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A decisão de utilizar segmentectomia em vez de lobectomia para o tratamento definitivo do
câncer de pulmão em estágio I é afetada por uma série de aspectos, diagnósticos e funcionais
pré-operatórios do paciente. Certamente, a patologia clínica de base deve ser acuradamente
avaliada por estudos de imagem pré-operatórios (CT e PET CT) e intervenções minimamente
invasivas (i. e. mediastinoscopia e alternativamente o EBUS).
Apesar destas medidas pré-operatórias para identificar com acurácia a doença de verdadeiro
estágio I antes da exploração cirúrgica, pode ocorrer uma discrepância entre os estágios
clínicos e patológicos em 15-35% dos pacientes.
Outras decisões pré-operatórias para considerar segmentectomia em vez de lobectomia estão
relacionadas ao tamanho e localização anatômica da lesão, verificadas pela tomografia. A
intensidade de absorção do isótopo do PET avaliada de acordo com o SUV, e o Antígeno
Carcinoembriônico pré-operatório (CEA) pode também ser considerado na opção por uma
ressecção mais radical, considerando a piora prognóstica quando há grande atividade
metabólica do tumor. As provas funcionais pulmonares e a idade do paciente, são também
considerações pré-operatórias, afetando a decisão de considerar a segmentectomia em vez da
lobectomia para o tratamento cirúrgico de um pequeno câncer periférico do pulmão.
A tomada de decisão intra-operatória, com opção pela segmentectomia sublobar/anatômica
como terapia cirúrgica definitiva para a lesão pulmonar é também afetada por um número de
achados durante o procedimento cirúrgico. Certamente, o achado intra-operatório de uma
lesão que atravessa os limites anatômicos segmentares, efetivamente negando a validade da
realização de uma ressecção anatômica segmental “real” deveria conduzir o cirurgião torácico
a converter para lobectomia como tratamento definitivo.
Esta situação é mais comumente notado em lesões profundas, estendendo-se sobre o
segmento superior do lobo inferior e/ou para os segmentos basais.
Este pode também ser uma preocupação quando abordamos lesão do culmen, muito próximas
ao limite lingular.
Em todas estas circunstâncias, o tamanho da lesão muitas vezes afeta a capacidade de se
realizar uma segmentectomia anatômica adequada, com obtenção de adequadas margens
cirúrgicas. Esta é precisamente a razão pela quais muitos consideram a segmentectomia
somente para o pequeno câncer de pulmão periférico, confirmado estar dentro de limites
anatômicos segmentares.
Outra importante consideração é o achado de invasão da pleura visceral. Mais importante do
que o tamanho do tumor, a presença de invasão da pleura visceral parece determinar
evoluções mais pobres com segmentectomia anatômica comparada com lobectomia para o
câncer de pulmão não pequenas células de estágio IB.
Também, talvez de maior relevância, o achado intra-operatório de envolvimento de nódulos
linfáticos hilares interlobares positivos para câncer deveria conduzir o cirurgião torácico a
realizar lobectomia em vez de segmentectomia. Embora a sobrevida do paciente possa não ser
realmente afetada positivamente pela realização de uma ressecção maior, o controle

locorregional da doença parece ser definitivamente inferior com segmentectomia nesta
situação.
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