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Roteiro 

- Por que pensamos em SBRT para pacientes operáveis ? 

 

-Sobrevida global: cirurgia versus SBRT 

 

-Mortalidade por câncer de pulmão (cancer-specific  

survival): cirurgia versus SBRT 

 

-Risco de upstage mediastinal Cirurgia versus SBRT 

 

-Pacientes com alto risco cirúrgico 

 

 



Timmerman et al. JAMA Oncol 2018 ;4:1263–66 

Fase II 

 

SBRT pacientes operáveis  

 

Tumor de até 5 cm ( 88% tumores de até 3 cm) 

 

26 pacientes em cada grupo 

 

Sobrevida em 4 anos 56% 



Chang et al. Lancet Oncol. 2015 June ; 16(6): 630–637 

 
-Amostra pequena 
 
-Follow up pequeno 
 
-Dados agrupados de 2 estudos incompletos 
 
-Recrutamento foi  de apenas 4 % do planejado 
após cálculo de amostra 
 
-Favorece distorção de medida de risco (HR) – não 
sendo confiável extrapolar seus resultados para a 
população de pacientes com câncer de pulmão 

Sugere SBRT como opção para pacientes operáveis 



Roteiro 

- Por que pensamos em SBRT para pacientes operáveis ? 

 

-Sobrevida global: cirurgia versus SBRT 

 

-Mortalidade por câncer de pulmão (cancer-specific  

survival): cirurgia versus SBRT 

 

-Risco de upstage mediastinal Cirurgia versus SBRT 

 

-Pacientes com alto risco cirúrgico 

 

 



Sobrevida global para pacientes com 
tumores de até 3 cm tratados através de 
cirurgia 

Whitson B et al. Ann Thorac Surg 2011;92:1943-50 



Rosen et al. J Thorac Cardiovasc Surg 2016;152(1):44-54 

-National Cancer Database (EUA) registra 70% dos 

casos de câncer no país 

-Sem comorbidades graves (Charson-Deyo score = 0) 

N= 1781:1781 (propensity score) 

 

SBRT x Lobectomia 
(tumores de até 5 cm) 
 

Cirurgia – 59% 
 
SBRT – 29 % 
 
Log rank p< 0,0001 

 



Cao C et al. J Thorac Cardiovasc Surg  2019; 157: 362-73 

 

-N= 8942 Cirurgia 

 

-N= 8942 SBRT 

 

-Estudos através de 

Propensity Score 

Risco de óbito por qualquer doença ( Sobrevida global ) 



Cao C et al. J Thorac Cardiovasc Surg  2019; 157: 362-73 

Sobrevida global a partir 
de dados agrupados dos 
pacientes pareados por 
Propensity Score  
 
N= 8942 Cirurgia 

 

N= 8942 SBRT 
 



Chen H et al. Int J Radiation Oncol Biol Phys 2018;101: 186-94 

 Sobrevida global Cirurgia versus SBRT 

 
N total = 19882 pacientes 



Chen H et al. Int J Radiation Oncol Biol Phys 2018;101: 186-94 

 
N total = 19882 pacientes 

 Sobrevida global Cirurgia versus SBRT 

 
Sobrevida global estratificada por tipo de cirurgia 



Chen H et al. Int J Radiation Oncol Biol Phys 2018;101: 186-94 

-Desfecho pouco adequado visto que o perfil de risco dos pacientes é diferente. Pacientes submetidos a SBRT via 
de regra são mais frágeis ou com mais comorbidades, independente do ajuste de variáveis de confusão (claro viés 
de seleção) 
 
 

-É provável que a taxa de óbito no grupo de pacientes submetidos a SBRT seja maior do que no grupo submetido à 
cirurgia devido às comorbidades 
 

 

 Sobrevida global  
 

Cao C et al. J Thorac Cardiovasc Surg  2019; 157: 362-73 



Roteiro 

- Por que pensamos em SBRT para pacientes operáveis ? 

 

-Sobrevida global: cirurgia versus SBRT 

 

-Mortalidade por câncer de pulmão (cancer-specific  

survival): cirurgia versus SBRT 

 

-Risco de upstage mediastinal Cirurgia versus SBRT 

 

-Pacientes com alto risco cirúrgico 

 

 



Whitson B et al. Ann Thorac Surg 2011;92:1943-50 

Mortalidade por câncer de pulmão ( cancer- 
specific survival) para pacientes com 
tumores de até 3 cm tratados através de 
cirurgia 



Cao C et al. J Thorac Cardiovasc Surg  2019; 157: 362-73 

Risco de óbito por câncer de pulmão (cancer-specific survival ) 

Incluiu ressecção 

sublobares e lobectomia 

 

N=1578 cirurgia 

 

N= 1578 SBRT 

 

Estudos através de 

Propensity score 



Cao C et al. J Thorac Cardiovasc Surg  2019; 157: 362-73 

Mortalidade por câncer de 
pulmão (cancer-specific 
survival a partir de dados 
agrupados dos pacientes 
pareados por Propensity 
Score  

OR = 1,78;  95% CI = 1,28 – 2,48  



Chen H et al. Int J Radiation Oncol Biol Phys 2018;101: 186-94 

-Follow-up pequeno 
 

- 50% dos estudos sem diagnóstico 
histológico (braço SBRT) 
 
- 15% de upstage linfonodal no braço 
cirúrgico (isto não consegue ser 
balanceado entre os grupos) 

 Mortalidade por câncer de pulmão ( cancer-specific survival)  
 
 



Chen H et al. Int J Radiation Oncol Biol Phys 2018;101: 186-94 

- Mortalidade por câncer de 
pulmão ( cancer-specific 
survival) estratificada por tipo 
de cirurgia 

 Mortalidade por câncer de pulmão ( cancer-specific survival)  
 
 



Paul S et al. BMJ 2016;354:i3570 

HR=  1,47 (0,95-2,28) HR=  1,32 (0,77-2,26) 

-Dados do SEER - Medcare ( EUA) 

 

 

- Coorte completa e Propensity 

score 

Tumores de até 2 cm – todos com comprovação histológica 



Paul S et al. BMJ 2016;354:i3570 

HR=  1,47 (0,95-2,28) HR=  1,32 (0,77-2,26) 

-Dados do SEER - Medcare ( EUA) 

 

 

- Coorte completa e Propensity 

score 

Tumores de até 2 cm – todos com comprovação histológica 

Follow – up pequeno 

média = 3,6 anos 

(óbitos por outras 

causas ?) 



Paul S et al. BMJ 2016;354:i3570 

HR=  1,47 (0,95-2,28) HR=  1,32 (0,77-2,26) 

Tumores de até 2 cm – todos com comprovação histológica 

Follow – up pequeno 

média = 3,6 anos 

(óbitos por outras 

causas ?) 

 

- Podemos afirmar 

que a longo prazo a 

mortalidade por 

câncer de pulmão é 

igual ?  



Paul S et al. BMJ 2016;354:i3570 

HR= 2,31 (1,84-2,90) 
HR= 2,1 (1,52-2,89) 

-Dados do SEER - Medcare ( EUA) 

 

 

- Coorte completa e Propensity score 

Tumores de até 5 cm – todos com comprovação histológica 



Chen H et al. Int J Radiation Oncol Biol Phys 2018;101: 186-94 

Desfecho mais útil para perfil de risco diferente entre os grupos estudos ( Cirurgia versus SBRT). Porém: 
  
 

-Follow-up pequeno para afirmar que SBRT tem os mesmos resultados que cirurgia: 10 dos 14 estudos incluídos apresentaram 
média de follow up menor ou igual a 3 anos 

 
- Inclusão de pacientes sem diagnóstico histológico para  SBRT 
 

- 15% de upstage linfonodal dentre os pacientes operados  ( possivelmente esta é uma variável não balanceada entre os grupos ) 
 

 

 Mortalidade por Câncer de Pulmão (cancer–specific disease ) 
 

Cao C et al. J Thorac Cardiovasc Surg  2019; 157: 362-73 



Roteiro 

- Por que pensamos em SBRT para pacientes operáveis ? 

 

-Sobrevida global: cirurgia versus SBRT 

 

-Mortalidade por câncer de pulmão (cancer-specific  

survival): cirurgia versus SBRT 

 

-Risco de upstage mediastinal Cirurgia versus SBRT 

 

-Pacientes com alto risco cirúrgico 

 

 



Krantz et al. Ann Thorac Surg 2017;104:1805-14 

Upstage de acordo com número de linfonodos dissecados 

Estadios clínicos I e II 

 

EC I = 34102 pacientes 

 

ECII = 17256 pacientes 

 

National Cancer Database 

(EUA) 



Taxa de upstage após linfadenectomia – Estadio  I 

Martin et al. Ann Thorac Surg 2016;101:238-45 



Pignon et al. J Clin Oncol  2008;26:3552-59 



Schneider et al. J Clin Oncol 2017;36:710-19 



Schneider et al. J Clin Oncol 2017;36:710-19 



Roteiro 

- Por que pensamos em SBRT para pacientes operáveis ? 

 

-Sobrevida global: cirurgia versus SBRT 

 

-Mortalidade por câncer de pulmão (cancer-specific  

survival): cirurgia versus SBRT 

 

-Risco de upstage mediastinal Cirurgia versus SBRT 

 

-Pacientes com alto risco cirúrgico 

 

 



Stocks et al. J Clin Oncol 2018;36:642-651 

-Mortalidade em 30 dias após tratamento cirúrgico 
 

- amostra:  74522 pacientes 
 



Stocks et al. J Clin Oncol 2018;36:642-651 

-Mortalidade em 30 dias após tratamento cirúrgico 
 

- amostra:  74522 pacientes 
 



- Estudos randomizados 
 

 

 

 

-  Estudo VALOR (lobectomia + sublobar versus SBRT) 

 

-  Estudo Stable-Mates (sublobar versus SBRT) 

 

 

Perspectivas Futuras 

Paul S et al. BMJ 2016;354:i3570 



- Oferecer cirurgia para todos os pacientes com risco baixo ou moderado para 

ressecção pulmonar após avaliação clínica completa. Por que ? 

 

 

-Maior sobrevida global para os pacientes submetidos a cirurgia 

 

-Mortalidade por câncer de pulmão após SBRT ainda sem resultados sólidos a 

longo prazo 

 

-Perda do benefício de quimioterapia adjuvante em pacientes submetidos a SBRT 

 

- SBRT: Excelente alternativa a cirurgia para pacientes de alto risco cirúrgico, com 

taxas de controle local e sobrevida relevantes 

 

 

 

Recomendação de cirurgia 

doença precoce 

 ( Take Home Messages) 



Muito Obrigado ! 



Stocks et al. J Clin Oncol. 36:642-651 

Estudo feito através do 
National Cancer Database 



Stocks et al. J Clin Oncol. 36:642-651 

Estudo feito através do 
National Cancer Database: 
  
- Amostra heterogênea 

seleção dos pacientes- 
Inoperáveis ? 



Kozower B et al. Ann Thorac Surg.2010;90:875-83 

Amostra= 16753 
pacientes 
 
Lobectomia= 12313 
 
Ressecção sublobar= 
4440 
 
ECOG/Zubrod 0 -1 = 87% 



Kozower B et al. Ann Thorac Surg.2010;90:875-83 



Stocks et al. J Clin Oncol.2018 36:642-651 

Pacientes com índice de comorbidades 
elevado que poderiam ser selecionados 
para o grupo sbrt 
 



Mortalidade 
em 30 dias 

Mortalidade 
em 90 dias 

Stocks et al. J Clin Oncol.2018 36:642-651 



- T1 -  80 % em 5 anos 

- T2 - 62 % em 5 anos 

Su et al. J Thorac Cardiovasc Surg 2014;147:747-53 

Sobrevida livre de doença: 

 

 



Paul S et al. BMJ 2016;354:i3570 

Tumores de até 2 cm – todos com comprovação histológica 

HR= 1,8 (1,33-2,43) 

 

HR= 2,11 (1,67-2,68) 

-Dados do SEER - Medcare ( 

EUA) 

 

 

- Coorte completa e Propensity 

score 



Paul S et al. BMJ 2016;354:i3570 

Tumores de até 5 cm – todos com comprovação histológica 

HR=  2,81 (2,48-3,17) 
HR= 1,92 (1,62-2,26) 

-Dados do SEER - Medcare ( EUA) 

 

 

- Coorte completa e Propensity score 



Schneider et al. J Clin Oncol 2017;36:710-19 

Avaliação de risco envolve alguns parâmetros que banco de dados ou 

trials não conseguem capturar 

 

Avaliação de risco pulmonar é mais objetiva, porém estratificação de risco 

cirúrgico também contempla outras comorbidades, através de uma boa 

avaliação clínica  

 

- Performance Status (ECOG) 

Kozower B et al. Ann Thorac Surg.2010;90:875-83 



Stocks et al. J Clin Oncol.2018 36:642-651 


