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Apresentação

Prezado (a) leitor (a),
A neoplasia pulmonar está relacionada ao maior número óbitos entres todas as neoplasias e seu
diagnóstico é frequentemente tardio, motivado pelos sintomas relacionados a doença se apresentar
habitualmente em fase mais avançada e não é infrequente que o diagnóstico seja feito somente
pelos sintomas causados pelas metástases.
No PP desde mês apresentamos dois casos de acometimento pouco frequente de metástase por
carcinoma pulmonar não pequenas células e a abordagem frente a este achado.
Espero que tenham uma boa leitura.
Dr. Aldo Agra de Albuquerque Neto.
Editor-chefe do Pneumologia Paulista.
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Metástase atípica em carcinoma pulmonar
não pequenas células
Carolina Salem Tamesawa1, Laura Deltreggia2, Aristóteles de Souza Barbeiro2, Lair Zambon2,
Maurício Wesley Perroud Júnior2
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Caso Clínico 1
Paciente do sexo feminino, 31 anos, com queixa de dor
em olho direito e cefaleia holocraniana progressiva há
30 dias, associada a baixa acuidade visual que piorara
há 1 semana. Relatava perda ponderal de 15 quilos em 6
meses. Inicialmente, procurou atendimento na cidade de
origem de onde foi encaminhada, com hipótese de
descolamento de retina, para o serviço de Oftalmologia
do Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp que constatou
descolamento inferior de retina e massa em aspecto de
cuba não pigmentada nasal ao disco no olho direito e
olho esquerdo sem alterações. Paciente tabagista ativa
13 anos/maço e sem outras comorbidades.
A Tomografia Computadorizada (TC) de crânio
evidenciou lesão expansiva na região superomedial do
globo ocular direito protuindo no interior da cavidade
vítrea, sem acometimento externo do nervo óptico ou de
outras estruturas do sistema nervoso central. O PET-CT de
estadiamento (Figura1) evidenciava-se massa pulmonar
heterogênea, com densidade de partes moles e
hipocaptação central (necrose) no lobo médio medindo
6,8 cm no maior diâmetro e sem plano de clivagem com
hilo pulmonar (SUV=17,0), linfonodos e linfonodomegalias
mediastinais nas cadeias pré-vascular, paratraqueais
superior e inferior bilateralmente, hilar pulmonar direita
e subcarinal, medindo até 1,6 cm paratraqueal superior à
direita (SUV=16,9- subcarinal); além de metástases em
músculo íliopsoas esquerdo, pâncreas, lesões ósseas e
globo ocular (SUV=14,7) (Figura 2).
Não apresentava lesão endobrônquica visível à
fibrobroncoscopia e a biópsia transbrônquica da lesão
em lobo médio confirmou o diagnóstico
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anatomopatológico de adenocarcinoma de pulmão com
pesquisa negativa para mutação EGFR, ALK e ROS1.
Devido ao estadiamento clínico, IVB (T3N3M1C),
manteve o seguimento no Serviço de Oncopneumologia do
HC Unicamp.
Na primeira consulta de avaliação para tratamento
oncológico, apresentava KPS 60% com dor intensa em
hemitórax direito, refratária a opioides, dispneia aos
mínimos esforços, tosse com expectoração amarelada e
febre, além de sinais de derrame pleural no raio X de
tórax(Figura 3). Internada para tratamento do quadro
infeccioso, a toracocentese confirmou a hipótese de
empiema pleural com a saída de líquido purulento com
pH 6,34, leucócitos 21.7600 mm3, glicose 21 mg/dL, LDH
41734 U/L e cultura positiva para Haemophilus influenzae,
Parvimonas micra, Prevotella denticola, Streptococcus oralis.
Realizada a drenagem de tórax em selo d’água e
antibioticoterapia com cefepime e metronidazol com boa
resposta e alta após 20 dias.
Em regime ambulatorial, foi encaminhada para
quimioterapia citotóxica com cisplatina e paclitaxel
associada à radioterapia paliativa em órbita direita (RT
3D), e injeção intravítrea de bevacizumabe com equipe da
oftalmologia. Apesar da quimioterapia, a paciente evoluiu
com sinais de metástase em olho esquerdo, tratada com
radioterapia com o objetivo de limitar a expansão da lesão
e preservar a acuidade visual.
Durante o 3º ciclo de quimioterapia, a paciente
apresentou piora do status performance (KPS 30%) com
dor abdominal difusa, sendo diagnosticada com: nova
lesão hepática hipovascularizada em segmento VIII,
medindo 1,5 cm; lesão nodular sólida em glândula adrenal
esquerda, medindo 1,2 cm; múltiplos linfonodos junto a
pequena curvatura gástrica, peripancreáticos;
espessamento nodular do peritônio e pequena quantidade
de líquido livre em cavidade, característicos de
carcinomatose peritoneal, além de múltiplas lesões
5

Fig 1 - PET TC com massa pulmonar hipercaptante no lobo médio.

sólidas nodulares em pâncreas (aumento em número em
comparação com PET-CT anterior); todos os achados
compatíveis com acometimento secundário neoplásico,
denotando progressão da doença.

Caso Clínico 2

Fig 2 - PET TC com eesão hipercaptanre no globo ocular

Fig 3 - Radiografia de tórax com volumoso derrame pleural a direita.
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Paciente do sexo feminino, 59 anos, assintomática,
durante exames de rotina foi encontrado uma massa em
lobo inferior do pulmão esquerdo (LIE) no raio X de tórax.
A paciente não possuía comorbidades e negava tabagismo.
O PET-CT realizado na sequência evidenciou a massa
pulmonar com 5,0x4,0x3,5 cm no LIE e linfonodo
mediastinais em cadeias paratraqueais subcarinais,
inferiores e bilaterais, no ligamento pulmonar inferior
esquerdo e paraórticos descendentes e linfonodo no hilo
pulmonar esquerdo.
Foi submetida, em outro serviço, a lobectomia de LIE e
esvaziamento de linfonodos mediastinais. O exame
anatomopatológico revelou adenocarcinoma de pulmão,
estadiamento patológico pT2b pN2. A pesquisa de mutação
EGFR foi positiva para deleção no éxon 19 e não foram
identificadas mutações nos genes KRAS, NRAS, BRAF e ALK.
Para pesquisa de PDL-1 foi observada expressão de 30%.
Após a cirurgia, foi encaminhada ao serviço
de Oncopneumologia do HC Unicamp para tratamento
adjuvante (4 ciclos de carboplatina+paclitaxel e
radioterapia em mediastino 4500 cGy 3D sequencial).
No PET-CT pós-quimioterapia apresentava opacidades
em vidro fosco e espessamento intersticial interlobular em lobo superior esquerdo (LSE), correspondendo
a pneumonite pós radioterapia.
Um ano após o término da quimioterapia, iniciou com
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cefaleia holocraniana e escotomas, sem outros sintomas.
A TC de crânio não evidenciou alterações, e seguiu
investigação com oftalmologista em outro serviço. Este
realizou mapeamento retiniano que demonstrou uma
lesão sub-retiniana macular de aspecto esbranquiçado e
elevado. O ultrassom ocular evidenciou uma lesão sólida
sobreposta de parede ocular posterior e com sinais
sugestivos de metástase de coroide.
Na sequência foi realizado um PET-CT que apresentava
novas áreas de hipermetabolismo no úmero esquerdo, 7º
arco costal esquerdo e coluna vertebral, sem evidência de
lesão hipermetabólica na retina esquerda, porém não
podendo excluir acometimento metastático subcentimétrico. Devido progressão de doença, iniciado Gefitinibe
250mg/dia.
Em consulta com oftalmologia HC Unicamp, mostrou
regressão da lesão em olho esquerdo, com aspecto
cicatrizado, sem sinais de atividade e sem lesões da
coróide, a conduta foi expectante.
Após 3 meses de Gefitinibe 250 mg/dia, a paciente
referia melhora dos sintomas visuais. Em novo PET-CT foi
notada a remissão da doença, não se observando lesões
metastáticas em úmero esquerdo, coluna vertebral, sacro
e ilíaco esquerdo, sem sinais de doença ativa.

Discussão
O câncer de pulmão é a principal causa de mortalidade
entre todas as neoplasias.1,2 Em 2018, o Instituto Nacional
de Cancer (INCA) estimou que entre todas as neoplasias,
exceto pele não-melanoma, o câncer de pulmão era
responsável por 11,5% e 13,9% dos óbitos,
respectivamente, em mulheres e homens. Para o ano de
2020 é estimado 30.200 novos casos de neoplasia de
pulmão.3 No Brasil, cerca de 70% dos casos apresentam
doença localmente avançada ou metastática no momento
do diagnóstico.4
Os sítios metastáticos mais comuns no câncer de
pulmão são: cérebro, ossos, pulmões, suprarrenais e
fiìgado.4 As metástases oculares são consideradas raras
e ocorrem com maior frequência no sexo masculino e de
forma unilateral, sendo ainda mais rara a apresentação
bilateral. O sítio mais acometido é a coroide. Outros locais
descritos são o corpo ciliar, a íris, a retina neural, o nervo
óptico e, em alguns casos, o vítreo.5,6
Em estudos, a frequência de metástases oculares varia
de menos de 1% a 7%. As taxas mais baixas seriam
explicadas pelo fato da maioria das lesões serem
assintomáticas e as taxas mais altas estariam
relacionadas a estudos em necrópsia e/ou estadios
avançados.7 Além de ocorrer mais frequentemente em
pacientes com adenocarcinoma, níveis séricos elevados
de biomarcadores – CEA, CA-153 e PSA total – teriam um
valor preditivo positivo para metástase ocular em
pacientes idosos.8
O principal achado clínico é a visão turva ou distorcida
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em um ou ambos os olhos, sendo dor ocular um sintoma
incomum. Para fins de diagnóstico e terapia, os exames
de imagem são recomendados. A fotografia com lâmpada
de fenda é usada para documentar acometimento
do segmento anterior e a fotografia do fundo com
angiografia pode detectar tumores multifocais pequenos
ou ocultos. A tomografia computadorizada e/ou
ressonância magnética avaliam melhor as lesões em
órbita. A biópsia aspirativa por agulha fina, por vezes,
também é utilizada como uma técnica confiável e segura.6
Antes da terapia alvo e da imunoterapia para câncer de
pulmão, o rastreamento de metástases oculares foi
considerado como tendo um benefício limitado, apesar
da maior incidência em pacientes com doença avançada,
devido à baixa expectativa de vida destes pacientes.9
Entretanto, nas últimas duas décadas, o tratamento do
câncer de pulmão cada vez mais guia-se para uma
medicina personalizada, de acordo com alterações
genéticas do tumor de cada paciente, em comparação com
o uso empírico da terapia citotóxica, que foi considerada
por muito tempo como primeira linha, exclusivamente.10
Atualmente, o tratamento do câncer de pulmão não
pequenas células guiam-se pela pesquisa de PD-L1 e, para
os de histologia não-escamosa, a pesquisa de mutação de
EGFR, BRAF, ROS, NTRK e fusaÞo de ALK.11
A presença de mutação do EGFR (epidermal growth factor
receptor) pode ser encontrada em até 20% das neoplasias
de pulmão não pequenas células, sendo as mutações mais
comuns EGFR L858R e deleção do éxon 19 do EGFR. Com a
presença da mutação o tratamento baseia-se nos
inibidores da tirosina quinase EGFR (EGFR-TKIs), entre
eles erlotinibe, gefitinibe, afatinibe, dacomitinibe e
osimertinibe. A importância dessa terapia é o aumento do
tempo livre de progressão da doença em comparação com
a quimioterapia a base de platina.12
A quimioterapia sistêmica é mais eficaz no tratamento
de metástases oculares, quando são tumores quimiossensíveis, como o carcinoma de pequenas células.6 Já para
neoplasia de não pequenas células há relatos de casos
com resultados de reversão de metástase em coroide com
o uso de bevacizumabe, um anti-VEGF.13 Quimioterapia,
fotocoagulação, criocirurgia e ressecção cirúrgica estão
entre as opções disponíveis frente as metástases oculares,
atualmente.
A radioterapia, em sua maioria, permite que os
pacientes tenham melhor qualidade de vida, com
restauração ou preservação da visão.6 A radiação age
destruindo o DNA das células cancerígenas e destruindo
os vasos ao redor do tumor, consequentemente também
afeta os tecidos normais justapostos. O tipo de
radioterapia pode ser tanto pela braquiterapia como pela
terapia de radiação de feixe externo (EBRT). Como
repercussão, aumenta a chance de retinopatia, devido
cada estrutura ocular é responsiva a uma dose específica
de radiação, e em longo prazo, conforme a aumento da
7

sobrevida dos pacientes, reincidência de tumor no local.6
A ocorrência de metástases oculares é maior em
pacientes com doença avançada e nos casos de
adenocarcinoma; tipo histológico que passou a ser o mais
frequente nos últimos 15 anos. Essas duas características
associadas à melhora na sobrevida obtida a partir das
novas modalidades terapêuticas, a terapia alvo molecular
e a imunoterapia, sugerem que os pacientes recémdiagnosticados poderiam ser beneficiados por uma rotina
de rastreamento de metástase ocular.
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