica e outros registros. A gravidade das comorbidades 

não pode ser analisada em todos os casos pelo não registro sistemático destes dados 

nos prontuários médicos. Na classificação ASA foi utilizada a da última consulta 

com equipe de Anestesiologia antes da cirurgia, ou antes da biópsia para os pacientes 

submetidos a tratamento não cirúrgico. 

 Os casos foram agrupados conforme erosão de cartilagem, extensão para 

partes moles perilaríngeas, para base de língua, traquéia, pele, seio piriforme, o 

número destas estruturas invadidas e presença ou não de traqueostomia prévia ao 

tratamento. 
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Quadro 1 - Variáveis demográficas, tabagismo, etilismo e histórico familiar de 
câncer analisadas. 
 

Variável Categoria 
 Sexo Masculino 

Feminino 
Idade ≤ 45 anos 

46 a 55 anos 
56 a 65 anos 

> 65anos 
Raça Branca 

Não branca 
Tabagismo Não ou Ex-tabagista 

Sim 
Etilista Não ou Ex-etilista 

Sim 
Histórico familiar de câncer Não 

Histórico de câncer de laringe 
Histórico de outro câncer cabeça e pescoço 

Outros cânceres 
Grau de parentesco Pais 

Irmãos 
Outros 

 

 Os pacientes foram agrupados entre os que tinham apenas um sintoma e os 

que apresentavam 2 ou mais e, em relação a duração dos sintomas, até seis meses e 

mais que seis meses de duração. 

 O estadiamento clínico linfonodal foi subdivido em N0 (ausência de 

linfonodos palpáveis e pelos exames de imagens), N1 (linfonodo único homolateral a 

lesão com até 3 cm), N2a (um linfonodo > 3cm e ≤ 6 cm homolateral a lesão), N2b 

(mais de um linfonodo ≤6 cm homolateral a lesão), N2c ( linfonodo(s) contralateral a 

lesão ≤ 6 cm ou bilaterais) e N3 (linfonodo(s)>6 cm) conforme a classificação TNM 

2010 (Edge et al., 2010). 
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Quadro 2 - Variáveis clínicas relacionadas ao paciente 
 

Variável Categoria 
Hemoglobina ≤ 12,5 g/dl 

> 12,5 g/dl 
Albumina < 4 g/dl 

≥ 4g/dl 
IMC ≤ 18,5 (baixo peso) 

18,6 a 24,9 (saudável) 
25 a 29,9 (excesso de peso) 

≥ 30 (obesos) 
Comorbidades Não 

Sim 
ASA I ou II (baixo risco) 

III ou IV (alto risco) 
Número de sintomas 1 

≥ 2 
Duração dos sintomas (meses) ≤ 6 

> 6 
 

Quadro 3 - Variáveis clínicas relacionadas ao tumor e traqueostomia prévia 
 

Variável Categoria 
Localização do tumor Glótico 

Supraglótico 
Subglótico  

Transglótico 
Extensão do tumor primário  Erosão de cartilagens 

Partes moles perilaríngeas 
Base de língua 

Seios piriformes 
Traquéia 

Pele 
Número de estruturas invadidas 1 

≥2 
Estádio clínico linfonodal N0 

N1 
N2 ou N3 

Traqueostomia prévia Não 
Sim 

 

4.2.3 Variáveis terapêuticas 

 Os pacientes foram divididos conforme o tratamento realizado: cirurgia, 

radioterapia ou quimioradioterapia. A duração do tratamento foi definida, nos 

pacientes com tratamento cirúrgico exclusivo como o tempo de internação hospitalar; 

nos pacientes submetidos à cirurgia seguida de radioterapia pós-operatória, o período 
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entre a data da cirurgia e a data do término da radioterapia, nos pacientes submetidos 

à quimioradioterapia, o período entre a data do início e término. Os pacientes foram 

agrupados entres os que fizeram o tratamento em até 75 dias, de 76 a 120 dias ou 

mais de 120 dias (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Variáveis terapêuticas analisadas 
 

Variável Categorias 
Tratamento Cirúrgia 

Radioterapia 
Quimioradioterapia 

Duração do tratamento (dias) ≤ 75 
76-120 
> 120 

Segundo tumor primário Não 
Sim 

Recorrência local Não 
Sim 

Recorrência cervical Não 
Sim 

Recorrência distância Não 
Sim 

Segundo tumor primário Não 
Sim 

Morte por câncer Não 
Sim 

Óbitos por outras causas Não 
Sim 

 

 Nos pacientes submetidos a tratamento cirúrgico foi analisado o tipo de 

cirurgia realizada (laringectomia, esvaziamento cervical, incluindo nível VI, 

realização ou não tireoidectomia), a realização de transfusão intraoperatória de 

hemoderivados, tempo de permanência em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 

ocorrência de complicações locais ou sistêmicas (Quadro 5). 

 Nos pacientes submetidos a tratamento não cirúrgico foram avaliadas as datas 

de início e término do tratamento, o aparelho de radioterapia utilizado (acelerador 

linear-AL, bomba de cobalto ou ambos), a dose de radioterapia nos campos cervicais 
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e no tumor primário, a irradiação ou não da área de traqueostomia, interrupção ou 

não do tratamento e complicações relacionadas ao tratamento radioterápico.  

 Em relação à quimioterapia, foi avaliado se a quimioterapia foi concomitante, 

quando realizada ao mesmo tempo da radioterapia ou de indução, quando realizada 

antes do início da radioterapia, as drogas quimioterápicas utilizadas ou alvo 

específicas; Cisplatina (CDDP), Carboplatina, Docetaxel, Paclitaxel, 5-fluoruracil (5-

FU) ou Cetuximab, se houve ou não interrupção da quimioterapia, necessidade de 

suporte nutricional durante o tratamento e complicações relacionadas à quimioterapia 

ou terapia alvo. 

 

Quadro 5 - Variáveis relacionadas ao tratamento cirúrgico realizados em 103 
pacientes. 
 

Variável Categorias 
Tipo de cirurgia Laringectomia parcial 

Laringectomia total 
Faringolaringectomias 

Esvaziamento cervical homolateral Não 
Níveis II-IV 

II-V 
I-V 

Esvaziamento cervical contralateral Não 
Níveis II-IV 

II-V 
I-V 

Tireoidectomia Não 
Tireoidectomia parcial 
Tireoidectomia total 

Esvaziamento do nível VI Não 
Sim 

Transfusão intraoperatória de hemoderivados Não 
Sim 

Complicações locais pós-operatórias Não 
Sim 

Complicações sistêmicas pós-operatórias Não 
Sim 

Tempo de UTI pós-operatória (dias) 0 
1 a 2 
≥ 3 

  



35 
___________________________________________________Casuística e Métodos 

 

4.2.4 Variáveis anatomopatológicas 

 Nos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico, foram avaliados o estádio 

tumoral e linfonodal patológico, número e níveis dos linfonodos acometidos, se eram 

somente ipsilaterais a lesão ou bilaterais, presença ou não de extravasamento 

extracapsular da metástase, se as margens cirúrgicas de ressecção foram livres, 

exíguas ou comprometidas, presença ou não de invasão perineural e de embolização 

vascular sanguinea ou linfática (Quadro 6). 

 

Quadro 6 - Variáveis anatomopatológicas analisadas 
 

Variável Categorias 
Estádio tumoral pT3 

pT4 
Margem cirúrgica  Livre 

Exígua 
Comprometida 

Embolização vascular Não 
Sim 

Invasão perineural Não 
Sim 

Embolização linfática Não 
Sim 

Estádio linfonodal pN0 
pN1 

pN2 ou pN3 
Níveis dos linfonodos acometidos ipsilaterais I, II ou III 

IV ou V 
Níveis dos linfonodos acometidos contralaterais I, II ou III 

IV ou V 
Número de linfonodos acometidos 1 

2 a 4 
≥ 5 

Acometimento de linfonodos do nível VI Não 
Sim 

Lateralidade dos linfonodos acometidos Homolaterais 
Bilaterais 

Extravasamento extracapsular da metástase (ECM) pN0 
pN+ ECM - 
pN+ ECM + 
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4.2.5 Recorrências 

 A recidiva local ou cervical foi definida quando a doença foi detectada pelo 

exame clínico e/ou de imagem e comprovada ou nao por análise citológica ou 

histológica. Recidiva na área da traqueostomia foram consideradas como loco-

regionais, a recidiva a distância foi definida como metástase nos pulmões, óssea, 

hepática ou outras localizações detectadas aos exames de imagens. Os nódulos 

pulmonares foram considerados metastáticos após a investigação e exclusão de um 

segundo tumor primário em pulmão. 

 

4.2.6 Presença de segundo tumor primário 

 O diagnóstico de segundo tumor primário baseou-se nos critérios propostos 

por Warren e Gates, definidos como: ambos os tumores diagnosticados como 

malignos em exame histológico, separados por no mínimo dois centímetros de 

mucosa normal (Warren e Gattes 1932). A ocorrência de segundo tumor no mesmo 

local da primeira lesão, após intervalo de cinco anos, também foi considerada como 

segunda neoplasia.  

 

4.2.7 Situação na última informação objetiva de seguimento 

 Considerou-se a data da última consulta ou do óbito para avaliação da 

situação da última informação objetiva de seguimento. Os pacientes foram agrupados 

como vivos sem doença, vivos com doença, mortos por câncer ou mortos por outras 

causas. Os pacientes que na última consulta estavam com doença, mas que tiveram 

perda de seguimento, foram considerados mortos pela doença.  
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Foi considerado perda de seguimento quando o intervalo entre a última 

consulta e data da análise dos dados nos prontuários foi superior a duas vezes o 

período estipulado pela equipe médica para o retorno e quando, nestes casos, não foi 

possível obtenção de informações por meio de  contato telefônico ou por carta. 

 

4.2.8 Análise Estatística  

Para armazenamento dos dados e análise estatística foi utilizado o programa 

estatístico SPSS 17.0 for Windows. Para o cálculo da sobrevida utilizamos o método 

de Kaplan Meier e o tempo de sobrevida foi calculado entre a data do início do 

tratamento e o óbito por qualquer causa, para a sobrevida global (SG), data do início 

do tratamento e morte por câncer, para a sobrevida câncer específica (SCE) e data do 

início do tratamento e recorrência local, para a sobrevida livre de recorrência local 

(SLR), para comparação entre as curvas de sobrevida entre as diferentes categorias 

de uma mesma variável utilizamos o teste log-rank. Em seguida utilizamos o método 

de riscos proporcionais de Cox para construção dos módulos de sobrevida contendo 

variáveis com valor prognóstico independente. A significância estatística foi 

determinada para um valor de p<0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 RESULTADOS GERAIS 

 

 Ao término da coleta dos dados, dos 158 pacientes, 81 (51,3%) estavam vivos 

e sem manifestação de doença, 2 (1,3%) vivos com recidiva, 2 (1,3%) faleceram nos 

primeiros 30 dias da cirurgia, 45 (28,5%) tinham morrido devido recorrência da 

doença e 28 (17,7%) tinham morrido por outras causas. A taxa de perda de 

seguimento foi de 11,4% (18 pacientes). 

 

5.1.1 Variáveis demográficas, tabagismo, etilismo e histórico familiar de câncer 

 A faixa etária dos pacientes estudados variou de 15 a 95 anos (mediana de 60 

anos), dos quais 127 (80,4%) eram do sexo masculino, 134 (84,8%) foram 

registrados como da raça branca, 138 (87,3%) eram tabagistas e 97 (61,4%) eram 

etilistas. Um total de 59 pacientes (37,4%) tinham histórico familiar de câncer, sendo 

os pais os parentes mais frequentemente acometidos (Tabela 1). 

 

5.1.2 Variáveis clínicas relacionadas ao paciente, ao tumor e traqueostomia 

prévia 

 A rouquidão foi o sintoma mais frequentemente referido pelos pacientes, 

estando presente em 77 (48,7%) casos; 107 (67,7%) pacientes referiam apenas uma 

queixa na admissão. A duração das queixas variou de 1 a 36 meses, com mediana de 

6 meses. O nível de hemoglobina estava disponível em 100 (63,3%) pacientes e o 
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nível de albumina sérica estava disponível em somente 50 (31,6%) casos. O índice de 

massa corpórea (IMC) pode ser calculado em 84 (53,2%) pacientes. A presença de 

comorbidades foi observada em 67 (42,4%) casos. Uma parcela significativa de 

pacientes foi classificada como de baixo risco anestésico pela classificação ASA (I 

ou II), 70 (44,3%) (Tabela 2). 

 

Tabela 1 - Variáveis demográficas, tabagismo, etilismo, histórico familiar e grau de 
parentesco dos familiares com câncer por categorias e frequências 
 

Variável 
 

Categorias Frequências  
Absolutas/Relativas 

Sexo Masculino 
Feminino 

127 (80,4) 
31 (19,6) 

 
Faixa Etária 
(anos) 

≤ 45  
46 a 55  
56 a 65  
> 65 
Informação ausente 

13 (8,2) 
40 (25,3) 
53 (33,5) 
50 (31,7) 
2 (1,3) 

 
Raça Branca 

Não branca 
Informação ausente 

134 (84,8) 
13 (8,2) 
11 (7,0) 

 
Tabagismo Não ou ex-tabagista 

Sim  
Informação ausente 

12 (7,6) 
138 (87,3) 

8 (5,1) 
 

Etilismo Não ou ex-etilista 
Sim  
Informação ausente 

51 (32,3) 
97 (61,4) 
10 (6,3) 

 
Histórico familiar de câncer Não 

Câncer de laringe 
Outro câncer CP 
Outros cânceres 
Informação ausente 

73 (46,2) 
8 (5,0) 
4 (2,5) 

46 (29,1) 
26 (16,5) 

 
Grau de parentesco Pais 

Irmãos 
Outros 
Informação ausente 

33 (20,9) 
18 (11,4) 
7 (4,4) 

26 (16,5) 
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Tabela 2 - Variáveis clínicas relacionadas ao paciente por categorias e frequências 
 

Variável Categorias Frequências  
Absolutas/Relativas 

Hemoglobina 
(g/dl) 

≤ 12,5  
> 12,5  
Informação ausente 
 

28 (17,7) 
72 (45,6) 
58 (36,7) 

Albumina 
(g/dl) 

< 4  
≥ 4 
Informação ausente 
 

20 (12,7) 
30 (19,7) 
108 (68,4) 

IMC ≤ 18,5 (baixo peso) 
18,6 a 24,9 (saudável) 
25 a 29,9 (excesso de peso) 
≥ 30 (obesos) 
Informação ausente 
 

7 (4,4) 
50 (31,6) 
15 (9,5) 
12 (7,6) 

74 (46,8) 

Comorbidades Sim 
Não 
Informação ausente 
 

67 (42,4) 
79 (50,0) 
12 (7,6) 

ASA I ou II (baixo risco) 
III ou IV (alto risco) 
Informação ausente 
 

70 (44,3) 
46 (29,1) 
42 (26,6) 

Número de sintomas 1 
≥ 2 
Informação ausente 
 

107 (67,7) 
48 (30,4) 

3 (1,9) 

Duração dos sintomas 
(meses) 

≤ 6 
> 6 
Informação ausente 
 

82 (51,9) 
68 (43,0) 

8 (5,1) 

 

 A erosão de cartilagens foi o principal fator para a categorização dos casos no 

estadiamento cT4a, presente em 94 (59,5%) dos casos. Em relação ao estadiamento 

linfonodal, 101 casos (63,9%) foram estadiados clinicamente como N0, 19 (12%) 

como N1, 33 (20,9%) como N2 e 4 (2,5%) como N3 (Tabela 3). 

Os tumores foram subagrupados conforme o número de estruturas invadidas, 

se apenas 1 ou ≥ 2 dentre as avaliadas; cartilagens, seios piriformes, partes moles 

perilaríngeas, base de língua, traquéia e pele. Em 77 (51,6%) pacientes duas ou mais 

estruturas estavam invadidas pela neoplasia. Como a maioria dos tumores eram 
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transglóticos, optou-se por não analisar a localização tumoral nas análises de 

sobrevida (Tabela 3). 

 A presença de traqueostomia, no momento da admissão, foi evidenciada em 

62 (39,2%) pacientes, dos quais 4 pacientes eram portadores de tumores 

exclusivamente glóticos, 1 com tumor de supraglote e os demais tumores 

transglóticos (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Variáveis clínicas relacionadas a extensão do tumor e traqueostomia 
prévia por categorias e frequências 
 

Variável Categorias Frequências  
Absolutas/Relativas 

Local do tumor Glótico 
Supraglótico 
Subglótico 
Transglótico 
 

4 (2,6) 
1(0,6) 
0 (0,0) 

153(96,8) 

Extensão do tumor 
primário  

Erosão de cartilagens 
Partes moles perilaríngeas 
Base de língua 
Seios piriformes 
Traquéia 
Pele 
 

94 (59,5) 
67 (42,4) 
34 (21,5) 
52 (32,9) 

7 (4,4) 
5 (3,20 

Número de estruturas 
invadidas 
 

1 
≥ 2 
Informação ausente 
 

53 (35,6) 
77 (51,6) 
 19 (12,8) 

Estádio clínico linfonodal N0 
N1 
N2 ou N3 
Informação ausente 
 

101 (63,9) 
19 (12,0) 
37 (23,4) 

1 (0,6) 

Traqueostomia prévia 
 
 

Não 
Sim 

96 (60,8) 
62 (39,2) 

 

5.1.3 Variáveis terapêuticas  

 Dos 158 pacientes do estudo, 103 foram tratados com cirurgia, 9 foram 

tratados com radioterapia isolada e 46 com qumioradioterapia. O tempo de duração 

do tratamento variou de 2 a 353 dias (mediana, 95 dias) (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Variáveis terapêuticas por categorias e frequências 
 

Variável Categorias Frequências  
Absolutas/Relativas 

Tratamento Cirúrgico 
Radioterapia 
Quimioradioterapia 

103 (65,2) 
9 (5,7) 

46 (29,1) 
 

Duração do tratamento (dias) ≤ 75 
76-120 
> 120 
Informação ausente 

50 (31,6) 
50 (31,6) 
41 (25,9) 
17 (10,8) 

 

 

 Não foram observadas diferenças significativas no emprego das três 

modalidades terapêuticas de acordo com o período de tratamento: 1995-1998; 1999-

2002 e 2003-2007 (p=0,485) (Figura 1). A distribuição do tratamento de acordo com 

a instituição variou significativamente (p= 0,001) (Figura 2). 

 

 

Figura 1 - Distribuição dos pacientes pelo período de tempo e tipo de tratamento 
realizado. 
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Figura 2 - Distribuição dos pacientes pela instituição e tipo de tratamento realizado 

 

 Dos 103 pacientes submetidos à cirurgia, 80 (77,7%) foram submetidos a 

cirurgia seguida de radioterapia pós-operatória e 23 (22,3%) apenas a cirurgia. A 

cirurgia mais realizada foi a laringectomia total, empregada em 83 (80,6%) 

pacientes. A maioria dos pacientes foi submetida a fechamento primário da faringe, 

93 (90,3%). O esvaziamento cervical foi realizado 97 (94,2%) pacientes (22 

unilaterais e 75 bilaterais), o esvaziamento do nível VI foi realizado em 51 (49,5%). 

Tireoidectomias foram realizadas em 67 (65,1%) pacientes. A transfusão de 

hemoderivados foi realizada em 9 (8,7%) pacientes (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Variáveis terapêuticas relacionadas ao tratamento cirúrgico empregado 
em 103 pacientes 
 

Variável Categorias Frequências  
Absolutas/Relativas

Tipo de cirurgia Laringectomia parcial 
Laringectomia total 
Faringolaringectomias 
Outras 

2 (1,9) 
83 (80,6) 
11 (10,7) 

7 (6,8) 
 

Esvaziamento cervical homolateral Não 
Níveis II-IV 
II-V 
I-V 
Outros 

6 (5,8) 
47 (45,6) 
29 (28,2) 
18 (17,5) 

3 (2,9) 
 

Esvaziamento cervical contralateral Não 
Níveis II-IV 
II-V 
I-V 
Outros 

28 (27,2) 
42 (40,8) 
24 (23,3) 

7 (6,8) 
2 (1,9) 

 
Tireoidectomia Não 

Tireoidectomia parcial 
Tireoidectomia total 

36 (35,0) 
51 (49,5) 
16 (15,5) 

 
Esvaziamento do nível VI Não  

Sim 
Informação ausente 

48 (46,6) 
51 (49,5) 

4 (3,9) 
 

Transfusão intraoperatória de 
hemoderivados 

Não  
Sim 
Informação ausente 

91 (88,3) 
9 (8,7) 
3 (2,9) 

 
 

 As complicações locais pós-operatórias foram descritas em 26 (25,2%) 

pacientes e as complicações sistêmicas em 8 (7,8%). O tempo de permanência em 

UTI pós operatória variou de 1 a 13 dias (mediana, 1 dia). O tempo de internação 

variou de 1 a 58 dias (mediana, 10 dias) (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Complicações cirúrgicas, tempo de UTI pós-operatória e transfusão 
intraoperatória de hemoderivados por categorias e frequências 
 
Variável 
 

Categorias Frequências  
Absolutas/Relativas 

 
Complicações locais pós-operatórias Não  

Sim 
Informação ausente 

60 (58,3) 
26 (25,2) 
17 (16,5) 

 
Tempo de UTI pós-operatória (dias) 0 

1 a 2  
≥ 3 
Informação ausente 

57 (55,3) 
33 (32,0) 

6 (5,8) 
7 (6,8) 

 
Complicações sistêmicas pós-operatórias Não  

Sim 
Informação ausente 

74 (71,8) 
8 (7,8) 

21 (20,4) 
 

 

Dos 9 pacientes submetidos a radioterapia, 7 (77,8%) eram homens, com 

idade variando de 57 a 85 anos e mediana de 69 anos, sendo que 5 tinham mais de 75 

anos, 8 (88,9%) eram tabagistas, 7 (77,8%) eram etilistas, 4 (44,4%) tinham 

comorbidades, 4 (44,4%) tinham traqueostomia prévia, 7 (77,8%) tinham tumores 

estadiados clinicamente como N0. Em todos os pacientes, o aparelho de radioterapia 

utilizado foi acelerador linear, a dose de radioterapia no tumor primário variou entre 

50 a 72 Gy com mediana 70,2 Gy e desvio padrão de 3,48 Gy, a dose nos campos 

cervicais variou entre 45 e 67 Gy com mediana de 50,4 Gy e desvio padrão de 4,16 

Gy. Nestes pacientes a quimioterapia não foi realizada por falta de condições clínicas 

e/ou pela idade avançada. No final do estudo 5 pacientes estavam vivos sem doença, 

2 tinham falecido por recorrência da doença e 2 tinham falecido por outras causas, 

como o número de casos é pequeno e esta terapia foi realizada em caráter 

excepcional, optou-se por excluí-los das análises de sobrevida.  

 Dos 46 pacientes submetidos à quimioradioterapia, 37 (80,4%) eram do sexo 

masculino, com idade variando de 15 a 77 anos e mediana de 58 anos, 4 (7,3%) 
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foram submetidos a quimioterapia de indução, seguidos de quimioradioterapia 

concomitantes e os demais apenas a quimioradioterapia concomitantes. Dos 4 que 

foram submetidos a quimioterapia de indução todos foram tratados entre 2002 e 

2007. O quimioterápico mais utilizado foi a Cisplatina de forma isolada em 14 

(25,5%) pacientes e em 13 (28,2%) casos associada a outras drogas, sendo com o 

Paclitaxel em 6 (10,9%) casos. O número de ciclos realizados variou de 2 a 8 ciclos 

(mediana, 3 ciclos). 

 Em relação à radioterapia, todos os pacientes foram submetidos a radioterapia 

em aceleradores lineares, a dose de radioterapia no tumor primário variou de 63 a 72 

Gy, com mediana de 70 Gy e no pescoço de 45 a 67 Gy, com mediana de 50 Gy.  

 As complicações relacionadas à quimioterapia foram evidenciadas 24 

(52,2%) pacientes. Oito (17,4%) não apresentaram complicações e em 14 (30,4%) 

esta informação não estava disponível. Em relação à radioterapia, 29 (63%) pacientes 

tiveram complicações, 5 (10,9%) não apresentaram complicações e em 12 (26,1%) 

esta informação não estava disponível. Foi necessário interromper a radioterapia por 

complicação local em 5 (10,9%) pacientes e a quimioterapia por complicações 

sistêmicas em 8 (17,4%).  

 Distribuindo as variáveis conforme a modalidade terapêutica empregada; não 

se observam diferenças entres as variáveis demográficas de acordo com o tratamento 

realizado (Tabela 7). Em relação às variáveis clínicas, entre os pacientes submetidos 

à cirurgia em relação aos submetidos à quimioradioterapia, foi evidenciado diferença 

em relação ao nível de hemoglobina, duração dos sintomas e estadiamento clínico 

linfonodal (Tabelas 8 e 9). 
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 O tempo total de tratamento dos pacientes submetidos a cirurgia variou 2 a 

453 dias (mediana, 102 dias), e dos submetidos a QTRT variou de 37 a 353 dias 

(mediana, 77 dias). Não se observou diferença significativa em relação a duração do 

tratamento entre os pacientes submetidos a cirurgia em relação aos submetidos a 

quimioradioterapia. O taxa de controle local nos pacientes submetidos a cirurgia, foi 

de 82,5%, enquanto nos pacientes submetidos a quimioradioterapia foi de 63% 

(p=0,010). Por outro lado, as taxas de recorrências cervical e a distância foram 

semelhantes nos dois grupos (Tabela 10) (valor de p obtido pelo método do qui-

quadrado). As taxas de preservação da laringe foram de 51,6% nos pacientes 

submetidos a quimioradioterapia e de 33,3% nos pacientes submetidos a radioterapia 

exclusiva (p= 0,623). 
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Tabela 7 - Distribuição das variáveis demográficas, tabagismo, etilismo e histórico 
familiar de câncer de acordo com o tratamento realizado. 
 
Variável 
 

Categorias Cirúrgico 
Freq. (%) 

QTRXT  
Freq.(%) 

 

p* 

 Sexo Masculino 
Feminino 

83 (80,6) 
20 (19.4) 

37 (80,4) 
9 (19,6) 

 

0,983 

Faixa Etária 
(anos) 

≤ 45  
46 a 55  
56 a 65  
> 65 

6 (5,9) 
32 (31,7) 
31 (30,7) 
32 (31,7) 

 

7 (15,2) 
8 (17,4) 

19 (41,3) 
12 (26,1) 

 

0,078 

Raça Branca 
Não branca 
 

88 (93,6) 
6 (6,4) 

 

38 (86,4) 
6 (13,6) 

 

0,159 

Tabagismo Não ou ex-tab. 
Sim  
 

8 (8,1) 
91 (91,9) 

 

4 (9,4) 
39 (88,6) 

0,754** 

Etilismo Não ou ex-et. 
Sim  
 

37 (37,4) 
62 (62,6) 

 

13 (31,7) 
28 (68,3) 

0,524 

Histórico 
familiar de  
câncer 

Não 
Câncer de laringe 
Outro câncer CP 
Outros cânceres 

49 (56,3) 
7 (8,1) 
3 (3,4) 

28 (32,2) 
 

19 (52,8) 
1 (2,8) 
2 (5,6) 

14 (38,8) 

0,624 

Grau de parentesco Pais 
Irmãos 
Outros 

22 (57,9) 
12 (31,6) 
4 (10,5) 

 

9 (52,9) 
5 (29,5) 
3 (17,6) 

0,627 

* p obtido pelo teste de frequências qui-quadrado  **p-valor obtido pelo teste exato de Fisher.  
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Tabela 8 - Distribuição das variáveis clínicas relacionadas ao paciente de acordo 
com o tratamento realizado 
 

Variável Categorias Cirúrgico  
Freq. (%) 

QTRXT 
Freq. (%) 
 

p* 

 Hemoglobina (g/dl) 
 
 

≤ 12,5  
> 12,5  

17 (22,7) 
58 (77,3) 

11 (47,8) 
12 (52,2) 

0,021 

Albumina 
(g/dl ) 
 

< 4  
≥ 4 
 

12 (32,4) 
25 (67,6) 

 

7 (58,3) 
5 (41,7) 

 

0,105 

IMC Baixo peso 
Saudável 
Excesso de peso 
Obesos 
 

4 (7,5) 
33 (62,3) 
8 (15,1) 
8 (15,1) 

 

3 (10,0) 
17 (56,6) 
7 (23,4) 
3 (10,0) 

 

0,722 

Comorbidades Não 
Sim 
 

50 (52,6) 
45 (47,4) 

 

24 (57,1) 
18 (42,9) 

 

0,382 

ASA I ou II 
III ou IV 
 

49 (58,3) 
35 (41,7) 

 

20 (66,6) 
10 (33,4) 

 

0,282 

Número de sintomas 1 
≥ 2 
 

67 (67,0) 
33 (33,0) 

 

33 (71,7) 
13 (28,3) 

 

0,355 

Duração dos sintomas 
(meses) 

≤ 6 
> 6 
 

48 (49,5) 
49 (50,5) 

 

30 (66,6) 
15 (33,4) 

0,041 

* p obtido pelo teste de frequências qui-quadrado.  
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Tabela 9 - Distribuição das variáveis clínicas relacionadas ao tumor e traqueostomia 
prévia de acordo com o tratamento realizado.  
 
Variável Categorias Cirúrgico  

Freq. (%) 
QTRXT 
Freq. (%) 
 

p* 

Erosão de cartilagens 
 

Não 
Sim 
 

35 (34,3) 
67 (65,7) 

 

22 (48,8) 
23 (51,2) 

 

0,069 

Extensão para partes moles 
perilaríngeas 

Não 
Sim 
 

53 (52,5) 
48 (47,5) 

 

28 (63,6) 
16 (33,4) 

 

0,144 

Extensão base de língua Não 
Sim 
 

82 (80,4) 
20 (19,6) 

 

31 (70,5) 
13 (29,5) 

 

0,136 

Extensão para seios 
piriformes 

Não 
Sim 
 

65 (65,0) 
35 (35,0) 

 

27 (62,8) 
16 (37,2) 

 

0,472 

Extensão para traquéia Não 
Sim 
 

97 (96,0) 
4 (4,0) 

 

41 (95,4) 
2 (4,6) 

 

0,581 

Extensão para pele Não 
Sim 
 

99 (97,0) 
3 (3,0) 

 

42 (95,5) 
2 (4,5) 

 

0,476 

Número de estruturas 
invadidas 

1 
≥ 2 
 

39 (42,4) 
53 (57,6) 

 

14 (36,8) 
24 (63,2) 

 

0,350 

Estádio clínico linfonodal N0 
N1 
N2 ou N3 
 

72 (69,9) 
9 (8,7) 

22 (21,4) 
 

22 (48,9) 
9 (20,0) 
14 (31,1) 

 

0,036 

Traqueostomia prévia Não 
Sim 
 

61 (59,2) 
42 (40,8) 

 

30 (65,2) 
16 (34,8) 

 

0,306 

* p obtido pelo teste de frequências qui-quadrado.  
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Tabela 10 - Distribuição de variáveis terapêuticas de acordo com o tratamento 
realizado 
 
Variável Categorias Cirúrgico  

Freq. (%) 
QTRXT 
Freq. (%) 
 

p* 

Duração do tratamento (dias) ≤ 75 
76-120 
≥ 121 
 

29 (29,0) 
41 (41,0) 
30 (30,0) 
 

16 (45,7) 
9 (25,7) 
10 (28,6) 
 

0,148 

Recorrência local Não  
Sim 
 

85 (82,5) 
18 (17,5) 
 

29 (63,0) 
17 (37,0) 
 

0,010 

Recorrência cervical Não  
Sim 
 

86 (83,5) 
17 (16,5) 
 

38 (82,6) 
8 (17,4) 
 

0,533 

Recorrência distância Não  
Sim 
 

93 (90,3) 
10 (9,7) 
 

43 (93,5) 
3 (6,5) 
 

0,386 

Segundo tumor primário Não  
Sim 
 

80 (85,1) 
14 (14,9) 
 

34 (81,0) 
8 (19,0) 
 

0,354 

Morte por câncer Não  
Sim 
 

73 (70,9) 
30 (29,1) 
 

31 (67,4) 
15 (32,6) 
 

0,404 

Óbitos por outras causas Não  
Sim 
 

88 (85,4) 
15 (14,6) 
 

35 (76,1) 
11 (23,9) 

0,125 

p-valor obtido pelo teste de logrank. 
 

5.1.4 Variáveis anatomopatológicas  

 A maioria dos pacientes foi submetida à ressecção com margens livres 

(73,8%), o extravasamento capsular da metástase linfonodal foi evidenciado em 27 

(26,2%). O estadiamento clínico tumoral foi coincidente com o patológico em 90 

(87,4%) casos, em relação ao estadiamento clínico linfonodal, nos pacientes 

submetidos à cirurgia, dos 72 cN0, 9 (12,5%) foram estadiados como pN1 e 16 

(22,2%) como pN2, dos 9 estadiados como cN1, 5 (55,6%) eram pN2 (Tabelas 11 e 

12). 
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Tabela 11 - Variáveis anatomopatológicas por categorias e frequências nos 103 
pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico 
 
Variável Categorias Frequências  

Absolutas/Relativas 
 

Estádio tumoral pT3 
pT4 
Informação ausente 

13 (12,6) 
90 (87,4) 

0 (0,0) 
 

Margem cirúrgica  Livre  
Exígua 
Comprometida 
Informação ausente 

76 (73,8) 
13 (12,6) 
12 (11,7) 

2 (1,9) 
 

Embolização vascular Não 
Sim 
Informação ausente 

70 (68,0) 
20 (19,4) 
13 (12,6) 

 
Invasão perineural Não 

Sim 
Informação ausente 

64 (62,1) 
27 (26,2) 
12 (11,7) 

 
Embolização linfática Não 

Sim 
Informação ausente 

51 (49,5) 
14 (13,6) 
38 (36,9) 

 
Estádio linfonodal pN0 

pN1 
pN2 ou pN3 
Informação ausente 

53 (51,5) 
10 (9,7) 

36 (35,0) 
4 (3,9) 

 
Níveis dos linfonodos acometidos 
ipsilaterais 

I, II ou III 
IV ou V 
Informação ausente 

21 (20,4) 
12 (11,7) 
17 (32,1) 

 
Níveis dos linfonodos acometidos 
contralaterais 

I, II ou III 
IV ou V 
Informação ausente 

18 (17,5) 
2 (1,9) 

30 (29,1) 
 

Número de linfonodos acometidos 1 
2 a 4  
≥ 5 
Informação ausente 

10 (9,7) 
24 (23,3) 
12 (11,7) 

4 (3,9) 
 

Acometimento do nível VI Não 
Sim 
Informação ausente 

31 (30,1) 
5 (4,9) 

67 (65,0) 
 

Lateralidade dos linfonodos acometidos Homolaterais 
Bilaterais 
Informação ausente 

27 (26,2) 
20 (19,4) 

3 (2,9) 
 

Extravasamento extracapsular da 
metástase (ECM) 

pN0 
pN+ ECM - 
pN+ ECM + 
 

53 (51,5) 
19 (18,4) 
26 (25,3) 
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Tabela 12 - Discrepância entre o estadiamento clínico e patológico nos pacientes 
submetidos ao tratamento cirúrgico 
 

Clínico 
 

Número de pacientes Patológico Número de casos 
(%) 

cT4a 103 pT3 
pT4 

 

13 (12,6) 
90 (87,4) 

cN0 72 pN0 
pN1 
pN2 

 

43 (59,7) 
9 (12,5) 

16 (22,2) 
 

cN1 9 pN0 
pN2 

 

4 (44,4) 
5 (55,6) 

cN2 ou cN3 22 pN0 
pN1 

pN2 ou pN3 

6 (27,3) 
1 (4,5) 

15 (68,2) 
 

5.2 SOBREVIDA GLOBAL  

 

 O tempo de seguimento variou de 5 dias a 185 meses com mediana de 46,7 

meses e média de 55,8 meses. A probabilidade de sobrevida global foi de 47,4% em 

5 anos e de 46,1% em 10 anos (Figura 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 - Probabilidade de sobrevida global  
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5.2.1 Sobrevida global de acordo com tabagismo, etilismo e histórico familiar de 

câncer 

 Não se observou diferença de sobrevida global de acordo com o sexo, raça, 

tabagismo, etilismo, histórico familiar e grau de parentesco do familiar com câncer. 

No entanto, a idade foi uma variável significativa na avaliação da sobrevida global 

(p=0,022) (Tabela 13) (Figura 4). 

 

Tabela 13 - Probabilidade de sobrevida global em 5 e 10 anos de acordo com as 
variáveis demográficas, tabagismo, etilismo e histórico familiar de câncer 
 
Variável Categorias/Frequências# Probabilidade de sobrevida 

global (%) 
5 anos              10 anos 

p 

 Sexo Feminino (29) 
Masculino (120) 

55,0 
53,5 

48,9 
45,5 

 

0,762 

Faixa etária  
(anos) 

≤ 45 anos (13) 
46 a 55 anos (40) 
56 a 65 anos (47) 
> 65anos (42) 

66,9 
64,1 
58,0 
36,1 

 

66,9 
64,1 
46,4 
22,1 

0,022 

Raça Branca (126) 
Não branca (12) 

54,7 
42,9 

45,6 
42,9 

 

0,281 

Tabagismo Não ou ex-tabagista (9) 
Sim (130)  

33,3 
56,7 

33,3 
45,8 

 

0,075 

Etilismo Não ou ex-etilista (47) 
Sim (90) 

56,0 
53,8 

51,9 
44,9 

 

0,473 

Histórico familiar de 
câncer 

Não (68) 
Câncer de laringe (8) 
Outro câncer CP (4) 
Outros canceres (42) 

44,4 
57,0 
40,0 
64,4 

38,8 
57,0 
40,0 
60,3 

 

0,163 

Grau de parentesco Pais (31) 
Irmãos (17) 
Outros (6) 

67,5 
51,9 
62,5 

67,5 
37,1 
62,5 

0,305 

p-valor obtido pelo teste de logrank. 
# excluídos os casos submetidos a radioterapia exclusiva ou sem informação. 
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Figura 4 - Probabilidade de sobrevida global por faixa etária em anos. 
 

5.2.2 Sobrevida global de acordo com as variáveis clínicas relacionadas ao 

paciente, ao tumor e traqueostomia prévia 

Entre as variáveis clínicas estudadas somente a classificação de risco 

anestésico (ASA) e a extensão do tumor para base de língua foram 

significativamente relacionadas com a sobrevida global (Figuras 5 e 6) (Tabelas 14 e 

15). 

 

5.2.3 Sobrevida global de acordo com as variáveis terapêuticas 

 Não se observou diferença de sobrevida global de acordo com o tratamento 

empregado (Figura 7). Assim como, com a duração do tratamento. Nos pacientes 

cirúrgicos, os pacientes submetidos à faringolaringectomias e os que receberam 

transfusão intraoperatória ou que apresentaram complicações locais e/ou sistêmicas 

apresentaram menores taxas de sobrevida global (Tabelas 16, 17 e 18). 
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Tabela 14 - Probabilidade de sobrevida global em 5 e 10 anos de acordo com as 
variáveis clínicas relacionadas ao paciente 
 
Variável Categorias/Frequências# Probabilidade de sobrevida 

global (%) 
 5 anos             10 anos 

p 

 Hemoglobina 
(g/dl) 
 

≤ 12,5 (28) 
> 12,5 (70)  

31,5 
59,8 

 

31,5 
47,7 

 

0,055 

Albumina 
(g/dl) 
 

< 4 (19) 
≥ 4 (30) 
 

53,8 
61,6 

 

40,2 
49,3 

 

0,389 

IMC Baixo peso (7) 
Saudável (50) 
Excesso de peso (15) 
Obesos (11) 

18,2 
44,7 
65,0 
91,7 

18,2 
44,7 
38,0 
39,3 

 

0,076 

Comorbidades Não (74) 
Sim (63) 

60,0 
50,6 

54,1 
39,6 

 

0,114 

ASA I ou II (69) 
III ou IV (45) 

62,5 
37,8 

55,0 
26,5 

 

0,009 

Número de sintomas 1 (100) 
≥ 2 (46) 

54,4 
49,6 

45,9 
43,2 

 

0,802 

Duração dos sintomas 
(meses) 

≤ 6 (78) 
> 6 (64) 

53,5 
51,1 

47,2 
41,6 

 

0,821 

p-valor obtido pelo teste de logrank. 
# excluídos os casos submetidos a radioterapia exclusiva ou sem informação. 
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Tabela 15 - Probabilidade de sobrevida global em 5 e 10 anos de acordo com as 
variáveis clínicas relacionadas ao tumor e traqueostomia prévia 
 
Variável Categorias 

/Frequências
# 

Probabilidade de sobrevida global (%) 
 

    5 anos                       10 anos 

p 

Erosão de cartilagens Não (57) 
Sim (90) 

55,6 
53,5 

46,2 
46,8 

 

0,876 

Extensão para partes 
moles perilaríngeas 

Não (81) 
Sim (64) 

58,9 
48,4 

48,2 
44,0 

 

0,389 

Extensão base de língua Não (113) 
Sim (33) 

57,1 
41,6 

51,3 
26,4 

 

0,042 

Extensão para seios 
piriformes 

Não (92) 
Sim (51) 

54,4 
50,7 

45,8 
44,8 

 

0,919 

Extensão para traquéia Não (139) 
Sim (6) 

54,0 
57,1 

46,9 
38,1 

 

0,475 

Extensão para pele Não (141) 
Sim (5) 

54,3 
40,0 

46,3 
40,0 

 

0,337 

Número de estruturas 
invadidas 
 
 

1 (53) 
≥ 2 (77) 
 

57,2 
48,4 

 

50,0 
42,3 

0,471 

Estádio clínico linfonodal N0 (94) 
N1 (18) 
N2 ou N3 (36) 

55,9 
53,7 
47,7 

47,5 
46,0 
42,4 

 

0,737 

Traqueostomia prévia Não (91) 
Sim (58) 

55,0 
51,6 

42,3 
44,9 

0,616 

p-valor obtido pelo teste de logrank. 
# excluídos os casos submetidos a radioterapia exclusiva ou sem informação. 
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Figura 5 - Probabilidade de sobrevida global por classificação ASA.  
 
 
 
 

 
Figura 6 - Probabilidade de sobrevida global por extensão da neoplasia para base da 
língua. 
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Figura 7 - Probabilidade de sobrevida global de acordo com o tratamento realizado. 
 

Tabela 16 - Probabilidade de sobrevida global em 5 e 10 anos de acordo com as 
variáveis terapêuticas 
 

Variável Categorias/Frequências# Probabilidade de sobrevida 
global (%) 

5 anos      10 anos 

p 

Tratamento Cirúrgico (103) 
Quimioradioterapia (46) 
 

57,8 
42,8 

49,3 
39,4 

0,144 

Duração do tratamento 
(dias) 

≤ 75 (45) 
76-120 (50) 
> 121 (40) 
 

40,5 
65,2 
51,9 

40,5 
47,5 
51,9 

0,091 

p-valor obtido pelo teste de logrank. 
# excluídos os casos submetidos a radioterapia exclusiva ou sem informação. 
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Tabela 17 - Probabilidade de sobrevida global em 5 e 10 anos de acordo com as 
variáveis relacionadas ao tratamento cirúrgico 
 
Variável Categorias/Frequências# Probabilidade de 

sobrevida global (%) 
5 anos      10 anos 

p 
 

Tipo de cirurgia Laringectomia parcial (2) 
Laringectomia total (31) 
Faringolaringectomias (11) 
 

100,0 
63,4 
27,3 

50,0 
54,0 
27,3 

0,039 

Esvaziamento cervical 
homolateral 

Não (6) 
Níveis II-IV (47) 
II-V (29) 
I-V (18) 
 

61,4 
63,2 
49,9 
59,1 

61,4 
59,6 
42,8 
34,5 

0,275 

Esvaziamento cervical 
contralateral 

Não (28) 
Níveis II-IV (42) 
II-V (24) 
I-V (7) 
 

66,9 
60,3 
48,1 
57,1 

53,2 
56,3 
40,7 
38,1 

0,418 

Tireoidectomia Não (36) 
Tireoidectomia parcial (51) 
Tireoidectomia total (16) 
 

50,9 
58,8 
68,8 

41,6 
50,1 
60,7 

0,513 

Esvaziamento do nível 
VI 

Não (48) 
Sim (51) 
 

52,1 
63,0 

48,1 
51,3 

0,405 

p-valor obtido pelo teste de logrank. 
# excluídos os casos sem informação. 
 
 
Tabela 18 - Probabilidade de sobrevida global em 5 e 10 anos de acordo com as 
variáveis relacionadas  transfusão intraoperatória de hemoderivados, complicações 
pós-operatórias e tempo de UTI pós-operatório 
 
Variável Categorias/Frequências# Probabilidade de sobrevida 

global (%) 
5 anos      10 anos 

p 

Transfusão 
intraoperatória 
(hemoderivados) 
 

Não (91) 
Sim (9) 
 

62,1 
12,3 

52,7 
0,0 

0,036 

Complicações locais pós-
operatórias 

Não (60) 
Sim (26) 
 

70,7 
44,5 

59,6 
37,1 

0,037 

Complicações sistêmicas 
pós-operatórias 

Não (74) 
Sim (8) 
 
 

67,8 
25,7 

58,5 
0,0 

< 0,001 

Tempo de UTI pós-
operatória  

0 (57) 
1 a 2 dias (33) 
≥ 3 (6) 
 

67,5 
50,2 
33,3 

56,5 
44,3 
33,3 

0,246 

p-valor obtido pelo teste de logrank. 
# excluídos os casos sem informação. 
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5.2.4 Sobrevida global de acordo com as variáveis anatomopatológicas 

 A presença de margem cirúrgica exígua ou comprometida, invasão vascular, 

o estádio patológico linfonodal e o extravasamento extracapsular da metástase foram 

relacionados com redução nas taxas de sobrevida global (Tabela 19). 
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Tabela 19 - Probabilidade de sobrevida global em 5 e 10 anos de acordo com as 
variáveis anatomopatológicas nos 103 pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico 
 
Variável Categorias/Frequências# Probabilidade de sobrevida 

global (%) 
5 anos         10 anos 

p 

Estádio tumoral pT3 (13) 
pT4 (90) 
 

83,1 
54,3 

83,1 
45,2 

0,152 

Margem cirúrgica  Livre (76) 
Exígua (13) 
Comprometida (12) 
 

67,8 
36,9 
32,8 

55,7 
18,5 
0,0 

0,018 

Embolização vascular Não (70) 
Sim (20) 
 

67,7 
40,5 

60,0 
33,7 

0,049 

Invasão perineural Não (64) 
Sim (27) 
 

66,3 
49,6 

58,5 
42,5 

0,332 

Embolização linfática Não (51) 
Sim (14) 
 

66,9 
50,0 

63,2 
40,9 

0,115 

Estádio linfonodal pN0 (53) 
pN1 (10) 
pN2 ou pN3 (36) 
 

71,0 
36,0 
46,1 

60,7 
36,0 
36,4 

0,021 

Extravasamento 
extracapsular da 
metástase 
(ECM) 
 

pN0 (53) 
pN+ ECM- (22) 
pN+ ECM+ (32) 
 

71,0 
46,5 
41,9 

60,7 
46,5 
29,9 

0,003 

Níveis dos linfonodos 
acometidos ipsilaterais 

I, II ou III (27) 
IV ou V (13) 
 

42,4 
29,8 

35,3 
0,0 

0,435 

Níveis dos linfonodos 
acometidos 
contralaterais 
 

I, II ou III (24) 
IV ou V (2) 
 

47,0 
50,0 

39,2 
0,0 

0,431 

Número de linfonodos 
acometidos 

1 (10) 
2 a 4 (24) 
≥ 5 (12) 
 

36,0 
49,3 
39,5 

36,0 
41,1 
28,2 

0,878 

Acometimento do nível 
VI 

Não (31) 
Sim (5) 
 

37,2 
60,0 

26,6 
0,0 

0,755 

Lateralidade dos 
linfonodos acometidos 

Homolaterais (27) 
Bilaterais (20) 
 

40,3 
51,0 

34,5 
39,7 

0,999 

p-valor obtido pelo teste de logrank. 
#- excluídos casos sem informação ou os não esvaziados. 
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5.3 SOBREVIDA CÂNCER ESPECÍFICA 

 

5.3.1 Sobrevida câncer específica acordo com as variáveis demográficas, 

tabagismo, etilismo e histórico familiar de câncer. 

 Os pacientes com mais de 65 anos apresentaram as menores taxas de 

sobrevida câncer específica, as demais variáveis não apresentaram correlação com 

sobrevida câncer específica (Tabela 20). 

 

Tabela 20 - Probabilidade de sobrevida câncer específica em 5 e 10 anos de acordo 
com as variáveis demográficas, tabagismo, etilismo e histórico familiar de câncer 
 
Variável Categorias Probabilidade de sobrevida (%) 

    5 anos           10 anos 
 

p 

 Sexo Feminino (29) 
Masculino (120) 
 

63,3 
69,5 

63,3 
62,1 

0,694 

Faixa etária  
(anos) 

≤ 45 anos (13) 
46 a 55 anos (45) 
56 a 65 anos (47) 
> 65anos (42) 

66,9 
73,7 
79,0 
50,5 

66,9 
73,7 
70,7 
35,4 

 

0,047 

Raça Branca (126) 
Não branca (12) 
 

69,3 
52,8 

62,3 
52,8 

0,184 

Tabagismo Não ou ex-tabagista (9) 
Sim (130)  
 

39,3 
72,4 

39,3 
65,7 

0,042 

Etilismo Não ou ex-etilista (47) 
Sim (90) 
 

65,6 
71,2 

60,8 
65,0 

0,769 

Histórico familiar de 
câncer 

Não (68) 
Câncer de laringe (8) 
Outro câncer CP (4) 
Outros canceres (42) 
 

66,9 
57,0 
40,0 
73,3 

61,1 
57,0 
40,0 
73,3 

0,635 

Grau de parentesco Pais (31) 
Irmãos (17) 
Outros (6) 

73,9 
56,0 
74,0 

73,9 
56,0 
74,0 

0,526 

p-valor obtido pelo teste de logrank. 
# excluídos os casos submetidos a radioterapia exclusiva ou sem informação. 
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5.3.2 Sobrevida câncer específica de acordo com as variáveis clínicas 

relacionadas ao paciente, ao tumor e traqueostomia prévia 

 Não se observou correlação significativa das variáveis que avaliam as 

condições clínicas do paciente, extensão tumoral e a presença ou não de 

traqueostomia prévia ao tratamento com sobrevida câncer específica (Tabelas 21 e 

22). 

 

Tabela 21 - Probabilidade de sobrevida câncer específica em 5 e 10 anos de acordo 
com as variáveis clínicas relacionadas ao paciente 
 

Variável Categorias/Frequências# Probabilidade de sobrevida (%) 

         5 anos               10 anos 

p 

 Hemoglobina 

(g/dl) 

 

≤ 12,5 (28) 

> 12,5 (70)  

56,7 

73,1 

56,7 

63,4 

0,490 

Albumina 

(g/dl) 

 

< 4 (19) 

≥ 4 (30) 

 

72,3 

67,3 

61,2 

53,9 

0,965 

IMC Baixo peso (7) 

Saudável (50) 

Excesso de peso (15) 

Obesos (11) 

42,9 

61,7 

78,8 

100,0 

42,9 

61,7 

46,0 

100,0 

0,140 

     

Comorbidades Não (74) 

Sim (63) 

70,1 

70,5 

65,4 

61,8 

0,868 

     

ASA I ou II (69) 

III ou IV (45) 

72,4 

60,7 

66,5 

47,4 

0,193 

     

Número de sintomas 1 (100) 

≥ 2 (46) 

65,8 

71,2 

57,2 

71,2 

0,387 

     

Duração dos sintomas 

(meses) 

≤ 6 (78) 

> 6 (64) 

67,3 

67,4 

64,5 

57,6 

0,781 

p-valor obtido pelo teste de logrank. 
# excluídos os casos submetidos a radioterapia exclusiva ou sem informação. 
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Tabela 22 - Probabilidade de sobrevida câncer específica em 5 e 10 anos de acordo 
com as variáveis clínicas relacionadas ao tumor 
 
Variável Categorias 

/Frequências# 

Probabilidade de sobrevida (%) 

         5 anos                  10 anos 

p 

Erosão de cartilagens Não (57) 

Sim (90) 

70,1 

66,9 

61,6 

62,6 

0,879 

Extensão para partes 

moles perilaríngeas 

Não (81) 

Sim (64) 

70,6 

67,4 

60,0 

67,4 

0,978 

Extensão base de língua Não (113) 

Sim (33) 

70,4 

60,9 

64,9 

52,8 

0,300 

Extensão para seios 

piriformes 

Não (92) 

Sim (51) 

72,2 

60,4 

64,9 

56,8 

0,384 

Extensão para traquéia Não (139) 

Sim (6) 

68,3 

67,7 

62,0 

67,7 

0,877 

Extensão para pele Não (141) 

Sim (5) 

69,5 

40,0 

63,3 

40,0 

0,084 

Número de estruturas 

invadidas 

1 (53) 

≥ 2 (77) 

 

72,4 

63,7 

 

63,3 

61,3 

0,521 

Estádio clínico linfonodal N0 (94) 

N1 (18) 

N2 ou N3 (36) 

69,0 

60,4 

70,8 

60,4 

60,4 

70,8 

0,966 

Traqueostomia prévia Não (91) 

Sim (58) 

71,4 

63,0 

64,4 

58,6 

0,206 

p-valor obtido pelo teste de logrank 
# excluídos os casos submetidos a radioterapia exclusiva ou sem informação. 
 

5.3.3 Sobrevida câncer específica de acordo com as variáveis terapêuticas 

 Não se observou diferenças significativas conforme o tratamento realizado 

(Figura 8). Nos pacientes cirúrgicos, os que evoluíram com complicações sistêmicas, 

os pacientes submetidos a faringolaringectomias e/ou aos esvaziamentos dos níveis 

II-V ou I-V apresentaram pior sobrevida câncer específica, nestes porque eram os 

com tumores localmente mais extensos ou com estádio clínico linfonodal avançado 

(Tabelas 23 e 24) (Figura 9). 
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Figura 8 - Probabilidade de sobrevida câncer específica de acordo com o tratamento 
realizado. 
 
 

 
 
 
Figura 9 - Probabilidade de sobrevida câncer específica por complicações sistêmicas 
pós-operatórias. 
 
 



68 
____________________________________________________________Resultados 

 

Tabela 23 - Probabilidade de sobrevida câncer específica em 5 e 10 anos de acordo 
com as variáveis terapêuticas 
 
Variável Categorias/Frequências# Probabilidade de 

sobrevida (%) 
5 anos   10 anos 

p 

Tratamento Cirúrgico (103) 
Quimioradioterapia (46) 
 

70,3 
61,4 

63,7 
56,5 

0,592 

Duração do tratamento 
(dias) 

≤ 75 (45) 
76-120 (50) 
> 121 (40) 
 

52,9 
79,4 
70,3 

52,9 
64,9 
70,3 

0,075 

     
p-valor obtido pelo teste de logrank.  
# excluídos os casos submetidos a radioterapia exclusiva ou sem informação. 
 
Tabela 24 - Probabilidade de sobrevida câncer específica em 5 e 10 anos de acordo 
com as variáveis relacionadas ao tratamento cirúrgico 
 
Variável Categorias/Frequências# Probabilidade de 

sobrevida (%) 
5 anos   10 anos 

p 

Tipo de cirurgia Laringectomia parcial (2) 
Laringectomia total (31) 
Faringolaringectomias (11) 
 

100,0 
77,0 
34,1 

100,0 
68,0 
34,1 

0,005 

Esvaziamento cervical 
homolateral 

Não (6) 
Níveis II-IV (47) 
II-V (29) 
I-V (18) 
 

61,4 
84,1 
56,9 
59,1 

61,4 
84,1 
48,8 
39,9 

0,006 

Esvaziamento cervical 
contralateral 

Não (28) 
Níveis II-IV (42) 
II-V (24) 
I-V (7) 
 

84,8 
74,6 
52,9 
57,1 

74,2 
74,6 
44,7 
38,1 

0,022 

Tireoidectomia Não (36) 
Tireoidectomia parcial (51) 
Tireoidectomia total (16) 
 

72,6 
67,0 
80,2 

 

72,6 
60,0 
70,7 

0,851 

Esvaziamento do nível VI Não (48) 
Sim (51) 
 

67,6 
73,8 

 

67,6 
63,1 

0,760 

Transfusão intraoperatória Não (91) 
Sim (9) 
 

72,5 
65,2 

 

65,4 
65,2 

0,445 

Complicações locais pós-
operatórias 

Não (60) 
Sim (26) 
 

75,9 
67,2 

 

66,6 
67,2 

0,406 

Complicações sistêmicas 
pós-operatórias 

Não (74) 
Sim (8) 
 

77,3 
25,7 

 

69,0 
25,7 

< 0,001 

p-valor obtido pelo teste de logrank. 
 # excluídos os casos sem informação. 
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5.3.4 Sobrevida câncer específica de acordo com as variáveis 

anatomopatológicas 

As informações histopatológicas das peças cirúrgicas forneceram o maior 

número de variáveis que influenciaram a sobrevida câncer específica, dentre elas; as 

margens, a presença invasão vascular ou linfática, o estádio linfonodal e o 

extravasamento extracapsular da metástase linfonodal (Tabela 25) (Figuras 10, 11 e 

12). 
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Tabela 25 - Probabilidade de sobrevida câncer específica em 5 e 10 anos de acordo 
com as variáveis anatomopatológicas nos 103 pacientes submetidos ao tratamento 
cirúrgico 
 
Variável Categorias/Frequências# Probabilidade de 

sobrevida (%) 
5 anos       10 anos 

p 

Estádio tumoral pT3 (13) 
pT4 (90) 
 

92,3 
67,1 

92,3 
59,9 

0,090 

Margem livre cirúrgica  Livre (76) 
Exígua (13) 
Comprometida (12) 
 

75,4 
48,5 
56,3 

66,6 
0,0 

56,3 

0,126 

Embolização vascular Não (70) 
Sim (20) 
 

80,4 
50,7 

74,3 
50,7 

0,028 

Invasão perineural Não (64) 
Sim (27) 
 

76,0 
67,4 

69,9 
67,4 

0,730 

Embolização linfática Não (51) 
Sim (14) 
 

83,0 
50,0 

78,4 
50,0 

0,019 

Estádio linfonodal pN0 (53) 
pN1 (10) 
pN2 ou pN3 (36) 
 

84,0 
41,3 
62,6 

75,3 
41,3 
55,6 

0,015 

Extravasamento 
extracapsular da 
metástase (ECM) 

pN0 (53) 
pN+ ECM- (22) 
pN+ ECM+ (32) 
 

84,0 
60,0 
55,1 

75,3 
60,0 
45,9 

0,003 

Níveis dos linfonodos 
acometidos ipsilaterais 

I, II ou III (27) 
IV ou V (13) 
 

45,7 
58,3 

45,7 
0,0 

0,887 

Níveis dos linfonodos 
acometidos contralaterais 
 

I, II ou III (24) 
IV ou V (2) 
 

51,6 
50,0 

51,6 
0,0 

0,269 

Número de linfonodos 
acometidos 

1 (10) 
2 a 4 (24) 
≥ 5 (12) 
 

43,8 
54,2 
58,3 

43,8 
54,,2 
58,3 

0,968 

Acometimento do nível VI Não (31) 
Sim (5) 
 

49,5 
60,0 

41,9 
60,0 

0,961 

Lateralidade dos 
linfonodos acometidos 

Homolaterais (27) 
Bilaterais (20) 

57,2 
57,7 

57,2 
43,3 

0,442 

p-valor obtido pelo teste de logrank. # excluídos casos não esvaziados ou sem informação. 
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Figura 10 - Probabilidade de sobrevida câncer específica por embolização linfática. 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 11 - Probabilidade de sobrevida câncer específica de acordo com as margens 
cirúrgicas. 
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Figura 12 - Probabilidade de sobrevida câncer específica de acordo com 

extravasamento extracapsular da metástase linfonodal. 

 

5.4 SOBREVIDA LIVRE DE RECORRÊNCIA LOCAL 

 

5.4.1 Sobrevida livre de recorrência local acordo com as variáveis demográficas, 

tabagismo, etilismo e história familiar de câncer 

 A sobrevida livre de recorrência local (SLR) foi de 72,6% em 5 anos (Figura 

13). Dos 149 pacientes tratados com cirurgia ou quimioradioterapia 35 (23,4%) 

apresentaram recorrência local. O tempo para ocorrência de recidiva local variou de 

1,5 a 51,2 meses, com mediana de 10,8 meses e média (desvio padrão) de 14,4 (12,1) 

meses. 
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Figura 13 - Probabilidade de sobrevida livre de recorrência local. 
 

 Dos 103 pacientes submetidos a tratamento cirúrgico, 32 apresentaram 

recorrência, sendo 8 locais exclusivas, 6 cervicais, 8 recorrências local e cervical, 7 a 

distância, 1 com recorrência cervical e a distância e 2 com recorrências local, 

cervical e a distância (Figura 14).  

 

 
Figura 14 - Local da recorrência nos pacientes submetidos a tratamento cirúrgico. 
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 Dos 46 pacientes tratados com quimioradioterapia, 23 apresentaram 

recorrência, 15 recorrências locais, 3 cervicais, 2 recidivas local e cervical e 3 

recorrências cervical e a distância (Figura 15). 

 

 
Figura 15 - Local da recorrência nos pacientes submetidos à quimioradioterapia. 
 

 Nos pacientes submetidos a cirurgia, dos 22 com recorrência loco-regional, 3 

não tinham sidos tratado até a data da coleta de informações, 2 foram submetidos 

radioterapia, 1 a quimioradioterapia, 3 a quimioterapia isolada, 6 a cirurgia de resgate 

e 7 a terapia de suporte. 

 Dos 20 pacientes que tinham sidos tratados com quimioradioterapia e que 

apresentaram recorrência loco-regional, 1 não tinha sido tratado até a coleta dos 

dados, 4 foram submetidos a re-irradiação, 2 a quimioterapia isolada, 12 foram 

submetidos à cirurgia de resgate  e 1 a terapia de suporte. 

 A sobrevida livre de recorrência local não se correlacionou com as variáveis 

demográficas estudadas (Tabela 26). 
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Tabela 26 - Probabilidade de sobrevida livre de recorrência local em 5 e 10 anos de 
acordo com as variáveis demográficas, tabagismo, etilismo e história familiar 
 
 Categorias 

/Frequências# 
Probabilidade de sobrevida (%) 
    5 anos           10 anos 
 

p 

Sexo Feminino (29) 
Masculino (120) 
 

70,2 
73,2 

70,2 
73,2 

0,741 

Faixa Etária (anos) ≤ 45 anos (13) 
46 a 55 anos (45) 
56 a 65 anos (47) 
> 65anos (42) 
 

63,7 
77,9 
78,9 
59,9 

63,7 
77,9 
78,9 
59,9 

0,401 

Raça Branca (126) 
Não branca (12) 
 

74,7 
72,7 

74,7 
72,7 

0,455 

Tabagismo Não ou ex-tabagista (9) 
Sim (130)  
 

48,9 
70,4 

48,9 
70,4 

0,031 

Etilismo Não ou ex-etilista (47) 
Sim (90) 
 

77,4 
75,8 

69,6 
71,1 

0,784 

Histórico familiar de 
câncer 

Não (68) 
Câncer de laringe (8) 
Outro câncer CP (4) 
Outros canceres (42) 
 

63,4 
80,0 
80,0 
81,0 

63,4 
80,0 
80,0 
81,0 

0,270 

Grau de parentesco Pais (31) 
Irmãos (17) 
Outros (6) 

80,8 
77,4 
83,3 

80,8 
77,4 
83,3 

0,951 

p-valor obtido pelo teste de logrank.# excluídos os casos submetidos a radioterapia exclusiva ou sem 
informação. 
 

5.4.2 Sobrevida livre de recorrência local de acordo com as variáveis clínicas 

relacionadas ao paciente, ao tumor e traqueostomia prévia 

 Os pacientes com duas ou mais queixas e os com extensão do tumor para base 

de língua apresentaram menor probabilidade de sobrevida livre de recorrência local, 

por outro lado, as demais variáveis clínicas estudadas não influenciaram 

significativamente (Tabelas 27 e 28). 
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Tabela 27 - Probabilidade de sobrevida livre de recorrência local em 5 e 10 anos de 
acordo com as variáveis clínicas relacionadas ao paciente 
 
Variável Categorias/Frequências# Probabilidade de sobrevida 

(%) 
5 anos      10 anos 

p 

 Hemoglobina 
(g/dl) 

≤ 12,5 (28) 
> 12,5 (70)  

68,8 
75,3 

68,8 
75,3 

0,343 

Albumina 
(g/dl) 

< 4 (19) 
≥ 4 (30) 
 

78,5 
60,8 

78,5 
60,8 

0,420 

IMC Baixo peso (7) 
Saudável (50) 
Excesso de peso (15) 
Obesos (11) 
 

84,6 
73,6 
72,1 
91,7 

84,6 
73,6 
72,1 
91,7 

0,599 

Comorbidades Não (74) 
Sim (63) 
 

68,5 
81,1 

62,0 
76,9 

0,108 

ASA I ou II (69) 
III ou IV (45) 
 

69,9 
66,9 

69,9 
66,9 

0,836 

Número de sintomas 1 (100) 
≥ 2 (46) 
 

65,2 
87,8 

65,2 
87,8 

0,014 

Duração dos sintomas 
(meses) 

≤ 6 (78) 
> 6 (64) 

69,6 
75,0 

69,6 
75,0 

0,291 

p-valor obtido pelo teste de logrank. 
# excluídos os casos submetidos a radioterapia exclusiva ou sem informação. 
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Tabela 28 - Probabilidade de sobrevida livre de recorrência local em 5 e 10 anos de 
acordo com as variáveis clínicas relacionadas ao tumor e traqueostomia prévia. 
 
Variável Categorias 

/Frequências# 
Probabilidade de sobrevida (%) 

5 anos      10 anos 
p 

Erosão de cartilagens Não (57) 
Sim (90) 
 

74,9 
72,4 

74,9 
72,4 

0,989 

Extensão para partes moles 
perilaríngeas 

Não (81) 
Sim (64) 
 

69,0 
81,8 

69,0 
81,8 

0,237 

Extensão base de língua Não (113) 
Sim (33) 
 

78,0 
57,8 

78,0 
57,8 

0,007 

Extensão para seios 
piriformes 

Não (92) 
Sim (51) 
 

71,3 
76,1 

71,3 
76,1 

0,988 

Extensão para traquéia Não (139) 
Sim (6) 
 

73,5 
69,2 

73,5 
69,2 

0,579 

Extensão para pele Não (141) 
Sim (5) 
 

74,1 
57,1 

74,1 
57,1 

0,273 

Número de estruturas 
invadidas 

1 (53) 
≥ 2 (77) 
 

70.9 
74,8 

 

54,1 
72,1 

0,622 

Estádio clínico linfonodal N0 (94) 
N1 (18) 
N2 ou N3 (36) 
 

69,9 
81,2 
79,4 

69,9 
81,2 
79,4 

0,655 

Traqueostomia prévia Não (91) 
Sim (58) 

76,0 
67,0 

76,0 
67,0 

0,112 

p-valor obtido pelo teste de logrank. 

 

5.4.3 Sobrevida livre de recorrência local de acordo com as variáveis 

terapêuticas 

 A sobrevida livre de recorrência local nos pacientes que foram submetidos à 

cirurgia foi de 79,5% em 5 anos e nos pacientes que foram submetidos a 

quimioradioterapia foi de 57,3% (p=0,011) (Tabela 29) (Figura 16). 
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Tabela 29 - Probabilidade de sobrevida livre de recorrência local em 5 e 10 anos de 
acordo com as variáveis terapêuticas 
 

Variável Categorias/Frequências# Probabilidade de sobrevida (%) 
5 anos   10 anos 

p 

Tratamento Cirúrgico (103) 
Quimioradioterapia (46) 
 

79,5 
57,3 

79,5 
57,3 

0,006 

Duração do 
tratamento (dias) 

≤ 75 (45) 
76-120 (50) 
> 121 (40) 
 

64,9 
81,8 
82,1 

64,9 
81,8 
82,1 

0,034 

p-valor obtido pelo teste de logrank. 
# excluídos os casos submetidos a radioterapia exclusiva ou sem informação. 
 

 
 
 
Figura 16 - Probabilidade de sobrevida livre de recorrência local pelo tratamento 
realizado. 
 

 Nos pacientes submetidos a esvaziamentos cervicais, os que apresentaram 

complicações sistêmicas pós-operatórias a probabilidade de sobrevida livre de 

recorrência local foi menor (Tabela 30). 
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Tabela 30 - Probabilidade de sobrevida livre de recorrência local em 5 e 10 anos de 
acordo com as variáveis relacionadas ao tratamento cirúrgico 
 

Variável Categorias/Frequências# Probabilidade de sobrevida 
(%) 

5 anos  10 anos 

p 

Tipo de cirurgia Laringectomia parcial (2) 
Laringectomia total (31) 
Faringolaringectomias (11) 
 

100,0 
82,4 
61,9 

100,0 
82,4 
61,9 

0,063 

Esvaziamento cervical 
homolateral 

Não (6) 
Níveis II-IV (47) 
II-V (29) 
I-V (18) 
 

100,0 
87,8 
62,1 
81,4 

100,0 
87,8 
62,1 
81,4 

0,044 

Esvaziamento cervical 
contralateral 

Não (28) 
Níveis II-IV (42) 
II-V (24) 
I-V (7) 
 

91,0 
86,9 
58,2 
67,7 

92,0 
85,2 
54,0 
68,6 

0,025 

Tireoidectomia Não (36) 
Tireoidectomia parcial (51) 
Tireoidectomia total (16) 
 

91,0 
75,7 
72,4 

91,0 
75,7 
72,4 

0,325 

Esvaziamento do nível 
VI 

Não (48) 
Sim (51) 
 

86,4 
75,2 

86,4 
75,2 

0,347 

Transfusão 
intraoperatória 

Não (91) 
Sim (9) 
 

81,7 
76,5 

81,7 
76,5 

0,474 

Complicações locais 
pós-operatórias 

Não (60) 
Sim (26) 
 

84,3 
72,5 

84,3 
72,5 

0,171 

Complicações 
sistêmicas pós-
operatórias 
 

Não (74) 
Sim (8) 
 
 

84,0 
41,5 

84,0 
41,5 

0,001 

Tempo de UTI pós-
operatória 

0 (57) 
1 a 2 dias (33) 
≥ 3 (6) 
 

84,5 
78,6 
66,7 

84,5 
78,6 
66,7 

0,340 

p-valor obtido pelo teste de logrank. 
# excluídos os casos sem informação. 
 

5.4.4 Sobrevida livre de recorrência local de acordo com as variáveis 

anatomopatológicas 

 Nos pacientes com margens comprometidas a probabilidade de sobrevida 

livre de recorrência local foi menor (Figura 17). Estádio tumoral, linfonodal, as 
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invasões vascular, perineural e linfática não se correlacionaram com sobrevida livre 

de recorrência local (Tabela 31). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17 - Probabilidade de sobrevida livre de recorrência local de acordo com 
status das margens cirúrgicas  
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Tabela 31 - Probabilidade de sobrevida livre de recorrência local em 5 e 10 anos de 
acordo com as variáveis anatomopatológicas 
 
Variável Categorias Probabilidade de sobrevida (%) 

5 anos            10 anos 
p 

Estádio tumoral pT3 
pT4 

 

100,0 
76,4 

100,0 
76,4 

0,083 

Margem cirúrgica  Livre 
Exígua 
Comprometida 
 

88,8 
48,5 
56,3 

 

85,7 
0,0 
0,0 

0,002 

Invasão vascular Não 
Sim 
 

86,7 
72,4 

86,7 
72,4 

0,119 

Invasão perineural Não 
Sim 
 

83,3 
82,9 

83,3 
82,9 

0,845 

Invasão linfática Não 
Sim 
 

91,8 
83,1 

91,8 
83,1 

0,454 

Estádio linfonodal pN0 
pN1 
pN2 ou pN3 
 

88,9 
54,9 
74,7 

84,9 
54,9 
74,7 

0,065 

Extravasamento 
extracapsular da 
metástase 
(ECM) 

pN0 
pN+ ECM – 
pN+ ECM + 

88,9 
72,1 
65,3 

84,9 
72,1 
0,0 

0,037 

Níveis dos linfonodos 
acometidos ipsilaterais 

I, II ou III 
IV ou V 
 

67,7 
70,7 

67,7 
70,7 

0,822 

Níveis dos linfonodos 
acometidos 
contralaterais 

I, II ou III 
IV ou V 
 

74,9 
100,0 

74,9 
0,0 

0,556 

Número de linfonodos 
acometidos 

1 
2 a 4  
≥ 5 
 

54,9 
76,9 
70,7 

50,9 
76,9 
70,7 

0,761 

Acometimento do nível 
VI 

Não 
Sim 
 

67,2 
77,8 

67,2 
77,8 

0,770 

Lateralidade dos 
linfonodos acometidos 

Homolaterais 
Bilaterais 

70,3 
70,0 

70,3 
70,0 

0,788 

p-valor obtido pelo teste de logrank. 
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5.5 ANÁLISE MULTIVARIADA 

 

 Dentre as variáveis que, pelo método de Kaplan-Meier, mostraram 

significância estatística, foi realizada a análise de regressão de COX (técnica 

stepwise) para avaliar as associações entre elas. De acordo com os resultados obtidos 

pelo modelo de regressão de COX, quando se avalia toda a casuística ou em separado 

pacientes cirúrgicos dos submetidos a quimioradioterapia, observa-se que nos 

pacientes submetidos a tratamento cirúrgico, assim como em toda a casuística 

(Tabela 32), os classificados como ASA III ou IV (alto risco) têm 2 vezes mais risco 

para óbito que os de baixo risco. Assim como os pacientes estadiados como pN2 ou 

pN3 apresentaram 2,3 vezes mais risco de óbito que os pN0 (Tabela 33). 

 

Tabela 32 - Estimativa dos possíveis fatores prognósticos estimados através do 
Risco Relativo (RR) e respectivos intervalos de confiança de 95% (95% IC) obtidos 
pelo modelo de regressão de COX para os 149 pacientes avaliados 
 

 
Variável  
 

 
Categoria  

      RR             (95%IC) 
multivariado 

ASA 
 
 

I ou II (baixo risco) 
III ou IV (alto risco)  

1,0      ref. 
2,49  (1,28 – 4,88) 

Estadio linfonodal pN0 
pN1 
pN2 ou pN3 
 

1,0      ref. 
1,63  (0,59 – 4,50) 
2,28  (1,13 – 4,61) 

 
 



83 
____________________________________________________________Resultados 

 

Tabela 33 - Estimativa dos possíveis fatores prognósticos estimados através do 
Risco Relativo (RR) e respectivos intervalos de confiança de 95% (95% IC) obtidos 
pelo modelo de regressão de COX nos 103 pacientes submetidos ao tratamento 
cirúrgico 
 
 
Variável  
 

 
Categoria  

      RR             (95%IC) 
multivariado 

ASA 
 
 

I ou II (baixo risco) 
III ou IV (alto risco)  

1,0      ref. 
2,49  (1,28 – 4,88) 

Estádio linfonodal pN0 
pN1 
pN2 ou pN3 

1,0      ref. 
1,63  (0,59 – 4,50) 
2,28  (1,13 – 4,61) 

 

 Nos pacientes submetidos a quimioradioterapia, optou-se, pelo pequeno 

número de casos, por reagrupar a faixa etária. A idade superior a 65 anos, extensão 

para base de língua, extensão para partes moles perilaríngeas e número de estruturas 

invadidas se mostraram como fatores prognósticos independentes. Os pacientes com 

extensão do tumor para partes moles perilaríngeas têm 1,9 vezes mais o risco de 

óbito dos que não apresentam extensão extra-laríngea e os com extensão da doença 

para base de língua têm 2,16 mais risco de óbito que os que não apresentam extensão 

do tumor para base de língua (Tabela 34). 

 
Tabela 34 - Análise dos riscos relativos para óbito estimados através do Risco 
Relativo (RR) e respectivos intervalos de confiança de 95% (95% IC) obtidos pelo 
modelo de regressão de COX, das variáveis cujas curvas de sobrevida se mostraram 
estatisticamente significativas para nível de significância de 10% nos 46 pacientes 
submetidos a tratamento com quimioradioterapia 
 

 
Variável  
 

 
Categoria 

 
N 

 
RR          (95%IC) 

Multivariado 
 

Extensão para partes moles 
perilaríngeas 
 

Não 
Sim 
 

28 
16 

1,0      ref. 
1,90   (0,87 – 4,11) 

Extensão base de língua Não 
Sim 
 

31 
13 

1,0      ref. 
2,16   (0,96 – 4,83) 

 



84 
____________________________________________________________Resultados 

 

Os pacientes com idade acima de 65 anos têm aproximadamente 3 vezes mais 

chance de óbito do que os de idade inferior a 55 anos, em relação ao número de 

estruturas invadidas pelo tumor, os pacientes com duas ou mais estruturas invadidas 

têm 2,4 vezes mais chance de óbito do que os com apenas uma estrutura invadida. A 

extensão para base de língua, os pacientes com tumor que se estende para base de 

língua têm 2,16 vezes mais risco de óbito dos que não apresentam extensão. (Tabela 

35).  

 
Tabela 35 - Estimativa dos possíveis fatores prognósticos estimados através do 
Risco Relativo (RR) e respectivos intervalos de confiança de 95% (95% IC) obtidos 
pelo modelo de regressão de COX nos 46 pacientes submetidos a tratamento com 
quimioradioterapia 
 
 
Variável  
 

 
Categoria  

 
N 

      RR        (95%IC) 
multivariado 

 
Faixa Etária 
(anos) 

 
≤ 55  
56 a 65  
> 65 
 

 
15 
19 
12 

 
1,0      ref. 
1,65   (0,60 – 4,59)  
3,11   (0,96 – 10,08) 

Número de estruturas invadidas 
 

1 
≥ 2 

14 
24 

1,0      ref. 
2,89   (1,09 – 7,62) 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

 O tratamento atual de pacientes com tumores avançados de laringe é 

influenciado pelos trials do Veterans Affairs e do RTOG 91-11 que demonstraram a 

possibilidade de tratamentos não cirúrgicos para os tumores cT4a de laringe (The 

Department of Veterans Affairs Laryngeal Cancer Study Group 1991; Forastiere et 

al., 2003). Na prática clínica observa-se que pacientes com tumores avançados 

respondem menos que o esperado (Olsen 2010; Sanabria et al., 2010). Identificar os 

fatores prognósticos, nestes subgrupos de pacientes, pode fornecer subsídios para o 

planejamento terapêutico. 

 No presente estudo, as características da população, 80,4% do sexo masculino 

e mediana de idade de 60 anos, são semelhantes aos dados de outros estudos em 

câncer de laringe, entre eles o do estudo de Forastiere et al. (2003). Assim como a 

maior prevalência de pacientes da raça branca (84,6%), de tabagistas (87,3%) e 

etilistas (61,4%) à semelhança dos resultados reportados por Ruback et al. (2012). 

 Os tratamentos empregados nesta série foram os consolidados na literatura 

recente. Em relação aos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico, a 

laringectomia total foi o tratamento mais realizado, mas em 2 casos foram realizadas 

laringectomia parciais, alternativa segura para pacientes selecionados de tumores 

glóticos avançados como descrito por Lima et al. (2006). No que se refere aos 

pacientes submetidos a quimioradioterapia, a droga mais utilizada foi a Cisplatina, 

associada ou não a outras drogas como o Paclitaxel. As doses de radioterapia, 

mediana de 70 Gy no tumor primário e 50 Gy no pescoço, tratamentos semelhantes 
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aos realizados nos trials do VA e RTOG 91-11 (The Department of Veterans Affairs 

Laryngeal Cancer Study Group 1991; Forastiere et al., 2003).  

 As quatro instituições que fizeram parte deste estudo são referências para o 

tratamento oncológico. Os pacientes que foram encaminhados para tratamentos não 

cirúrgicos foram selecionados em reuniões multidisciplinares. Eram pacientes com 

laringe funcionante, passíveis de seguimento pós-tratamento adequado e que 

aceitavam a cirurgia de resgate em casos de persistência ou recorrência da doença, 

quando respeitados estes critérios os resultados de sobrevida são equiparados aos 

descritos nos trials (The Department of Veterans Affairs Laryngeal Cancer Study 

Group 1991; Forastiere et al., 2003). 

 Em relação à sobrevida global, neste estudo foi de 73,4% em 2 anos e 47,4% 

em 5 anos, semelhante ao dados reportados nos trials do Veterans (68% em 2 anos) e 

no RTOG 91-11 a sobrevida global em 2 e 5 anos foi, respectivamente, de 76% e 

55% para os casos submetidos a quimioterapia de indução seguido de radioterapia e 

de 74% e 54% nos pacientes submetidos à quimioradioterapia concomitantes (The 

Department of Veterans Affairs Laryngeal Cancer Study Group 1991; Forastiere et 

al., 2003).  

 Em relação às variáveis demográficas, a idade esteve relacionada com a 

sobrevida global e câncer específica. Os pacientes com mais de 65 anos apresentaram 

a piores taxas de sobrevida global e câncer específica dos subgrupos. No estudo de 

Luna-Ortiz et al. (2011) não foi observado esta correlação, quando comparou os 

pacientes abaixo de 40 anos com os demais, assim como no estudo de Ayache et al. 

(2005). Nestes estudos a idade foi distribuída em variáveis categóricas diferentes do 

presente estudo. Foi observado, nos pacientes com idade acima de 70 anos, que a 
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prevalência de comorbidades é elevada, como evidenciado no estudo de Sanabria et 

al. (2007a). Nestes pacientes, conforme descrito neste estudo, a presença de 

comorbidades é fator prognóstico. Além disso, conforme reportado por Sanabria et 

al. (2007b), nos pacientes idosos e com comorbidades há tendência de realização de 

tratamentos diferentes do padrão, comprometendo o prognóstico destes pacientes.  

 O pequeno número de pacientes não tabagistas no presente estudo pode ter 

influenciado as análises de sobrevida, pois observou-se uma tendência de melhor 

sobrevida nos tabagistas contrariando diversos estudos na literatura  que apontam o 

tabagismo como fator de pior prognóstico (Browman et al., 1993; Dikshit et al., 

2005). 

 Entre as variáveis clínicas, a presença de comorbidades não foi um fator de 

pior prognóstico no presente estudo, provavelmente porque não foi possível agrupar 

os pacientes de acordo com gravidade das comorbidades. Sanabria et al. (2007a), 

demonstraram que nos pacientes com idade superior a 70 anos, a presença de 

comorbidades graves medidas pelo ACE 27 foi fator de pior sobrevida global. No 

entanto, Chen et al. (2001) não evidenciaram uma piora da sobrevida global com a 

presença de comorbidades graves.  

 Por outro lado, neste estudo foi observado que os pacientes classificados 

como ASA III ou IV, pacientes com comorbidades graves, apresentaram pior 

sobrevida global tanto na análise univariada como na multivariada. Esta associação 

já foi descrita como eficaz preditor de complicações sistêmicas (Clark et al., 2007), 

mas não de sobrevida. Assim como já descrito para o índice de comorbidades ACE-

27. No entanto, a classificação ASA é uma classificação imprecisa, pois no uso 
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clínico diário, evidencia-se uma grande variação deste índice entre os examinadores 

(de Cássia Braga Ribeiro et al., 2003). 

 Piccirillo e Vlahiotis (2006) descreveram que nos pacientes com câncer de 

cabeça e pescoço a presença de comorbidades, na época do diagnóstico, pode afetar a 

escolha terapêutica e o prognóstico. Os instrumentos válidos para mensurar estas 

comorbidades devem ser incorporados nos estudos observacionais para melhor 

avaliar a eficácia de cada uma das modalidades terapêuticas. 

 Outro fator relacionado desfavoravelmente com a sobrevida global nos 

pacientes submetidos a quimioradioterapia, foi à extensão local da doença para base 

de língua, para partes moles perilaríngeas e o número de estruturas invadidas. No 

entanto, quando se avalia o estadiamento clínico linfonodal e traqueostomia prévia 

esta correlação não apresentou significância estatística nas análises de sobrevida 

global, câncer específica e livre de recorrência local.  

 Entre os trials do VA e RTOG 91-11 houve uma grande mudança na seleção 

dos tumores cT4a para o tratamento não cirúrgico. No trial do VA o número de 

pacientes portadores de tumor de laringe em estádio cT4a era expressivamente maior 

se comparado ao trial do RTOG 91-11, no primeiro foram 85 pacientes de 332 

(25,6%) e no segundo apenas 51 de 518 (9,8%). No Veterans Affairs Trial entre os 

tumores cT4a não havia um critério de exclusão, baseado na extensão local do tumor, 

mas foi observado uma maior taxa de recorrência local nos pacientes com tumores 

cT4 tratados com quimioterapia de indução seguido de radioterapia, 56% deles 

necessitaram de laringectomia de resgate e nos outros estádios primários menores foi 

de apenas 29% (p=0,001). Embora sem diferença estatística significativa, para aquela 

amostra, também se observou uma maior taxa de recorrência local nos tumores 
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glóticos (43%) em relação aos supraglóticos (31%), nos com fixação da corda vocal 

(41%), enquanto nos cordas vocais móveis foi de 29% e nos com invasão grosseira 

de cartilagens (41%) enquanto nos sem invasão de cartilagens foi de 35% (The 

Department of Veterans Affairs Laryngeal Cancer Study Group 1991). Diante destes 

conhecimentos, que os tumores mais extensos eram os menos respondedores, no trial 

RTOG 91-11 apenas os cT4a sem invasão grosseira de cartilagens e sem invasão de 

base de língua maior que 1cm foram selecionados, os chamados cT4a de baixo 

volume (Forastiere et al., 2003). 

 Em relação às variáveis terapêuticas, a sobrevida global e câncer específica 

não diferiram entre os grupos tratados com cirurgia seguida ou não de radioterapia 

em relação aos pacientes tratados com quimioradioterapia. No entanto, os pacientes 

submetidos a tratamento cirúrgico a sobrevida livre de recorrência local foi 

significativamente maior. As taxas de sobrevida global e câncer específica não 

diferiram entre os grupos, porque entre os pacientes tratados com quimioradioterapia 

que recorreram ou persistiram com doença foram submetidos a laringectomia total de 

resgate. Assim como tinha sido evidenciado no trial do Veterans Affairs (The 

Department of Veterans Affairs Laryngeal Cancer Study Group 1991), aonde as 

taxas de sobrevida global também não diferiram entre o grupo tratado com cirurgia 

se comparado ao tratado quimioterapia de indução seguido de radioterapia, mas nos 

pacientes tratados com cirurgia a taxa de recorrência local foi significativamente 

menor (2% versus 12% com p = 0,001). 

Nos tumores avançados de laringe, os estudos persistem discordantes sobre a 

melhor modalidade terapêutica, alguns autores demonstrando melhores resultados de 

sobrevida para o tratamento cirúrgico e outros para quimioradioterapia, pelo presente 
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estudo, observamos que quando a seleção dos pacientes é adequada é possível se 

obter resultados equiparáveis ao dos trials mesmo no subgrupo específico dos cT4a. 

No entanto, na prática clínica tem se observado uso indiscriminado da 

quimioradioterapia com objetivo de preservação da laringe (Olsen 2010).  

 Este uso inadequado e indiscriminado desta modalidade terapêutica pode 

estar relacionado com a queda da sobrevida nos pacientes com tumores de laringe 

demonstrada nos últimos anos (Carvalho et al., 2005b; Hoffmann et al., 2006). No 

estudo de Chen e Halpern (2007), avaliando 7019 pacientes com tumores avançados 

de laringe que foram tratados com laringectomia total, quimioradioterapia ou 

radioterapia isolada, observou-se que os pacientes com tumores estádio IV a 

sobrevida foi melhor nos submetidos ao tratamento cirúrgico.  

 Neste estudo foi evidenciada uma tendência do uso de quimioterapia de 

indução para seleção dos pacientes candidatos ao tratamento com 

quimioradioterapia, nos últimos dois períodos analisados. Esta abordagem tem sido 

descrita com uma boa opção. Budach (2010) descreve que a quimioterapia de 

indução pode ser utilizada, nos pacientes com boa ou ótima performance status e 

com tumores localmente avançados ou extensa doença linfonodal, para otimizar o 

tratamento com quimioradioterapia, pois permite a redução do tamanho do tumor 

inicial e diminui a possibilidade de metástases a distância. No trial RTOG 91-11 esta 

abordagem foi inferior na taxa de preservação da laringe, se comparada a 

quimioradioterapia concomitantes, mas as taxas de sobrevida global e câncer 

específica foram semelhantes (Forastiere et al., 2003). 

 Embora sem significância estatística, foi observado nos pacientes submetidos 

a quimioradioterapia uma menor frequência de metástases a distância que os 
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pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico. No trial RTOG 91-11, também foi 

observados que os pacientes que foram submetidos à quimioterapia de indução ou 

concomitante a radioterapia, apresentaram taxas de metástases à distância 

significativamente menores, que os submetidos a radioterapia isolada (p= 0,03) 

(Forastiere et al., 2003). 

 Entre o grupo das variáveis anatomopatológicas, avaliadas apenas no grupo 

do tratamento cirúrgico, foi encontrado o maior número de variáveis relacionadas 

com a sobrevida global, câncer específica e livre de recorrência local. Os pacientes 

operados que apresentaram margens exíguas ou comprometidas ou os com 

extravazamento extracapsular da metástase linfonodal apresentaram pior sobrevida 

global, câncer específica e livre de recorrência local. Os com invasão vascular ou 

linfonodos metastáticos apresentaram pior sobrevida global e câncer específica. 

Além destes fatores, os pacientes com tumores pT4 ou com invasão linfática também 

apresentaram pior sobrevida câncer específica. 

 O estadiamento clínico linfonodal tem sido relatado com um dos principais 

fatores relacionados sobrevida global e câncer específica nos pacientes com 

carcinoma epidermóide de laringe (Ganly et al., 2009), quanto mais avançado o 

estádio linfonodal maior o risco de recorrência e desenvolvimento de metástases à 

distância (Carvalho et al., 2005a). Neste estudo, a discrepância entre o estadiamento 

clínico e patológico explica a falta de correlação do estadiamento clínico linfonodal 

com a sobrevida global, câncer específica e livre de recorrência local. Pimenta 

Amaral et al. (2004), também evidenciaram esta distorção entre o estadiamento 

clínico e patológico, estudando 193 pacientes com CEC de língua ou assoalho de 

boca estádios clínicos I ou II, os autores evidenciaram que dentre os 117 submetidos 
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a esvaziamento cervical, 23,1% eram pN+, assim como Kowalski e Carvalho (2002) 

que observaram  42,1% dos pacientes portadores de câncer de cavidade oral 

estadiados como cN1 ou cN2a eram, na verdade, pN0 e 11,6% tinham múltiplos 

linfonodos metastáticos.  

 O presente estudo demonstrou que os pacientes portadores de tumores cT4a 

de laringe podem ser submetidos a tratamento cirúrgico eventualmente com 

laringectomia parcial, quando factível ou mesmo quimioradioterapia desde que 

selecionados adeguadamente, por equipe multidisciplinar e em em casos de 

persistência ou recorrência da doença sejam submetidos a cirurgia de resgate. 

 Nos pacientes candidatos a cirurgia a presença de comorbidades graves 

influencia negativamente o prognóstico, conforme demonstrado pela classificação 

ASA, infelizmente pela falta de informações nos prontuários não foi possível agrupá-

las conforme o índice ACE 27. O melhor registro destas informações nos prontuários 

médicos, assim como a sua análise em estudos prospectivos pode no futuro reforçar o 

papel prognóstico das comorbidades. 

 Nos pacientes submetidos a quimioradioterapia foi importante identificar que 

não somente a extensão para base de língua, mas também para partes moles 

perilaríngeas e o número de estruturas envolvidas pelo tumor estão relacionadas ao 

pior prognóstico, sendo este um instrumento clínico que pode ser utilizado para 

individualizar a escolha terapêutica. O pequeno número de pacientes submetidos a 

quimioterapia de indução não permitiu avaliar o papel desta estratégia terapêutica na 

seleção dos pacientes. Futuramente a elaboração de normogramas que associam 

características clínicas dos pacientes ao sistema de estadiamento TNM podem ser 

úteis na prática clínica para orientar a melhor escolha terapêutica. 
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8 CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados obtidos permitem concluir que: 

 Foram identificados fatores prognósticos clínicos e patológicos relacionados a 

sobrevida global, câncer específica e livre de recorrência local. 

 Diversas variáveis são potenciais fatores prognósticos relacionados a pior 

sobrevida global, no entanto somente a classificação como  dos pacientes nas 

categorias  ASA III ou IV e o estádio linfonodal patológico N2 ou N3 são 

fatores prognósticos independentes para o risco de óbito nos pacientes 

submetidos ao tratamento cirúrgico. 

 Nos pacientes submetidos à quimioradioterapia a faixa etária superior a 65 

anos, extensão para base de língua, para partes moles perilaríngeas e a 

presença de duas ou mais estruturas invadidas são fatores prognósticos 

independentes para o risco de óbito. 

 Os pacientes submetidos a quimioradioterapia apresentaram menor 

probabilidade de sobrevida livre de recorrência local, mas o tratamento 

cirúrgico das recidivas permite manter os resultados de sobrevida global e 

câncer específicos equiparáveis. 
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Anexo 1 - Ficha de levantamento dos dados 

 

 

1. NÚMERO DA FICHA 
 

1. 

2. INSTITUIÇÃO 
1- Hospital AC Camargo 

2. 

3. NOME DO PACIENTE 
 

3. 

4. RGH 
 

4. 

5. SEXO 
1- Feminino; 2- Masculino 

5. 

6. GRAU DE INSTRUÇÃO  
0- analfabeto, 1-ensino fundamental, 2- ensino médio, 3- graduação, 5-outra        

6. 

7. DATA DE NASCIMENTO 
DD-MM-AAAA   

7. 

8. DATA DA ADMISSÃO 
DD-MM-AAAA   

8. 

9. RAÇA 
1- Branca; 2- Negra; 3- Amarela; 4- Outra ____________ 

9. 

10. QUEIXAS 
1- Rouquidão; 2- Dispnéia; 3- Tosse/Pigarro; 4- Disfagia;  5- Odinofagia; 6- 
Emagrecimento; 7- Outros ____________ 

10. 

11. TEMPO DE HISTÓRIA 
MESES 

11. 

12. TABAGISMO 
0- Não; 1- Sim; 3- Ex-tabagista 99- Ignorado 

12. 

13. TEMPO DE TABAGISMO 
MESES 

13. 

14. NUMERO DE CIG/DIA 14. 
15. ETILISMO 

0- Não; 1- Sim; 3- Ex-etilista 99- Ignorado 
15. 

16. TEMPO DE ETILISMO 
MESES 

16. 

17. LITROS/DIA 17. 
18. HISTÓRIA FAMILIAR DE CA  

0- Não; 1- Laringe; 2- Cabeça e Pescoço; 3- Outro Câncer; 99- Ignorado 
18. 

19. FAMILIARES COM CÂNCER 
0- Não teve; 1- Pais; 2- Irmãos; 3- Outros ____________ 

19. 

20. COMORBIDADES 
1- HAS; 2- DM; 3- DPOC; 4- Cardiopatia Isquêmica 5-Outras 

20. 

21. ACE 27 21. 
22. PESO 

KG 
22. 

23. ALTURA 
METROS 

23. 

24. ASA 
1- I; 2- II; 3- III; 4- IV; 5-V 

24. 

25. HEMOGLOBINA PRÉ-TRATAMENTO                                                               
mg/dl 

25. 

26. ALBUMINA  PRÉ-TRATAMENTO                                                                      
g/dl 

26. 

  27. 
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27. TRAQUEOSTOMIA PRÉVIA 
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado 

28. 

28. DATA DA TRAQUEOSTOMIA PRÉVIA 
DD-MM-AAAA   

29. 

29. ESTADIAMENTO CLÍNICO N 
0- N0; 1- N1; 3- N2A; 4- N2B; 5- N2C; 6- N3 

30. 

30. INVASÃO SUBGLÓTICA 
0- Não; 1- Sim; 88- Não se aplica; 99- Ignorado 

31. 

31. INVASÃO GLÓTICA 
0- Não; 1- Sim; 88- Não se aplica; 99- Ignorado 

32. 

32. INVASÃO SUPRAGLÓTICA 
0- Não; 1- Ventrículo Laringeo; 2- Banda Ventricular; 3- Epiglote; 4- 
Aritenóide; 9- Outra ____________ 

33. 

33. EXTENSÃO PARA SEIO PIRIFORME 
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado 

34. 

34. EROSÃO DE CARTILAGEM 
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado 

35. 

35. EXTENSÃO PARA PARTES MOLES 
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado 

36. 

36. EXTENSÃO PARA TRAQUÉIA 
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado 

37. 

37. EXTENSÃO PARA BASE DE LÍNGUA 
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado 

38. 

38. EXTENSÃO PARA PELE 
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado 

39. 

39. DATA DO TRATAMENTO INICIAL 
DD-MM-AAAA   

40. 

40. TIPO DE TRATAMENTO INICIAL 
1- Cirurgia; 2- Rxt; 3- Qt + Rxt 

41. 

41. TIPO DE CIRURGIA 
1- Cordectomia (Tipo____); 2- Laringectomia frontolateral ; 3- Laringectomia 
frontolateral alargada;4- Laringectomia supraglótica;5- Laringectomia 
supracricóidea;6- Laringectomia total; 7- Faringolaringectomia total( circular); 
8- Faringolaringectomia ampliada; 9- Outra ____________ 

42. 

42. TIPO DE ESVAZIAMENTO IPSILATERAL 
0- Não; 1- Níveis II-IV; 2- Níveis II-V; 3- Níveis I-V; 4- Outro ____________ 

43. 

43. TIPO DE ESVAZIAMENTO CONTRALATERAL 
0- Não; 1- Níveis II-IV; 2- Níveis II-V; 3- Níveis I-V; 4- Outro ____________ 

44. 

44. ESVAZIAMENTO DO NÍVEL VI  
0- Não; 1- Sim; 88- Não se aplica; 99- Ignorado 

45. 

45. TIREOIDECTOMIA 
0- Não; 1- Istmectomia; 2- Lobectomia; 3- Total 

46. 

46. FECHAMENTO DA FARINGE 
1- Primário; 2- Retalho de Peitoral; 3- Retalho Microcirúrgico; 5- Outro _____ 

47. 

47. COMPLICAÇÕES 
0- Não; 1- Infecção do Sítio Cirúrgico; 2- Fístula; 3- Aspiração; 4- Pneumonia; 
5- Sangramento; 6- Morte Pós-Operatória; 7- Outras ____________ 

48. 

48. TRANSFUSÃO INTRA-OPERATORIA 
0- Não; 1- Sim; 88- Não se aplica; 99- Ignorado 

49. 

49. TEMPO DE UTI 
DIAS 

50. 

50. TEMPO DE INTERNAÇÃO 
DIAS 

51. 

51. NÚMERO DE DIAS COM SNG 
DIAS 

52. 

52. ESTADIAMENTO PATOLÓGICO T( no do Laudo do AP__________) 
0- T0; 1- T1; 2- T2; 3- T3; 4- T4 

53. 
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53. ESTADIAMENTO PATOLÓGICO N 
0- N0; 1- N1; 2- N2A; 3- N2B; 4- N2C; 5- N3 

54. 

54. NÚMEROS DE LINFONODOS POSITIVOS IPSILATERAIS 
 

55. 

55. NÍVEIS DOS LINFONODOS POSITIVOS IPSILATERAIS 
1-I; 2-II; 3- III; 4-IV; 5- V; 6-VI; 99- Não Especificados 

56. 

56. NÚMEROS DE LINFONODOS POSITIVOS CONTRALATERAIS 
 

57. 

57. NÍVEIS DOS LINFONODOS POSITIVOS CONTRALATERAIS 
1-I; 2-II; 3- III; 4-IV; 5- V; 6-VI; 99- Não Especificados 

58. 

58. EXTRAVASAMENTO EXTRACAPSULAR 
0- Não; 1- Sim; 88- Não se aplica; 99- Ignorado 

59. 

59. MARGENS 
1- Livre na Peça; 2- Livre Na Margem Congelada; 3- Exigua; 4- 
Comprometidas; 5- Não Relatada 

60. 

60. INVASÃO VASCULAR 
0- Não; 1- Sim; 88- Não se aplica; 99- Ignorado 

61. 

61. INVASÃO PERINEURAL 
0- Não; 1- Sim; 88- Não se aplica; 99- Ignorado 

62. 

62. INVASÃO LINFÁTICA 
0- Não; 1- Sim; 88- Não se aplica; 99- Ignorado 

63. 

63. RADIOTERAPIA 
1- Externa Pós-Operatória; 2- Exclusiva; 3- Radioquimioterapia 

64. 

64. DATA DO INÍCIO DA RXT 
DD-MM-AAAA   

65. 

65. DATA DO TÉRMINO DA RXT 
DD-MM-AAAA   

66. 

66. DOSE TOTAL NO TU PRIMÁRIO 
Gy 

67. 

67. DOSE TOTAL NOS CAMPOS CERVICAIS 
Gy 

68. 

68. IRRADIAÇÃO DA ÁREA DA TRAQUEOSTOMIA 
0- Não; 1- Sim; 88- Não se aplica; 99- Ignorado 

69. 

69. APARELHO DA RXT 
0- Não Irradiado; 1- Co, 2- Acelerador Linear 

70. 

70. COMPLICAÇÕES DA RXT 
0- Não; 1- Dermatite; 2- Mucosite; 3- Condronecrose; 4- Outras __________ 

71. 

71. INTERRUPÇÃO DA RXT POR COMPLICAÇÃO 
0- Não; 1- Sim 

72. 

72. QUIMIOTERAPIA 
0- Não; 1- Indução; 2- Concomitante a Rxt 

73. 

73. DROGAS QUIMIOTERÁPICAS UTILIZADAS 
1- Cisplatina; 2- Carboplatina; 3- Docetaxel; 4- Paclitaxel; 5- 5-Fluorouracil; 
6- Cetuximab; 7- Outras ____________ 

74. 

74. NÚMEROS DE CICLOS QUIMIOTERÁPICOS REALIZADOS 
 

75. 

75. COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À QUIMIOTERAPIA 
0- Não; 1- Dermatite; 2- Mucosite; 3- Neutropenia; 4- Outras ____________ 

76. 

76. INTERRUPÇÃO DA QUIMIOTERAPIA 
0- Não; 1- Sim 

77. 

77. NECESSÁRIO SUPORTE NUTRICIONAL DURANTE O TRATAMENTO 
0- Não; 1- Sim 

78. 

78. RECORRÊNCIA 
0- Não; 1- Local; 2- Cervical; 4- Local + Cervical; 5- Distância 

79. 

79. DATA DA PRIMEIRA RECORRÊNCIA 
DD-MM-AAAA   

80. 

 81. 
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80. TRATAMENTO DA RECORRÊNCIA 
0- Não; 1- Rxt; 2- Qt; 3- Cirurgia; 4-Terapia de suporte 

82. 

81. SEGUNDO PRIMÁRIO 
0- Não; 1- Sim 

83. 

82. CID DO SEGUNDO PRIMÁRIO 
 

84. 

83. DATA DO SEGUNDO PRIMÁRIO 
DD-MM-AAAA   

85. 

84. TRATAMENTO DO SEGUNDO PRIMÁRIO 
0- Não; 1- Rxt; 2- Qt; 3- Cirurgia; 4-Terapia de suporte 

86. 

85. DATA DA ÚLTIMA INFORMAÇÃO 
DD-MM-AAAA   

87. 

86. STATUS NESTA DATA 
1- Vivo Sem Doença; 2- Vivo Com Doença; 3- Morte Pós-Op; 4- Morte Por 
Ca; 5- Morte Por Outras Causas 

88. 

87. PERDIDO DE VISTA 
0- Não; 1- Sim 

89. 

 



101 
_____________________________________________________________Anexos 

 

Anexo 2 - Pareceres dos comitês de ética e exame de qualificação 
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