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Marson AG. A tomografia por emissão de pósitrons - 18F-

fluorodesoxiglicose-PET e a PET-CT no estadiamento e tratamento do 

câncer do esôfago [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2017. 

 

Introdução: O câncer do esôfago é uma das neoplasias do aparelho digestivo com 

maior gravidade e que apresenta grande morbimortalidade, mesmo quando o 

diagnóstico é precoce. A maioria dos pacientes é diagnosticado nos estágios 

avançados. O tratamento depende do estadiamento da neoplasia que avalia a 

profundidade de invasão do tumor (T), a disseminação linfonodal (N) e a presença de 

metástases a distância (M) e segue as orientações da União Internacional Contra o 

Câncer (UICC). Nas últimas décadas o estadiamento era realizado convencionalmente 

pela tomografia computadorizada (TC) e atualmente com a utilização de equipamentos 

que avaliam o metabolismo glicolítico do tumor como o 18F-FDG-PET e o PET-CT. 

Este estudo teve como Objetivo avaliar a relação entre a tomografia computadorizada 

e os métodos metabólicos como o 18F-FDG-PET e PET-CT, no estadiamento e 

tratamento do Adenocarcinoma e do Carcinoma Espinocelular (CEC) do esôfago. 

Método: Foram avaliados 331 pacientes com diagnóstico de Adenocarcinoma e CEC 

do esôfago entre 2008 e 2014. Destes, 55 pacientes (16,6%) apresentaram 

Adenocarcinoma e 276 (83,4%) apresentaram CEC. A idade variou de 38 a 92 anos, 

com média de 62,9 (+/- 9,8) anos. Inicialmente foram submetidos ao estadiamento com 

TC e proposta de conduta cirúrgica curativa ou tratamento paliativo. Posteriormente 

foram avaliados com a inclusão do 18F-FDG-PET ou do PET-CT e foi definida a 

conduta final. Resultados: A proporção de linfonodos positivos (N+) na tomografia foi 

de 71%, enquanto que nos métodos metabólicos foi de 70,1% (p=0,834), contudo, 

com pequena concordância (Kappa=0,339). A proporção de metástases (M1) 

encontradas na TC foi de 44,1% e no PET-CT 47,1%. Para metástases, o teste Kappa 

mostrou que os dois métodos apresentam uma concordância regular (0,452), 

apresentando mudanças de estadiamento em 36,5% dos indivíduos, sendo 19,3% 

com sobre estadiamento e 17,2% com subestadiamento. Entretanto, apenas 63 

pacientes (19%) apresentaram mudança de conduta final e esta foi maior nos 

pacientes com sobre estadiamento (67,2%) (p<0,005). Nos pacientes com 

Adenocarcinoma, observou-se um número maior de subestadiamento (32,7%), 

comparado àqueles com CEC (15,4%) (p<0,0001), entretanto, sem apresentar 

diferença estatisticamente significativa quando avaliada a mudança de conduta. 



 Resumo 

 

 
 

Avaliando individualmente os 140 pacientes estadiados com 18F-FDG-PET, 52,9% 

apresentaram linfonodos positivos (N+), valor semelhante à tomografia (p=0,053), 

entretanto com concordância pequena, cerca de 32,9% destes com metástases (M1) 

(p=0,749) e com concordância regular entre os métodos. Após o estadiamento, 

ocorreu uma mudança de conduta de 23,6% quando avaliado por equipe 

multidisciplinar. Com o uso do PET-CT, a proporção de tumores T4 foi de 27,2% 

(p=0,071), porém, com concordância boa com a tomografia (Kappa=0,616). A 

proporção de linfonodos positivos (N+) foi de 82,7%, com pequena concordância com 

a tomografia (Kappa=0,392). A proporção de metástases (M1) no PET-CT foi de 

57,6%, com concordância regular (Kappa=0,465). Apresentaram mudança de 

estadiamento 34% dos indivíduos, sendo 19,3% com sobre estadiamento e 14,7% 

com subestadiamento. Entretanto, dos 191 pacientes, apenas 30 (15,7%) 

apresentaram mudança de conduta final, sendo que 67,6% ocorreu nos casos com 

sobre estadiamento, quando comparada aos casos com subestadiamento (17,9%) 

(p<0,005). Pacientes com Adenocarcinoma apresentaram um número maior de 

subestadiamento (30%), comparado àqueles com CEC (11,8%), (p<0,0001), 

entretanto, sem apresentar diferença estatisticamente significativa. A sobrevida global, 

quando avaliados com PET-CT, foi em torno de 30% após 30 meses, sendo 

semelhante tanto no grupo de pacientes em que houve mudança de conduta quanto 

no grupo em que esta mudança de conduta não ocorreu. Conclusão: Conclui-se, 

portanto, que no estadiamento tomográfico com 18F-FDG-PET e com PET-CT foi 

identificado um número expressivo de pacientes em estágios avançados, entretanto 

estes achados muitas vezes diferem entre si. A mudança de conduta ocorre em 

número expressivo de pacientes e geralmente nos casos em que ocorre sobre 

estadiamento. Embora o Adenocarcinoma apresente um número maior de casos de 

subestadiamento que o CEC, esta mudança de estadiamento não se reflete na 

mudança de conduta quando comparados. Torna-se importante, portanto, a avaliação 

multiprofissional em serviço de excelência no momento de decisão sobre a melhor 

terapêutica. Por fim, observamos a mesma curva de sobrevida entre aqueles 

pacientes em que há certeza da conduta a ser tomada e aqueles em que a conduta foi 

mudada após o uso do PET-CT, o que corrobora a necessidade da utilização em 

conjunto desses dois métodos. 

 

Descritores: Neoplasias esofágicas; 18F-FDG-PET; PET-CT; Estadiamento de 

neoplasias; Adenocarcinoma; Carcinoma de células escamosas 
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Marson AG. Positron emission tomography - 18F-fluorodeoxyglucose-PET 

and PET-CT in staging and treatment of esophagus cancer [thesis]. São 

Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2017. 

 

Introduction: Esophagus cancer is one of the most serious neoplasms of the 

digestive tract that presents great morbidity and mortality even in early 

diagnosis. Most patients are diagnosed in advanced stages. Treatment 

depends on tumor staging, which evaluates the depth of tumor invasion (T), 

lymph node spread (N) and the presence of distant metastases (M) and follow 

the guidelines of Union for International Cancer Control (UICC). In the last 

decades, staging was performed conventionally by computed tomography (CT) 

and currently with the use of equipments that evaluates tumor glycolytic 

metabolism such as 18F-FDG-PET and PET-CT. This study has as main 

Objective to evaluate the relationship between computed tomography and 

metabolic methods such as 18F-FDG-PET and PET-CT in the staging and 

treatment of Adenocarcinoma and Spinocellular Carcinoma (SCC) of the 

esophagus. Method: A total of 331 patients diagnosed with adenocarcinoma 

and esophageal SCC were evaluated between 2008 and 2014. 55 of these 

patients (16.6%) had adenocarcinoma and 276 (83.4%) had CPB, ranging from 

38 to 92 years, mean age of 62.9 (+/- 9.8) years. Initially they underwent 

staging with CT and it was proposed a curative surgical management or 

palliative treatment. Lately they were evaluated with the inclusion of 18F-FDG-

PET or PET-CT and then the final management was defined. Results: The 

proportion of positive lymph nodes (N +) on the CT scan was 71%, whereas in 

the metabolic methods it was 70.1% (p=0.834), however, with a fair agreement 

(Kappa=0.339). The proportion of metastases (M1) found in CT was 44.1% and 

in PET-CT, 47.1%.  For metastases, the Kappa test showed that the two 

methods presented a moderate agreement (0.452), presenting staging changes 

in 36.5% of subjects, being 19.3% with upstaging and 17.2% with downstaging. 

However, only 63 patients (19%) showed changes in the final management and 

this was higher in upstaging patients (67,2%) (p<0,005). In patients with 

Adenocarcinoma, a greater number of downstaging was observed (32.7%), 

compared to those with CPB (15.4%) (p <0.0001), however, without any 

statistically significant difference when the change of management was 
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evaluated. Evaluating individually the 140 patients staged with 18F-FDG-PET, 

52.9% presented positive lymph nodes (N +), data similar to tomography (p = 

0.053), however with fair agreement, about 32.9% of these had metastases 

(M1) (P=0.749) and with moderate agreement between the methods. After the 

staging, a conduct change of 23.6% occurred when evaluated by a 

multidisciplinary team. With the use of PET-CT, the proportion of T4 tumors was 

27.2% (p = 0.071), but with good agreement with tomography (Kappa=0.616). 

The proportion of positive lymph nodes (N+) was 82.7%, with fair agreement 

with the tomography (Kappa=0.392). The proportion of metastases (M1) in 

PET-CT was 57.6%, with moderate agreement (Kappa=0.465). 34% of the 

individuals presented staging change, 19.3% with upstaging and 14.7% with 

downstaging. However, only 30 (15.7%) out of 191 presented a final change of 

behavior, 67.6% of which occurred in cases with upstaging when compared to 

cases with downstaging (17.9%) (p<0.005). Patients with adenocarcinoma had 

a greater number of downstaging (30%) compared to those with CPB (11.8%), 

(p<0.0001), however, with no statistically significant difference. Overall survival 

when staged with PET-CT was around 30% after 30 months, being similar both 

in the group of patients where there was change of management and in the 

group where this change of management did not occur. Conclusion: It was 

concluded that in the tomographic staging with 18F-FDG-PET and with PET-CT 

an expressive number of patients in advanced stages was identified, however 

these findings often differ from each other. The change in management occurs 

in an expressive number of patients, and usually in cases where upstaging 

occurs. Although Adenocarcinoma presents a greater number of cases of 

downstaging than CPB, this change in staging is not reflected in the change of 

management when both are compared. It is important, therefore, the 

multiprofessional evaluation in service of excellence when deciding on the best 

therapeutics. Finally, we observed the same survival curve between those 

patients in which there is certainty of the management to be taken and those in 

which the management was changed after the use of PET-CT, which 

corroborates with the need to use these two methods together. 
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1. Introdução 
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1.1 Epidemiologia 

As neoplasias malignas do esôfago, correspondem hoje à sexta maior 

causa de morte no mundo, surgindo cerca de 500.000 novos casos a cada ano. 

Apresenta também semelhante número de óbitos1. Cerca de 80% das 

neoplasias do esôfago ocorrem em países em desenvolvimento2.  

No Brasil, o câncer de esôfago é o 6º mais frequente entre os homens 

e 13º entre as mulheres, segundo estimativa do Instituto Nacional do Câncer - 

INCA3. 

O carcinoma espinocelular (CEC) é o tumor de esôfago mais frequente 

no mundo. Entretanto, na Austrália, EUA, França e Reino Unido, a presença do 

adenocarcinoma (adeno) supera o número de carcinomas espinocelulares, 

associados, principalmente, à doença do Refluxo Gastroesofágico4 (DRGE). 

Tanto no carcinoma espinocelular como no adenocarcinoma, a 

sobrevida é extremamente baixa, de 15%-20% em cinco anos, ainda que 

diagnosticado nos estágios iniciais e tratados adequadamente5;2;6. A 

agressividade destes tumores, frequentemente diagnosticados em estágios 

avançados, torna o tratamento cirúrgico com intenção curativa aplicável em um 

número seleto de casos2. Portanto, objetiva-se o diagnóstico precoce para que 

a estratégia de tratamento seja individualizada e definida por equipe 

multidisciplinar5. 
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1.2      Tratamento Cirúrgico 

 O principal tratamento com intenção curativa para as neoplasias do 

esôfago é o tratamento cirúrgico. Trata-se da esofagectomia com 

linfadenectomia7. Procedimento que ganhou força na escola japonesa, com 

Hiroshi Akiyama (1981)8 e na escola americana com David Skiner (1984)9. 

As primeiras esofagectomias ocorreram no início do século com Franz 

Turek10 e Wolfgang Denk11 em 1913, procedimento este sem a reconstrução do 

trânsito após a retirada do órgão. Somente em 1933 Ohsawa12 realizaria o 

tratamento cirúrgico com reconstrução. 

Na década de 1940, Ivor Lewis13 padroniza a técnica de ressecção de 

tumores do esôfago com a associação de toracotomia direita e laparotomia, 

com reconstrução gástrica intratorácica. A reconstrução cervical somente seria 

empregada a partir da década de 1970. 

No Brasil, a primeira esofagectomia ocorreu em 1948 no Hospital das 

Clinicas da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), com os professores 

Alípio Correa Neto e Euriclides de Jesus Zerbini14. Em 1976, estudos 

realizados pelo grupo do Prof. Henrique Walter Pinotti padronizaram a 

esofagectomia sem toracotomia, através do diafragma, com vantagens na 

morbimortalidade peri-hospitalar15. 

Com o desenvolvimento de técnicas minimamente invasivas como a 

esofagectomia transmediastinal vídeo laparoscópica (Cuschieri 1992)16 e 

videotoracoscópicas (Sadanaga et al. – 1994)17 foi possível a associação de 
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ampla ressecção linfonodal. No nosso meio, o tratamento minimamente 

invasivo iniciou-se no ano 200018. 

Devido à alta complexidade do procedimento cirúrgico, torna-se 

fundamental o estadiamento preciso do paciente para que possa ser realizado 

o tratamento individualizado e se evitem cirurgias desnecessárias, pois, no 

momento do diagnóstico, 50%-80% dos pacientes com neoplasia do esôfago 

apresentam doença localmente avançada, inviabilizando o tratamento 

cirúrgico19 20 21 22.  

Isto se deve à topografia do tumor e suas vias de disseminação 

linfática e hemática. Com o avanço tecnológico das últimas décadas, verificou-

se que cerca de um terço dos pacientes, ao serem avaliados, apresentam 

doença metastática19 20 23 22. 

 A disseminação linfonodal ocorre tanto para linfonodos locorregionais, 

como para linfonodos e órgãos à distância. Os linfonodos preferenciais de 

drenagem dependem da localização do tumor no esôfago (Japan Esophageal 

Society,2009) (Figura 1)24. 
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Figura1- Disseminação linfonodal no câncer do esôfago de acordo 
com a topografia tumoral (Sociedade Japonesa para 
Doenças do Esófago 

         FONTE: Japan Esophageal Society, 2009 
24

.
 

 

Os tumores da transição esôfago-gástrica, por sua vez, são 

classificados preferencialmente pelos estudos propostos por Siewert – 1988 

(Figura 2)25, em que se avalia os últimos 5 cm do esôfago torácico e os 

primeiros 5 cm do esôfago abdominal. 

Por esta classificação, o tipo I apresenta invasão tumoral de 1 a 5 cm 

de esôfago torácico, no tipo II a invasão tumoral acomete 1 cm de esôfago 

torácico a 2 cm de esôfago abdominal e o tipo 3 a invasão tumoral de 2 cm do 

esôfago abdominal até 5 cm. A disseminação tumoral varia em cada uma 
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destas localizações sendo que sua ressecção e linfadenectomia obedecem aos 

critérios da escola japonesa24. 

 

Figura 2- Localização do adenocarcinoma da junção esôfago 
gástrica. Classificação de Siewert (tipo I, tipo II e tipo III) 

    FONTE: Siewert JR, Stein HJ, 1998
25

. 

 

 

Para avaliar a invasão tumoral, têm-se que a parede esofágica é 

composta por três camadas: mucosa, submucosa e muscular própria. A 

mucosa é composta pelo epitélio (m1), lâmina própria (m2) e muscular da 

mucosa (m3). A submucosa se divide em sm1 (interna), sm2 (média) e sm3 

(externa). A muscular própria apresenta-se com fibras circulares e 

longitudinais. Tumores que invadem a submucosa são denominados T1b, os 
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que invadem a muscular própria T2, a adventícia T3 e estruturas adjacentes 

T426. 

Nas camadas do esôfago não há serosa, o que coloca os tecidos 

conectivos periesofágicos diretamente em contato com a muscular própria. A 

drenagem linfonodal ocorre tanto através da parede esofágica como pelos 

linfonodos regionais até o ducto torácico (Figura 3).  

 

Figura 3- Invasão tumoral na parede esofágica 
 
FONTE: Manual da International Society for Diseases of the Esophagus (ISDE), 2010 

26
. 

 

 

Esta disposição anatômica permite que metástases linfonodais ocorram 

diretamente da submucosa para o ducto torácico em até 43% das vezes24, com 

as metástases acometendo individualmente linfonodos variando de 21% a 

50%27,28,29. Assim, linfonodos periesofágicos podem drenar para linfonodos 

distantes de onde se encontram, tanto para o plexo cervical como também para 

linfonodos abdominais27. 
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O principal fator prognóstico é justamente a presença ou não de 

linfonodos acometidos.  A sobrevida em cinco anos varia de 70% a 92% em 

pacientes sem linfonodos acometidos, caindo para cerca de 18% a 47% 

quando metástases linfonodais estão presentes30. 

Portanto, o estadiamento dos tumores do esôfago é de suma 

importância, pois permite avaliar a ressecabilidade do órgão, assim como a 

presença de lesões à distância31. Desde 1977 utiliza-se o estadiamento TNM 

para as neoplasias do esôfago32. 

Tumores completamente ressecáveis (estatus R0) apresentam 

sobrevida significativamente maior que aqueles irressecáveis (T4), com 

linfonodos positivos (N+) ou metástases à distância (M1)24 30 31. Nas últimas 

décadas, inúmeros estudos vêm sendo realizados com o objetivo de identificar 

o método diagnóstico mais preciso para estadiamento (TNM) destas 

neoplasias33. Destacam-se dentre os exames diagnósticos a tomografia 

computadorizada, os exames radiológicos metabólicos como o 18F-FDG-PET e 

o PET-CT, o USG endoscópico e atualmente a PET 

Ressonância34,35,36,37,38,39,5,40,41. 

À partir de 2010, com a sétima edição para o estadiamento TNM, 

realizado pela União Internacional Contra o Câncer (UICC), ganha importância 

a quantidade de linfonodos peri-regionais positivos, (até 2, 3-6 e maior que 7) 

indicando a gravidade da disseminação N1, N2 e N3, respectivamente26, 

contrastando com a presença de disseminação à distância visto anteriormente, 

com a classificação de 200242 43. 
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Os pilares modernos para o tratamento cirúrgico do câncer do esôfago 

levam em conta, portanto, a invasão loco regional ao esôfago e a disseminação 

linfonodal. O objetivo final é a retirada não somente do tumor, mas 

principalmente dos linfonodos peri-tumorais, minimizando a recidiva 8,10 e 

aumentando a sobrevida18. 

 

1.3 Estadiamento Tomográfico 

 

Nas últimas décadas, a tomografia computadorizada (TC) foi 

considerada o método de eleição no estadiamento das neoplasias do esôfago, 

especialmente nas formas avançadas44.  

Trata-se de método não invasivo, de baixo custo, mas que apresenta 

limitações na detecção de doença localmente avançada, assim como nas 

metástases à distância,45 46 47 48. 

Para avaliar a profundidade da lesão o uso da tomografia apresenta 

limitações, apresentando maior sensibilidade para tumores que invadem 

estruturas adjacentes (T4)49. Quantifica a invasão local de aorta com acurácia 

em torno de 80%47, invasão de mediastino (88%-100%), árvore 

traqueobrônquica (88%-97%) e 95% para o pericárdio 50 51 52. 

Considerando metástases linfonodais, a Tomografia Computadorizada, 

por avaliar apenas as dimensões das lesões, pode levar a erros diagnósticos, 

visto que linfonodos aumentados podem ser reativos, enquanto linfonodos 

pequenos podem estar invadidos pelo tumor34. Tal aumento é sugestivo de 
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metástases quando linfonodos abdominais e torácicos são maiores que 1 cm, e 

supra claviculares maiores que 0,5 cm. A detecção destas metástases 

peritumorais apresenta sensibilidade de 50% e especificidade de 83%34. Além 

disso, linfonodos peritumorais podem ser confundidos com o próprio tumor54 e, 

independente do tamanho, podem estar acometidos. 

Recentemente, a revisão de 20 estudos prévios apontou para uma 

sensibilidade de 59% e uma especificidade de 81%55, na detecção de 

linfonodos acometidos avaliados pela tomografia computadorizada. 

Os principais sítios de metástases ao diagnóstico do câncer esofágico 

são o fígado (35%), o pulmão (20%) e os ossos (9%)56. A utilização de 

tomógrafos modernos e a infusão de contraste iodado permitem a detecção 

destas metástases quando maiores que 2,0 cm com sensibilidade entre 70% e 

80%56 57. 

 

1.4 Estadiamento – 18F-fluorodesoxiglicose - PET (18-FDG-

PET/PET-SCAN) 

 

Nas últimas décadas, métodos diagnósticos que avaliam o 

metabolismo tumoral como a tomografia por emissão de pósitrons utilizando 

18F-fluorodesoxiglicose (PET-SCAN) promoveram grande avanço na área 

oncológica, auxiliando no diagnóstico de neoplasias e diferenciando tumores 

benignos de malignos58. A 18-FDG-PET ganhou destaque pela acurácia no 

estadiamento destas lesões nas últimas décadas22,59,60,61. Entretanto, tal 
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método apresenta limitações, como por exemplo a dificuldade de identificar 

lesões pequenas onde não ocorre a captação do rádiofármaco62. 

O impacto deste método, se consolidou nas decisões 

terapêuticas60,61,63, embora muitas vezes a detecção de linfonodos peritumorais 

seja prejudicada pela sensibilidade do 18F-fluorodesoxiglicose59,64,65,66. Para 

uma melhor decisão terapêutica, já em 1992 associou-se o emprego do 18F-

FDG na correlação visual com a tomografia computadorizada, denominado 

PET- CT58. 

A intensidade de captação deste método é definida pelo valor padrão 

de captação denominado SUV (Standardized Uptake Value) que, por sua vez, 

depende do tempo de equilíbrio do rádiofármaco no organismo, considerando 

seu valor máximo, denominado SUVmáx67.Estudos reportam o acúmulo acima 

de 92% em tumores do esôfago65.  

O metabolismo tumoral garante esta captação, embora reações 

inflamatórias em tecidos normais possam falsamente sugerir malignidade, 

favorecendo a erros no estadiamento, com a possibilidade de diagnósticos 

falsos positivos27e repercussão na conduta frente às neoplasias esofágicas. 

O emprego destas tecnologias no diagnóstico e estadiamento tumoral 

muitas vezes evita cirurgias desnecessárias, ou ainda promove tratamento 

curativo em pacientes antes considerados com doença avançada68. Ainda hoje, 

observamos resultados diversos na alteração da conduta clínica ou cirúrgica, 

variando de 9% a 52%, sendo 9% de Liberale et al.61 14% de Yeung et al.69, 

25% de Gananadha et al.70, 38% de Chattertonet al.71, e até 52% por Moreau-
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Zabottoet al.72. Utilizando o tomógrafo híbrido PET-CT, estudos como de 

Williams et al.73 identificaram 18% de mudança na conduta final. 

Além disso, métodos metabólicos têm grande importância, não 

somente no estadiamento inicial, mas também no reestadiamento74 após 

realização de terapia neoadjuvante75,76. 

 

1.5 Estadiamento – PET-CT 

 

Na década de 1990 foram desenvolvidos os primeiros métodos com 

associação entre métodos com emissão de pósitrons e tomografia (CT) 

integrados, o que representou grande avanço no diagnóstico radiológico das 

neoplasias em geral, sendo chamados comercialmente de PET-CT73. 

O PET-CT realiza a sobreposição (fusão) de imagens metabólicas do 

PET às imagens anatômicas da tomografia computadorizada, conseguindo 

associar à alta sensibilidade metabólica ótima correlação anatômica77.  

Assim como no 18F-FDG-PET, a intensidade de captação deste 

método é definida pelo valor SUV, que por sua vez, depende do tempo de 

equilíbrio do radiofármaco no organismo67. 

Tal exame diagnóstico permite a detecção precoce e localização 

precisa da lesão primária, assim como metástases e linfonodos acometidos em 

comparação à avaliação isolada por 18-FDG-PET ou CT 73 78.  
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Na detecção de metástases linfonodais das neoplasias de esôfago pelo 

PET-CT, Kato et al.79 observaram 80% de linfonodos a mais quando 

comparado à Tomografia Computadorizada exclusiva. Outros estudos 

identificam que o número de linfonodos ao PET-CT foi superior ao da 

tomografia, com concordância de 69,2%80. Quanto à mudança de conduta após 

o estadiamento, observou-se em um estudo realizado em 2015, que 47,3% dos 

indivíduos apresentaram metástases à distância, não visualizadas pela TC, 

possibilitando tratamento adequado por meio do PET-CT, possibilitando 

tratamento adequado81. 

Com relação a presença de metástases para órgãos à distância, o 

PET-CT foi superior à tomografia, detectando 38% de metástases a mais82.  

Tal método permite também a detecção de um segundo tumor primário 

em até 8% dos indivíduos, sendo os mais comuns os tumores de colón e reto 

(55%), seguidos pelos tumores de pulmão, renal, tireoide, cabeça e pescoço21. 

Como fatores que limitam tal método encontramos inúmeros casos de 

falsos positivos que ocorrem tanto em lesões benignas, como também em 

processos inflamatórios decorrentes de rádio quimioterapia, infecções fúngicas 

(Cândida), ou mesmo decorrentes da doença do refluxo gastroesofágico e suas 

vertentes mais graves como o Esôfago de Barrett83,84,85,86. 

Devido também a pobre resolução espacial do PET-CT e a não 

utilização de contraste comparado à tomografia, a avaliação de estágios iniciais 

(T1-T3) torna-se limitada87. 
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1.6 Estadiamento – USG endoscópico e PET Ressonância (PET-

REMA) 

 

As características de invasão tumoral através da parede do esôfago 

são melhores avaliadas através do ultrassom endoscópico (USG-EDA 7.5- 

12MHz)54. Trata-se de método em que se acopla a possibilidade de realização 

de exame de ultrassom aos endoscópicos, nele é possível avaliar a invasão 

nas diferentes camadas da parede esofágica. Em revisão de 21 estudos iniciais 

com o uso do USG-EDA, sua acurácia foi cerca de 84%, variando de 88%-

100% nos estágios avançados (T4)88. 

Entretanto, apresenta limitações nos tumores que foram submetidos à 

neoadjuvância com quimioterapia e radioterapia89,90 e também naqueles 

tumores de grande tamanho que, pela estenose submetida ao esôfago, 

impedem a passagem do aparelho, variando de 37% a 81%91. 

Apresenta grande importância no diagnóstico de linfonodos 

locorregionais, com sensibilidade de até 85% e especificidade de 70% a 95% 

53,54. Mas como os principais sítios de metástases (M) das neoplasias do 

esôfago são à distância, não são possíveis de identificação por este método, 

pois a penetração do feixe de USG se estende até 5 cm38. 

Atualmente, tanto o PET-CT como o ultrassom endoscópico têm papel 

fundamental no estadiamento inicial das neoplasias de esôfago92. Ao lado 

destes métodos, o uso da Ressonância Magnética com diffusion-weighted 

imaging (DWI) ganha espaço como tecnologia promissora93. 
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Estudos revelam uma sensibilidade de até 96% de detecção para 

tumores T3 e de 100% para tumores T4. Apresentando para a detecção 

linfonodal 81%94. Até o momento não se encontram estudos para a avaliação 

de metástases à distância por este método. 

Em nosso meio, foi desenvolvido desde 2005 pelo Serviço de Medicina 

Nuclear e Imagem Molecular do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor – HCFMUSP) 

um projeto, SDC 2637/05/057 – CAPPesq 0460/05 - denominado “Estudo de 

Custo/Efetividade para o Sistema Único de Saúde-SUS sobre o Exame de 

Metabolismo de Glicose Marcada com Flúor- 18 pela Tomografia de Emissão 

de Pósitrons – PET” para avaliar esta tecnologia em diversos tipos de tumores: 

pulmão, esôfago, estômago, cólon e linfomas.95 96 

Desde 2008 pacientes com neoplasia de esôfago foram avaliados e 

estadiados por PET-CT e tomografia computadorizada, seguidos pelo Serviço 

de Cirurgia do Esôfago tanto no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) e pelo Instituto do 

Câncer do Estado de São Paulo - ICESP-FMUSP. A ausência de estudos 

nacionais no câncer do esôfago e da transição esofagogástrica (TEG), 

inicialmente com 18-FDG-PET (PET-SCAN) e posteriormente com o PET-CT, 

que corroborassem resultados internacionais, motivou a realização deste 

estudo.  

Além disso, torna-se importante a presença de estudos que 

identifiquem mais precisamente a correlação entre a tomografia 

computadorizada e métodos metabólicos como o 18F-FDG-PET e o PET-CT. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos
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2.1. Objetivo Primário 
 

O objetivo primário do estudo é avaliar o impacto da associação do 

18F-FDG-PET e do PET-CT na decisão terapêutica das neoplasias do esôfago, 

comparando-os ao estadiamento convencional realizado pela tomografia 

computadorizada. 

 

2.2. Objetivos Secundários 
 

a) Avaliar os resultados na alteração de estadiamento e mudança de 

conduta para adenocarcinoma e carcinoma espinocelular do 

esôfago. 

b) Avaliar as diferenças de estadiamento entre os métodos 

individualmente (T, N, M). 

c) Avaliar a sobrevivência tardia nos pacientes submetidos ao PET-

CT. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Casuística e Métodos
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3.1 Casuística 
 

Pacientes com diagnóstico C-15 (CID-10), câncer do esôfago e da 

junção esofagogástrica (TEG) foram incluídos no estudo. Totalizando 331 

pacientes, sendo 268 (81%) do sexo masculino e 63 (19%) do sexo feminino. 

Com idade variando de 38 a 92 anos e média de 62,9 (+/- 9,8) anos. 

Segundo a avaliação histológica, 55 pacientes (16,6%) apresentavam 

adenocarcinoma e 276 pacientes (83,4%) carcinoma espinocelular. Todos os 

pacientes foram consecutivamente estadiados e divididos em dois períodos 

distintos:  

a)  No primeiro período, de junho de 2006 a outubro de 2011, em 

colaboração com o Serviço de Medicina Nuclear do Instituto do 

Coração da FMUSP (InCor) avaliou-se o impacto do emprego do 18-

FDG-PET no estadiamento inicial e na decisão terapêutica destes 

pacientes (Anexo2), sendo subprojeto do “Estudo de Custo/Efetividade 

para o Sistema Único de Saúde-SUS Sobre o Exame de Metabolismo 

de Glicose Marcada com Flúor- 18 pela Tomografia de Emissão de 

Pósitrons – PET” - SDC 2637/05/057 – CAPPesq 0460/05(Anexo 1). 

b)   Com a implantação de nova tecnologia (PET-CT), ampliou-se este 

estudo no período de 2008-2014 para os pacientes com câncer do 

esôfago e da junção esofagogástrica (JEG) que foram submetidos ao 

estadiamento com PET-CT e tomografia computadorizada e incluídos 

no subprojeto inicial, e realizado no Instituto do Câncer do Estado de 

São Paulo - ICESP-FMUSP, (669/14) (Anexo 3). 
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No total foram submetidos 140 pacientes (42,3%) ao exame com 

tomografia computadorizada e 18F-FDG-PET e 191 pacientes (57,7%) ao 

exame de tomografia computadorizada e PET-CT. 

 

3.2 Critérios de inclusão 

 Diagnóstico histopatológico de adenocarcinoma ou carcinoma 

espinocelular do esôfago, obtidos através de biópsia realizada por 

endoscopia digestiva alta. 

 Realização de fluxograma composto por duas etapas cronológicas de 

estadiamento, definidas por etapa 1 e etapa 2 descritas a seguir. As 

etapas foram realizadas em um único momento, com a execução de 

exames seriados. 

 

3.3 Critérios de Exclusão 

 Pacientes com contraindicações ao tratamento cirúrgico. 

 Pacientes que não realizaram todas as etapas contidas no 

fluxograma de estadiamento (etapas 1 e 2).  

 Pacientes cujos exames apresentassem técnica que impossibilite a 

comparação, como exames incompletos ou realizados com 

qualidade técnica inferior. 
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 Pacientes cujos exames ocorreram em período superior a 90 dias. 

 Pacientes submetidos a qualquer procedimento paliativo ou 

curativo entre qualquer um dos exames. 

 

3.4 Fluxograma de estadiamento e reestadiamento 
 

Foram estudados os pacientes em duas etapas seguidas, assim 

denominados etapa 1, finalizada com a decisão terapêutica inicial e etapa 2, 

finalizada com a decisão terapêutica final. 

 
Figura 4-  Fluxograma - Estadiamento e decisão terapêutica em pacientes 

com câncer do esôfago 
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3.4.1 Decisão Terapêutica Inicial (etapa 1) 
 

Após a confirmação do tumor por biópsia, realizou-se a tomografia 

computadorizada de pescoço, tórax, abdome e pelve no aparelho Phillips 

Brilliance 16-channel CT Scanner. Os cortes tomográficos foram reconstruídos 

à espessura de 0,5 mm, sendo todos os pacientes submetidos no exame à 

infusão de contraste iodado intravenoso, seguido de laudo disciplinar por 

radiologista especialista. 

Realizou-se a seguir a avaliação destes casos por especialistas do 

Serviço de cirurgia do esôfago do HC-FMUSP, tomando-se uma conduta 

terapêutica chamada decisão terapêutica inicial. 

 

3.4.2  Decisão Terapêutica Final (etapa 2) 

 

Após o estadiamento convencional realizado na etapa 1, o mesmo 

grupo de pacientes foi avaliado com a inclusão do exame 18-FDG-PET, 

previamente realizado no Serviço de Medicina Nuclear e Imagem Molecular do 

Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (InCor-HC-FMUSP), e com laudo por especialistas 

na área.  

As imagens PET foram adquiridas em 2-D em equipamento PET GE 

Advance (GE Healthcare, Waukesha, Wisconsin, USA) após administração 

endovenosa de 296-444 MBq de 18F-fluorodesoxiglicose, com correção de 
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atenuação utilizando fonte de GE35 ou submetidos a realização de PET-CT no 

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – ICESP (ICESP-FMUSP). 

Do mesmo modo, após o estadiamento convencional na etapa 1, o 

grupo de pacientes acompanhado no Instituto do Câncer do Estado de São 

Paulo (ICESP- HCFMUSP) foi avaliado com a inclusão do exame de PET-CT. 

Cada paciente recebeu 0,12mC/Kg de 18F-fluorodesoxiglicose 60 minutos 

antes do exame. Que foi realizado em aparelho de PET-CT com 64 canais 

(Discovery PET-CT 690 – GE heathcare), com inclusão de imagens de todo 

corpo. 

Ao final da etapa 2, foi realizada nova avaliação por especialistas do 

Serviço de Cirurgia do Esôfago do HCFMUSP, tomando-se uma conduta 

terapêutica chamada: decisão terapêutica final. 

 

3.5 Comparação dos métodos: 18-FDG-PET e PET-CT com a 

tomografia computadorizada  

 

Foram comparados os achados de estadiamento nas etapas 1 

(Tomografia Computadorizada) e etapa 2 (PET-SCAN ou PET-CT) assim como 

a decisão terapêutica realizada, sendo avaliadas as seguintes variáveis: 

 Nome, sexo e idade. 

 Estadiamento de invasão local de órgãos adjacentes, 

comprometimento de linfonodos e metástases à distância (T, N, M) 

à tomografia computadorizada. 
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 Estadiamento com avaliação de linfonodos e metástases à distância 

(N, M) ao 18-FDG-PET. 

 Estadiamento de invasão de órgãos adjacentes, comprometimento 

de linfonodos e metástase à distância (T, N, M) ao PET-CT. 

 Indicação de conduta cirúrgica com intenção curativa. 

 Indicação de conduta não curativa, através de métodos cirúrgicos 

paliativos ou radioterápicos e quimioterápicos, ou mesmo de 

cuidados paliativos. 

 Variação de estadiamento TNM para os diferentes tipos histológicos 

(adenocarcinoma e carcinoma espinocelular). 

 Mudança de conduta comparado aos diferentes tipos histológicos 

(adenocarcinoma e carcinoma espinocelular). 

 Sobrevida geral e de acordo com histologia e mudança de conduta. 

Foi utilizada a classificação TNM da União Internacional Contra o 

Câncer (UICC) para o estadiamento pelo método tomográfico, (UICC 2002 e 

UICC201026,42 e pelo 18-FDG-PET ou PET-CT, que respeitou o período de 

vigência em que foram coletados os dados e avaliados pelas equipes dos 

diversos Institutos envolvidos. 

Definiu-se a presença de sobre estadiamento (upstaging) ou sub 

estadiamento (downstaging), sendo sobre estadiamento casos em 

estadiamento com 18F-FDG-PET ou PET-CT encontrou achados adicionais ao 

estadiamento com a tomografia, e subestadiamento, casos em que o 18F-FDG-

PET ou PETCT foi menor que o observado inicialmente. Observa-se nas 

figuras 5 e 5.1, respectivamente o sobre estadiamento e o subestadiamento ao 
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18F-FDG-PET, e nas figuras 6 e 6.1 o sobre estadiamento e o 

subestadiamento ao PET-CT. 

 

Figura 5-  Sobre estadiamento ao 18F-FDG-PET: identificação de dois      
linfonodos que não foram observados à TC. 

        FONTE: ICESP, 2012 

 

 

 
 

Figura 5.1-  Subestadiamento ao 18F-FDG-PET: identificação de linfonodo 

positivo à tomografia, não identificado ao exame de 18F-FDG-

PET. 

    FONTE: ICESP, 2012. 



Casuística e Métodos 26 

 
 

 

 

Figura 6-  Sobre estadiamento ao PET-CT: identificação de linfonodo 
cervical não suspeito à TC. 

FONTE: ICESP, 2012. 

 

 

 

Figura 6.1-  Subestadiamento ao PET-CT: linfonodo positivo à TC não 

identificado ao exame de PET-CT. 

    FONTE: ICESP, 2012. 
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Definiu-se como N+ a presença de linfonodos considerados positivos como 

exemplificados (Figuras 5 e 6), e N0 os negativos, exemplificados (Figuras 5.1 e 6.1), 

respectivamente. 

Definiu-se como M0 a ausência de metástases em órgãos à distância, como 

exemplificado (Figura 5.1) e  M1 para a presença de metástases. 

 

 

3.6    Análise Estatística 

 

3.6.1   Descritiva 

 

A análise descritiva referente aos dados quantitativos, que 

apresentaram distribuição normal, foi realizada a partir de médias, 

acompanhadas de seus respectivos desvios padrão (±DP). Os dados 

quantitativos sem distribuição normal, foram expressos através das medianas e 

intervalo interquartil IQ (25 – 75%)97. 

Os pressupostos da distribuição normal em cada grupo e a 

homogeneidade das variâncias entre os grupos foram avaliados 

respectivamente, com o teste de Shapiro-Wilk e com o teste de Levene97. 

As variáveis qualitativas foram apresentadas através de suas 

frequências e porcentagens97. 
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3.6.2   Inferencial 

 

O teste Mann Whitney foi utilizado para comparar as medianas para 

amostras independentes e o teste de Wilcoxon para comparar as medianas de 

amostras dependentes 

Para as variáveis qualitativas, recorreu-se ao teste McNemar para 

realização das comparações entre os exames cintilográfico e tomográfico que 

foram realizados nos mesmos pacientes e o teste qui-quadrado para os 

exames que foram realizados em pacientes diferentes. 

A concordância entre os exames foi avaliada com a estatística Kappa, 

sendo o Kappa uma medida de concordância inter-observadores, que mede o 

grau de concordância, além do que seria esperado tão somente pelo acaso.  

Esta medida de concordância tem como valor máximo o 1, onde este 

valor 1 representa total concordância, e os valores próximos e até abaixo de 0 

que indicam nenhuma concordância ou a concordância foi exatamente a 

esperada pelo acaso. Um eventual valor de Kappa menor que zero, negativo, 

sugere que a concordância encontrada foi menor que aquela esperada por 

acaso98,99. As diretrizes para a interpretação de Kappa foram: 

< 0,40 Pequena concordância 

0,41 - 0,60 Concordância regular 

0,61 - 0,80 Boa concordância 

0,8 Excelente concordância 
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A sobrevida dos pacientes foi avaliada com a curva de Kaplan-Meier e 

para a comparação das curvas foi utilizado o teste de Log Rank.  

Foi considerada uma probabilidade de erro do tipo I (α) de 0,05 em 

todas as análises inferenciais97. As análises estatísticas descritivas e 

inferenciais foram executadas com o software SPSS versão 21 (SPSS 21.0 for 

Windows). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Resultados
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4.1  Comparação entre a TC e os diferentes métodos diagnósticos - 18F-

FDG-PET e o PET-CT 

 

4.1.1  Linfonodos Positivos (N+) 
 

A proporção de linfonodos positivos encontrada na TC (71%) foi a mesma 

encontrada no PET (18F-FDG-PET + PET-CT), (70,1%) porém, o teste Kappa 

evidenciou que os dois métodos, apresentaram concordância pequena (Gráfico 

1). 

Gráfico 1-  Comparação da proporção de linfonodos acometidos (N+), entre a 

TC e o PET (18F-FDG-PET + PET-CT). 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Tabela 1-  Número de casos concordantes de linfonodos positivos entre os 

métodos (CT X PET). 

    PET 
TOTAL 

    N+ N0 

CT 
N+ 188 (56,8%) 47 (14,2%) 235 

N0 44 (13,3%) 52 (15,7%) 96 

Total 232 99 331 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Com relação aos linfonodos, observa-se 235 indivíduos N+ à TC, e 96 

N0; pela avaliação ao PET (18F-FDG-PET + PET-CT), têm-se 232 indivíduos 

N+ e 99 N0. Porém, dos 235 indivíduos avaliados pela TC; somente 188 deles 

coincidiram com o PET (18F-FDG-PET + PET-CT), representando 56% da 

amostra. Foram vistos 44 indivíduos N+ ao PET (18F-FDG-PET + PET-CT) e 

N0 a TC, representando 13,3% dos casos totais. 

 

4.1.2  Metástases (M1) 

A proporção de metástases encontradas no método tomográfico 

(44,1% M1) foi a mesma encontrada no PET (18F-FDG-PET + PET-CT), 

(47,1%/M1) porém, o teste Kappa mostrou que os dois métodos, apresentam 

uma concordância regular (Gráfico 2).  

Gráfico 2 - Comparação da proporção de metástases entre a tomografia e o 

PET (18F-FDG-PET + PET-CT). 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Tabela 2-  Número de casos concordantes de metástases positivas entre os 

métodos (CT X PET). 

    PET 
TOTAL 

    M1 M0 

CT 
M1 106 (32,0%) 40 (12,1%) 146 

M0 50 (15,1%) 135 (40,8%) 185 

Total 156 175 331 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Com relação as metástases, observa-se 146 indivíduos M1 à TC, e 156 

ao PET (18F-FDG-PET + PET-CT). Entretanto, somente 106 indivíduos 

mostraram M1 à CT e ao PET (18F-FDG-PET + PET-CT), o que representou 

32% do total de pacientes. Foram vistos 50 indivíduos M1 ao PET (18F-FDG-

PET + PET-CT) e M0 à TC, representando 15,1% dos casos totais. 

 

4.1.3 Comparação da mudança de conduta 
 

 

Dos 331 pacientes avaliados, 64 (19,3%) apresentaram sobre 

estadiamento, 57 (17,2%) apresentaram subestadiamento e 187 (56,5%) 

pacientes mantiveram o mesmo estadiamento, sendo que 23 pacientes (7%) 

foram excluídos, pois já apresentavam T4 à TC, portanto, com conduta já 

definida. 

Quanto à mudança de conduta, dos 331 pacientes, 63 (19%) 

apresentaram mudança e 268 (81%) não. 
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Nos casos que apresentaram sobre estadiamento ou subestadiamento 

(121 pacientes), verificou-se que esta foi maior na situação de sobre 

estadiamento “upstaging”, (67,2%) quando comparada à situação de 

subestadiamento “downstaging” (35,1%), isto é, (p<0,001) (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3- Comparação da proporção de mudança de conduta após o sobre 
estadiamento e o sub estadiamento pelo PET (18F-FDG-PET + 
PET-CT). 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

 

4.1.4 Mudança de estadiamento segundo tipo histológico 

 

Na comparação entre os diferentes tipos histológicos, verifica-se que 

os portadores de adenocarcinoma apresentaram um número maior de 

subestadiamento (32,7%), isto é, (p=0,01) (Gráfico 4). 
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Gráfico 4-  Comparação da proporção de estadiamento entre os diferentes 
tipos histológicos ao PET (18F-FDG-PET + PET-CT). 

 

  

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Avaliados 331 pacientes, 55 (16,6%) apresentavam adenocarcinoma e 

276 (83,4%) CEC. Com relação à mudança de estadiamento segundo o tipo 

histológico, verifica-se que 14,5% dos pacientes com adenocarcinoma e 22,1% 

dos CECs apresentaram sobre estadiamento. Apresentaram subestadiamento 

32,7% dos adenocarcinomas e 15,4% dos CECs. Mantendo-se no mesmo 

estadiamento 52,7% dos adenocarcinomas e 62,5% dos CECs. 
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4.1.5 Mudança de conduta segundo tipo histológico após estadiamento 

ao PET (18F-FDG-PET + PET-CT). 

 

Dos 331 indivíduos submetidos ao estadiamento com PET (18F-FDG-

PET + PET-CT), na comparação entre os diferentes tipos histológicos, o 

adenocarcinoma apresentou 27,3% de mudança de conduta, e o CEC 17,4%. 

Entretanto, não se observou diferença estatisticamente significante (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5-  Comparação da proporção de mudança de conduta entre 
diferentes tipos histológicos estadiados ao PET (18F-FDG-PET + 
PET-CT) 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 
. 
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4.2  Comparação entre a tomografia e o 18F-FDG-PET 
 

4.2.1 Linfonodos Positivos (N+) ao 18F-FDG-PET 
 

A proporção de linfonodos positivos (N+) encontrada na TC (63,6%) foi 

maior que a encontrada no 18F-FDG-PET (52,9%) (p=0,04), porém, o teste 

Kappa mostrou que os dois métodos apresentaram uma pequena concordância 

(Gráfico 6).  

 

Gráfico 6-  Comparação da proporção de linfonodos entre a TC e 18F-FDG-
PET (PET-SCAN). 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Tabela 3-  Número de casos concordantes de linfonodos positivos entre os 

métodos (CT X PET-SCAN). 

     PET SCAN 
TOTAL 

    N+ N0 

CT 
N+ 55 (39,3%) 34 (24,3%) 89 

N0 19 (13,6%) 32 (22,9%) 51 

Total 74 66 140 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 
 
 
 
 

Com relação aos linfonodos, observa-se 89 indivíduos N+ à TC, pela 

avaliação ao 18F-FDG-PET, têm-se 74 indivíduos N+. Porém, dos 89 

indivíduos avaliados pela TC, somente 55 deles coincidiram com o 18F-FDG-

PET, representando 39,3% da amostra. 

 Foram vistos 19 indivíduos N+ ao 18F-FDG-PET e N0 à TC, 

representando 13,6% dos casos totais. 

 

4.2.2  Metástases (M1) ao 18F-FDG-PET 
 

 

A proporção de metástases (M1) encontrada na TC (35%) foi 

semelhante a encontrada no 18F-FDG-PET (32,9%), isto é, (p>0,999) porém, o 

teste Kappa mostrou que os dois métodos, apresentam uma pequena 

concordância (Gráfico 7).  
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Gráfico 7-  Comparação da proporção de metástases entre a TC e o 18F-
FDG-PET (PET–SCAN). 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

 

Tabela 4-  Número de casos concordantes de metástases positivas entre os 

métodos (CT X PET-SCAN) 

     PET SCAN 
TOTAL 

    M1 M0 

CT 
M1 28 (20,0%) 21 (15,0%) 49 

M0 18 (12,9%) 73 (52,1%) 91 

Total 46 73 140 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

 

Com relação a metástases, observam-se 49 indivíduos M1 à TC e 46 

ao 18F-FDG-PET. Entretanto, dos 49 indivíduos que se mostraram M1 à CT, 

apenas 28 (20,0% do total) foram concordantes ao 18F-FDG-PET. 
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4.2.3  Comparação da mudança de conduta ao 18F-FDG-PET 
 

 

Dos 140 pacientes avaliados com o 18F-FDG-PET, 27 (19,3%) 

apresentaram sobre estadiamento e 29 (20,7%) apresentaram 

subestadiamento. Sendo que os 61 pacientes restantes (43,6%) mantiveram no 

mesmo estadiamento. Vinte e três pacientes (16,4%) foram excluídos, pois já 

apresentavam como sendo T4 à TC, portanto, com conduta definida. 

Quanto à mudança de conduta, dos 140 pacientes, 33 (23,6%) 

apresentaram mudança e 107 (76,4%) não. 

Na avaliação dos casos com sobre estadiamento e subestadiamento, 

(56 pacientes) em que ocorreu mudança de conduta, verificou-se que não 

houve um número maior desta mudança (66,7%) nos indivíduos com sobre 

estadiamento “upstaging”, quando comparado à situação de subestadiamento 

(Gráfico 8). 

Gráfico 8-  Comparação da proporção de mudança de conduta após o sobre 
estadiamento e o sub estadiamento pelo 18F-FDG-PET (PET-
SCAN). 

 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 
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4.2.4 Mudança de estadiamento ao 18F-FDG-PET (PET-SCAN) segundo 

tipo histológico 

 

Na comparação entre os diferentes tipos histológicos, quanto ao sobre 

estadiamento e o subestadiamento (117 casos), verifica-se que os portadores 

de adenocarcinoma representavam 25 indivíduos (21,4%) e CEC 92 indivíduos 

(78,6%). 

A presença de adenocarcinoma representou um número maior de 

subestadiamento (36%), isto é, (p=0,089). Entretanto, não foi encontrada 

diferença estatisticamente significativa (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9-  Comparação da proporção de estadiamento entre diferentes tipos 
histológico são 18F-FDG-PET (PET-SCAN). 

 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 
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4.2.5 Mudança de conduta segundo tipo histológico após estadiamento 

ao 18F-FDG-PET (PET-SCAN) 

 

Dos 140 indivíduos submetidos ao estadiamento com PET-CT, 25 

(17,9%) apresentaram adenocarcinoma e 115 (82,1%) apresentaram CEC. Na 

comparação entre os diferentes tipos histológicos, o Adenocarcinoma 

apresentou 36% de mudança de conduta e o CEC 20,9%. Entretanto, não se 

identificou diferença estatisticamente significante (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10- Comparação da proporção de mudança de conduta entre 
diferentes tipos histológicos estadiados ao 18F-FDG-PET (PET-
SCAN). 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 
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4.3  Comparação entre a tomografia computadorizada e o PET-CT 
 

 

4.3.1  Tumores T4 e T1-3 ao PET-CT 
 

 A proporção de tumores T4 encontrados à TC foi de 33% e no método 

PET-CT 27,2%. O teste Kappa mostrou que os dois métodos apresentam boa 

concordância (Gráfico 11). 

 
Gráfico 11-  Comparação da proporção de tumores T4 e T1-3 entre a TC e o 

PET-CT. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

 

Tabela 5-  Número de casos concordantes de invasão tumoral (T4) entre os 
métodos (CT X PET-CT). 

    PET-CT 
TOTAL 

    T4 T1-3 

CT 
T4 42 (22,0%) 21 (11,0%) 63 

T1-3 10 (5,2%) 118 (61,8%) 128 

Total 52 139 191 

 FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Observando-se a invasão tumoral T4 à TC e ao PET-CT, observa-se 

que 63 pacientes à CT eram estágio T4 e 52 ao PET-CT. Destes 63 pacientes 

à TC, 42 foram concordantes ao PET-CT (22% do total de pacientes). Com 

relação aos pacientes T1-3, à TC foram identificados concordantes ao PET-CT 

118 pacientes (61,8% do total).  

 

4.3.2  Linfonodos Positivos (N+) ao PET-CT 
 

 

A proporção de linfonodos positivos (N+) encontrada na tomografia foi 

de 76,4%, enquanto que no PET-CT (82,7%). O teste Kappa mostrou que os 

dois métodos apresentam pequena concordância (Gráfico 12). 

 

 

Gráfico 12 -  Comparação da proporção de linfonodos positivos (N+) entre a 
TC e o PET-CT. 

 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Tabela 6- Comparação da proporção de linfonodos positivos (N+) entre a 

TC e o PET-CT. 

    PET-CT 
TOTAL 

    N+ N0 

CT 
N+ 133 (69,6%) 13 (6,8%) 146 

N0 25 (13,1%) 20 (10,5%) 45 

Total 158 33 191 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

 

Observando-se a presença de indivíduos com linfonodos positivos à 

TC, tem-se 146 indivíduos com linfonodos positivos (N+), e ao PET-CT 158 

indivíduos com linfonodos positivos (N+). Destes, 133 foram concordantes ao 

PET-CT, representando 69,6% do total dos indivíduos. 

 

4.3.3  Metástases (M1) ao PET-CT 

 

A proporção de metástases (M1) encontradas na TC foi de 50,8%, e ao 

PET-CT 57,6%. O teste Kappa mostrou que os dois métodos apresentam uma 

concordância regular (Gráfico 13). 
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Gráfico 13-  Comparação da proporção de metástases (M1) entre a TC e o  
PET-CT. 

 

 FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 

  

 

 

Tabela 7-  Número de casos concordantes de metástases positivas entre os 

métodos (CT X PET-CT). 

    PET-CT   TOTAL 

    M1 M0   

CT M1 78 (40,8%) 19 (9,9%) 97 

  M0 32 (16,8%) 62 (32,5%) 94 

Total   110 81 191 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

 

Observando-se a presença de indivíduos com metástases positivas à 

TC, tem-se 97 indivíduos com metástases positivas (M1), e ao PET-CT 110 

indivíduos com metástases positivas (M1). Destes, 78 foram concordantes ao 

PET-CT, representando 40,8% do total dos indivíduos. 
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4.3.4  Comparação da mudança de conduta ao PET-CT 

 

Dos 191 pacientes avaliados, 37 (19,4%) apresentaram sobre 

estadiamento “upstaging”, 28 (14,7%) apresentaram subestadiamento 

“downstaging” e 126 (66,0%) pacientes mantiveram-se no mesmo 

estadiamento.  

Quanto à mudança de conduta, destes 191 pacientes, 30 (15,7%) 

apresentaram mudança e 161 (84,3%) não. 

Na avaliação dos casos com sobre estadiamento e subestadiamento 

(65 pacientes), verificou-se que houve um número maior da mudança de 

conduta (67,6%), nos casos de sobre estadiamento quando comparada aos 

casos de subestadiamento (17,9%), isto é, (p<0,001) (Gráfico 14). 

 

Gráfico 14-  Comparação da proporção de mudança de conduta segundo o 
sobre estadiamento e o subestadiamentoao PET-CT. 

 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 
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4.3.5  Mudança de conduta segundo tipo histológico após estadiamento 
ao PET-CT 

 

Na avaliação histológica, 30 pacientes (15,7%) apresentaram 

adenocarcinoma e 161(84,3%) apresentaram CEC. 

Pacientes com adenocarcinoma apresentaram um número maior de 

subestadiamento (30%), comparado àqueles com CEC (11,8%), sendo 

estatisticamente significante (Gráfico 15). 

 
Gráfico 15-  Comparação da proporção de estadiamento entre diferentes tipos 

histológicos ao PET-CT. 
 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

 

 

4.3.6  Mudança de conduta segundo tipo histológico após estadiamento ao 
PET-CT  

Dos 191 indivíduos submetidos ao estadiamento com PET-CT, 30 

(15,7%) apresentaram adenocarcinoma e 161 (84,3%) apresentaram CEC. Na 

comparação entre os diferentes tipos histológicos, o adenocarcinoma 
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apresentou 20% de mudança de conduta, e o CEC 14,9%. Entretanto, não se 

identificou diferença estatisticamente significante (Gráfico 16). 

 
Gráfico 16-  Comparação da proporção de mudança de conduta entre 

diferentes tipos histológicos ao PET-CT. 

 
 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 
 
 
 
 

4.3.7 Sobrevida global ao PET-CT 

 

A curva de sobrevida global dos pacientes submetidos ao estadiamento 

com PET-CT foi realizada através do método de Kaplan- Meier (Gráfico 17). 
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Gráfico 17-  Curva de sobrevida global ao estadiamento com PET-CT. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 
 

 

4.3.8  Sobrevida comparada à mudança de conduta 

 

Gráfico 18-  Curvas de sobrevida comparadas à mudança de conduta após    
estadiamento com PET-CT. 

 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Na comparação entre as curvas de sobrevida, quanto aos indivíduos 

em que ocorreu mudança de conduta e entre aqueles em que não ocorreu 

mudança de conduta, verifica-se que não houve diferença estatisticamente 

significativa (Gráfico 19). 

 
Gráfico 19-  Curvas de sobrevida comparadas ao sobre estadiamento e ao 

subestadiamento com PET-CT.  

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 
 

 

 

 

Não se identifica resultado estatisticamente significativo na sobrevida e 

nos indivíduos em que ocorreu o sobre estadiamento e o subestadiamento à 

CT, isto é, (p=0,145) (Gráfico 20). 
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Gráfico 20-  Curvas de sobrevida comparadas ao sobre estadiamento e ao 
subestadiamento e indivíduos com mesmo estadiamento ao PET-
CT. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

 

Não se identifica resultado estatisticamente significativo na sobrevida e 

nos indivíduos em que ocorreu o sobre estadiamento e o subestadiamento, e 

aos que se mantiveram no mesmo estadiamento (não) ao PET-CT (p=0,187) 

(Gráfico 20). 
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5. Discussão



Discussão  54 

 

 

As neoplasias do esôfago estão hoje entre as mais letais existentes. A 

sobrevida em cinco anos permanece em torno de 16%100, sendo a média de 

sobrevida entre 13 e 24 meses101,102. O principal fator associado à sobrevida 

destes pacientes é o grau de disseminação tumoral, quer seja pela invasão 

local na parede esofágica (T), pela disseminação linfonodal (N) e pelas 

metástases do tumor (M), ou seja, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o 

prognóstico103. Pacientes sem linfonodos comprometidos apresentam 

sobrevida que pode chegar a 90% em cinco anos, quando tratados 

adequadamente, enquanto aqueles com envolvimento linfonodal apresentam 

sobrevida variando entre 18% e 47% em cinco anos30. 

O estadiamento dos pacientes, portanto, é fator determinante para a 

sobrevida, pois este definirá a melhor conduta a ser tomada. Estudos mostram 

que devido à complexidade desta decisão, ela deve ser realizada por equipes 

multidisciplinares contendo cirurgiões, radiologistas, clínicos e patologistas e 

enfermeiros, entre outros104. Padrão este, seguido tanto no HC-FMUSP, como 

no ICESP. 

Dentre os pacientes avaliados com diagnóstico de neoplasia do 

esôfago quando inicialmente submetidos pela TC, vê-se que 71% destes 

indivíduos apresentam linfonodos positivos (N+) e 44,1% com metástases (M1). 

Corroborando com dados da literatura, que mostram que os pacientes 

apresentam doença avançada no momento da avaliação inicial105. 

Quando confrontamos TC para o estadiamento com o uso de 

tecnologias que avaliam o metabolismo glicolítico como o 18F-FDG-PET e o 

PET-CT, atualmente, ambos incorporados ao estadiamento das neoplasias do 
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esôfago26,41 percebemos que, embora nesta avaliação os números encontrados 

no 18F-FDG- PET e no PET-CT sejam estatisticamente semelhantes aos 

encontrados na estadiamento tomográfico, os linfonodos acometidos diferem 

em cada um destes métodos. Isto pode ser atribuído às limitações individuais 

de cada método57,83,84,85,106. O que reforça a necessidade de seguimento por 

equipe multidisciplinar, para definir a conduta para cada indivíduo104,105. 

Avaliando individualmente o 18F-FDG-PET, há controvérsia com 

relação à sensibilidade do método quando comparado à TC. Alguns estudos, 

identificam como método mais sensível que o 18F-FDG-PET107 108, outros, 

identificaram o 18F-FDG-PET como método mais sensível109. Já Lowe et al. 

evidenciam que os dois métodos diagnósticos apresentavam sensibilidade 

semelhante110. Em nosso estudo, apesar de não avaliarmos a sensibilidade dos 

métodos, após a avaliação por equipe multidisciplinar, identificamos 

semelhante número de linfonodos positivos (N+) tanto na TC como no 18F-

FDG-PET. 

Quando analisamos apenas a presença de metástases, embora 

estudos relatem a presença de metástases tumorais não identificadas por 

outros métodos diagnósticos, variando de 0%-20%, outros estudos, porém, 

identificaram número semelhante de metástases34. Observamos que o número 

de prováveis metástases encontradas foi alto, sendo consideradas positivas em 

até 50% dos casos e o 18F-FDG-PET e a TC apresentaram uma concordância 

maior que a realizada para a avaliação de linfonodos. 
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O exame considerado “Gold Standard” para avaliar a infiltração tumoral 

na parede esofágica é a Ultrassonografia endoscópica (USG-EDA), com 

sensibilidade para tumores T4 em até 92,4% 111,112,49. 

A TC não consegue diferenciar as diversas camadas do esôfago e, 

portanto, os estágios T1, T2 e T3 ficam comprometidos. Tumores T4 são 

identificados através de métodos indiretos como contato extenso com órgãos 

adjacentes e solução de continuidade com a parede do órgão em anexo113.O 

PET-CT, também apresenta limitações, quer seja pela não captação em 

tumores pequenos (T1), em até 43% dos casos, quer seja pela dificuldade em 

diferenciar tumores T2 e T3 daqueles T4, quer seja pelo valor do índice de 

captação tumoral (SUV), que não apresenta relação com a profundidade da 

invasão e principalmente, pelo fato de não se utilizar contraste na fase 

tomográfica do exame114. 

O presente estudo avaliou os tumores T4 e, mesmo diante de 

limitações referentes aos métodos diagnósticos (CT e PET-CT), foram 

diagnosticados 33% de tumores T4 à TC e 27,2% ao PET-CT. Embora, 

semelhantes na quantidade, esses achados não são totalmente coincidentes 

nos exames, apresentando pequena concordância. 

A presença de invasão T4, tanto na TC como no PET-CT determinou o 

encaminhamento do paciente para o tratamento paliativo, ou neoadjuvância, 

corroborando com dados da literatura115,75. 

Avaliando-se a disseminação linfonodal, têm-se com o uso do PET-CT 

que 76,4% destes indivíduos apresentam linfonodos positivos (N+) e 50,8% 
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apresentam metástases, demonstrando que, assim como em outros estudos, 

os pacientes quando inicialmente avaliados, apresentam doença avançada105. 

Na literatura observamos que a TC apresenta sensibilidade variável 

(30%-60%) para a suspeição de linfonodos acometidos, pois depende 

fundamentalmente do tamanho dos linfonodos113, no entanto, linfonodos 

aumentados podem não ser focos de metástases. Porém, com relação ao PET-

CT esta sensibilidade aumenta, podendo chegar até 93%49. 

Neste estudo, quando confrontamos a TC com o PET-CT, percebemos 

que, embora nessa avaliação os números de linfonodos encontrados sejam 

estatisticamente semelhantes, os linfonodos acometidos individualmente se 

diferem, ou seja, apresentam concordância pequena e isto decorre das 

diferenças de interpretação e limitações de cada método57,83,84,106, reforçando a 

necessidade da equipe multidisciplinar para determinar o melhor tratamento 

para cada indivíduo107. 

Em estudos realizados por Van Westreenen et al.116, foi identificado 

alteração de estadiamento em apenas 4% dos pacientes. Já estudos realizados 

por Gillies et al.117, identificaram com o PET-CT cerca de 18,5% de 

informações adicionais. Embora em nosso estudo tenha sido encontrado maior 

número de metástases ao PET-CT, quando comparado à TC, as metástases 

avaliadas não coincidiam frequentemente, isto é, havia concordância regular. 

Quando realizamos o estadiamento com PET-CT, ele difere da CT em 

34% dos casos. Em nosso estudo com PET-CT, a mudança de conduta global 

ocorreu em 15,7% dos pacientes, devido a avaliação multiprofissional. Casos 

em que se identifica captação tendem a mudar o tratamento, este dado é 
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semelhante à literatura. A mudança de conduta com a utilização do PET-CT, 

visto na literatura ocorre em cerca de 17% dos casos117. 

Estudos com 18F-FDG-PET sugerem que pelo fato deste exame 

detectar lesões em todo corpo, incluindo parte óssea e membros, ele é mais 

efetivo para mudança de conduta que pode ser em até 40% dos casos, 

evitando cirurgias em pacientes com doenças avançadas68. Em nosso estudo 

isto ocorreu em 23,6% dos casos. 

Quando utilizamos tanto o 18F-FDG-PET como o PET-CT a mudança 

de conduta ocorreu em 19% dos casos, sendo que na literatura as variações 

dos métodos metabólicos são vistas isoladamente, tendo o 18F-FDG-PET com 

grande importância para metástases à distância e o PET-CT para avaliar 

resposta terapêutica e captação loco-regional118. 

Este estudo demonstrou, também, que embora o adenocarcinoma 

apresente número maior de subestadiamento (p<0,005), esta mudança de 

estadiamento, não se reflete na mudança de conduta quando comparado ao 

CEC, o que indicou que a decisão terapêutica nestes casos, apresentou 

tendência em acompanhar o diagnóstico tomográfico.  

O estadiamento para os diferentes tipos histológicos apresenta 

variações, entretanto, tanto o 18F-FDG-PET como o PET-CT se mostraram 

importantes para identificar lesões tumorais nos diferentes tipos histológicos32 

119 

Este estudo demonstrou que quando avaliado pelo PET-CT o 

adenocarcinoma apresenta número maior de subestadiamento (p<0,005), esta 

mudança de estadiamento não se reflete na mudança de conduta quando 
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comparado ao CEC, o que indicou que a decisão terapêutica nestes casos 

apresentou tendência em acompanhar o diagnóstico tomográfico.  

Embora histologicamente diferentes, o adenocarcinoma e o CEC 

apresentam semelhante sobrevida em nosso meio102. De maneira geral, 

estágios avançados apontam para a sobrevida menor que 5% em cinco anos. 

Estágios precoces apresentam sobrevida de até 60%102,120 quando submetidos 

ao tratamento cirúrgico.  

Portanto, permanece como um desafio o diagnóstico preciso e a 

decisão terapêutica nas neoplasias do esôfago. Estudos atuais sugerem que o 

melhor estadiamento loco-regional é dado pela combinação entre o US 

endoscópico e a CT, enquanto que a detecção de metástases à distância é 

melhor vista pelos métodos metabólicos (18F-FDG-PET e PET-CT).A utilização 

de ressonância magnética necessita de novos estudos para avaliar seu papel 

no estadiamento41. 

Em nosso meio, com a utilização da TC, do 18F-FDG-PET e do PET-

CT, observamos que os métodos metabólicos (18F-FDG-PET) se apresentam 

com diagnósticos tumorais estatisticamente semelhantes aos da TC, mas 

quando avaliados por equipe multidisciplinar a mudança de conduta contempla 

principalmente os achados em que há identificação de lesões adicionais feitas 

pelos métodos metabólicos (18F-FDG-PET e PET-CT). Embora este seja um 

estudo comparativo entre a CT e os métodos metabólicos, não foi avaliado a 

sensibilidade de cada método, mas, indiretamente, podemos afirmar que o 

incremento desses métodos no estadiamento acarreta mudança na decisão 

terapêutica final, em nosso meio.  
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E além disso, quando avaliamos individualmente esse impacto na 

sobrevida dos pacientes submetidos ao estadiamento com PET-CT, 

observamos que a curva de sobrevida dos pacientes que sofreram mudança de 

conduta pelo incremento dessa nova tecnologia diagnóstica é igual àquela em 

que os pacientes sofreram mudança de conduta, o que leva a crer que 

utilizando estes métodos e avaliando criticamente cada paciente, conseguimos 

um tratamento que proporciona uma resposta idêntica ao realizado quando 

temos certeza do estadiamento. Também não foi identificado variação da curva 

de sobrevida para os pacientes com sobre estadiamento ou subestadiamento. 

Por fim, mesmo estudos atuais sinalizam a necessidade do uso destes 

métodos em conjunto41, respeitando a superioridade de cada um em cada 

aspecto do estadiamento. Ainda deve persistir a necessidade de melhora nos 

métodos metabólicos. 

Em nosso meio vemos a necessidade de um maior número de estudos 

nesta área, visto a gravidade com que se apresentam as neoplasias do 

esôfago na população brasileira. Surge a necessidade de estudos 

prospectivos, controlados, que claramente identifiquem para nossa população a 

sensibilidade destes métodos, bem como, estudos nacionais para avaliar o uso 

do 18F-FDG-PET e do PET-CT na resposta terapêutica para as neoplasias do 

esôfago, uma vez que estes métodos sejam utilizados rotineiramente no 

reestadiamento74.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusões
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1. O estadiamento com avaliação do metabolismo tumoral como o 18F-

FDG-PET e o PET-CT identificam linfonodos e metástases à distância 

em proporções semelhantes ao estadiamento convencional com a 

tomografia computadorizada, entretanto, com concordância baixa, 

sugerindo complementação entre os métodos. 

2. A mudança de conduta clínico/cirúrgica ocorre em aproximadamente um 

quinto dos pacientes, sendo o sobre estadiamento responsável pela 

maior parte destas mudanças.  

3. O tipo histológico das neoplasias do esôfago não influenciou na 

mudança de conduta. 

4. A sobrevivência dos pacientes com e sem mudança de conduta foi 

semelhante, quando estadiados com PET-CT. 

 

5. A presença do sobre estadiamento ou subestadiamento não apresentou 

diferença na sobrevida, comparado aos pacientes que permaneceram no 

mesmo estadiamento após uso do PET-CT. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Anexos
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Anexo 1 - Aprovação Comitê de Ética 
 

 



Anexos  65 

 

Anexo 2 - Aprovação Comitê de Ética 
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Anexo 3 - Avaliação e liberação pelo Comitê de Ética – ICESP-FMUSP 
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