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 Os primeiros critérios propostos para a avaliação 

padronizada da resposta à terapêutica em 

ensaios clínicos: 

 1981 - Critérios da World Health Organization (WHO) 

Introdução 



 RECIST 1.0 

 Publicados em Fev/2000  

 Resultam da colaboração de várias instituições 

European Organization for Research and Treatment 

of Cancer (EORTC) 

National Cancer Institute of United States (NCI) 

National Cancer Institute of Canada Clinical Trails 

Group 

http://www.recist.com 

Introdução 



 Os RECIST tiveram como objectivo simplificar e 

padronizar os critérios de reposta tumoral à 

terapêutica 

Pontos – chave na versão 1.0: 

 O tamanho mínimo das lesões mensuráveis 

 O número de lesões a controlar 

 Medidas unidimensionais   carga tumoral global 

 Desenvolvidos na era da terapêutica citotóxica e 

baseados na alteração dimensional do tumor 

Introdução 



 Avanços  

 Terapêutica – anti-angiogénicos 

 Técnicas de imagem – MDCT, RM e PET / PET-CT 

O grande numero de ensaios e de doentes (simplificar)  

 tornaram os critérios RECIST limitados  
 

       Revisão: 
 

  RECIST 1.1 

 Publicados em Janeiro de 2009 

Usados pela maioria dos ensaios clínicos 

Introdução 



Introdução 



Selecção 

 Qd o objectivo é avaliar a resposta tumoral  

 Indivíduos com dça mensurável 
 Pelo menos uma lesão mensurável 

 

 

 Qd o objectivo é avaliar o tempo para a progressão 

 Indiv. com dça mensurável e/ou não mensurável  

http://www.recist.com 



 A avaliação inicial deve ser efectuada o mais 

próximo possível do início do tratamento 

 Nunca mais de 4 semanas 

 

 Deve ser usado o mesmo método e a mesma 

técnica em todo o seguimento 

Métodos de avaliação 

http://www.recist.com 



 TC 
 exame de eleição  

 Acessível 

 Reprodutível 

 RM 
 exame alternativo 

 Reacções adversas ao iodo 

 excepto para o pulmão 

 Radiografia do tórax  
 exame de recurso 

 Lesões bem delimitadas e ≥20mm 

 PET-FDG 
 esclarecimento de novas lesões  

 

 Ecografia 

 

 Marcadores Tumorais  
 Importantes para afirmar RC 

Métodos de avaliação 

http://www.recist.com 



 Lesão metastática ou primitiva 

 bem delimitada  

 com o maior eixo bem identificado 

 Pode ser escolhida como lesão alvo 

 Maior diâmetro  

 ≥ 10 mm ( espessura de corte ≤ 5mm)  

 ≥ 20 mm (espessura de corte =10mm) 

 → maior eixo sempre o dobro da espessura do corte 

Lesão mensurável 



Adenopatia 

eixo curto ≥ 15 mm  
 

Gânglios com  eixo curto ≥15mm  mensuráveis  lesão-alvo 

Gânglios com eixo curto ≥10mm e <15mm  lesão não mensurável 

Gânglios com eixo curto <10 mm  não patológicos 

Lesão mensurável 

04-01-2014: 11mm 03-04-2014: 9mm 

Lesão não - alvo Gânglio não patológico 



 Lesão quistica 

 Metástase quistica na avaliação inicial ≥ 10mm 

→ preferir lesões não quisticas como lesões alvo 

→ excluir quistos simples 

 Lesão óssea  

 Líticas ou mistas com massa de tecidos moles 

→ se o componente de tecidos moles for mensurável 

Lesão mensurável 



 lesões mal limitadas ou pequenas (< 10 mm) 

 adenopatias com eixo curto ≥ 10mm e < 15mm 

 mets ósseas: blasticas ou sem massa de tecidos moles 

 lesão submetida a tratamento local 

 carcinoma inflamatório da mama 

 derrame pericardico, pleural ou peritoneal 

 disseminação leptomeníngea e linfangítica 

 

Lesão não mensurável 



 Maior lesão mensurável e reprodutível 
 bem delimitada com o maior eixo bem identificado 

 sem tendência para confluir 

 fácil de localizar 

 Representativas de todos os orgãos envolvidos 
 máximo de 2 por órgão e de 5 no total 

 Medição no sistema métrico 

 registo  
 maior diâmetro de cada lesão 

 soma do maior diâmetro de todas as lesões-alvo e do menor 
eixo nas adenopatias-alvo (SOD)  

 Referência para a avaliação da resposta tumoral 

Lesão alvo 



Lesões mensuráveis 

10 mm 11 mm 

28-05-2013 

TC de base 

SOD = 21 mm 



Lesão não alvo 

 Todas as outras lesões ou locais de doença 

mensuráveis ou não 

 Não é necessário medi-las 

 Avaliação qualitativa no estudo de base e 

nos exames de seguimento:  

 presença ou ausência 

 progressão inequívoca 



Avaliação da resposta 

1. Avaliação das lesões alvo 

2. Avaliação das lesões não alvo 

1. Lesões mensuráveis 

2. Lesões não mensuráveis 

3. Aparecimento de novas lesões 



Avaliação da resposta 

1. Avaliação das lesões alvo 
 Resposta completa (CR) 

 Desaparecimento de todas as lesões alvo 

 Desaparecimento de adenopatias alvo (eixo curto < 10mm) 

 Resposta parcial (PR) 
 Redução da soma dos diâmetros das lesões alvo ≥ 30% 

 A referência è a avaliação inicial 

 Doença progressiva (PD) 
 Aumento da soma dos diâmetros das lesões alvo ≥ 20% 

 Aumento absoluto mínimo de 5mm 
 A referencia è a menor soma desde o inicio do estudo (Nadir) 

 Doença estável (SD) 
 Não há redução para PR  

 Nem há aumento para DP 

 



Avaliação da resposta 

1. Avaliação das lesões alvo 
 Resposta completa (CR) 

 Desaparecimento de todas as lesões alvo 

 Desaparecimento de adenopatias alvo (eixo curto < 10mm) 

 Resposta parcial (PR) 
 Redução da soma dos diâmetros das lesões alvo ≥ 30% 

 A referência è a avaliação inicial 

 Doença progressiva (PD) 
 Aumento da soma dos diâmetros das lesões alvo ≥ 20% 

 Aumento absoluto mínimo de 5mm 
 A referencia è a menor soma desde o inicio do estudo (Nadir) 

 Doença estável (SD) 
 Não há redução para PR  

 Nem há aumento para DP 



04-01-2013 
18 mm 

16-07-2013 
11 mm 

39% - RP 

11mm 

Avaliação inicial 

18mm 

Resposta parcial 



Avaliação da resposta 

1. Avaliação das lesões alvo 
 Resposta completa (CR) 

 Desaparecimento de todas as lesões alvo 

 Desaparecimento de adenopatias alvo (eixo curto < 10mm) 

 Resposta parcial (PR) 
 Redução da soma dos diâmetros das lesões alvo ≥ 30% 

 A referência è a avaliação inicial 

 Doença progressiva (PD) 
 Aumento da soma dos diâmetros das lesões alvo ≥ 20% 

 Aumento absoluto mínimo de 5mm 
 A referencia è a menor soma desde o inicio do estudo (Nadir) 

 Doença estável (SD) 
 Não há redução para PR  

 Nem há aumento para DP 



Doença progressiva - NADIR 

04-01-2013 
18 mm 

16-07-2013 
11 mm 

39% - RP 

NADIR=11mm 

13-01-2014 
17 mm 

64% - DP 

17mm 
Avaliação inicial 

18mm 



Doença estável 

07-08-2013 

10 mm 11 mm 

10 mm 11 mm 

28-05-2013 

TC de base 

SOD = 21 mm 

TC seguimento 

SOD = 21 mm 

Doença 

estável 



Doença progressiva 

18 mm 17 mm 

11-02-2014 

10 mm 11 mm 

28-05-2013 TC de base 

SOD = 21 mm 

TC seguimento 

SOD = 35 mm 

   59% SOD 

Doença 

progressiva 



Doença estável 

TC de base 

SOD = 200mm 

TC de seguimento 

SOD = 150mm 

   25% SOD 

Doença estável 

30-12-2008 

12-09-2008 



Avaliação da resposta 

2. Avaliação das lesões não alvo  
 Resposta completa (CR) 

 Desaparecimento de todas as lesões não alvo 

 Desaparecimento de todas as adenopatias (eixo curto < 10mm) 

 Normalização dos marcadores tumorais 

 Doença progressiva (PD) 
 Progressão inequívoca de lesões não-alvo  

 Não RC e não DP 
 Persistência de uma ou mais lesões não alvo (e/ou) 

 Manutenção dos marcadores tumorais 

 



Avaliação da resposta 

2. Avaliação das lesões não alvo  
 Resposta completa (CR) 

 Desaparecimento de todas as lesões não alvo 

 Desaparecimento de todas as adenopatias (eixo curto < 10mm) 

 Normalização dos marcadores tumorais 

 Doença progressiva (DP) 
 Progressão inequívoca de lesões não-alvo  

 Não RC e não DP 
 Persistência de uma ou mais lesões não alvo (e/ou) 

 Manutenção dos marcadores tumorais 

 



04-01-2014 03-04-2014 

Não RC e não DP 



Avaliação da resposta 

 Progressão inequívoca de lesões não-alvo 

 Agravamento substancial das lesões não alvo 

 a carga tumoral aumenta de forma proporcional ao 

que seria necessário acontecer nas lesões alvo 

 um pequeno aumento de uma ou poucas lesões não é 

suficiente para classificar em PD  

 Na doença não mensurável 

 Linfangite: localizada → disseminada 

 Derrame pleural: pequeno → volumoso 



 Doença progressiva 

 Nodulo alvo estável 

 Nodulos não alvo maiores 

Avaliação da resposta 



Avaliação da resposta 

3. Avaliação de novas lesões 

 Aparecimento inequívoco 

 Não atribuível a alterações técnicas ou outra patologia 

 Importante se as lesões conhecidas estão em RP ou RC 

 Duvidoso 

 Continuar a terapêutica 

 Se reavaliação confirmar → a data de PD é a anterior 

 Em local não estudado inicialmente 

 É considerada nova lesão → PD 



 Doença progressiva 

 Novas lesões 

Avaliação da resposta 



 Doença progressiva 

 Novas lesões 

Avaliação da resposta 



Avaliação da resposta 

3. Aparecimento de novas lesões 
 PET-FDG 

a) Estudo inicial – negativa 

 Seguimento – positiva 

b) Estudo inicial – não realizada  

 Seguimento – positiva 

a. Em TC corresponde a nova lesão 

b. Em TC não corresponde a nova 
lesão  reavaliação 
confirma nova lesão  

c. Em TC corresponde a lesão pré-
existente que não aumentou 

Nova lesão  PD 

Não é PD 

PD PD 



Avaliação da resposta - sintese 

www.ccrod.cancer.gov 



Regras – avaliação de lesões alvo 

 Adenopatias alvo 

 Medir sempre o menor eixo mesmo qd < 10mm 

 Como medir o menor eixo? 

→ é o maior eixo perpendicular ao maior eixo da adenopatia 



Regras – avaliação de lesões alvo 

 Lesão alvo se tornou muito pequena 

 se visível, medir sempre a mesma lesão alvo 

 se muito pequena para uma medição rigorosa → 5mm 

 Lesão alvo que se divide 

 Somar o maior eixo das lesões resultantes 



11-02-2014 
68 mm 

06-08-2013 
50 + 23 mm 

28-05-2013 
49 + 14 mm 

Regras – avaliação de lesões alvo 

 Lesões alvo que coalescem 
 Se persiste um plano de divisão  

   → medir individualmente o maior eixo 

 Se não há qq plano de divisão  

   → medir o maior eixo da lesão resultante 



Regras – avaliação de lesões alvo 

 Lesões alvo que mudam de forma 

 Medir sempre o maior eixo naquele momento 

 Mesmo que não seja o inicial ou o anterior  



Regras – avaliação de lesões alvo 

 Lesões alvo que sofrem necrose central 

 Medir sempre o maior eixo naquele momento 

 Incluir o anel de realce periférico 

 Incluir a zona de necrose/cavitação 

 A lesão necrosada poderá vir a diminuir de tamanho 

 Se a necrose ocorrer em múltiplas lesões e a sua 

inclusão não reflectir o tipo resposta 

 Referir a alteração no relatório 



Regras – avaliação de lesões alvo 

 Adenopatia alvo necrosada que diminui  

30-12-2008 
10 mm 

12-09-2008 
22 mm 



Regras – avaliação de lesões alvo 

 Não medir através de tecido normal 

 Não escolher necessariamente a maior lesão 

 Preferir uma lesão  com contorno regular 

     bem delimitada 

Lesão não alvo 



 Lesões ósseas  

Regras – avaliação de lesões alvo 



Regras – avaliação de lesões alvo 

 Não medir ansa com espessamento parietal 
circunferencial 
 o seu maior diâmetro é difícil definir, podendo variar 



Regras – avaliação de lesões alvo 

 Não medir nodulação pleural ou peritoneal por 

carcinomatose 



1. A medição das densidades em TC na avaliação da 

reposta à terapêutica  
1. GIST com Imatinib 

2. Hepatocarcinoma com sorafenib 

 

2. O aumento paradoxal das lesões em resposta à 

terapêutica devido à hemorragia intra-tumoral  

 

3. Avaliação da resposta ao tratamento local 

O que as guidelines dos RECIST 1.1 não esclarecem  

Questões por resolver 



Há múltiplas propostas para avaliar a resposta tumoral 

aos actuais tratamentos sistémicos ou locais: 

parâmetros morfológicos integrados (ex.: densidades)  

 critérios de Choi – GIST/imatinib; dimensão e atenuação  

 critérios de Chun – mets colo-rectais/bevacizumab; limites/atenuação 

mRECIST – terapeutica local do CHC; realce arterial 

 critérios de Cheson – linfoma; dimensão, PET, himuno-histoquimica 

parâmetros funcionais (imagem funcional) 

Estudos de perfusão (ECC, TC, RM) 

PET-CT (PERCIST) 

RM com difusão 

Perspectivas futuras 



Choi 2004, Demetri 2007 

Parâmetros Morfológicos Integrados 

Perspectivas futuras 



Perspectivas futuras 

Critérios de Choi 

08-01-2014 29-04-2014 



Parâmetros Morfológicos Integrados 

Perspectivas futuras 



Spectrum of Morphological changes 

Chun YS, JAMA 2009 

Score: 

Perspectivas futuras 

Critérios de Chun 



Optimal  

Response 

Score 3 to 1 

Incomplete 

Response 

Score 3 to 2 

 

Score 3 to 3   

    

                                             

No response 

    

Chun YS, JAMA 2009 

Perspectivas futuras 

Critérios de Chun 



Perspectivas futuras 

mRECIST 

5mm 

Resposta parcial 

11mm  

Doença progressiva 



 É importante o conhecimento dos critérios RECIST 

pelo radiologista para que possa fornecer informações 

precisas ao oncologista 
 

 Além da avaliação quantitativa uniformizada, o 

radiologista pode e deve acrescentar considerações 

que julgue pertinentes para cada caso 
 

 A PET fornece informação adicional nas novas lesões 
 

 É necessário uma maior padronização das técnicas de 

imagem funcional para que estas possam integrar por 

rotina a avaliação da resposta tumoral 
 

Conclusões 



Conclusões 

 Futuro? 

RECIST 1.1 

RECIST 2 - morfológicos e funcionais 

RECIST 1.2 

Os RECIST 1.1 persistem a linguagem 

de quantificação tumoral mais conhecida 

e reconhecida 


