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Observação

As diretrizes seguem níveis pré-definidos de evidência científica e força por trás de cada recomendação (ver anexo). Não são objetivos dessas diretrizes
recomendações a respeito de rastreamento nem considerações fisiopatológicas sobre as doenças. Cada opção terapêutica recomendada foi avaliada quanto à
relevância clínica, mas também quanto ao impacto econômico. Assim, algumas alternativas podem (não há obrigatoriedade) ser recomendadas como aceitáveis somente dentro de um cenário de restrição orçamentária, no sistema público de saúde brasileiro (devendo ser identificadas e com a ressalva de que não
configuram a alternativa ideal, dentro do espaço considerações).
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Lista de abreviaturas
AJCC
AUC
CDDP
EBUS/EUS
EGFR
EV
FR
HIV
IMRT
LFN
NE
PD-L1
PET/CT
PS
RT
QT
QTRT
RM
SBRT
SG
SLP
TC
VO

American Joint Committee on Cancer
Area under the curve (área sob a curva)
Cisplatina
Endobronchial ultrasound/endoscopic ultrasound
Epidermal Growth Factor Receptor
Endovenoso
Força de recomendação
Human immunodeficiency virus
(vírus da imunodeficiência humana)
Intensity-modulated radiotherapy
(radioterapia de intensidade modulada)
Linfonodo(s)
Nível de evidência
Programmed death-ligand 1
Positron emission tomography/computed tomography
Performance status
Radioterapia
Quimioterapia
Quimiorradioterapia
Ressonância magnética
Stereotactic body radiation therapy (radioterapia estereotáxica)
Sobrevida global
Sobrevida livre de progressão
Tomografia computadorizada
Via oral
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 Estadiamento
(AJCC 8ª edição)1
Tumor primário
T

Definição

Tx

Não avaliável

T0

Sem evidência de tumor primário

Tis

Tumor in situ

T1

Tumor ≤ 3cm, circundado por pulmão ou pleura visceral
e sem evidência broncoscópica de invasão mais proximal
que o brônquio lobar

T1a(mi)

Adenocarcinoma minimamente invasivo
(adenocarcinoma solitário, ≤ 3cm com predominância de
padrão lepídico e ≤ 5mm de invasão em qualquer foco)

T1a

Tumor ≤ 1cm

T1b

Tumor > 1cm e ≤ 2cm

T1c

Tumor > 2cm e ≤ 3cm

T2

Tumor > 3 e ≤ 5cm e/ou envolvimento do brônquio
principal independente da distância da carina, porém sem
invasão da mesma e/ou invasão da pleura visceral e/ou
associação com atelectasia ou pneumonite obstrutiva que
se estende à região hilar, envolvendo parcialmente ou
todo o pulmão

T2a

Tumor > 3cm e ≤ 4cm

T2b

Tumor > 4cm e ≤ 5cm

T3

Tumor > 5 e ≤ 7cm ou presença de nódulos separados
dentro do mesmo lobo ou presença de invasão direta
da parede torácica (incluindo pleura parietal e sulco
superior), nervo frênico ou pericárdio parietal

T4

Tumor > 7cm ou presença de nódulos separados em
lobos ipsilaterais diferentes ou invasão de diafragma,
mediastino, coração, grandes vasos, traqueia, nervo
laríngeo recorrente, esôfago, corpo vertebral e carina
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Linfonodos
N

Definição

Nx

Não avaliável

N0

Sem metástases para LFN regionais

N1

Metástases para LFN peribrônquicos e/ou hilares ipsilaterais
e LFN intrapulmonares, incluindo envolvimento por
extensão direta da lesão primária

N2

Metástases em mediastino ipsilateral e/ou LFN subcarinais

N3

Metástases para LFN mediastinal contralateral, hilar
contralateral, escaleno ipsilateral ou contralateral ou LFN
supraclavicular

Metástases
M

Definição

M0

Ausência de metástases à distância

M1

Presença de metástases à distância

M1a

Nódulos tumorais separados em lobos contralaterais,
nódulos pleurais, ou derrame pleural ou pericárdico
maligno

M1b

Metástase à distância única extratorácica

M1c

Múltiplas metástases extratorácicas, em 1+ órgãos.
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Agrupamento TNM
Estádio

T

N

M

T1a(mi)

N0

M0

T1a

N0

M0

IA2

T1b

N0

M0

IA3

T1c

N0

M0

IB

T2a

N0

M0

IIA

T2b

N0

M0

T3

N0

M0

T1a(mi) – T2b

N1

M0

T3

N1

M0

T4

N0/N1

M0

T1a(mi) – T2b

N2

M0

T3/T4

N2

M0

T1a(mi) – T2b

N3

M0

IIIC

T3/T4

N3

M0

IVA

Qualquer T

Qualquer N

M1a/M1b

IVB

Qualquer T

Qualquer N

M1c

IA1

IIB

IIIA

IIIB
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 Exames para estadiamento
Avaliação Multidisciplinar
A estratégia de estadiamento a ser empregada pode variar de acordo
com a disponibilidade das técnicas diagnósticas em cada centro, com
intuito de melhor empregar os recursos de forma a obter informações necessárias fundamentais para direcionamento da conduta. Dessa
forma, recomenda-se a discussão multidisciplinar precoce na abordagem de todos os pacientes.
É recomendado que todos os casos suspeitos de neoplasia de pulmão
sejam avaliados por um grupo multidisciplinar para o melhor planejamento do diagnóstico, estadiamento e tratamento do tumor. Seguem as
especialidades envolvidas nesse planejamento:
- Cirurgião Oncológico ou Cirurgião Torácico
- Oncologista Clínico
- Radio-oncologista
- Broncoscopista
- Pneumologista
- Radiologista
- Patologista
- Geneticista em casos de síndromes familiares possíveis/prováveis
Broncoscopia
TC de tórax e abdome total com contraste
A TC convencional possui baixa sensibilidade (cerca de 50%) e moderada especificidade (cerda de 80%) para a detecção de acometimento
ganglionar mediastinal2.
RM do encéfalo
Obrigatória para pacientes sintomáticos e sugerida para todos os
pacientes independente dos sintomas ou estadiamento, especialmente
em estádios III/IV, uma vez que estádios I/II apresentam baixa incidência de lesão em sistema nervoso central.
PET/CT
Recomendado especialmente para pacientes com suspeita de doença localizada e candidatos a tratamento com intenção curativa (cirurgia ou RT)3;
Vale ressaltar que, embora o PET/CT seja mais sensível na detecção de
metástase a distância e na avaliação linfonodal mediastinal quando comparado à TC, recomenda-se que lesões captantes ao PET/CT sejam
confirmadas histologicamente quando possível4,5.
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Avaliação invasiva do mediastino
Recomendada para tumores centrais, > 3cm ou cN1, e sempre que
houver suspeita de comprometimento linfonodal mediastinal na TC de
tórax ou PET/CT;
A avaliação invasiva poderá tanto ser realizada por EBUS/EUS, preferencialmente, se disponível, ou por mediastinoscopia;
Vale ressaltar que, em casos de suspeita clínica, recomenda-se prosseguir
investigação com mediastinoscopia em caso de EBUS/EUS negativo2.
Cintilografia óssea
Apenas em casos de sintomas ósseos ou suspeita de acometimento
esquelético.
Exames laboratoriais
Todos os pacientes
- Hemograma completo;
- Funções renal e hepática.
Pacientes candidatos a imunoterapia
- Sorologia para hepatites virais B e C, HIV;
- Avaliação do perfil hormonal.
Prova de função pulmonar
Para pacientes candidatos a tratamento cirúrgico.
Toracocentese diagnóstica e/ou pleuroscopia
Para pacientes com derrame pleural suspeito para acometimento
neoplásico.
Medidas de suporte sugeridas
Medidas aplicáveis para cessação do tabagismo;
Avaliação funcional/geriátrica em pacientes idosos (≥ 70 anos);
Avaliação nutricional;
Avaliação psicossocial;
Assistência de enfermagem;
Assistência farmacêutica.
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 Tratamento
Esquemas de QT
CDDP + Vinorelbina
Opção 1
Cisplatina 50mg/m² EV D1 e D8
Vinorelbina 25mg/m² D1, D8, D15, D22

A cada 4 semanas, 4 ciclos

Opção 2
Cisplatina 100mg/m² EV D1
Vinorelbina 30mg/m² D1, D8, D15, D22

A cada 4 semanas, 4 ciclos

Opção 3
Cisplatina 75-80mg/m² EV D1
Vinorelbina 25-30mg/m² D1, D8

A cada 3 semanas, 4 ciclos

CDDP + Pemetrexede
Isolado
Cisplatina 75mg/m² EV D1
Pemetrexede 500mg/m² D1

A cada 3 semanas, 4 ciclos

Concomitante à RT
Cisplatina 75mg/m² EV D1
Pemetrexede 500mg/m² D1

A cada 3 semanas, 3 ciclos
concomitantes à RT

Carboplatina + Paclitaxel
Isolado
Carboplatina AUC 6 EV D1
Paclitaxel 200mg/m² EV D1

A cada 3 semanas, 4 ciclos

Concomitante à RT
Carboplatina AUC 2 EV D1
Paclitaxel 45-50mg/m² EV D1

Semanalmente,
concomitante à RT

CDDP + Etoposídeo (concomitante à RT)
Cisplatina 50mg/m² EV
D1, D8, D29 e D36
Etoposídeo 50mg/m²
D1 a D5 e D29 a D33

Ciclo único, concomitante
à RT

Carboplatina monoterapia (concomitante à RT)
Carboplatina 30mg/m² EV D1 a D5

De segunda à sexta-feira,
durante as primeiras 4
semanas de RT

Durvalumabe
Durvalumabe 10mg/kg EV D1

A cada 2 semanas,
por 12 meses
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Tumores ressecados
Estádio IA e IB
Apenas seguimento;
Evidencias sugerem piora da sobrevida com uso de tratamento adjuvante.

Estádio IIA
Considerar algum dos regimes de QT adjuvante abaixo para pacientes com
lesões > 4cm (NE I/FR A):
- CDDP + Vinorelbina6-9;
- CDDP + Pemetrexede (opção com menor índice de toxicidade para
portadores de tumores não-escamosos)(NE II/FR A)10;
- Carboplatina + Paclitaxel (opção para pacientes com contraindicação
à cisplatina)11.
Outros aspectos como invasão vascular, ressecção em cunha, envolvimento
pleural visceral ou amostragem nodal incompleta podem ser considerados,
embora a indicação de QT adjuvante nesses subgrupos não seja consensual
(NE II/FR B).
Tumores iniciais (cT1N0-cT2N0) em pacientes inoperáveis, ou na impossibilidade de tratamento cirúrgico, considerar SBRT, em 3 a 8 sessões (considerar
localização e volume para escolha de fracionamento), como tratamento definitivo, sem necessidade de tratamento eletivo de drenagens.
Em pacientes que apresentaram N2 patológico após cirurgia upfront, deverá ser
realizada discussão multidisciplinar acerca da indicação de QTRT sequenciais.

Estádios IIB-IIIA (pN0-1)
Deverão ser submetidos a QT adjuvante conforme os esquemas sugeridos
anteriormente para estádio IB (NE I/FR A).
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Considerações e bases científicas para recomendações

Quando optado pela realização de QT adjuvante, há preferência por esquemas de
platina (sobretudo cisplatina), combinada com outro agente citotóxico de 3ª geração.
Carboplatina pode ser utilizada em pacientes frágeis ou com contraindicação à
cisplatina.
Não existe um consenso sobre o esquema quimioterápico ideal, devendo-se considerar as características clinicas e histopatológicas dos pacientes e tumores na escolha
do regime terapêutico.
No momento, não existe evidência para o tratamento adjuvante com agentes alvo-dirigidos. Estudos com bevacizumabe falharam em demonstrar benefício quando
empregado no tratamento adjuvante. O uso de inibidores da tirosina quinase anti-EGFR, embora tenha evidenciado benefício em SLP, não demonstrou aumento da SG12-15.
Imunoterapia com agentes inibidores de checkpoints imunológicos não devem ser
utilizados no contexto adjuvante fora de estudo clínico.

Tumores potencialmente ressecáveis
Estádio IIIA (N0-2)
Todos os casos devem ser discutidos de maneira multidisciplinar desde o
início do diagnóstico, com avaliação formal pelos especialistas.
Pacientes com tumores potencialmente ressecáveis podem receber tratamento
neoadjuvante composto por 3 a 4 ciclos de QT com os mesmos esquemas
descritos anteriormente para a adjuvância.
Segundo dados de metanálise, o benefício de ganho de SG com neoadjuvância é semelhante ao da adjuvância16.
O racional para uso da neoadjuvância seria: a possibilidade de erradicação
precoce de doença micrometastática17 taxa de ressecção completa comparável
com a observada em estudos de adjuvância18,19, maior chance de completar o
tratamento de QT no pré-operatório20, e a possibilidade de avaliação prognóstica através da resposta patológica.
Ainda não há dados definitivos que suportem o uso perioperatório de imunoterapia ou terapia alvo, sendo estas terapias consideradas experimentais no
contexto da adjuvância ou neoadjuvância.
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Tumores irressecáveis
Estádios IIIA irressecáveis, IIIB e IIIIC
Todos os casos devem ser discutidos de modo multidisciplinar para diagnóstico e estadiamento adequados.
O tratamento padrão para os casos irressecáveis é a QTRT definitiva, seguido
de durvalumabe de consolidação por 12 meses, conforme dados do estudo
PACIFIC21.
A QTRT pode ser administrada com qualquer um dos regimes abaixo:
- CDDP + Etoposídeo concomitante à RT (SWOG 9416)22
- Carboplatina + Paclitaxel concomitante à RT23
Este esquema tem eficácia comparável com o do SWOG 9416, mas
com melhor perfil de toxicidade24.
- CDDP + Pemetrexede concomitante à RT
Opção somente para pacientes com tumores não escamosos25.
- Carboplatina monoterapia concomitante à RT
Opção para pacientes idosos (> 70 anos)26.
Pacientes que não apresentarem progressão de doença com QTRT deverão
iniciar, preferencialmente até 14 dias após termino da RT27, o tratamento de
manutenção com durvalumabe por 12 meses, independente de perfil molecular ou nível de expressão de PD-L121.
Tratamento de consolidação com QT após término da QTRT não deve ser
recomendado de rotina28. Estudos randomizados de fase III e séries retrospectivas demonstraram que além de não haver benefício de sobrevida, há
efeito deletério para o paciente, em termos de toxicidade29,30.



Considerações e bases científicas para recomendações

No caso de pacientes elegíveis para tratamento definitivo com QTRT o fracionamento convencional deverá ser contemplado, com técnica de IMRT (preferencialmente).
Pacientes inelegíveis ao tratamento definitivo com QTRT concomitantes, como
por exemplo indivíduos idosos ou com PS comprometido, podem ser tratados com
QT de indução seguida de RT isolada, apesar de uma revisão sistemática apontar um
risco de morte em 5 anos 4,5% maior com a estratégia sequencial comparada ao tratamento concomitante31. A RT isolada deve ser reservada apenas aos pacientes com as
condições clínicas extremamente comprometidas e sem condição de tolerar qualquer
estratégia de QT.
O grande déficit de máquinas de RT existente no Brasil faz com que, frequentemente, exista um prolongado tempo de espera para se iniciar um tratamento radioterápico no sistema público32. Assim, é aceitável realizar a QTRT precedida por 1 ou
2 ciclos de QT isolada (NE II/FR A), quando a QTRT concomitante não é factível31.
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Estádio IIIA (pN2)
É essencial que o plano terapêutico seja definido de maneira multidisciplinar
antes de iniciar o tratamento, e seguido conforme recomendações técnicas.
Conforme discutido acima, pacientes com N2 demonstrado em cadeia única
ou isolada podem ser considerados para uma estratégia que envolva cirurgia,
após QT neoadjuvante, com ou sem RT.
No entanto, pacientes que apresentam N2 volumoso (“bulky”), com tumores
primários avançados ou que necessitem de cirurgias primárias extensas, como
pneumectomia, são melhor tratados com QTRT definitiva seguida de imunoterapia de consolidação.
Os esquemas mais utilizados neste cenário estão descritos anteriormente.
Não existe recomendação para cirurgia de resgate após a estratégia de QTRT
definitiva, portanto esta não deve ser estimulada neste cenário.

Estádio IIIA
(sulco superior – Tumor de Pancoast)
QTRT neoadjuvante seguida de cirurgia é o tratamento padrão neste cenário.
No entanto, benefício da cirurgia é questionável em pacientes que apresentam
envolvimento linfonodal mediastinal comprovado.
Portanto, devem ser tratados com QTRT definitiva (NE II/FR A).
Os esquemas são os mesmos descritos anteriormente.
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