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DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE COLETA DE EVIDÊNCIA 

Através da elaboração de três questões clínicas relevantes e relacionadas à 
temática proposta, buscou-se apresentar as principais evidências em relação 
à segurança, a toxicidade e a efetividade das técnicas de radioterapia em 
questão. A população estudada foi composta por pacientes do sexo 
masculino e feminino, de todas as idades, portadores de tumores de reto ou 
do canal anal, independente do tipo histológico, do estadiamento, da doença 
ou da presença de comorbidades. Para tanto, foi realizada uma revisão 
sistemática da literatura nas bases primárias de informação científica 
(Medline - Pubmed; Embase - Elsevier; Lilacs - Bireme; Cochrane Library - 
Registro de Ensaios Controlados). Todos os artigos disponíveis até o dia 31 
de maio de 2013 foram considerados. Os termos de busca utilizados na 
pesquisa foram: (rectal OR rectum OR anorectal OR anal OR anus OR “anal 
canal”), (Radiotherapy, Conformal OR "3D radiotherapy" OR "tri-dimensional 
radiotherapy" OR "3D RT" OR "CRT" OR Radiotherapy, Conventional OR "2D 
radiotherapy" OR "bi-dimensional radiotherapy" OR “two dimensional 
radiotherapy” OR "standard radiotherapy" OR "2D RT"), (Radiotherapy, 
Intensity-modulated OR "IMRT” OR “intensity modulation” OR “intensity 
modulated"). Os artigos foram selecionados a partir da avaliação crítica 
utilizando os instrumentos (escores) de propostos por Jadad e Oxford; foram 
usadas as referências com maior grau de evidência. As recomendações 
foram elaboradas a partir de discussão com o grupo elaborador composto por 
três membros da Sociedade Brasileira de Radioterapia. A diretriz foi revisada 
por um grupo especializado, independente, em diretrizes clínicas baseadas 
em evidências. Após a sua finalização, a diretriz foi colocada em consulta 
pública por 15 dias e as sugestões encaminhadas para os elaboradores para 
a avaliação e consideração no texto final. 

 

GRAU DE RECOMENDAÇÃO E FORÇA DE EVIDÊNCIA: 

A: Estudos experimentais ou observacionais de melhor consistência 

B: Estudos experimentais ou observacionais de menor consistência 

C: Relatos de casos (estudos não controlados). 
D: Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos, estudos 
fisiológicos ou modelos animais. 

 

OBJETIVO 

Avaliar a técnica mais adequada de radioterapia para o tratamento dos 
pacientes com tumores primários do reto e do canal anal. 
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CONFLITO DE INTERESSE 

Nenhum conflito de interesse declarado 

 

INTRODUÇÃO 

A radioterapia é utilizada em pelo menos uma fase dos tratamentos 

nos tumores malignos de reto e canal anal. 

No câncer de reto, a terapia combinada (radioterapia, quimioterapia e 

cirurgia) é recomendada para a maioria dos pacientes. A radioterapia é 

realizada antes da cirurgia (neoadjuvante), com o intuito de reduzir o volume 

tumoral e facilitar a sua ressecção, aumentando-se também a chance de 

anastomose precoce e o controle local; após a cirurgia (adjuvante), nos 

tumores estadiados como localmente avançados e nos pacientes com 

margens positivas; e como tratamento paliativo, nos tumores irressecáveis e 

em pacientes com alto risco cirúrgico1, 2(B). 

No câncer de canal anal, a radioterapia é o tratamento padrão para 

todos os casos, exceto nos estádios T1N0M03(A).  

A radioterapia evoluiu nas últimas décadas graças aos avanços dos 

sistemas computadorizados que permitem o reconhecimento das estruturas 

internas do corpo. Esse reconhecimento é realizado antes do início do 

tratamento pelo exame de imagem do paciente, em geral a tomografia 

computadorizada, sendo possível agregar outros exames como a 

ressonância magnética ou mesmo o PET-CT. A distribuição mais homogênea 

e precisa da dose de tratamento diária sobre as áreas de doença minimiza a 

irradiação dos órgãos normais e maximiza os efeitos terapêuticos. A 

informação do sistema computadorizado de planejamento é passada ao 

aparelho de radioterapia por um sistema de gerenciamento próprio e viabiliza 

a entrega da dose prescrita. Essa forma de liberação de dose é conhecida 

com técnica conformada. Com o sistema computadorizado de planejamento é 

possível mensurar a distribuição da dose de radiação no interior do corpo do 

paciente, além de proporcionar a avaliação da qualidade do tratamento 

através de gráficos (histogramas) que mostram a distribuição da dose. Os 

histogramas dose-volume permitem o estudo da melhor distribuição de dose 

sobre a doença, mantendo estas doses dentro dos limites de tolerância dos 

órgãos sadios adjacentes à área do tumor. Isso permite termos a informação 

da potencial toxicidade desses órgãos e se o tumor está sendo 

adequadamente tratado4(D). 
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Na região pélvica, onde se encontra vários órgãos sensíveis à 

radiação, como o próprio reto e a bexiga, o emprego da radioterapia 

conformada torna-se a técnica minimamente recomendada para segurança 

do paciente4,5(D). 

Foi criada uma padronização de limite de dose por volume de órgãos 

normais, publicada em 2010, chamada QUANTEC, (sigla inglesa 

“Quantitative Analysis of Normal Tissue Effects in the Clinic”)5(D). Atualmente 

é recomendada internacionalmente como guia prático para realização de 

radioterapia em todas as áreas e sistemas do corpo. Só é possível mensurar 

essa dose utilizando sistemas computadorizados de planejamento, inerentes 

à técnica conformada. 

A radioterapia convencional é inadequada para o tratamento de 

tumores localizados em órgãos internos, visíveis apenas com exames de 

imagem como tomografia computadorizada, ressonância magnética ou PET-

CT. Considerando que a região pélvica possui órgãos sensíveis à radiação, a 

técnica com radioterapia convencional não fornece qualquer informação 

sobre distribuição de dose nesses órgãos. 

Mais além, embora a técnica conformada permita avaliar a dose nos 

locais irradiados, não propicia maneiras de proteger os órgãos muito 

próximos das áreas a serem tratadas e com risco da irradiação indesejada. 

Para solucionar este problema foi desenvolvida a técnica de modulação do 

feixe de radiação (IMRT). Esta permite que a dose prescrita possa se 

“moldar” à forma do local a ser irradiado, permitindo máxima proteção das 

áreas onde não se deseja tratar. 

 

1- Há superioridade na irradiação de tumores de reto ou canal anal com 

IMRT em relação à radioterapia conformada ou convencional?  

Tumores do reto 

Estudos dosimétricos mostram superioridade da IMRT em relação à 

radioterapia conformada ou convencional em alguns quesitos, tais como, 

menor irradiação de alças intestinais, bexiga e genitália masculina com 

menor volume destes órgãos recebendo doses maiores de radiação, além de 

menor tempo de tratamento e melhor ou similar irradiação dos alvos de 

interesse, como leito tumoral e regiões de drenagem linfonodal6-11(B). 
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Tumores do canal anal 

Estudo dosimétrico mostra superioridade da IMRT em relação à 

radioterapia convencional, em alguns quesitos, tais como, menor irradiação 

de alças intestinais, bexiga e genitália com menor volume destes órgãos 

recebendo doses maiores de radiação e irradiação similar dos alvos de 

interesse, como leito tumoral e regiões de drenagem linfonodal12(B). 

 

Recomendação: 

Há superioridade da segurança e distribuição de dose da IMRT em relação à 

radioterapia conformada ou convencional. 

 

 

2- Há menor toxicidade na irradiação de tumores de reto ou canal anal 

com IMRT em relação à radioterapia conformada ou convencional? 

Tumores de reto 

 Menores taxas de complicações gastrointestinais, relacionadas ao 

tratamento com IMRT, são demonstradas quando comparadas às taxas 

observadas com radioterapia convencional, com incidência de diarréia aguda 

grau 2 ou maior de 23% e 48 %, para IMRT e radioterapia convencional, 

respectivamente (p = 0,02), e enterite grau 2 ou maior de 6 % e 30 %, para 

IMRT e radioterapia convencional, respectivamente (p = 0,015)13(B). 

 

Tumores de canal anal 

Estudos mostraram taxas menores de complicações gastrointestinais, 

hematológicas e mucocutâneas, relacionadas ao tratamento com IMRT, se 

comparadas às taxas observadas com radioterapia conformada ou 

convencional, além de menor incidência de pausa no tratamento em função 

destas complicações14,15 (B) . 
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Em um estudo que avaliou a utilidade de IMRT para redução de 

toxicidade no tratamento combinado de radioterapia com quimioterapia para 

o câncer de canal anal demonstrou baixas taxas de complicações 

gastrointestinais, hematológicas e cutâneas, além de menor incidência de 

pausa no tratamento em função destas complicações16(B). Outro estudo 

demonstrou incidência de complicações hematológicas aguda grau 2 ou 

maior de 73 % e 85 %, para IMRT e radioterapia convencional, 

respectivamente (p = 0,032),  complicações dermatológicas grau 3 ou maior 

de 23 % e 49 %, para IMRT e radioterapia convencional, respectivamente (p 

< 0,0001) e complicações gastrointestinais e geniturinárias grau 3 ou maior 

de 21 % e 37 %, para IMRT e radioterapia convencional, respectivamente (p 

= 0,0052), além de menor tempo de pausa no tratamento em função destas 

complicações (43 versus 49 dias, para IMRT e radioterapia convencional, 

respectivamente, [p < 0,0001])16(B),17(A). 

 

 

Recomendação: 

Com IMRT há menor toxicidade na irradiação de tumores de reto, 

principalmente em relação a diarréia aguda. A IMRT mostrou menor 

ocorrência de complicações hematológicas, dermatológicas, gastrointestinais 

e geniturinárias.  

 

 

3- Há diferença de eficácia na irradiação de tumores de reto ou canal 

anal com IMRT em relação à radioterapia conformada ou convencional?  

 

Tumores de reto 

 Os estudos com IMRT demonstram índices de controle local 

comparáveis àqueles obtidos em estudos com radioterapia, conformada ou 

convencional, com redução da toxicidade aguda e tardia1,2,13(B). Não há 
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diferença clara de eficácia no controle tumoral mensurável entre as técnicas 

de IMRT e conformada ou convencional no momento atual, através de estudo 

prospectivo e randomizado. 

 

Tumores de canal anal 

Estudos demostraram melhores ou similares taxas de sobrevida 

relacionadas ao tratamento com IMRT, se comparadas às taxas observadas 

com radioterapia convencional. A sobrevida global, sobrevida livre de 

recorrência e sobrevida livre de metástase à distância equivalentes em 2 

anos18(B). Outro estudo obteve resultados similares, com melhor sobrevida 

global (88 % versus 52 %, para IMRT e radioterapia convencional, 

respectivamente, [p < 0,01]), controle loco-regional (92 % versus 57 %, para 

IMRT e radioterapia convencional, respectivamente, [p < 0,01]) e sobrevida 

livre de recorrência (84 % versus 57 %, para IMRT e radioterapia 

convencional, respectivamente, [p < 0,01]) em 3 anos15(B). Não há diferença 

clara de eficácia no controle tumoral mensurável entre as técnicas de IMRT e 

conformada ou convencional no momento atual, através de estudo 

prospectivo e randomizado. 

 

 

Recomendação: 

Não há diferença de eficácia no controle tumoral de reto ou canal anal 

mensurável entre as técnicas de IMRT e conformada ou convencional.   

 

Síntese da Evidência 

Em termos de evolução técnica, o advento da IMRT representou um 

avanço importante na medicina para distribuir a radiação de forma mais 

precisa e segura aos pacientes, principalmente em áreas com órgãos 

normais sensíveis à radiação, como a região pélvica. 
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Embora não haja nível 1 de evidência de maior curabilidade com 

IMRT, quando comparada à radioterapia conformada ou convencional, a 

possibilidade de que a dose prescrita possa se “moldar” à forma do local a 

ser irradiado, permitindo máxima proteção das áreas onde não se deseja 

tratar é importante o suficiente para justificar a recomendação da IMRT como 

técnica preferencial para diminuir as chances de complicações de pacientes 

portadores de tumores primários do reto e do canal anal. 
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