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O CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO EM FOCO

Sociedades Oncológicas de Cabeça e Pescoço, em 
congresso realizado em 2014, definiu o dia 27 de 
julho como o dia mundial dedicado a 
conscientização contra este mal. Seguindo a 
mesma linha, a Sociedade Brasileira de Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço lançou no ano passado uma 
campanha nacional de prevenção batizada de 
“Julho Verde”, com objetivo de conscientizar a 
população sobre o papel, principalmente do álcool 
e do cigarro no aumento do número de casos da 
doença.
 Muitos avanços tem-se alcançado no 
tratamento dos pacientes acometidos por esses 
tumores. No campo da cirurgia, técnicas 
modernas se tornam cada vez menos invasivas. A 
cirurgia transoral robótica faz parte do novo 
arsenal tecnológico para cirurgia minimamente 
invasiva da orofaringe.
 A Radioterapia, um dos pilares da 
terapêutica, sofreu uma revolução nas últimas 
duas décadas, principalmente com a 
implementação da Radioterapia com Intensidade 
Modulada (IMRT). Um dos principais efeitos 
colaterais do tratamento com radiação, a 
xerostomia, que ocorre normalmente a partir da 
terceira semana de tratamento por disfunção das 
glândulas salivares, tem consequências que 
acompanham os pacientes por anos ou de forma 
permanente. Estudos recentes com IMRT, 
mostram redução na incidência e na intensidade 
da xerostomia. Outros 
efeitos secundários, como alterações na 
deglutição, também podem ser amenizados com 
essa técnica.

 Os tumores que afetam a cabeça e o 
pescoço têm origem em diferentes regiões 
anatômicas. As principais são a cavidade oral, a 
faringe (dividida em nasofaringe, orofaringe e 
hipofaringe), a laringe, cavidade nasal e glândulas 
salivares. 
 Estimam-se para o Brasil, de acordo com 
dados atualizados do Instituto Nacional de Câncer, 
11.140 casos novos de câncer da cavidade oral 
em homens e 4.350 em mulheres. Para a 
mortalidade, foram estimados 145 mil óbitos por 
câncer no mundo, em 2015, com cerca de 80% 
ocorrendo em regiões menos favorecidas. Em 
relação ao câncer de laringe, estimam-se 6.360 
casos novos de câncer da laringe em homens e 
990 em mulheres. Em 2015, ocorreram 83.000 
óbitos por câncer de laringe, sendo 73.000 em 
homens.
Dentre os fatores de risco para o câncer de cabeça 
e pescoço, os principais são o tabagismo, 
tabagistas regulares têm risco entre 5 a 25 vezes 
maior de desenvolvimento, o etilismo, as infecções 
pelo HPV, principalmente pelo tipo 16, 
particularmente naqueles tumores que têm origem 
na língua oral e tonsilas.
 Nesse cenário, que envolve uma doença 
com alta incidência, localizada em regiões 
anatômicas aonde a própria lesão tumoral, bem 
como seu tratamento, interferem direta e 
profundamente na qualidade de vida dos 
pacientes, que apresenta os principais fatores de 
risco ligados a questões comportamentais, e ainda 
tem sua história natural alterada pelo diagnóstico 
precoce, a Ferederação Internacional das 



 No campo das medicações, novas drogas e estratégias, podem oferecer tratamento a 
pacientes, que antes, por condições limitantes, não poderiam receber as drogas convencionais. 
Pesquisas genéticas prometem cada vez mais personalizar a terapêutica.    
 Não menos importante do que os avanços nas principais modalidades terapêuticas, é a 
interação entre elas e entre todas as áreas que envolvem os cuidados desses pacientes. Equipes de 
nutrição, enfermagem, psicologia, medicina bucal, assistência social, fisioterapia, reunidas em um 
mesmo centro oncológico, têm papel fundamental e devem caminhar de forma integrada antes, durante 
e após o tratamento. 
 Mesmo diante de uma doença tão desafiadora, principalmente para os pacientes, estamos 
conseguindo, através da prevenção, e tratamentos mais modernos, avanços e resultados cada vez 
melhores e promissores.
 

Drª. Barbara Sodré - Oncologista Clínica  

Em junho de 2016, aconteceu em Chicago - EUA, o encontro da sociedade americana de oncologia 
clínica (ASCO), um dos principais congressos da área no mundo. Destacamos alguns estudos:

-Estudo ESPAC-4

Em sessão oral foi apresentado o estudo fase 3  que inclui 732 pacientes operados devido a 
adenocarcinoma de pâncreas que foram randomizados para receber gencitabina isolada ou associada à 
capecitabina por 6 meses. Foi evidenciado um ganho em sobrevida global de 25,5 meses no grupo da 
gencitabina e de 28 meses no tratamento combinado com HR 0,8 e p=0,032. Um fator relevante deste 
estudo é que a maioria dos pacientes incluídos tinha pelo menos um fator de mau prognóstico como 
margem ou linfonodos comprometidos. Com isso, o estudo ESPAC-4 causou uma mudança no 
tratamento adjuvante do câncer de pâncreas.

- Estudo MA.17R: “A randomized trial (MA.17R) of extending adjuvant letrozole for 5 years after 
completing an initial 5 years of aromatase inhibitor therapy alone or preceded by tamoxifen in 
postmenopausal women with early-stage breast cancer.”

 Estudo fase 3 apresentado na ASCO e 
publicado na New England que incluiu 1918 
mulheres na pós-menopausa expostas a 
tratamento adjuvante com tamoxifeno ou inibidor 
de aromatase (IA) por 5 anos que foram 
randomizadas para o uso de letrozol ou placebo 
por mais 5 anos. A taxa de sobrevida livre de 
doença (SLD) em 5 anos foi de 95% no grupo do 
letrozol e 91% no grupo do placebo (HR=0.66; 
P=0.01). As taxas de incidência anual de câncer 
de mama contralateral no grupo do letrozol e 
placebo foram de 0.21% e 0.49% (HR=0.42; 
P=0.007), respectivamente. 
 Os pacientes do grupo do letrozol tiveram 
mais efeitos colaterais relacionados à perda 
óssea: 
osteoporose (11% vs 6%; P<0.001) e fraturas 
(14% vs 9%; P=0.001). 
 O benefício em SLD no grupo do letrozol 
ocorreu principalmente pela baixa ocorrência de 
câncer de mama contralateral, porém com 
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toxicidade significante. Com isso, o uso de IA por 10 anos deve ser individualizado e indicado 
principalmente em mulheres com alto risco de recorrência, que tenham ambos as mamas e que 
tiveram boa tolerância ao uso prévio de IA. 
- “Impact of primary tumor location on overall survival and progression-free survival in patients with 
metastatic colorectal cancer: Analysis of CALGB/SWOG 80405”
Análise retrospectiva não pré-planejada do impacto da localização do tumor primário (cólon direito vs. 
cólon esquerdo) em sobrevida global (SG) e sobrevida livre de progressão (SLP) em 1137 pacientes com 
câncer de cólon metastático KRAS-selvagem (293 –cólon direito; 732 – esquerdo; 112 – transverso ou 
não determinado). Este estudo evidenciou que pacientes com tumores de cólon esquerdo tiveram maior 
SG (33,3 vs. 19,4 meses; HR= 1,55; IC95% 1,32-1,82; p<0,0001) e SLP (11,7 vs. 8,9 meses; HR= 
1,03; IC95% 1,11-1,50; p=0,0006). Essa diferença foi ainda maior no subgrupo tratado com 
cetuximabe: SG de 36 vs. 16,7 meses (HR= 1,87; IC95% 1,48-2,32; p<0,0001) e SLP de 12,4 vs. 7,8 
meses (HR= 1,56; IC95% 1,26-1,94; p<0,0001). Assim este estudo sugere que pacientes com câncer 
de cólon direito tem pior prognóstico.

Dr. Ronaldo Cavalieri  
Radioterapia - OncoBeda

Paciente de 36 anos, início do quadro clínico com dor em topografia do 
globo ocular esquerdo, hiperemia conjuntival, edema local. Evoluiu em 3 
meses com crescimento de tumoração. Em consulta inicial apresentava 
emagrecimento não quantificado, PS: 3, acentuada dor local, em uso de 
Dimorf 10 mg de 04 em 04 horas, dipirona 40 gotas de 06 em 06 horas, 
lesão tumoral volumosa, com acentuada protrusão do globo ocular, sem 
linfonodomegalias. Sem alterações visuais no olho direito.

Figuras 1, 2 e 3: Aspectos clínicos e radiológicos da paciente durante 
avaliação inicial.
Resposta na nossa próxima edição.

RESPOSTA DO DESAFIO DA 
EDIÇÃO ANTERIOR:

Paciente apresentou o 
diagnóstico de 
LIPOSSARCOMA de 
retroperitôneo com metástase 
pulmonar em agosto de 2014, 
sendo submetido a 
quimioterapia paliativa com 
doxorrubicina isolada até 
janeiro de 2015. Em setembro 
de 2015, apresentou 
progressão de doença 
peritoneal onde foi indicado 
quimioterapia paliativa de 
segunda linha com 
dacarbazina. Evoluiu com 
progressão de doença 
peritoneal em dezembro de 
2015 sendo iniciado 
quimioterapia de terceira linha 
com ifosfamida. Após o 
primeiro ciclo, apresentou 
toxicidade limitante e queda do 
estado geral. Com isso optou-
se por tratamento paliativo 
excluisivo. O paciente evoluiu 
para óbito em julho de 2016.
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