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RESUMO
Introdução: Metástases cervicais com tumor primário de
origem desconhecida são um problema raro cuja abordagem
permanece um desafio diagnóstico e terapêutico.
Objetivo: analisar retrospectivamente os resultados e fatores
prognósticos nesse grupo de pacientes.
Método: Um total de 22 pacientes foi avaliado
retrospectivamente. Gênero, idade, hábitos de tabagismo e
etilismo, nível cervical da doença, estadiamento conforme a
classificação TNM, sintomas, tempo de queixa, achados
histopatológicos, dose de radioterapia, incidência de recidiva
tumoral e o curso da doença foram considerados.
Esvaziamento cervical radical modificado e radioterapia
adjuvante foram o tratamento de escolha.
Resultados: A idade média foi de 62,5 anos e a proporção
masculino:feminino foi de 10:1. Doze pacientes foram
estadiados como N2a. O nível II foi a única região metastática
em 17 pacientes. Carcinoma espinocelular foi detectado em
18 casos. Invasão extracapsular grosseira de linfonodos foi
encontrada em 9 pacientes durante a cirurgia, enquanto
invasão extracapsular microscópica foi detectada em 10
espécimes histopatológicos. Todos os pacientes foram
submetidos à radioterapia adjuvante. O sítio do tumor primário
foi encontrado, durante o seguimento, em 3 pacientes. Cinco
pacientes desenvolveram recidiva regional e seis pacientes
apresentaram metástase a distância. Dois pacientes
desenvolveram segundo tumor primário e a sobrevida
específica para a doença foi de 36,4%.
Conclusão: A sobrevida global a 5 anos foi de 21,4%.
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ABSTRACT
Background: Cervical metastasis of unknown origin is a rare
problem whose management remains a diagnostic and
therapeutic challenge. Our aim is to analyse retrospectively
the results and prognostic factors in such a group of patients.
Methods: A total of 22 patients were retrospectively studied.
Gender, age, smoking and drinking habits, cervical level of
disease, stage according to TNM, symptoms, time of
complaints, histological findings, radiation therapy dose,
incidence of tumor recurrence, and course of the disease were
considered. Radical modified neck dissection and adjuvant
radiation therapy were performed.
Results: The mean age was 62.5, and the men:women ratio
was 10:1. Twelve patients were staged as N2a. Level II was
the only region of metastatic node in 17 patients. Squamous
cell carcinoma was detected in 18 cases. Gross extracapsular
invasion of the lymph node was found in 9 patients during the
surgery, whereas microscopic extracapsular invasion was
found in 10 pathological specimens. All the patients underwent
adjuvant radiation therapy. The site of the primary tumors was
found during the follow-up in 3 patients. Five patients
developed recurrent cervical metastasis and 6 patients
presented distant metastasis. Two patients developed second
primary tumor. The overall 5-year survival rate was 22.7% and
the disease specific survival was 36.4%.
Conclusion: The overall 5-year survival rate was 21.4%.
Key words: cervical metastasis, primary site, survival,
unknown primary, squamous cell carcinoma, neck dissection.
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INTRODUÇÃO
Metástase cervical com tumor primário de origem
desconhecida é um problema raro, constituindo de 3% a 9%
de todos os cânceres de cabeça e pescoço1. Metástase
cervical está associada a um pior prognóstico. Enquanto
Volkmann, em 1882, primeiro descreveu metástases em
linfonodos cervicais sem tumor primário diagnosticado2,
Commes et al. primeiro definiram essa situação como
carcinoma de primário oculto, em 19573. A abordagem dessa
condição ainda permanece como um desafio diagnóstico e
terapêutico.
O objetivo deste estudo é analisar
retrospectivamente os resultados e fatores prognósticos em
um grupo de pacientes com metástase cervical com sítio de
primário do tumor desconhecido, submetidos ao tratamento
combinado de cirurgia e radioterapia adjuvante.

CASUÍSTICA E MÉTODO
Um total de 22 pacientes com metástases cervicais
com tumor primário de origem desconhecida foi identificado
retrospectivamente no Serviço de Cirurgia de Cabeça e
Pescoço do Ana Costa Hospital e no Setor de Cirurgia de
Cabeça e Pescoço da Irmandade da Santa Casa da
Misericórdia de Santos, de janeiro de 1997 a dezembro de
2001. Os seguintes aspectos foram considerados: gênero,
idade, hábitos de tabagismo e etilismo, nível cervical da
doença, estadiamento conforme a classificação TNM,
sintomas, tempo de queixa, achados histopatológicos, dose
de radioterapia, incidência de recidiva tumoral e o curso da
doença.
A abordagem diagnóstica de todos os 22 pacientes
incluiu história clínica completa e exame físico e loco-regional
por dois médicos assistentes dos serviços, telelaringoscopia
peroral e nasofibroscopia, tomografia computadorizada
cervical, endoscopia esofagiana, punção aspirativa por
agulha fina em se necessário, biópsia a céu aberto de
linfonodo comprometido clinicamente, exame sob narcose
imediatamente antes da cirurgia e amigdalectomia ipsilateral
às metástases durante o procedimento. Consultas
interdisciplinares adicionais foram solicitadas, conforme a
necessidade.
Esvaziamento cervical radical modificado e
radioterapia adjuvante, incluindo ambos os lados do pescoço
e regiões parotídeas foram realizados em todos os pacientes.
Um seguimento periódico rigoroso foi executado.

RESULTADOS
A idade média dos pacientes foi de 62,5 e 90,9%
eram do gênero masculino, com uma proporção
masculino:feminino de 10:1. Todos os pacientes haviam-se
queixado de uma massa no pescoço e oito apresentaram
perda ponderal progressivo recente. O tempo médio entre os
primeiros sintomas e a realização do diagnóstico da doença
foi de 2,6 meses. Onze pacientes eram tabagistas crônicos
importantes, enquanto nove eram etilistas crônicos
importantes. Doze pacientes foram estadiados como N2a. O
nível II foi a única região acometida por adenopatia
metastática 17 pacientes. Carcinoma espinocelular foi
detectado em 18 casos. Invasão extracapsular grosseira de
linfonodo foi encontrada em 9 pacientes durante a cirurgia,
enquanto invasão extracapsular microscópica foi encontrada
em 10 espécimes histopatológicos. Todos os pacientes foram
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submetidos à radioterapia adjuvante, cujas doses variaram de
4.500 a 7.560 cGy. As características clínicas e demográficas
dos 22 pacientes são apresentadas na tabela 1.
Tabela 1 - Características de 22 pacientes com metástase cervical
com tumor primário oculto.
Aspecto

n

%

Gênero
Masculino
20
90,9
Feminino
2
9,1
Idade média (mínima-máxima)
62,5 (44-76)
Sintomas
Nódulo no pescoço
22 100
Perda ponderal
8
36,4%
Tempo médio de queixa (mín.-máx.) 2,6 months (1-6)
Tabagismo
11
50
Etilismo
9
40,9
Estadiamento patológico cervical
N1
1
4,5
N2a
12
54,5
N2b
3
13,6
N3
6
27,3
Nível cervical do linfonodo acometido
I
2
9,1
II
17
77,3
II, III
2
9,1
IV
1
4,5
Diagnóstico histopatológico
Carcinoma espinocelular
18
81,8
Carcinoma indiferenciado
3
13,6
Adenocarcinoma salivar
1
4,5
Invasão extracapsular grosseira
9
40,9
Invasão extracapsular microscópica
10
45,5
Dose média de radioterapia (mín.-máx.)
5.523 cGy (4.500-7.560)
Achado posterior ao tratamento do tumor primário
Tonsila palatina
2
9,1
Nasofaringe
1
4,5
Recidiva
11
50
Tempo médio de recidiva (mín.-máx.)
14 meses (6-33)
Regional
5
22,7
A distância
6
27,3
Segundo tumor primário
2
9,1
Sobrevida global a 5 anos
5
21,4

O sítio do tumor primário foi encontrado durante o
seguimento em três pacientes, sendo dois em tonsila palatina
e um em nasofaringe. Os tumores primários foram
diagnosticados após um período de 6 a 21 meses após o
tratamento ser completado. A detecção ocorreu em exame
periódicos de rotina e confirmados por biópsia e exame
histopatológico. Durante o seguimento, cinco pacientes
(22,7%) desenvolveram recidiva metastática cervical e seis
pacientes (27,3%) apresentaram metástase a distância,
sendo quatro em pulmões. Dois pacientes desenvolveram
segundo tumor primário (em prega vocal e no soalho da
boca), que foram resgatados cirurgicamente com sucesso
logo após a detecção precoce. A sobrevida global a cinco
anos foi 21,4% e a sobrevida específica para a doença a cinco
anos foi de 36,4%,.

DISCUSSÃO
Ainda existe controvérsia acerca da extensão da avaliação
necessária para pacientes portadores de carcinoma
metastático cervical com tumor primário oculto. Visando
encontrar o tumor primário, uma história e exame clínico locoregional das vias aerodigestivas superiors completos foram
realizados por dois médicos assistentes, com palpação
cuidadosa das tonsilas palatinas e da base da língua. ion

required for patients with metastatic carcinoma in the neck
with an unknown primary. Além disso, nossa rotina prévia ao
tratamento inclui telelaringoscopia peroral e nasofibroscopia
e tomografia computadorizada cervical, de faringe e seios da
face como métodos de imagem auxiliares além de
endoscopia de esôfago, com eventual biópsia de áreas
suspeitas. Biópsia aspirativa por agulha fina e, se necessário,
biópsia a céu aberto, são as próximas etapas. Realizamos
exame sob narcose imediatamente anterior ao esvaziamento
cervical, bem como amigdalectomia ipsilateral à adenopatia
cervical, durante o procedimento. Existe discordância acerca
da realização de amigdalectomia ipsilateral ou bilateral4.
Amigdalectomia bilateral é advogada quando adenopatia
metastática é encontrada nas regiões submandibular,
subdigástrica e jugular, sendo que o tumor primário foi
detectado em 23 de 87 pacientes após falha nas abordagens
diagnósticas de rotina5.
Biópsias randomizadas de sítios de mucosa de cabeça e
pescoço são recomendadas como rotina por alguns autores6.
Diagnóstico por imagem com tomografia computadorizada ou
ressonância magnética é recomendada. Em um trabalho de
revisão sistemática, concluiu-se que tomografia com emissão
de pósitrons (FDG-PET scan) detecta tumores primários
entre 5% e 25% dos casos, com um acurácia de 69%7.
Entretanto, o método não é amplamente disponível e o custo
é elevado.
O diagnóstico histopatológicos mais freqüente é de
carcinoma espinocelular (65%), carcinoma indiferenciado
(14%) e adenocarcinoma (13%) 8 . Em caso de
adenocarcinoma, a investigação do tumor primário deve
excluir ovário, mama, pâncreas, intestinos e próstata9.
Em caso de tumores menores, radioterapia
exclusive em alta dose ou cirurgia parecem ter resultados
semelhantes. Se um esvaziamento cervical é realizado,
radioterapia adjuvante deve ser indicada, no mínimo, para
pacientes portadores de doença cervical N2 e N3 ou em
casos nos quais ocorra invasão de tecido conjuntivo
circunjacente, envolvimento de múltiplos linfonodos ou
invasão extracapsular. Em tais situações, pacientes
submetidos a tratamento combinado de cirurgia com
radioterapia apresentam uma mediana de sobrevida duas
vezes maior que aqueles pacientes tratados por radioterapia
exclusiva8. Ambos os lados do pescoço e toda a região de
mucosa faríngea devem fazer parte do campo de irradiação. A
cavidade oral pode ser excluída devido à localização da
doença linfonodal4.
A sobrevida global a cinco anos desses pacientes
varia de 16 a 50%1,10 Encontramos um índice de 21,4%. A
sobrevida específica para a doença a cinco anos foi de 36,4%,
o que está de acordo com os achados de outros autores1,8,10,11.
O nível linfonodal mais freqüentemente envolvido é
o nível II, seguido pelo III12. Se os linfonodos metastáticos
ocorrem em nível cervical alto (I-III) com diagnóstico
histopatológico de carcinoma espinocelular, o sítio primário
provavelmente será encontrado na região da cabeça e
pescoço. Metástases em níveis mais caudais do pescoço (IVVI) predizem fortemente que o tumor deverá ser encontrado
ulteriormente em algum sítio abaixo das clavículas8. O
prognóstico dos pacientes com metástase cervical de
carcinoma nas regiões alta e média do pescoço é muito mais
favorável que o prognóstico daqueles pacientes com tumor
primário em outras localizações13. O prognóstico é também
pior para pacientes estadiados como N2c e N38,10 e este foi
considerado como o mais importante fator prognóstico8.
O tumor primário é encontrado em 10% a 40% dos
pacientes após o tratamento. Mais de 70% são localizados na
região de cabeça e pescoço, se a doença está presente nos
níveis alto e médio cervicais. Menos 20% dos tumores

primários localizam-se em tireóide e pulmões8, 11,14,15.
Encontramos o tumor primário em três pacientes (13,6%),
sendo dois na tonsila palatina ipsilateral e um na nasofaringe.
O achado do tumor primário various de 9 a 18 meses após a
conclusão do tratamento. Se o tumor primário é encontrado
no curso da doença, os indices de sobrevida são piores10.

CONCLUSÃO
A sobrevida global a 5 anos foi de 21,4%.
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