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ECBC ISAC JORGE FILHO

Por meio do Departamento de Defesa Profissional temos
recebido várias solicitações de modelos de fichas de

consentimento esclarecido. Vale a pena discutir a respeito.
O consentimento esclarecido representa um im-

portante avanço de reforço no respeito à autonomia da
pessoa e na relação do médico com seu paciente. Visto
sob esse aspecto não há o que se discutir. A polêmica
aparece quando se analisa a forma de se obter e de se
registrar. Um consentimento obtido burocraticamente, com
assinatura e testemunhas, torna-se mera figura cartorial,
perde seu sentido maior e pode ser visto com desconfian-
ça, piorando, ao invés de melhorar, a relação médico-pa-
ciente. Diferente disso é o consentimento (ou mesmo a
recusa) que emerge de uma ampla e respeitosa análise
entre as duas partes.

O assunto é complexo, principalmente nos tem-
pos atuais em que o número crescente de profissionais do
Direito tem levado a um verdadeira “especialização” em
“erros médicos” que, em grande parte das vezes, não são
erros ou não são médicos. Visto sob esse prisma, que já
propiciou o aparecimento da chamada “medicina defensi-
va”, parece importante ter um documento no qual o paci-
ente informa ter sido esclarecido sobre os riscos do proce-
dimento ao qual será submetido. Trata-se de visão apenas
parcialmente verdadeira. O grande defensor do médico
diante de um resultado inesperado (que não significa obri-
gatoriamente um erro) não é o documento, mas o próprio
paciente e seus familiares. Ou seja, a grande defesa é a
boa relação médico-paciente. Essa boa relação obviamen-
te implica amplas conversas entre o operador e o operan-
do, nas quais serão discutidos os diferentes tipos de riscos
que podem ir desde um simples hematoma na ferida ope-
ratória até uma sépse grave. É muito difícil colocar todos
os possíveis eventos inesperados em um documento, e
mesmo que se consiga, a lista será tão grande que assus-
tará o paciente, trazendo-lhe uma insegurança que não é
boa companheira em um procedimento operatório. Por outro
lado, o aparecimento de um evento inesperado não colo-
cado na lista poderá ser objeto de demanda, dentro do
espirito burocrático que cercou o esclarecimento, gerando
um documento cartorial. É com base nesse argumento que
muitos cirurgiões tem trabalhado com um documento sim-
plificado, documental ou apenas registrado no prontuário,
no qual fica claro que o paciente foi esclarecido com rela-

ção ao procedimento a ser realizado e prevenido da exis-
tência de riscos, sem detalhes que busquem relacionar to-
dos eles. Ao não pretender fazer uma lista completa de
possíveis complicações fica implícito que o objetivo se limi-
ta a orientar o paciente, dando a ele, sem imposição, a
oportunidade de consentir ou não na realização do proce-
dimento. O espírito a permear esses esclarecimentos deve
ser de parceria e divisão de responsabilidades com todo
respeito à autonomia do paciente e do próprio médico.

Um outro aspecto a ser levantado é de que um
consentimento esclarecido, mesmo que assinado e com
testemunhas, não representa um argumento a justificar
qualquer tipo de imperícia, imprudência ou negligência. O
aparecimento de uma complicação, mesmo que citada
como possível no documento de esclarecimento, será ana-
lisado com os dados existentes  e,  se houver culpa e nexo
causal,  a existência do documento servirá apenas para
que não se alegue desconhecimento da possibilidade da-
quele resultado adverso, mas não justificará a culpa.

Vale também diferenciar consentimento do ter-
mo de consentimento. O primeiro não é necessariamente
documental, podendo ser apenas verbal, sendo aconse-
lhável seu registro no prontuário. Já o termo de consenti-
mento é obrigatoriamente documental, sendo obrigatório
seu uso em situações como as pesquisas envolvendo seres
humanos, as amputações de membros, a esterilização,  e
outras condições específicas.

Futuramente apresentaremos ampla revisão so-
bre o assunto, mas desde já deve ficar claro que o consen-
timento não precisa, obrigatoriamente, seguir um modelo
pré-formatado, pois cada caso tem características especi-
ais, e que em hipótese alguma substitui uma boa relação
médico-paciente.

Um consentimento não pode ser um frio docu-
mento dado ao paciente para assinar. Ele deve ser um
conjunto de informações claras e objetivas, em linguagem
que possa ser entendida e que seja minuciosamente expli-
cado ao paciente, muitas vezes em mais de uma consulta.
Não representa também um salvo-conduto para erros e
desatenções. No entanto, quando bem utilizado tem sido
útil no sentido de que o paciente saiba realmente a que
vai ser submetido, os riscos e o potencial de complicações,
tendo, então, em respeito à sua autonomia, o direito de
optar por aceitar ou não o que lhe está sendo proposto.
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HELMA MARIA CHEDID1; SERGIO ALTINO FRANZI1; ABRÃO RAPOPORT, ECBC-SP1; OTÁVIO ALBERTO CURIONI, TCBC-SP2

R E S U M OR E S U M OR E S U M OR E S U M OR E S U M O

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Avaliar a sobrevida livre de doença nos tumores de hipofaringe submetidos ao tratamento operatório e à  radioterapia

pós-operatória. Métodos:Métodos:Métodos:Métodos:Métodos: Estudo retrospectivo de 174 pacientes com distribuição, de acordo com o estádio clínico em: dois casos

de estádio clínico I; quatro II; 46 III e 122 IV. Quanto ao gênero, 163 eram masculinos e 11 femininos, com idade média de 56 anos.

Todos os casos foram submetidos à faringolaringectomia e realizados 206 esvaziamentos cervicais radicais e 16 seletivos. Cento seis
pacientes foram submetidos à radioterapia pós-operatória, com dose média de 58,2 Gy. Resultados:Resultados:Resultados:Resultados:Resultados: O exame histológico demons-

trou dois casos de estádio clínico pT1, 15 pT2, 100 pT3 e 57 pT4. Quanto aos linfonodos, 25 pacientes apresentavam ausência de

linfonodos comprometidos pela neoplasia (pN0) e 149 com linfonodos comprometidos pela neoplasia (pN+). A sobrevida livre de

doença há cinco anos foi de 40% e a global de 28%. A sobrevida livre de doença há cinco anos foi de 75% no estádio clínico III versus
28% no IV, de acordo com o resultado do exame histológico. Conclusão:Conclusão:Conclusão:Conclusão:Conclusão: A manifestação inicial do carcinoma epidermóide de

hipofaringe ocorre na fase avançada (estádios III e IV), com sobrevida livre de doença a cinco anos superior no estádio clínico III.

Descritores:Descritores:Descritores:Descritores:Descritores: Carcinoma de células escamosas. Neoplasias. Hipofaringe. Sobrevivência livre de doença.

Trabalho realizado no Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia do Hospital Heliópolis - Hosphel, São Paulo- BR.
1. Cirurgião do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia do Hospital Heliópolis - Hosphel, São Paulo-BR; 2. Chefe
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

O carcinoma epidermóide de hipofaringe tem apre-
sentação clínica inicial em estádios clínicos avan-

çados (III e IV em pacientes etilistas e tabagistas), inclu-
sive em países desenvolvidos, correspondendo a um prog-
nóstico com sobrevida a cinco anos de 20% a 40%1,2. O
prognóstico está relacionado à idade do paciente, a uma
apresentação clínica pobre e tardia de sintomas e sinais
da doença e a um comportamento agressivo da recidiva
loco - regional nos dois primeiros anos, cursando com
metástases à distância na apresentação inicial ou no
decurso da doença3. A metástase à distância apresenta
maior probabilidade de desenvolvimento na doença
neoplásica avançada e como primeira manifestação de
falha do controle da doença, sendo referidos índices de
43% de metástases à distância em pacientes com carci-
noma epidermóide de hipofaringe e com controle loco-
regional da doença4.

Dentre os fatores prognósticos no carcino-
ma epidermóide de hipofaringe, destaca-se a pre-
sença de comprometimento neoplásico nos linfonodos
cervicais. Na primeira consulta ao especialista, 65%
a 80% dos  pac ientes  apresentam l in fonodos
metastáticos palpáveis. Nos pacientes com pescoço
clinicamente negativo (N0), 30% a 40% destes apre-

sentarão linfonodos comprometidos pela neoplasia ao
exame histopatológico5-7.

Apesar dos avanços tecnológicos de tratamen-
to e reconstrução nas últimas décadas, os resultados no
controle loco-regionais dos tumores de hipofaringe não
apresentaram evoluções, especialmente nos estádios
avançados. Os tumores de estádio clínico inicial (I e II)
têm resultados favoráveis com cirurgia exclusiva ou radio-
terapia exclusiva, enquanto que os tumores de estádio
clínico avançado (III e IV) apresentam melhores resulta-
dos com a associação ressecção e radioterapia pós-ope-
ratória1. A sobrevida global na revisão histológica variou
de 10% a 50%, com resultados superiores nos pacientes
portadores de doença em estádio clínico inicial (I e II).
Todavia, muitos desses pacientes apresentam doença em
estádio clínico avançado (III e IV)2,7-13, nos quais não hou-
ve a necessidade de associação terapêutica. A análise
retrospectiva de 94 pacientes tratados inicialmente com
ressecção, demonstrou-se sobrevida livre de doença a cin-
co anos de 60% em todos os estádios clínicos, sendo o
principal fator prognóstico a presença de comprometimen-
to linfonodal14.

Este estudo tem por objetivo avaliar a sobrevida
livre de doença no paciente com câncer da hipofaringe
submetido ao tratamento cirúrgico e à  radioterapia pós-
operatória.
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MÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOS

Estudo de coorte histórica horizontal, baseado
na avaliação retrospectiva de 174 prontuários de pacientes
com de carcinoma epidermóide de hipofaringe submeti-
dos a tratamento cirúrgico inicial com intenção curativa,
no período de janeiro de 1978 a dezembro de 2003.

Os critérios de elegibilidade foram pacientes sem
tratamento oncológico prévio e tratamento cirúrgico com
intenção curativa. Os critérios de exclusão foram pacientes
com tumores primários simultâneos, pacientes com condi-
ções clínicas precárias com índice de Karnofsky inferior a
70, tumores irressecáveis e indicação de quimioradioterapia
nos protocolos de preservação de órgãos como terapia ini-
cial.

O estádio clínico inicial do paciente foi classifica-
do de acordo com o TNM AJC-UICC, 2002 (Tabela 1).
Para a análise estatística, foi utilizado o método atuarial
de Kaplan-Meier.

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

Quanto ao subsítio anatômico da hipofaringe
comprometido, três pacientes apresentavam o tumor pri-
mário com epicentro na parede posterior da hipofaringe e
171 no recesso piriforme, sendo que em 131 pacientes os
tumores não ultrapassavam a linha média e, em 43 paci-
entes, este limite foi ultrapassado (Tabela 2).

O tamanho do tumor primário (T) e a presença
de linfonodos comprometidos pela neoplasia (N) na apre-
sentação clínica inicial estão esquematizados na tabela 1.
Quanto ao estádio clínico (EC), dois pacientes eram EC I,
quatro EC II, 46 EC III e 122 EC IV.

Todos os pacientes foram submetidos à
laringectomia total ou faringolaringectomia quando apre-

sentavam tumor primário. Na indicação de reconstrução
do trânsito laringofaríngeo, foi utilizado o retalho
musculocutâneo do peitoral maior. Quanto ao tratamento
cervical, foram realizados 222 esvaziamentos cervicais,
dos quais 206 radicais e 16 seletivos. Cento e seis (61%)
pacientes foram submetidos à teleterapia pós-operatória,
com acelerador linear ou de cobalto. A dose de radiotera-
pia variou de 45Gy a 72Gy, com dose média de 52,8Gy.

O tempo médio de seguimento dos pacientes foi
de 31 meses, após o tratamento inicial. Quanto ao gênero,
163 eram masculinos e 11 femininos. A idade média foi de
56 anos, variando de 36 a 80 anos.

Em relação ao tratamento do pescoço, foram
realizados 222 esvaziamentos cervicais, dos quais 206 fo-
ram esvaziamentos cervicais radicais/ modificados (níveis
de I a V) e os 16 restantes foram seletivos (níveis de I a III).
Destes 222 esvaziamentos cervicais, 48 foram bilaterais
englobando esvaziamentos cervicais radicais/modificados
(níveis I a V) e seletivos (níveis I a III). Dez pacientes morre-
ram nos primeiros 30 dias de pós-operatório em decorrên-
cia de complicações clínicas, tais como broncopneumonia,
infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral.

Nos exames histopatológicos, quanto ao tumor
primário, dois pacientes eram pT1, 15 eram pT2, 100 eram
pT3 e 57 eram pT4. Entre os 34 pacientes N0, 14 (41,2%)
eram falso-negativas (pN+) e dos 140 pacientes N+, sete
(5%) eram falso-positivos (pN0). Portanto, em relação ao
comprometimento linfonodal, 27 pacientes não apresen-
tavam linfonodos comprometidos pela neoplasia (pN0),
enquanto que 149 eram comprometidos pela neoplasia
(pN+).

A sobrevida global em cinco anos dos pacientes
com carcinoma epidermóide de hipofaringe foi de 28%.
Na figura 1 está representada a curva de sobrevida livre de
doença há cinco anos nesses pacientes.

Considerando-se o status linfonodal ao exame
histológico, a sobrevida livre de doença em cinco anos foi
exemplificada na figura 2 (p=0, 001).

Quanto ao estádio clínico patológico dos 164
pacientes com seguimento, dois eram de estádio I, três
eram II, 22 eram III e 137 eram IV. A sobrevida livre de
doença há cinco anos, considerando-se o estádio clínico
patológico da doença é apresentada na figura 3 (p=0,0004).

Trinta e oito pacientes tinham indicação de radi-
oterapia pós-operatória que não foi realizada por compli-
cações na ferida operatória, ultrapassando o prazo consi-
derado ideal à irradiação e precárias condições sócio-eco-
nômicas; equivalendo a 21,8% dos pacientes.

Quanto às recidivas, foram observadas 15 recidi-
vas locais isoladas, 15 regionais isoladas, 18 metástases à
distância isoladas, 13 loco- regionais e nove loco-regionais
e à distância (Figura 4). Além das recidivas, seis pacientes
desenvolveram recidivas peritraqueostomias e um pacien-
te desenvolveu recidiva em linfonodo do espaço
retrofaríngeo. Foram realizadas 12 cirurgias de resgate,
sendo dez por recidivas regionais isoladas e duas por reci-

Tabela 1 –Tabela 1 –Tabela 1 –Tabela 1 –Tabela 1 – Distribuição segundo o TNM (n = 173).

T 1T 1T 1T 1T 1 T 2T 2T 2T 2T 2 T 3T 3T 3T 3T 3 T 4T 4T 4T 4T 4

N0  2  4  18 10
N1  0  5  23  4
N2  0  7  53 19
N3  0  3  15 10
Total  2 19 109 43

T – tamanho do tumor primário, N – linfonodos comprometidos pela
neoplasia. Exclusão de um paciente estadiado como Nx.

Tabela 2 –Tabela 2 –Tabela 2 –Tabela 2 –Tabela 2 – Distribuição dos pacientes de acordo com o sítio
anatômico.

VariávelVar iávelVar iávelVar iávelVar iável Categor iaCategor iaCategor iaCategor iaCategor ia nnnnn %%%%%

Sítio anatômico Parede posterior 3   1,8
Recesso piriforme 171 98,2
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divas loco-regionais. Seis pacientes realizaram radiotera-
pia pós-operatória. Sete pacientes foram tratados com ra-
dioterapia de resgate, sendo três recidivas regionais isola-
das e três loco - regionais. Apenas um paciente com recidi-
va peritraqueostomia foi submetido à ressecção e radiote-
rapia complementar. Os demais pacientes com recidivas
loco-regionais foram encaminhados diretamente aos cui-
dados paliativos. As metástases à distância ocorreram em
27 casos, sendo os sítios de acometimento mais freqüen-
tes: pulmão, crânio, pele e axila. Quatorze pacientes de-
senvolveram um segundo tumor primário, sendo que dois
casos foram na cabeça e pescoço, tais como soalho bucal
e borda de língua.

DISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃO

No tratamento do carcinoma epidermóide de
hipofaringe devem ser consideradas a preservação da voz
, da deglutição sem aspiração e o impacto destas funções
para a qualidade de vida do paciente. Neste contexto, a
doença em estádio clínico inicial (I e II) apresenta bons
resultados de sobrevida e funcionais com o tratamento ci-
rúrgico ou com a  radioterapia no tratamento inicial14,15.
Por outro lado, a doença nos estádios clínicos avançados
(III e IV), tem resultados encorajadores com a associação
da ressecção com a radioterapia, além de ser o tratamen-
to padrão nesta fase da doença16.

O presente estudo demonstrou um índice eleva-
do de 21,8% de pacientes com doença avançada sem re-
alização de radioterapia pós-operatória. Sessenta e oito
pacientes não foram irradiados no tratamento inicial. Dez
casos morreram nos primeiros 30 dias de pós-operatório e
58 pacientes não foram submetidos à irradiação pós-ope-
ratória devido à ausência de critérios histopatológicos con-
sagrados na literatura para complementação com radiote-
rapia pós-operatória, tais como linfonodos comprometidos
pela neoplasia e com ruptura capsular, margem compro-

Figura 4 –Figura 4 –Figura 4 –Figura 4 –Figura 4 – Distribuição das recidivas loco-regionais e à distância.

Figura 3 –Figura 3 –Figura 3 –Figura 3 –Figura 3 – Distribuição da sobrevida livre de doença de acordo
com o estádio clínico-patológico (p=0,0004).

pIII=22 pIV=137
Cinco casos estádio I ou II que foram excluídos
Excluídos 10 óbitos no pós-operatório

Figura 2 –Figura 2 –Figura 2 –Figura 2 –Figura 2 – Distribuição da sobrevida livre de doença de acordo
com o  estádio histológico do linfonodo (pN) (p=0,001).

pN0=25 pN+=139.
Exclusão de 10 óbitos no pós-operatório.

Figura 1 –Figura 1 –Figura 1 –Figura 1 –Figura 1 – Distribuição da sobrevida livre de doença dos 174 pa-
cientes com carcinoma epidermóide de hipofaringe.

n = 174 pacientes.
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metida pela neoplasia, tumores pT4 e invasão perineural
presente; complicações pós-operatórias ultrapassando o
período considerado ideal à radioterapia complementar,
tais como infecção e necrose da ferida operatória e fístula
faringo-cutânea ampla; ausência de aderência do pacien-
te ao tratamento, comumente por condições sócio-econô-
micas precárias.

Ainda, durante os 20 anos compreendidos no
estudo, os índices de complicações de ferida operatória
sofreram interferências, tais como o tempo de formação
do cirurgião (curva de aprendizado); evolução na profilaxia
de infecções no pré-operatório e do surgimento de antibió-
ticos de maior espectro de ação e medidas de assepsia e
anti-sepsia. Entretanto, o comportamento biológico agres-
sivo desses tumores merece atenção especial, pois deter-
minam uma evolução insidiosa e o diagnóstico nos estádi-
os avançados.

A ausência de radioterapia pós-operatória está
relacionada com índices inferiores de sobrevida global e
sobrevida livre de doença, pois comparando-se os resulta-
dos desse estudo com uma série de 104 pacientes inicial-
mente submetidos ao tratamento cirúrgico, 80% em fase
avançada (T3 e T4) e 62% com metástases cervicais, 66%
realizaram radioterapia pós-operatória. As recidivas loco-
regionais ocorreram em 38 (37%) pacientes, com sobrevida
global de 47% e sobrevida livre de doença a cinco anos de
62%17.

Os resultados são corroborados num estudo re-
trospectivo populacional realizado no Canadá, com paci-
entes portadores de carcinoma epidermóide de hipofaringe,
onde o tamanho do tumor primário foi um dos fatores prog-
nósticos significativos na sobrevida, juntamente com o status
linfonodal18.

As diferenças de sobrevida livre de doença nos
estádios clínicos III e IV observadas nesse estudo podem
ser atribuídas à presença de tumores T4 de maior extensão
e com grau de infiltração maior, determinando doença
subclínica não detectável.

Alguns autores demonstraram que a falha no tra-
tamento inicial relacionava-se às recidivas regionais e às
metástases à distância, com melhores índices de controle
local da doença17,19. Nessa casuística, resultados semelhan-
tes e superiores foram demonstrados quanto às metástases
por via hematogênica, com 26% de pacientes com disse-
minação à distância.

A condição linfonodal é um fator prognóstico
independente em diversas séries na literatura, sendo unâ-
nimes nos piores resultados de sobrevida livre de doen-
ça na presença de comprometimento linfonodal, em
análise univariada e multivariada14,19,20. Demonstramos
resultados semelhantes quanto à sobrevida livre de do-
ença há cinco anos nos pacientes com tumores de
hipofaringe na presença de linfonodos comprometidos
pela neoplasia, sendo superior a 70% nos casos pN(0)
versus 30% nos pN(+).

Os índices de controle local da doença na literatu-
ra são variáveis, de acordo com o tipo de tratamento inicial
instituído, tais como sobrevida de 16% nos tumores iniciais
e de 18% nos tumores avançados com associação ressecção
e radioterapia complementar21. Resultados discordantes fo-
ram observados nesse estudo, com as recidivas locais apre-
sentando índices em torno de 53%. A falha local pode ser
relacionada ao predomínio de tumores avançados (T3 e T4)
e à ausência de tratamento ionizante complementar no pós-
operatório em 21,8%. A utilização de radioterapia isolada
no tumor primário caracterizou uma sobrevida de 6%16.
Apesar deste estudo não dar enfoque à radioterapia inicial
ou quimioradioterapia nos tumores de hipofaringe, os piores
resultados de preservação de órgãos são encontrados nos
tumores avançados, com infiltração profunda e
extravazamento para partes moles do pescoço22.

As diretrizes do nosso departamento preconizam
tratamento cirúrgico nos tumores de hipofaringe e a asso-
ciação à radioterapia pós-operatória. Assim, a sobrevida
livre de doença após tratamento cirúrgico inicial associado
ou não a radioterapia pós-operatória foi de 40%, sendo
que 96,5% dos tumores apresentavam-se na manifesta-
ção inicial como doença avançada (estádio clínico III e IV).

Portanto, diante de uma doença com manifes-
tação inicial avançada, os estádios clínicos patológicos III e
IV correspondem a 91,4% dos exames histopatológicos.
Na comparação das curvas de sobrevida livre de doença
entre estes dois estádios clínicos, este estudo demonstrou
75% de sobrevida livre de doença no estádio III e 30% no
estádio IV. Tal diferença está relacionada ao tamanho do
tumor primário (T3 e T4), haja vista que a recidiva local
exclusiva raramente é passível de tratamento de resgate,
sendo a principal causa de falha no controle da doença.

O índice de metástase à distância é maior no
carcinoma epidermóide de hipofaringe, fato relacionado à
presença de doença em estádio clínico avançado ao diag-
nóstico21. A metástase à distância na hipofaringe também
está relacionada à primeira manifestação clínica de falha
no controle da doença, com índices de 16% e 20%23,24.
Nosso estudo demonstrou dados semelhantes, com
detecção de 15,5% de metástases à distância no período
de seguimento considerado, sendo que em 66,7% dos casos
a metástase a distância foi à primeira manifestação da
recidiva da doença.

O planejamento terapêutico no câncer da
hipofaringe deve ser precedido por uma avaliação cuida-
dosa de métodos de imagem, tal como o Pet-CT, em to-
dos os estádios clínicos, visando à detecção de doença
subclínica.

O carcinoma epidermóide de hipofaringe tem
manifestação inicial predominantemente nos estádios clí-
nicos avançados III e IV (96,5%), com achados de sobrevida
livre de doença há cinco anos sendo superiores nos pacien-
tes com estádio clínico III e ausência de comprometimento
linfonodal no exame histológico. Rever a forma do texto
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Objective:Objective:Objective:Objective:Objective: To evaluate the disease-free survival in hypopharyngeal tumors submitted to postoperative radiotherapy. Methods:Methods:Methods:Methods:Methods:
we retrospectively studied 174 patients with the following distribution: two cases of stage I, four stage II, 46 stage III and 122 stage
IV. Regarding gender, 163 were male and 11 female; mean age was 56 years. All patients underwent pharyngolaryngectomy; neck
dissections were radical in 206 and selective in 16. One hundred six patients underwent postoperative radiotherapy, with a mean
dose of 58.2 Gy. Results:Results:Results:Results:Results: Histological examination showed two cases of stage pT1, 15 stage pT2, 100 stage pT3 and 57 stage
pT4. As for lymph nodes, 25 patients had no involvement (pN0); 149 presented with lymph node invasion (pN +).  Five-year disease-
free survival was 40% and the overall survival was 28%. According to the results of histological examination, five-year disease-free
survival was 75% in clinical stage III versus 28% in IV. Conclusion:Conclusion:Conclusion:Conclusion:Conclusion: The initial manifestation of squamous cell carcinoma of the
hypopharynx happens in advanced stages (III and IV), with superior five-year disease-free survival in clinical stage III. 

Key words: Key words: Key words: Key words: Key words: Carcinoma, squamous cell. Neoplasms. Hypopharynx. Disease-free survival.
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R E S U M OR E S U M OR E S U M OR E S U M OR E S U M O

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: Contribuir para o melhor conhecimento da atividade de pesquisa em Cirurgia Torácica no Brasil. MétodosMétodosMétodosMétodosMétodos: Estudo

prospectivo observacional dos resumos publicados nos Anais do Congressos Brasileiro de Cirurgia Torácica – Tórax 2009, para

descrição quantitativa e qualitativa da distribuição geográfica e do tipo das instituições de origem dos resumos, dos tipos de estudos

e dos temas abordados.ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados: Foram publicados 182 resumos, sendo 174 (95,60%) intervencionistas. Houve três resumos

provenientes de instituições estrangeiras, todos provindos de uma mesma instituição italiana. Quanto aos tipos de estudos, foram

observados 108 estudos clínicos, 67 relatos de caso e sete estudos experimentais. No cômputo geral, a ressecção pulmonar (14,29%)

é o tema mais freqüente, seguidos de câncer pulmonar, hiperidrose e afecções traqueais (10,44%), trauma torácico  (7,14%) e

mediastino (6,04%). As instituições públicas participaram com  68,16% dos resumos avaliados, as instituições privadas 11,17% e   as

chamadas institucionais com 20,67%,  sendo que  as Pontifícias  Universidades  Católicas (11,00%)   e as  Santas Casas   (7,70%)

tiveram participação significativa na pesquisa em Cirurgia Torácica no Brasil.  ConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusão: As instituições públicas são as principais

responsáveis pela atividade de pesquisa em Cirurgia Torácica no Brasil, a qual está mais concentrada no estado de São Paulo

(34,07%). Um terço desta atividade é representada por relatos de caso e, embora haja grande variação de assuntos abordados, a

ressecçãos pulmonar é o tema mais freqüente.

Descritores:Descritores:Descritores:Descritores:Descritores: Cirurgia torácica/estatística & dados numéricos. Bibliometria. Academias e institutos. Tórax.

Trabalho realizado no     Hospital Universitário Cajuru - Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Curitiba-PR – BR.
1. Professor Titular de Cirurgia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) – BR; 2. Médico Residente do 3o ano em Cirurgia Torácica
e Endoscopia Respiratória do Hospital Universitário Cajuru da PUC-PR. – BR.

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

A eficiência da pesquisa acadêmica é de interesse crucial
para os cirurgiões, incluindo os torácicos,  dada a ten-

dência crescente de se seguir a medicina baseada em evi-
dências, cuja característica de incorporar ordenadamente
evidências de pesquisa à prática médica advém diretamente
do conceito de pesquisa e desenvolvimento. Sob um
enfoque mais amplo da saúde pública, a pesquisa acadê-
mica de qualidade é essencial para a elaboração de políti-
cas nacionais de saúde, para o planejamento de ações de
saúde e para a provisão eficiente dos serviços de saúde1,2..

A chamada sociedade do conhecimento é cada
vez mais vista como economia do conhecimento no con-
texto globalizado e, como tal, exige uma produção de co-
nhecimento com a maior abrangência possível e a noção
de visibilidade insere-se definitivamente no léxico da pes-
quisa acadêmica3,4.

A importância da pesquisa científica para o de-
senvolvimento e progresso das nações é um fato ampla-
mente reconhecido na atualidade. No Brasil, a produção
científica cresceu significativamente nas últimas décadas,

tanto quantitativa como qualitativamente, dado confirma-
do pelo aumento do número de artigos brasileiros publica-
dos em periódicos qualificados pela indexação no Institute
for Science Information5.  No quinquênio 1997 a 2001, a
medicina brasileira contribuiu com 0,9% da produção mun-
dial da área5.

No entanto, pouco se conhece sobre vários as-
pectos da atividade de pesquisa em Cirurgia Torácica no
Brasil, tais como doenças e/ou situações mais estudadas,
tipos de estudos realizados, grupos de pesquisadores, dis-
tribuição geográfica desses grupos, fontes de financiamen-
to etc.

Mesmo na literatura internacional pouco se di-
vulga sobre o fato. Alguns autores fizeram uma avaliação
bibliométrica, isto é, produção, circulação, absorvência,
consumo e repercussão da pesquisa em doenças respirató-
rias na União Européia de 1987 a 19986.  No Brasil, no ano
de1999, foram analisados os pesquisadores na área da
Pneumologia. Todavia, nenhum estudo foi encontrado na
área cirúrgica7.

Com o objetivo de contribuir para o início do
processo de melhor conhecimento da atividade de pesqui-
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sa em Cirurgia Torácica no Brasil, estamos apresentando
um estudo observacional dos resumos enviados ao último
Congresso Brasileiro de Cirurgia Torácica – Tórax 2009,
com descrição quantitativa da distribuição geográfica e
natureza (pública / privada ou institucional) das instituições
de origem, dos tipos e dos temas abordados.

MÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOS

Estudo retrospectivo realizado através da ob-
servação, tabulação e análise dos resumos enviados ao
Congresso Brasileiro de Cirurgia Torácia – Tórax 2009. A
publicação de seus respectivos anais é realizado a cada
dois anos. Cada resumo foi criteriosamente avaliado ma-
nualmente por dois observadores independentes quanto
às seguintes variáveis: originalidade do trabalho, interfe-
rência no estudo, tipo de unidade do estudo,
direcionalidade temporal, procedência da equipe de in-
vestigação, aleatorização amostral e unidade federativa
da instituição na qual o resumo foi realizado (cada resu-
mo foi considerado uma única vez e nos casos multi-
institucionais foi considerada a instituição do primeiro
autor; quando os dados constantes no resumo não permi-
tiram identificar a instituição de origem, ela foi classifica-
da como indeterminada); tipo de instituição na qual o
resumo foi realizado (brasileira ou estrangeira) e, quando
brasileira, se pública, institucional ou privada (quando estes
dados não puderam ser identificados no resumo foram
classificados como indeterminados); tipo de estudo - clí-
nico, experimental ou relato de caso; temas dos resumos,
os quais foram alocados em 21 tipos de doenças e/ou
situações: câncer de pulmão, derrame pleural, diafrag-
ma, endoscopia, esôfago, hiperidrose, mediastino, nódu-
lo pulmonar, parede torácica, pectus, pleurodese,
pneumotórax, quilotórax, ressecção pulmonar,
timectomia, transplante, traquéia, trauma, tuberculose,
tumor pleural, congênitas, videotoracoscopia, acesso ci-
rúrgico e  indeterminada.

Os resultados foram colocados em tabelas e grá-
ficos para análise e interpretação.

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

De um total de 183 resumos enviados: 179 eram
oriundos de instituições brasileiras (98,3%), sendo 122 de
instituições públicas (68,16%), 20 de instituições privadas
(11,17%) e 37 de institucionais (20,67%). O Instituto Euro-
peu de Oncologia, com sede em Milão, Itália, enviou três
resumos (1,7%).

Quanto ao tipo de estudo dos resumos, obser-
vou-se que 108 eram estudos clínicos (59,34%) e destes,
25 eram prospectivos (23,15%) e 83 eram retrospectivos
(76,85%); 67 eram relatos de caso (36,81%) e sete eram
estudos experimentais (3,85%). (Figura 1).

A Tabela 1 apresenta os tipos de estudos origi-
nários de instituições de cada região geográfica do país e
do exterior, demonstrando o total de trabalhos enviados
por cada instituição e avaliação o tipo de unidade de estu-
do de cada um deles. (Tabela 1).

Observa-se que a proporção entre estudos clíni-
cos e relatos de caso é semelhante entre as instituições
que mais apresentaram suas produções. A maioria dos re-
sumos estrangeiros foi de relatos de casos. A maior parte
dos estudos experimentais foi proveniente da Universidade
Estadual de Campinas com três trabalhos, destaque aos
estados do RS e AM, com duas  referências a cada um
deles.

Encontramos, 174 (95,60%) de estudos
intervencionais, onde o pesquisador não se limita à sim-
ples observação, mas interfere pela exclusão, inclusão ou
modificação de um determinado fator. E apenas oito
(4,40%) observacionais. Destes: cinco  em instituições no
RS, um em SC, um AM e um SP.

Quanto à procedência da equipe de investiga-
ção do estudo, relatamos  resumos provindo de um centro
único em 143 (78,57%) casos e estudos multicêntrico, co-
operativos entre diversas instituições, em 39 (21,43%).

Na analise dos resumos enviados sobre cada
tema, observa-se que, no cômputo geral, as ressecções
pulmonares (14,29%)  foram os temas mais freqüentes,
seguido por hiperidrose, câncer de pulmão e afecções
traqueais  (10,44%), trauma torácico  (7,14%) e mediastino
(6,04%).  (Tabela  2)

Na Figura 2 é mostrada a relação entre os tipos
de instituições envolvidas em pesquisa, as quais envia-
ram resumos na área de Cirurgia Torácica. Há um grande
predomínio das instituições públicas (68,16%), porém, nas
instituições privadas (11,17%) encontramos 20 trabalhos:
nove no estado SP, quatro no RS, quatro  no AM, dois
MG e um RJ.   As  chamadas institucionais (20,67%) como
as Pontifícias  Universidades  Católicas (11,00%)   e as
Santas Casas   (7,70%)  tiveram participação significativa
na pesquisa em Cirurgia Torácica no Brasil. Tabela 1 e
Figura 2.

Figura 1 -Figura 1 -Figura 1 -Figura 1 -Figura 1 - Tipos de estudos enviados ao Congresso Brasileiros de
Cirurgia Torácica – Tórax 2009.
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DISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃO

Nos  parece inquestionável que os pesquisado-
res devem direcionar especial atenção para três elementos
fundamentais: a ética, a dimensão biomédica e o aspecto
econômico (financiamentos). Sob o signo da ética é neces-
sário que haja sensibilidade para o fato que nem todos
terão a mesma visão de mundo, especialmente aqueles
que estão em desvantagem socioeconômica ou que foram
explorados historicamente8,9.

A ética orienta a conduta, estabelecendo os prin-
cípios das relações sociais, estabelecendo as diretrizes e
princípios para a orientação da conduta humana. A condu-
ta dos pesquisadores deve estar pautada pela ética, de
forma a que essa seja compatível com o aperfeiçoamento
pessoal e o bem comum da humanidade. Nos experimen-
tos científicos envolvendo seres humanos, é preciso preser-
var os direitos fundamentais do indivíduo e o interesse da
ciência, tendo como pano de fundo os potenciais benefíci-
os sociais. Há tensões entre esses elementos, e mesmo
divergências no que se refere aos benefícios sociais e indi-
viduais, e que avanços no conhecimento científico justifi-
cariam a experimentação humana10.

Dentre as pesquisas envolvendo seres humanos,
os ensaios clínicos são os que necessitam de maior cuida-

do, pois se caracterizam por intervenção seguida de avali-
ação prospectiva de grupos de indivíduos.

Existem vários referenciais que orientam a condu-
ta ética diante de ensaios clínicos em países em desenvolvi-
mento. Contudo, vários pontos são alvos de debates, particu-
larmente o consentimento esclarecido, os benefícios e o pa-
drão de assistência apropriados. As reflexões sobre as diretri-
zes para condução de pesquisa médica nos países em desen-
volvimento têm recebido atenção nos últimos anos11-14.

A atividade de pesquisa em Cirurgia Torácica no
Brasil, para dar início a uma reflexão crítica, reflexão esta
que poderá alicerçar o planejamento e a implantação pela
sociedade da especialidade, pela comunidade acadêmica
e/ou pelo Estado, ações para indução de pesquisa, financi-
amento, formação de recursos humanos, auxílio a grupos
emergentes etc.

Ao Congresso Brasileiro de Cirurgia Torácica –
Tórax 2009 foram enviados 182 resumos. Nos anais dos
encontros da Society of Thoracic Surgeons, que tem em
torno de 5.000 participantes, são publicados cerca de 200
resumos por ano e, destes, uma pequena parte é decor-
rente de trabalhos originários do Brasil. Por exemplo, em
2009, dentre os 204 resumos publicados nos anais do con-
gresso, apenas dois eram originários do Brasil e ainda da
mesma instituição.

Tabela 1-Tabela 1-Tabela 1-Tabela 1-Tabela 1- Distribuição geográfica das instituições de origem dos resumos correlacionando o total de trabalhos e tipo de
unidade de estudo enviado ao Congresso Brasileiro de Cirurgia Torácica – Tórax 2009.

Instituição de Origem da PesquisaInstituição de Origem da PesquisaInstituição de Origem da PesquisaInstituição de Origem da PesquisaInstituição de Origem da Pesquisa E s t a d oE s t a d oE s t a d oE s t a d oE s t a d o Es tudosEs tudosEs tudosEs tudosEs tudos T raba lhosT raba lhosT raba lhosT raba lhosT raba lhos Re l a to sRe l a to sRe l a to sRe l a to sRe l a to s T o t a lT o t a lT o t a lT o t a lT o t a l %%%%%

ClínicosClínicosClínicosClínicosClínicos ExperimentaisExperimentaisExperimentaisExperimentaisExperimentais de Casosde Casosde Casosde Casosde Casos

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ PR 8 1 9 4,95

UNICAMP SP 5 3 1 9 4,95

HOSPITAL HELIÓPOLIS SP 6 3 9 4,95

SANTA CASA DE PORTO ALEGRE RS 7 1 8 4,40

FACULDADE DE MEDICINA DE  BOTUCATU - UNESP SP 7 7 3,85

HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP SP 5 2 7 3,85

UNIFESP SP 2 5 7 3,85

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ  DE FORA MG 4 3 7 3,85

HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM MG 1 5 6 3,30

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO   RIO DE JANEIRO RJ 3 3 6 3,30

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS AM 2 1 3 6 3,30

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS AM 2 1 3 6 3,30

INSTITUTO DO CÂNCER DR ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO - IAVC SP 5 5 2,75

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE RN 2 3 5 2,75

HOSPITAIS JULIA KUBITSCHEK E MADRE TERESA MG 3 1 4 2,20

HOSPITAL CARDOSO FONTES - MS - RIO DE JANEIRO RJ 4 4 2,20

SANTA CASA DE SANTOS SP 2 2 4 2,20

ULBRA RS 3 1 4 2,20

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL* RS 3 1 4 2,20

Demais instituiçoes 39 1 25 65 35,65

108 7 67 182 100,0

(59,34%) (3,85%) (36,81%)

*Instituições com menos de três trabalhos enviados.
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Neste Congresso, houve predomínio acentuado
de resumos originários de instituições localizadas no esta-
do de Sao Paulo, que corresponderam a 34,07% do total
de resumos enviados. Nesta região localiza-se a maior par-
te dos serviços especializados credenciados pela Socieda-
de Brasileira de Cirurgia Torácica, que oferecem gradua-
ção, especialização e pós-graduação senso estrito, e esta
é também a região com maior quantidade de pesquisado-
res do país 6,15. Este fenômeno de concentração de pesqui-
sa em determinados locais geográficos e/ou instituições não
é apenas brasileiro, mas ocorre em outros países, especial-
mente nos de dimensão continental como o nosso, uma
vez que a realização de pesquisa está diretamente relacio-
nada com recursos humanos adequados em quantidade e
em qualidade e com aporte financeiro.16.

Deve-se salientar que 90% dos resumos publi-
cados foram produzidos em instituições públicas do país. O
Brasil investe pouco em pesquisa e, com exceção do Esta-
do de São Paulo, onde a Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo provê um razoável financiamento
para pesquisa, nos outros Estados há grande instabilidade
de aporte financeiro para as instituições públicas, seja para
investimentos em pesquisa propriamente dita seja em re-
cursos humanos17.  Estes dados reforçam a relação direta
entre produção de pesquisa e recursos financeiros e ressal-

Tabela 2 -Tabela 2 -Tabela 2 -Tabela 2 -Tabela 2 - Distribuição geográfica das instituições de origem dos resumos correlacionando com o tema estudado enviado ao
Congresso Brasileiro de Cirurgia Torácica – Tórax 2009.

S PS PS PS PS P R SR SR SR SR S MGMGMGMGMG A MA MA MA MA M R JR JR JR JR J P RP RP RP RP R R NR NR NR NR N B AB AB AB AB A P AP AP AP AP A A LA LA LA LA L P BP BP BP BP B C EC EC EC EC E D FD FD FD FD F GOGOGOGOGO SCSCSCSCSC EstrangeirosEstrangeirosEstrangeirosEstrangeirosEstrangeiros TotalTotalTotalTotalTotal %%%%%

RESSECÇÃO PULMONAR 8 7 1 1 5 1 1 1 1 26 14,29

HIPERIDROSE 3 2 3 3 1 3 1 1 1 1 19 10,44

TRAQUÉIA 6 2 8 1 1 1 19 10,44

CÂNCER PULMÃO 7 6 2 1 1 2 19 10,44

TRAUMA 6 1 3 1 1 1 13 7,14

MEDIASTINO 4 2 2 1 1 1 11 6,04

TRANSPLANTE 4 6 10 5,49

CONGÊNITAS 5 1 1 1 1 9 4,95

NÓDULO 1 4 1 6 3,30

ESÔFAGO 1 2 2 5 2,75

TUMOR PLEURAL 2 1 1 1 1 5 2,75

VIDEOTORACOSCOPIA 3 1 1 5 2,75

TIMECTOMIA 2 1 1 4 2,20

DERRAME PLEURAL 2 2 4 2,20

ENDOSCOPIA 1 1 1 3 1,65

TUBERCULOSE 1 1 2 1,10

PECTUS 1 1 2 1,10

PLEURODESE 2 2 1,10

PNEUMOTÓRAX 1 1 2 1,10

ACESSO CIRÚRGICO 1 1 0,55

QUILOTÓRAX 1 1 0,55

DIAFRAGMA 1 1 0,55

INDETERMINADO 1 1 0,55

  62 27 26 17 16 10 8 3 3 2 2 1 1 1 1 3 182 100,00

Figura 2 -Figura 2 -Figura 2 -Figura 2 -Figura 2 - Relações entre as instituições de pesquisa com estu-
dos enviados ao Congresso Brasileiros de Cirurgia
Torácica – Tórax 2009.

tam o empenho dos profissionais das instituições públicas
do país em realizar pesquisas, apesar das condições adver-
sas.

Houve uma grande variabilidade de temas estu-
dados, mas, no total, 14,29% dos resumos são sobre

PÚBLICA PRIVADA INSTITUCIONAL
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ressecções pulmonares, seguidos pelo câncer pulmonar,
hiperidrose e afecções traqueais todos com 10,44% dos
casos.

Não foi possível uma análise qualitativa do ma-
terial estudado devido à diversidade das formas sob as quais
os resumos foram enviados, à ausência de padrão gráfico
e, em especial, à formatação não estruturada dos resu-
mos. Sabe-se que o resumo estruturado melhora a quanti-
dade e a qualidade das informações fornecidas18.

Outro achado que merece destaque é o de que
36,81% dos resumos publicados são relatos de caso, que
embora sejam uma forma importante e legítima de comu-
nicação científica, não caracterizam uma pesquisa
metodologicamente estruturada, fruto de um
questionamento e de uma hipótese.

Como discutido anteriormente, a Região Sudeste
em comparação com o restante do país é privilegiada em
recursos humanos e financeiros para pesquisa, o que não
justificaria, portanto, a apresentação de relatos de caso como
a única ou a mais importante forma de pesquisa possível.

De acordo com muitos autores, a julgar pelo
cenário dos principais periódicos com revisão por pares,
a aceitação de publicações é igual a qualidade, enquanto
que a proporção de publicações citadas em bases de
dados de prestígio como o MEDLINE e o Journal Citation
Reports (JCR) é vista como um indicador de visibilida-
de4,19.  Essa combinação de visibilidade e qualidade é
adotada pela maioria das agências que financiam pes-
quisas, como é o caso da CAPES (Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior), que funda-
menta sua avaliação dos programas de pós-graduação
na produção de publicações, visibilidade de preferência
internacional e desempenho dos orientadores20.  Estu-
dos recentes mostram avanços importantes na publica-
ção de artigos brasileiros sobre saúde humana em peri-
ódicos internacionais21.

Por outro lado, a maioria dos acadêmicos teóri-
cos concorda atualmente que a pujança do binômio pes-
quisa/ desenvolvimento de uma nação deve colocar a soci-
edade e o ambiente no cerne de um sistema de pesquisa
fundamentado em qualidade, transparência e valorização
dos recursos financeiros. Tal conceito geralmente se tra-
duz pela equação que iguala eficiência à soma da utiliza-
ção adequada de recursos financeiros e produção de co-
nhecimento.

A ciência está certamente envolvida no proces-
so de produção do bem-estar, porém não seguindo princí-
pios básicos de mercado tal como a pressão de consumo,
e nem mesmo é sensível a investimentos em áreas adja-
centes à ciência e à tecnologia.

O Brasil é um dos poucos países de renda média
que possui um programa estatal sólido dirigido a projetos
de financiamento de produção de conhecimento na área
da saúde, a despeito do baixo orçamento destinado à pes-
quisa científica, levando em conta seu produto interno bru-
to 22-,24.

As políticas governamentais de financiamento
para pesquisa em saúde no Brasil são operacionalizadas
principalmente através de três agências com abrangência
nacional (a CAPES, o Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico - CNPq e a Financiadora
de Estudos e Projetos - FINEP), e através de fundações es-
taduais de apoio à pesquisa. A CAPES se destaca entre
elas, tendo como principal objetivo organizar e planejar o
desenvolvimento de recursos humanos em nível da pós-
graduação. Seu processo de avaliação do programa de pós-
graduação iniciou no final dos anos 1970, mas mudanças
significativas nos métodos e critérios de avaliação ocorre-
ram a partir de 1996, dando grande ênfase à produção de
conhecimento, especialmente ao número de artigos publi-
cados, visibilidade internacional e desempenho individual
dos pesquisadores20.

Durante esse período, a participação geral das
publicações científicas brasileiras nas bases de dados de
indexação internacionais aumentou significativamente de
0,56% para 1,49%, de modo que o Brasil ocupa, atual-
mente, a 17ª posição na lista de países com maior produ-
ção científica e a 9ª posição na lista de países com o maior
aumento na produção científica dos últimos 10 anos 25.

No Brasil, como já citado acima e apontado por
King, a produção científica é muito pequena quando com-
parada à renda nacional bruta, indicando que investimen-
tos em ciência e tecnologia ainda não são vistos como
prioridade estratégica do país. Além disso, de acordo com
a CAPES, apesar de um aumento de 205% nos títulos de
mestrado e doutorado nos últimos 10 anos, houve um au-
mento de apenas 30% no orçamento para financiamento
de programas de pós-graduação, com uma redução
marcante de bolsas de estudo para novos alunos durante
esse período (de Méis, 2003). Portanto, esses achados su-
gerem que o crescimento da produção científica no Brasil
ocorreu como reação das instituições à política de busca
por excelência, na qual o processo de avaliação teve um
papel fundamental. Lembramos que resumos em anais e
publicações em periódicos sem indexação ou pouco divul-
gados fazem parte da denominada “ciência invisível”,
aquela que não é divulgada e que talvez represente um
contingente importante da atividade de pesquisa da espe-
cialidade brasileira.

Esses resultados sugerem, mesmo diante de um
aumento significativo, que as instituições em cirurgia
torácica não responderam na mesma proporção aos insumos
gerais para a melhoria do desempenho da pesquisa brasi-
leira. As razões para esse cenário devem ser avaliadas
imediatamente, entre outras razões, para investigar o or-
çamento total destinado à pesquisa nas instituições e o
desempenho administrativo dos programas face aos novos
critérios, tais como escalas de dificuldades, oportunidades
e pressão administrativa. Por fim, se olharmos para esse
cenário à luz do relato feito por de Meis et al. em 2003,
que descreveram o grande nível de estresse dos alunos e
docentes de pós-graduação causado pelo conflito entre a
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crescente competitividade e a escassez de recursos, e le-
vando em conta todas as limitações impostas pela falta de
investimentos, devemos parabenizar as instituições que
enviaram trabalhos ao nosso Congresso26.

Levantamentos similares, além de auxiliar no
conhecimento do perfil da pesquisa no Brasil, podem even-
tualmente contribuir para a verificação da adequação des-
ta atividade no contexto da vida do país, auxiliando desta
forma as agências de fomento e os órgãos governamen-
tais a planejarem investimentos nas áreas da Cirurgia
Torácica, ajustando possíveis distorções e incentivando os
setores de vocação e/ou característicos do Brasil. Além dis-
so, são dados importantes para que a sociedade da especi-
alidade possa conhecer, com base em critérios científicos,
a pesquisa realizada por seus membros e assim planejar e
implementar ações de incentivo, de ensino, de educação
continuada, etc.

O presente trabalho não permite a avaliação da
atividade de pesquisa geral em Cirurgia Torácica no Brasil,
já que não foram estudados todos os resumos brasileiros

da área enviados a outros congressos nacionais ou interna-
cionais da especialidade ou de outras especialidades. So-
bretudo, não foram estudados os trabalhos da especialida-
de publicados no Brasil e no exterior.

Esta última proposta permitiria a identificação e
a avaliação da atividade de pesquisa divulgada da especi-
alidade, isto é, dos trabalhos publicados, do impacto dos
periódicos nos quais foram publicados e do número de ci-
tações recebidas, a exemplo do que tem sido realizado por
outras especialidades ou países 6,18,27, 28.

Concluímos, então, que a análise dos resumos
enviados ao Congresso Brasileiro em 2009, representando
em parte o perfil da pesquisa frente à especialidade, mos-
tra que: as instituições públicas brasileiras são responsáveis
pela principal parte desta atividade, há uma concentração
dos grupos de pesquisa no estado de São Paulo (34,7%);
um terço desta atividade de pesquisa é descritiva feita atra-
vés de relatos de caso; e as ressecções pulmonares são o
tema mais freqüente, embora haja grande variabilidade
nas afecções estudadas.

A B S T R A C TA B S T R A C TA B S T R A C TA B S T R A C TA B S T R A C T

Objective:Objective:Objective:Objective:Objective: To increase the knowledge of research activity in Thoracic Surgery in Brazil. Methods:Methods:Methods:Methods:Methods: We carried out a prospective
observational study of the abstracts published in the Annals of the Brazilian Congress of Thoracic Surgery - Thorax 2009, to
quantitatively and qualitatively assess the geographic distribution and type of home institutions of abstracts, the types of studies and
themes addressed. Results:Results:Results:Results:Results: We published 182 abstracts, 174 (95.60%) of interventionist nature. There were three foreign
abstracts, all from a single Italian institution. As for the types of studies, we observed 108 trials, 67 case reports and seven
experimental studies. Pulmonary resection (14.29%) was the most frequent theme, followed by lung cancer, hyperhidrosis and
tracheal disorders (10.44%), trauma (7.14%) and mediastinum (6.04%). Public institutions participated with 68.16% of the abstracts,
private institutions with 11.17% and the philanthropic entities with 20.67%; the Pontifical Catholic Universities (11.00%) and the
Santas Casas – Holy Homes (7.70 %) – had a significant involvement in Thoracic Surgery research in Brazil. Conclusion:Conclusion:Conclusion:Conclusion:Conclusion: Public
institutions are mainly responsible for research activity in Thoracic Surgery in Brazil, which is more concentrated in the state of São
Paulo (34.07%). One third of this activity is represented by case reports and, although there is wide variation in topics covered,
pulmonary resection is the most frequent theme. 
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R E S U M OR E S U M OR E S U M OR E S U M OR E S U M O

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Comprovar a viabilidade da técnica de herniorrafia inguinal com anestesia local, em regime ambulatorial, com segurança,

eficácia e curta curva de aprendizado. Métodos:Métodos:Métodos:Métodos:Métodos: Analisamos prospectivamente 454 pacientes submetidos à herniorrafias inguinais

sob anestesia local em regime ambulatorial entre novembro de 2004 e agosto de 2008. Do total de hérnias tratadas cirurgicamente

neste período, 285 foram operadas à direita, 163 à esquerda e seis bilaterais. Foram utilizados critérios clínicos, cirúrgicos e

psicossociais para inclusão no procedimento. Os parâmetros  para exclusão foram hérnia complexa ou irredutível, hérnia recidivada,

obesidade (IMC maior que 30 Kg/m2), recusa do paciente e pacientes psiquiátricos. Todos os pacientes foram operados eletivamente

e analisados quanto ao resultado cirúrgico, suas complicações e tempo de internação hospitalar. Resultados:Resultados:Resultados:Resultados:Resultados: Todas as operações

foram concluídas com êxito. Em nenhum dos casos foi necessário a mudança do método anestésico. O tempo cirúrgico foi semelhan-

te ao realizado com outros métodos de anestesia, não havendo casos de efeitos adversos dos anestésicos locais.  As complicações

intra-operatórias totalizaram aproximadamente 2,64% (12/454) dos casos. Não houve necessidade de internações hospitalares

superiores ao período de 24 horas. Conclusão:Conclusão:Conclusão:Conclusão:Conclusão: O procedimento é viável sem dor per - operatória significativa, com segurança,

podendo ser realizada por residentes sob supervisão, com satisfatória aceitação pelos pacientes, com complicações semelhantes às

observadas em uma herniorrafia convencional, possibilitando um tempo e custo de internação menor e acesso mais rápido dos

pacientes ao tratamento.

Descritores: Descritores: Descritores: Descritores: Descritores: Hérnia inguinal/cirurgia. Anestesia local. Procedimentos cirúrgicos ambulatórios.

Trabalho realizado pela 1ª Clinica Cirúrgica do Hospital Geral de Bonsucesso/ Ministério da Saúde - Rio de Janeiro, RJ- BR.
1. Mestre-Doutor em Cirurgia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro –UFRJ- Rio de Janeiro – RJ-BR; 2.  Residente (R2) da 1ª Clinica Cirúrgica
do Hospital Geral de Bonsucesso /MS- Rio de Janeiro – RJ-BR; 3.  Interno da 1ª Clinica Cirúrgica do Hospital Geral de Bonsucesso /MS, aluno da
Universidade Severino Sombra (Vassouras,RJ); 4. Interno da 1ª Clinica Cirúrgica do Hospital Geral de Bonsucesso /MS, aluno da Universidade
Severino Sombra (Vassouras,RJ); 5. Chefe de Serviço da 1ª Clinica Cirúrgica Hospital Geral de Bonsucesso /MS.

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

A herniorrafia inguinal com uso de anestesia local é am-
plamente utilizada em todo o mundo1,2.  No Brasil,

mesmo com o incentivo do uso desta técnica há mais de
duas décadas3, a mesma ainda é pouco difundida e acei-
ta, apesar dos benefícios constatados por diversos centros
de excelência globais4-5.

A anestesia local, mais sedação, aplicada a este
tipo de cirurgia constitui um método com menor impacto
na função de órgãos e sistemas, seguro, efetivo, de fácil
execução, com incidência menor de efeitos colaterais como
instabilidades cardiovasculares, náuseas, vômitos ou reten-
ção urinária, permitindo rápida mobilização, além de oca-
sionar menor tempo de internação hospitalar 2-6 , geralmente
inferior a 24 horas.

O objetivo deste estudo é comprovar a viabilida-
de da realização de herniorrafias inguinais com anestesia
local, sem internação, com segurança, eficácia e com cur-
ta curva de aprendizado para o residente iniciante de  ci-
rurgia geral.

MÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOS

Foram analisados  454 prontuários de pacientes
submetidos à herniorrafias inguinais com uso de anestesia
local em regime ambulatorial, entre novembro de 2004 e
agosto de 2008, todos operados pela técnica de
Lichtenstein7,8, associada à sedação intravenosa, na 1ª Clí-
nica Cirúrgica do Hospital Geral de Bonsucesso, na cidade
do Rio de Janeiro (RJ).

Foi utilizada escala numérica subjetiva,
unidimensional de onze pontos, proposta por “HUSKISSON”
em 19749, para avaliação da dor per- operatória (0 – au-
sência de dor, 10 – dor insuportável) . A avaliação foi rea-
lizada junto aos pacientes durante a 1ª consulta
ambulatorial, ocasião em que era solicitado que, utilizan-
do a referida escala, atribuíssem uma nota que melhor
representasse a intensidade da dor percebida durante o
procedimento cirúrgico.

A equipe cirúrgica do procedimento era com-
posta por dois residentes (1º e 2º anos) no campo cirúrgi-
co, e pelo cirurgião supervisionando o procedimento. Ou-
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tro residente, geralmente de 2º ano, ficava responsável
pela monitorização do paciente; o procedimento se deu
sempre no centro cirúrgico principal, estando um anestesista
a postos, presente no centro cirúrgico, não necessariamen-
te na sala de cirurgia, para dar suporte quando necessário.
As atividades desenvolvidas pelos residentes estão defini-
das no Programa de Residência em Cirurgia Geral, aprova-
do pelo Comitê Nacional de Residência Médica10.

Os critérios utilizados para inclusão no procedi-
mento foram: a) Clínico: ausência de co-morbidades não
controladas – até ASA II e idade inferior a 70 anos; b)
Cirúrgico: hérnia inguinal redutível primária e IMC menor
que 30kg/m2; c) Psicossocial: compreensão do procedimento
e estabilidade emocional.

Critérios utilizados para exclusão: hérnia com-
plexa ou irredutível; hérnia recidivada; obesidade (IMC maior
que 30 kg/m2); pacientes psiquiátricos.

Durante os procedimentos os pacientes foram
monitorizados através da oximetria de pulso, monitorização
cardíaca, pressão arterial não invasiva, acesso venoso peri-
férico e oxigênio terapia em macronebulização 3 L /min.

Foi utilizada infusão endovenosa em bolus, com o
uso de 1 a 10mg de midazolan, 20mg de tenoxicam, 20 a
100 mg de meperidina e 1g de cefazolina. Após atingir-se a
profundidade de sedação desejada, realizava-se a técnica de
bloqueio de campo, com a utilização de solução anestésica
composta de 20ml de ropivacaína 0,75%, 20ml de lidocaína
2%, 0,4 ml de adrenalina 0,1%, diluídos em 30 ml de água
destilada, perfazendo- se volume total de 70 ml da solução.

Técnica do bloqueio de campoTécnica do bloqueio de campoTécnica do bloqueio de campoTécnica do bloqueio de campoTécnica do bloqueio de campo
O bloqueio anestésico do campo operatório era

feito obedecendo às seguintes etapas: marcação dos pon-

tos na pele para início do procedimento com injeção de
anestesia local (Figura 1); 10 ml na espinha ilíaca, 05 ml
visando o anel profundo e inervação femoral superficial;
05 ml na incisão; 05 ml no púbis e anel externo; 05 ml
diretamente sobre a aponeurose do obliquo externo (Figu-
ra 2), visando o cordão; 05 ml no púbis após a abertura da
aponeurose do obliquo externo; Deve-se obrigatoriamente
respeitar o tempo de latência de 20 minutos até o início do
procedimento operatório.

A Curva de Aprendizado é avaliada pelo tempo
necessário para o residente de 1º ano realizar o procedi-
mento cirúrgico completo, com domínio da anatomia e da
técnica escolhida e o bloqueio com anestésico local. Du-
rante este período o “staff” da Clinica Cirúrgica avalia,
durante o procedimento, a conduta do residente, seu co-
nhecimento anatômico, sua capacidade realizar o bloqueio
anestésico, de identificar as estruturas do canal inguinal,
além da desenvoltura na realização da técnica de
Lichtenstein8 padrão adotada pela  Clínica.

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

Do total de pacientes operados, 22(4,8%) eram
do gênero feminino e 432(95,2%) do masculino. Foram
realizadas 285 herniorrafias à direita (62,8%), 163(35,9%)
à esquerda  e seis bilaterais (1,3%).

Com relação à classificação de Nyhus, 55% dos
casos foram classificados como do tipo 2, 24% do tipo 3-
A, 14% do tipo 3-B e 7% do tipo um.

Todas as operações foram concluídas com êxito.
Em nenhum dos casos foi necessário a mudança do méto-
do anestésico. O tempo cirúrgico variou entre 40min e  1h

Figura 2 –Figura 2 –Figura 2 –Figura 2 –Figura 2 – Antes de abrir a aponeurose do obliquo externa
infiltramos mais 5ml da solução anestésica.

Figura 1 –Figura 1 –Figura 1 –Figura 1 –Figura 1 – A foto mostra superiormente a esquerda a espinha
ilíaca anterosuperior, e mais inferiormente a direita o
púbis, marcando os lugares onde se faz a infiltração
do anestésico.
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30min  , com média de 65min, não havendo caso de efei-
to adverso dos anestésicos locais.

Ocorreram sete situações (sete pacientes) onde
houve necessidade de atendimento pelo anestesista, com
rápida resolução do problema (complicações per - opera-
tórias), especificadas a seguir: Quatro casos de efeitos
colaterais do sedativo (agitação), revertido com uso de
antagonista específico; Três casos de hipotensão; Não houve
necessidade de internações hospitalares maiores que 24
horas.

Em relação à percepção de dor, 92% dos paci-
entes negaram sentir qualquer dor, enquanto 8% relata-
ram alguma sensação dolorosa, como descrita abaixo: Grau
um em seis pacientes; Grau dois em três pacientes; Grau
três em um paciente; Grau seis em dois pacientes.

A totalidade dos pacientes operados, mesmo os
incluídos nos 8% que relataram alguma sensação doloro-
sa, quando indagados sobre a experiência cirúrgica sob
anestesia local, afirmaram estar satisfeitos com o trata-
mento recebido e que, no caso de outra situação clínica
que necessitasse de  tratamento cirúrgico,concordariam em
submeter-se ao mesmo, com uso de anestesia local.

Nenhum paciente foi a óbito, decorrente do pro-
cedimento efetuado.

Complicações pós-operatórias imediatas, defini-
das por se apresentarem entre o termino da operação e a
alta hospitalar do paciente: Um caso de sangramento na
ferida, resolvido com a troca do curativo, sem comprome-
timento para a alta hospitalar.

Complicações pós-operatórias tardias, definidas
por serem identificadas a partir da 1ª consulta pós – opera-
tória, até a última consulta registrada no período de estudo:

· Cinco pacientes apresentaram recidivas da hér-
nia (1%), a mais precoce no 6º mês e a mais tardia após
1º ano de pós – operatório;

· Quatro pacientes referiram dor crônica (0,9%);
· Em 20 pacientes foi observada a presença de

infecção de parede (subcutâneo), sem comprometimento
da prótese, ou do resultado cirúrgico (4,4%);

· 01 paciente evoluiu com rejeição da prótese
(0,2%);

· 53 pacientes (12%) apresentaram seroma em
ferida cirúrgica, que não evoluiu para infecção;

· 29 pacientes (6,4%) relataram queixa de
parestesias;

· 35 pacientes (8%) evoluíram com hematoma
de ferida operatória;

· 13 pacientes (3%) apresentaram edema da ci-
catriz cirúrgica, sem a presença de seroma ou infecção;

· Foram observados14 casos (3,1%) de orquite.

DISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃO

O trabalho de Lichtenstein6, desenvolvido em sua
clinica na Califórnia, mostra 2000 pacientes operados, pela

sua técnica, sem internação e com anestesia local a au-
sência de complicações graves e óbitos, e um índice de
recidiva menor de 1%.

No âmbito nacional; o trabalho de Silva, 11 reali-
zado em Porto Alegre, na Santa Casa de Misericórdia,
comparando a herniorrafia inguinal convencional a
ambulatorial sem internação, apresentou índices de com-
plicações semelhantes entre os procedimentos, com e sem
internação, com custos para instituição 20% menores. Este
mesmo trabalho assinalou o impacto na redução significa-
tiva da fila de espera, resultados semelhantes ao encontra-
do neste presente estudo. Ratificando a impressão acerca
deste aspecto, mencionamos o trabalho publicado por
Neto12, que também enfatiza, de maneira consistente o
método apresentado.

A normatização para atividade e organização de
unidades de cirurgia ambulatorial é encontrada em uma
série de documentos oficiais produzidos pelo governo fe-
deral, como a resolução RDC n. 50 de 21 de fevereiro de
2002, e as diversas resoluções do Conselho federal de
Medicina ( resoluções CFM n. 1409/94 e CFM n. 1802/
2006; e ainda as resoluções do Conselho Regional de Me-
dicina do Estado do Rio de Janeiro n. 180/2001 e n. 215/06
com seus anexos). Em relação às fontes internacionais, a
Organização Mundial de Saúde13 e a International
Association for Ambulatory Surgery14, com sede na Bélgi-
ca, produzem grande quantidade de material normativo,
gerencial e técnico-clínico para o planejamento e desen-
volvimento de programas de cirurgia ambulatorial.

No Hospital Geral de Bonsucesso (HGB), como o
Programa de Herniorrafia com Anestesia Local em Regime
Ambulatorial faz parte do treinamento dos jovens residen-
tes, era esperado um grau de dificuldade acima do que foi
encontrado, com índices de recidiva e complicações mais
altas, o que não foi verificado. Tal fato comprova que o
método é o que apresenta menor impacto na função de
órgãos e sistemas, mostrando-se seguro, efetivo, de fácil
execução, apresentando ainda um menor custo pois o pa-
ciente é operado sem utilizar a hotelaria da instituição.
Observa-se também a incidência menor de efeitos
colaterais, como instabilidade cardiovascular, náuseas, vô-
mitos ou retenção urinária. O paciente submetido a
anestesia local é rapidamente mobilizado no pós-operató-
rio, além de resultar em menor tempo de internação hos-
pitalar.

O tratamento cirúrgico das hérnias inguinais é
realizado ambulatorialmente em torno de 70% dos paci-
entes com diagnóstico de hérnia inguinal, em continentes
como a Europa e América do Norte desde os anos oiten-
ta1. No Brasil, mesmo com o conhecimento desta técnica
cirúrgica e o incentivo para seu uso há mais de duas déca-
das, ela ainda é pouco difundida e aceita e apresentado
sempre nas publicações nacionais com ar de novidade e
não como procedimento habitual2.

Keyes15 publicou em 2008, uma revisão realiza-
da pela “American Association for Accreditation of
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Ambulatory Surgery Facilities” sobre 1.141.418 procedi-
mentos cirúrgicos realizados em múltiplos centros cirúrgi-
cos ambulatoriais, encontrando 23 óbitos, sendo 13 atri-
buídos, por laudo de necropsia, a embolia pulmonar, um
caso apenas foi atribuído a complicações do procedimen-
to operatório; o procedimento mais associado ao episó-
dio tromboembólico é a abdominoplastia realizada em
regime de hospital dia. Não existem relatos na literatura
de mortes decorrentes de hérnias operadas em regime
ambulatorial 2.

Recentemente Barros F. et al16 procuraram evi-
denciar motivos ou situações nas quais a necessidade de
internação (não programada) surge e relataram a experi-
ência de seu serviço em Portugal com mais de 6000 casos
operados em cirurgia ambulatorial, na tentativa de identi-
ficar fatores preditivos ou relacionados a internações não
programadas. Foram significativos do ponto de vista esta-
tístico foram: procedimentos em ginecologia; náuseas e
vômitos; sangramento; dor intensa; duração da anestesia
acima de cento e vinte minutos. Neste trabalho mais de
trinta por cento dos procedimentos eram de
videolaparoscopia e quarenta por cento eram de hérnia
inguinal, esta tinha como fator significativo a ocorrência
de sangramento da ferida imediatamente ao final do pro-
cedimento, em torno de 0,2% do total de hérnias opera-
das com anestesia local em regime ambulatorial2.

A necessidade de ter um canal efetivo para o
tratamento de doenças cirúrgicas menos complexas, po-
rém de grande impacto socioeconômico, junto ao reco-
nhecimento da hérnia inguinal como um importante pro-
blema de saúde pública no Brasil, que afasta um número
muito grande de indivíduos dos seus postos de trabalho e
ainda considerando a necessidade de garantir treinamento
adequado à formação dos nossos residentes, fez com que,
em 2004, a 1ª Clínica Cirúrgica do Hospital Geral de
Bonsucesso desenvolvesse ações para garantir a realiza-
ção destes procedimentos sem, contudo, comprometer a
necessidade de vagas dos pacientes mais graves; neste
contexto surge o “Programa de Cirurgias com Anestesia
Local sem Internação”, no qual o tratamento cirúrgico da
hérnia inguinal foi inserido, junto a outros procedimentos
tais como:  hérnias abdominais, cirurgias orificiais
proctológicas e tratamento cirúrgico do cisto pilonidal. O
referido Programa foi inspirado e adaptado para a realida-
de da Instituição, a partir da experiência bem sucedida da
cirurgia ambulatorial desenvolvida na Policlínica Piquet
Carneiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ).

A carência de recursos, a demanda hospitalar
focada na alta complexidade, a assistência ao paciente
oncológico, além da necessidade crescente de transplan-
tes de órgãos, mobilizavam de forma quase exclusiva a
estrutura hospitalar do Hospital Geral de Bonsucesso. Para
agravar a situação, a falta de políticas claras de atendi-
mento primário e o forte “marketing” hospitalocêntrico de
cuidados à saúde se associam para praticamente inviabilizar

o atendimento de pacientes com doenças que necessitam
de um tratamento cirúrgico menos complexo, porém de
grande impacto sócio econômico.

Observa-se, na maioria as unidades públicas de
saúde do Rio de Janeiro, fila de espera para tratamento
cirúrgico para pacientes com hérnia inguinal,que se esten-
de por aproximadamente cinco anos , comprometendo as
esferas social e financeira dos pacientes e de suas famílias
, bem como sobrecarregando o sistema previdenciário.

A hérnia inguinal acomete um percentual muito
significativo da população ativa, além de comprometer a
qualidade de vida da população com idade acima dos 60
anos, constituindo um grande problema de Saúde Pública.
Estes pacientes freqüentam várias unidades de atendimen-
to, em procura pelo tratamento definitivo que permita o
retorno as suas atividades habituais. No Hospital Geral de
Bonsucesso o resultado mais imediato do programa foi o
fim da fila de espera para o tratamento cirúrgico da hérnia
inguinal.

A introdução do projeto de cirurgia das hérnias
da parede abdominal sem internação com anestesia local,
iniciado em 2004 pela 1ª Clinica Cirúrgica do HGB, em
consoante com a iniciativa do então diretor do Hospital,
Dr. Victor Grabois, que havia criado o setor de Curta Per-
manência da Unidade diminuiu acentuadamente a fila de
espera, que era de seis anos, uma realidade que ainda
persiste na maioria dos hospitais públicos brasileiros.

O programa levou a uma melhora significativa
no treinamento cirúrgico do corpo de residentes e de inter-
nos do HGB2 , que de 24 hérnias operadas por ano, em
2003,  no serviço, passaram a operar 240 hérnias /ano em
2009.

Os residentes de 1º ano começam suas ativi-
dades em fevereiro (1º dia útil) acompanhando os resi-
dentes de 2º ano em suas atividades. Este residente que
inicia suas rotinas desempenha a função de  1º auxiliar
nos procedimentos sem internação; entre maio e junho
começa a desenvolver, sob supervisão, todo o procedi-
mento: ato operatório, anestesia local, sedação e con-
trole do paciente, monitorização e por fim a seleção do
paciente a ser operado. Nesta ordem, vai paulatinamente
assumindo o controle de todo o processo. Em media,
terminam o ano com cerca de 30 hérnias operadas, cada
um.

O Residente de 2º ano nunca se afasta desta
atividade e, ao final da residência é capaz de repetir o
programa onde a estrutura permitir e existir vontade políti-
ca para tal.

A hérnia inguinal torna-se  para um percentual
importante e produtivo da população, uma barreira a um
posto de trabalho, gerando prejuízo ao paciente e aos seus
dependentes, onerando o Estado e tumultuando ambula-
tórios de unidades hospitalares, em vindas e idas, aguar-
dando em filas de espera, que podem levar anos.

Este trabalho evidencia que, um serviço cirúrgi-
co de um hospital terciário, focado em oncologia do tubo
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digestivo, cirurgia endócrina e videocirurgia avançada, sem
prejuízo da sua rotina e dos objetivos assistenciais da Insti-
tuição, com internação durando menso de 24 horas sem
aumentar custos ou ainda, aumentar a ocupação de leitos,
pode conseguir de forma exitosa, implantar um programa
de alto impacto social, atendendo as demandas imensas
do entorno do hospital, com maximo de produtividade,
implementando a utilização do recurso humano do hospi-
tal, otimizando a ocupação de leitos e melhorando o trei-
namento do grupo de residentes.

Assim sendo, o procedimento “Cirurgia da Hér-
nia Inguinal com Anestesia Local em Regime Ambulatorial”
é viável, sem dor per - operatória significativa, realizado
com segurança por residentes sob supervisão, proporcio-
nando uma curva de aprendizado segura e rápida, foi bem
aceito pelos pacientes, com complicações semelhantes às
observadas em uma herniorrafia convencional, possibilitan-

do um tempo de internação menor,  consequentemente,
um menor custo e um acesso mais rápido dos pacientes ao
tratamento; sendo também facilmente reproduzido em
qualquer local do País, onde possa ser estabelecida, uma
boa retaguarda hospitalar com o mínimo de recursos dis-
poníveis.

Esperamos de forma sincera que outros serviços
brasileiros possam adotar esta modalidade de tratamento,
segura e mais econômica, como outros países já fazem a
algumas décadas, com amplo sucesso.

A Organização Mundial da Saúde13, o Serviço
de Saúde Britânico17 e Português têm publicações 16,18  re-
centes em seus sites na internet, estimulando a cirurgia
ambulatorial, apresentando sugestões, algorritimos e pro-
tocolos para facilitar o crescimento da pratica e adoção
destes procedimentos de forma ambulatorial sem
internação.

A B S T R A C TA B S T R A C TA B S T R A C TA B S T R A C TA B S T R A C T

Objective:Objective:Objective:Objective:Objective: To demonstrate the feasibility of inguinal hernia repair with local anesthesia in an outpatient regime, with safety,
efficacy and short learning curve. Methods:Methods:Methods:Methods:Methods: We prospectively evaluated 454 patients undergoing inguinal hernia repair under local
anesthesia on an outpatient basis between November 2004 and August 2008. Of the total number of hernias surgically treated in
this period, 285 were operated on the right, 163 on the left and six bilateral. We used clinical, surgical and psychosocial criteria for
inclusion in the procedure. The parameters for exclusion were complex, irreducible or recurrent hernia, obesity (BMI greater than
30 kg/m2), patient’s refusal and psychiatric disorder. All patients underwent elective surgery and were analyzed regarding surgical
outcome, complications and hospital stay. Results:Results:Results:Results:Results: All operations were completed successfully. In no case there was need to change
the anesthetic method. Surgical time was similar to that conducted with other methods of anesthesia and there were no cases of
adverse effects of local anesthetics. Intra-operative complications amounted to approximately 2.64% (12/454). There was no need
for hospital admissions greater than 24 hours. Conclusion:Conclusion:Conclusion:Conclusion:Conclusion: The procedure is feasible and causes no perioperative significant pain,
is safe, can be performed by residents under supervision, has satisfactory patient acceptance and complications similar to those
observed in a conventional herniorrhaphy, allowing lower time and cost of hospitalization and faster access to treatment. 

Key words: Key words: Key words: Key words: Key words: Hernia, Inguinal/surgery. Anesthesia, local. Ambulatory surgical procedures.
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Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: A colecistectomia laparoscópica é o tratamento de escolha para pacientes com colecistopatia calculosa, embora o

manejo da coledocolitíase associada ainda permaneça assunto controverso. O presente estudo baseou-se na análise prospectiva de

pacientes submetidos à colecistectomia eletiva com colangiografia peroperatória, pretendendo assim avaliar a positividade do

exame contrastado das vias biliares em pacientes com colelitíase sem indicação para colangiografia. Métodos:Métodos:Métodos:Métodos:Métodos: Foram incluídos, no

estudo, 100 pacientes cujos parâmetros clínicos, laboratoriais e de imagem feitos até no máximo 10 dias antes da colecistectomia não

apresentaram qualquer alteração no pré-operatório e, portanto, considerados pacientes insuspeitáveis para coledocolitíase. As

colangiografias foram analisadas e examinadas pela equipe cirúrgica, pelo radiologista e pelos autores deste estudo. Os laudos foram

comparados e correlacionados com achados clínicos e laboratoriais prévios dos pacientes. ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados::::: A incidência de coledocolitíase

insuspeitável no pré-operatório foi de apenas um único caso entre 100 pacientes sem indicação para o exame (1% de positividade).

Conclusão:Conclusão:Conclusão:Conclusão:Conclusão: Com base neste material, pode-se concluir que o emprego da colangiografia seletiva é segura e deve ser empregada

no tratamento da colecistite calculosa.

Descritores:Descritores:Descritores:Descritores:Descritores: Colecistectomia laparoscópica. Coledocolitíase. Colelitíase. Colangiografia.
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

A colecistectomia laparoscópica (CL) é, hoje, o trata-
 mento de escolha para pacientes com colecistopatia

calculosa, embora o manejo da coledocolitíase associada
ainda permaneça assunto controverso1,2.

Ludwig et al., em estudo alemão, concluiu que
apenas 6% das instituições utilizam a colangiografia
peroperatória (CPO) de maneira sistemática durante a CL,
49,5% a utilizam forma seletiva e 43% das instituições
não realizam qualquer procedimento diagnóstico
peroperatório no ato da CL3.

Embora o uso sistemático da CPO ainda seja
defendido por uma parcela considerável de cirurgiões que
optam pela instrumentação da via biliar no peroperatório
da CL, a maior parcela argumenta que a CPO, realizada
de maneira sistemática, não tem propiciado resultados
correspondentes ao custo4, elevando o tempo cirúrgico, o

número de falso-positivos, superestimando os diagnósticos
de coledocolitíase5,6 e, principalmente, aumentando a pro-
porção de pacientes submetidos à instrumentação não
necessária da via biliar com os riscos inerentes de
morbimortalidade 5,7.

Matthew et al., em estudo de metanálise, rela-
tou 4209 CPO realizadas em pacientes insuspeitáveis no
pré-operatório para litíase no hepatocolédoco. Dentre o
total, encontrou-se em 170 (4%) casos de coledocolitíase
em pacientes sem história de pancreatite, alterações clíni-
cas, bioquímicas e ultrassonográficas sugestivas de litíase
na via biliar principal. Ainda ressalta que apenas 15% da-
queles com coledocolitíase silenciosa, insuspeitável, não
tratados, apresentarão algum tipo de complicação, ou seja,
apenas 0,6% sem indicação prévia para realização do exa-
me contrastado da vias biliares6.

Deve-se enfatizar que a literatura apresenta cri-
térios bem definidos para a inclusão dos pacientes com
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possível coledocolitíase e que deveriam ser submetidos à
colangiografia. No entanto, a literatura não exclui de ma-
neira segura os pacientes assintomáticos, sem indicação
ao exame contrastado 8-11.

Dessa forma, este trabalho propõe avaliar a
positividade da colangiografia em pacientes com colelitíase
sem indicação para colangiografia.

MÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOS

O presente estudo baseou-se na análise
prospectiva de pacientes submetidos a colecistectomia
laparoscópica eletiva com colangiografia peroperatória.
Como critério de inclusão no estudo, os pacientes subme-
tidos à colecistectomia laparoscópica eletiva deveriam ser
necessariamente portadores de colecistopatia crônica
calculosa e não apresentar qualquer alteração recente, clí-
nica, laboratorial e ultrassonográfica que demonstrasse
qualquer tipo de coledocolitíase e, dessa maneira, no ato
cirúrgico, realizava-se a colangiografia 12,13.

Foram analisadas, no período de maio de 2008
a fevereiro de 2009, cem colecistectomias laparoscópicas
consecutivas com colangiografia peroperatória em pacien-
tes portadores de colecistopatia crônica calculosa sem in-
dicação formal no pré-operatório ao exame contrastado
das vias biliares.

Os critérios empregados para indicação de
colangiografia peroperatória são presença ou passado de
icterícia, colecistite aguda ou pancreatite aguda nos últi-
mos 6 meses, parâmetros laboratoriais, elevação de
bilirrubinas, de enzimas canaliculares (fosfatase alcalina e
gama-GT), e ultrassonografia recente com dilatação da via
biliar e/ou coledocolitíase 6,14.

No peroperatório a CPO foi realizada quando
havia dificuldade de identificação da via biliar principal.

O estudo foi previamente aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da UFTM, e todos os pacientes fo-
ram incluídos após assinarem o termo de consentimento
livre e esclarecido.

Dessa maneira, o encontro de uma ou mais al-
terações destes parâmetros foi considerado com fator de
exclusão do paciente desse estudo, por apresentar critérios
formais de indicação da CPO.

Portanto, foram incluídos, no estudo, 100 paci-
entes, cujos parâmetros clínicos, laboratoriais e de ima-
gem, feitos até no máximo 10 dias antes da colecistectomia,
não apresentaram qualquer alteração no pré-operatório e,
portanto, considerados pacientes insuspeitáveis para
coledocolitíase.

Em todos os casos, a colangiografia foi precedi-
da de administração de relaxante muscular (eosina/
glucagon) e foi realizada com contraste iodado a 30%
morno injetado lentamente por um cateter transparente
posicionado no colédoco pelo ducto cístico evitando, com
isso, o espasmo do esfíncter de Oddi. A técnica utilizada

foi descrita por Mirizzi15, realizando três radiografias: a pri-
meira após introdução de 3 a 5 ml, a segunda até comple-
tar 8 a 10 ml, e a terceira com o restante do contraste,
totalizando 15  ml.

As duas primeiras radiografias objetivam
visualização de cálculos, estenoses e a passagem do con-
traste para o duodeno, demonstrando que o ducto
hepatocolédoco não apresentava obstrução. A terceira ra-
diografia objetiva a visualização da árvore biliar intra-he-
pática16.

As colangiografias foram analisadas e examina-
das pela equipe cirúrgica, pelo radiologista e pelos autores
deste estudo. Os laudos foram comparados e
correlacionados com achados clínicos e laboratoriais prévi-
os dos pacientes.

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

Foram realizadas 100 colecistectomias
laparoscópicas eletivas com colangiografia peroperatória,
com tempo médio de 13,54 minutos para o exame con-
trastado.

Dentre os pacientes analisados, 16 casos eram
do sexo masculino e 84 eram do sexo feminino. A idade
média encontrada para os homens foi de 44,07 anos e,
para as mulheres, de 45,64 anos. Em relação à cor de
pele, tem-se a distribuição: 81% branca, 15% parda e 4%
negra. Portanto, encontramos predomínio significativo de
mulheres brancas com faixa etária entre a quarta e quinta
décadas.

Com relação aos exames laboratoriais, observou-
se que, pelos critérios de inclusão, todos os exames encon-
traram-se dentro da normalidade: FA: 65,72 U/L (vr: 122U/
L), gama-GT: 49,82 U/L (vr: 71 U/L), bilirrubina total: 0,62
mg/dL (vr: 1,2 mg/dL) e bilirrubina direta: 0,20mg/dL (vr:
0,4 mg/dL).

Não houve, neste material, complicações relati-
vas ao exame e foi possível realizá-lo em todos os casos.

A incidência de coledocolitíase insuspeitável no
pré-operatório foi de apenas um único caso entre 100 pa-
cientes sem indicação para o exame (Figura 1). A
coledocolitíase insuspeitável foi verificada pela
colangiografia em paciente de 67 anos, branca, sexo femi-
nino, sem história clínica, alterações laboratoriais ou
ultrassonográficas sugestivas de coledocolitíase; FA: 72,0
U/L; gama-GT: 19,0 U/L; BbT: 0,50 mg/dL; BdD: 0,10 mg/
dL. Isso representou, portanto, a prevalência de 1% de
positividade da colangiografia peroperatória, quando reali-
zada de maneira seletiva e criteriosa.

DISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃO

A colangiografia peroperatória (CPO) represen-
ta um avanço significativo no diagnóstico de litíase na via
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biliar principal. As indicações visam detecção de
coledocolitíase, com base na avaliação da anatomia e to-
pografia da vesícula biliar e hepatocolédoco para uma dis-
secção segura e com menores taxas de injúrias aos ductos
biliares durante a CL 17,18.

A história natural da coledocolitíase insuspeitável
tem sido estudada em várias populações e a conduta tera-
pêutica permanece controversa para diversos grupos. Al-
guns artigos referem que a CPO, quando realizada de for-
ma sistemática, resultaria 10-12% de positividade; em
contrapartida, quando realizada de maneira seletiva e
criteriosa, apresentaria valores iguais ou inferiores a 1%
de positividade19,6

Notou-se, neste estudo, uma positividade de 1%
para o exame peroperatório que está de acordo com os
valores encontrados na literatura4,5,7,12,10,17,19. Pode-se inferir
sobre essa taxa de 1% de positividade para coledocolitíase
encontrada, que apenas 0,15% dos pacientes apresentari-
am complicações no pós-operatório com base no estudo
de Matthew et al.

Outro fato relatado é que a CPO não evita, mas pode
propiciar o diagnóstico peroperatório de lesões de via biliar.
Ela também poderia ser útil para evidenciar anomalias da VBP,
fato que não ocorreu em nenhum dos pacientes estudados.

É importante salientar que, neste estudo, além
da história clínica detalhada, os exames laboratoriais e de
imagem foram realizados em no máximo 10 dias antes do
procedimento cirúrgico.

Outro fato que deve ser considerado é o tempo
gasto para realização da colangiografia. Neste estudo fo-
ram, em média, 13, 54 minutos, tempo que corresponde a
35% do tempo cirúrgico total da colecistectomia
laparoscópica, aumentando o tempo anestésico e o tempo
total do procedimento, acrescido 20 do custo do contraste,
cateter, seringa e dos filmes radiológicos 5-8,10,12,17,19,21-23.

Alguns relatos incluem com risco de colelitíase e
ou coledocolitíase idade superior a 70 anos 24,25.

Notou-se que o paciente que apresentou
coledocolitíase tinha, neste estudo, 67 anos de idade, e
que o hepatocolédoco apresentava 0,7 cm de largura, po-
dendo sugerir a idade acima de 65 anos, e não de 70
anos, deveria ser incluído como critério para inclusão de
colangiografia no peroperatório.

Com base neste material, pode-se concluir que
o emprego da colangiografia seletiva é segura na detecção
da coledocolitíase e deve ser empregada no tratamento
cirúrgico da colecistite crônica calculosa.

Figura 1 -Figura 1 -Figura 1 -Figura 1 -Figura 1 - Representação de colangiografia contrastada (15 ml).
Nota-se hepatocolédoco de 0,7 cm de largura (seta).
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ObjectiveObjectiveObjectiveObjectiveObjective: To evaluate the positivity of cholangiography in patients without formal indication of this exam undergoing elective
cholecystectomy. Methods:Methods:Methods:Methods:Methods: We included, in the study, 100 patients whose clinical, laboratory and imaging not older than 10 days
before the operation showed no change and therefore kept us unsuspicious of choledocholithiasis. The cholangiographies were
analyzed and examined by the surgical team, the radiologist and the authors. The reports were compared and correlated with
patients’ previous clinical and laboratory findings. Results:Results:Results:Results:Results: The incidence of preoperatively unsuspected choledocholithiasis was only
one case (1%). Conclusion:Conclusion:Conclusion:Conclusion:Conclusion: The use of selective cholangiography is safe and should be used in the treatment of calculous
cholecystitis. 
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ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: Avaliar o prognóstico dos pacientes com lesão iatrogênica da via biliar (LIVB) em relação ao tempo de referencia (TR) para

a unidade de transplante hepático (TH). MétodosMétodosMétodosMétodosMétodos: Foram revisados 51 prontuários de pacientes que sofreram algum tipo de LIVB

durante a colecistectomia e que foram encaminhados para a unidade de TH no Hospital Geral de Bonsucesso (HGB). As lesões foram

agrupadas de acordo com a classificação de Bismuth. Além da colecistectomia (momento da lesão), também avaliamos o TR e o

desfecho. Resultados:Resultados:Resultados:Resultados:Resultados: Dentre os 51 pacientes estudados encontramos 17 homens e 34 mulheres com uma média de idade de 42,7

anos. Vinte e dois pacientes (43,1%) tinham uma lesão do tipo II; 13 (25,5 %) do tipo III; 10 (19,6 %) do tipo I, 5 (9,8 %) do tipo IV;

e apenas um (2 %) do tipo V. Quarenta pacientes foram operados, sendo que três não retornaram para revisão médica e portanto,

37 foram avaliados em relação ao desfecho. Dentre esses, 25 pacientes (67,6 %) tiveram resultados excelentes ou bons com TR

médio de 11,5 meses (intervalo: 2-48 meses) e 47,2 meses (intervalo: 3-180 meses) respectivamente. Os 12 pacientes (32,4 %) com

resultados ruins tiveram um TR médio de 65,9 meses (intervalo: 3-264 meses), que foi significativamente maior do que o grupo com

resultados excelentes ou bons (p=0,004). Sete pacientes foram listadas para fila de TH, porém apenas dois foram realizados. O TR

desses sete pacientes foi significativamente mais elevado (p=0,04) do que o daqueles pacientes não listados. Sete pacientes

morreram, dos quais seis foram causados por complicações hepáticas. Conclusão:Conclusão:Conclusão:Conclusão:Conclusão: O TR influenciou significativamente no prognós-

tico dos pacientes da nossa amostra.

Descritores: Descritores: Descritores: Descritores: Descritores: Colecistectomia/efeitos adversos. Cirrose hepática. Ductos biliares/lesões. Doença iatrogênica. Complicações pós-

operatória.
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Mais de 750.000 colecistectomias são feitas anualmente
nos Estados Unidos da América, a fazendo uma das

cirurgias gastrointestinais mais realizadas1. Mais de 80%
das estenoses biliares benignas (EBB) ocorrem como uma
complicação da colecistectomia. A incidência de lesão
iatrogênica da via biliar (LIVB) aumentou desde o advento
da laparoscopia no final da década de 1980. A EBB conti-
nua sendo um problema nos dias atuais quase 20 anos
após a sua consagração como padrão ouro no tratamento
da doença litiásica das vias biliares. Isso fica bem claro na
reunião conjunta da Society of American Gastrointestinal
and Endoscopic Surgeons (SAGES) e a American Hepato-

Pancreatic-Biliary Association realizada em abril de 20052.
Na ocasião, mais de 300 cirurgiões discutiram diversos tó-
picos em torno da LIVB, destacando o aumento de sua
incidência após a era laparoscópica (de 0,1-0,3% para 0,4-
0,6%).

Alguns dos fatores de risco para a LIVB são bem
documentados tais como: inflamação da vesícula biliar3-5

variações anatômicas6 , a curva de aprendizado 7-10 ,  má
técnica empregada11  e a não realização da colangiografia
intra-operatória ou outro método de imagem12-14.

A LIVB pode ter complicações sérias se não tra-
tadas adequadamente e em tempo hábil. Os pacientes
podem experimentar episódios repetidos de colangite, cir-
rose hepática biliar (CHB), falência hepática e morte. Al-
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gumas variáveis já foram propostas para explicar os di-
ferentes resultados do tratamento desses pacientes: o
nível da estenose15 ,  a extensão e a qualidade do ducto
biliar proximal16 ,  o número de tentativas de reparo pré-
vio17,18  a função hepática19 colecistectomia laparoscópica
vs. convencional 20-22,  diagnóstico da lesão no ato ope-
ratório16,23  e especialmente a experiência da equipe
multidisciplinar para lidar com a problema24,25. No en-
tanto, o tempo entre a lesão e o reparo cirúrgico reali-
zado por uma equipe de transplante hepático (TH) em
um centro terciário (tempo de referencia - TR), ainda
não foi descrito como fator modificador no desfecho
desses pacientes.

MÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOS

Foram analisados 51 prontuários de pacientes
com LIVB encaminhados para o Serviço de Transplante
Hepático do Hospital Geral de Bonsucesso no período de
setembro de 1999 a setembro de 2009. Apenas pacientes
com EBB foram incluídos. Pacientes que foram submetidos
à derivação biliodigestiva devido à outras causas (litíase,
pós-transplante, cisto de colédoco, trauma ou tumores)
foram excluídos da análise. Dos 51 pacientes, 40 pacien-
tes foram operados até o término deste trabalho. Porem,
três não retornaram para revisão e não puderam entrar na
análise do desfecho.

As EBB foram agrupadas de acordo com a classi-
ficação de Bismuth26. Os pacientes foram contactados por
telefone, e-mail ou telegrama e solicitados para retornarem
a unidade para acompanhamento. As informações sobre a
colecistectomia e o TR foram interrogadas para completar
os relatórios médicos. Durante o exame clínico, os pacien-
tes foram interrogados sobre a presença de sintomas su-
gestivos de colestase como febre, calafrios, prurido, dor
abdominal e ainda se houve saída de secreções biliares
pela ferida. Com o objetivo de melhor elucidar as queixas
foram solicitados exames laboratoriais (hemograma com-
pleto, transaminases, bilirrubinas totais e frações, fosfatase
alcalina, gama-GT) e também uma ultra-sonografia para
avaliar as vias biliares.

Os resultados do tratamento foram classificados
com base no exame clínico e laboratorial: 1) excelente se
o paciente permaneceu completamente assintomático e
com os níveis normais ou estáveis das enzimas hepáticas;
2) bom caso apresentasse sintomas sem a necessidade de
tratamento em regime hospitalar ou apenas um episódio
de colangite, mas sem a necessidade de cirurgia; 3) ruim
em caso de dois ou mais episódios de colangite, necessi-
dade de cirurgia, progressão para CHB e conseqüentemente
listado para fila de TH27.

O software SPSS para Windows (SPSS Inc., Chi-
cago, IL, USA) foi usado para análise de dados e compara-
ções estatísticas. A análise do TR e o desfecho foi feita
usando o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e, com-

plementarmente o teste de Mann-Whitney. Um valor de
p<0,05 foi considerado como significativo para todos os
testes.

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

Conforme mostrado na tabela 1, nossa amostra
foi de 34 mulheres e 17 homens com uma média de idade
de 42,7 anos (intervalo: 3-71 anos) foram estudados 30
brancos, 14 pardos e sete negros. Trinta e cinco pacientes
(68,6 %) vieram encaminhados de hospitais com progra-
ma de residência médica em cirurgia geral. Quarenta paci-
entes foram operados. Outros 11 pacientes foram tratados
conservadoramente (cinco casos) ou ainda estão aguar-
dando o melhor momento para a abordagem cirúrgica (seis
casos). Três pacientes não deram continuidade ao trata-
mento. O tempo médio de acompanhamento foi de 44,6
meses (intervalo: 5-117 meses).

De acordo com a classificação de Bismuth, a
lesão tipo II foi a mais comum (22 pacientes, 43,1 %),
seguida pela tipo III (13 pacientes, 25,5 %), tipo I (10
pacientes, 19,6 %), tipo IV (cinco pacientes, 9,8 %) e
tipo V (um paciente, 2,0 %). Um dos pacientes do tipo IV
teve também uma lesão vascular associada (veia porta
esquerda). Com relação a colecistectomia, encontramos
27 pacientes (52,9 %) que sofreram a lesão durante uma
cirurgia eletiva, sendo que em 16 desses casos por cirur-
gia convencional e 11 por laparoscopia. Vinte e quatro
pacientes (47,1 %) foram operados em caráter de urgên-
cia, 15 casos através da cirurgia convencional e nove por
laparoscopia. Não encontramos diferença significante
entre os pacientes operados por laparoscopia vs. cirurgia
convencional (p = 0,564).

A cirurgia de Hepp-Couinaud foi sempre que possí-
vel a de escolha (26 casos, 51 %) (Tabela 1). A segunda mais
freqüente foi a hepaticojejunostomia em Y de Roux (nove ca-
sos, 17,6 %), seguido da hepatectomia esquerda com
hepaticojejunostomia direita (dois casos, 3,9 %) e apenas um
caso (2%) de: coledocojejunostomia; drenagem biliar com tubo
em “T”; drenagem externa da cavidade devido a impossibili-
dade de visualizar a via biliar. Nove cirurgias (17,6 %) tiveram
que ser feitas de urgência (oito colangites e um coleperitoneo).
Vinte e sete anastomoses (67,5 %) foram feitas usando o fio
de PDS 6.0 com sutura continua em um único plano. Um dre-
no do tipo tubular fechado foi utilizado para drenagem da ca-
vidade por uma média de 6,5 dias (intervalo: 4-18 dias). Sete
pacientes (12,5 %) complicaram com fístula biliar e apenas
um (2 %) com fístula entérica, todos resolvidos com suporte
clínico. A duração média de hospitalização no PO foi de 15,5
dias (intervalo: 5-90 dias). Até o desfecho deste estudo, não foi
necessário nenhuma nova operação.

PrognósticoPrognósticoPrognósticoPrognósticoPrognóstico
Dentre os pacientes operados, 25 (67,6 %) fo-

ram classificadas como tendo um resultado excelente ou
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Tabela 1Tabela 1Tabela 1Tabela 1Tabela 1 – Dados demográficos da amostra.

SSSSS IIIII RRRRR C BC BC BC BC B TRPTRPTRPTRPTRP T RT RT RT RT R ReparoReparoReparoReparoReparo DesfechoDesfechoDesfechoDesfechoDesfecho TTTTT Ób i toÓb i toÓb i toÓb i toÓb i to
F i l aF i l aF i l aF i l aF i l a Fe i toFe i toFe i toFe i toFe i to

11111 M 27 N I 1 3 HJ - Não Não -
22222 F 30 P I V 1 2 HC Excelente Não Não -
33333 F 24 B I I 1 168 HJ Ruim Não Não -
44444 M 53 P I 1 22 HJ Ruim Sim Não Encefalopatia
55555 F 51 B I I I 1 3 HC Ruim Sim Não HDA
66666 F 44 B V 0 2 HC Excelente Não Não IAM
77777 F 37 N I 1 62 HJ Ruim Sim Não HDA
88888 F 40 N I I 1 3 HC Excelente Não Não -
99999 M 8 B I I 2 26 HC Bom Não Não -
1 01 01 01 01 0 F 24 B I I I 1 24 HC Bom Não Não -
1 11 11 11 11 1 M 26 B I I 0 6 HC Excelente Não Não -
1 21 21 21 21 2 F 51 P I 2 8 HJ Bom Não Não -
1 31 31 31 31 3 F 47 B I I 0 4 HC Excelente Não Não -
1 41 41 41 41 4 M 64 B I V 1 7 HC - Não Não -
1 51 51 51 51 5 F 20 P I I 1 3 HC Bom Não Não -
1 61 61 61 61 6 F 64 B I 0 9 HJ Excelente Não Não -
1 71 71 71 71 7 M 19 B I I 1 264 DEC Ruim Sim Não Encefalopatia
1 81 81 81 81 8 F 64 P I I 0 34 HJ Ruim Não Não -
1 91 91 91 91 9 F 57 B I I 1 34 HC Bom Não Não -
2 02 02 02 02 0 F 46 N I I I 0 12 HC Excelente Não Não -
2 12 12 12 12 1 F 70 B I 0 36 HC Excelente Não Não -
2 22 22 22 22 2 F 19 B I I I 0 180 HC Bom Não Não -
2 32 32 32 32 3 F 40 P I I I 0 60 HC Ruim Sim Não -
2 42 42 42 42 4 M 48 B I I I 1 48 HC Excelente Não Não -
2 52 52 52 52 5 F 34 B I I 1 13 HC Bom Não Não -
2 62 62 62 62 6 M 49 B I 1 96 CJ Ruim Sim Sim IH
2 72 72 72 72 7 M 44 P I I I 1 2 HC Excelente Não Não -
2 82 82 82 82 8 F 49 B I I 1 8 HC - Não Não -
2 92 92 92 92 9 M 36 B I 0 2 DK Excelente Não Não -
3 03 03 03 03 0 F 3 B IV 1 7 HE+HJ Excelente Não Não -
3 13 13 13 13 1 M 61 P IV 1 39 HE+HJ Ruim Não Não -
3 23 23 23 23 2 M 50 P I I I 3 20 HC Ruim Não Não -
3 33 33 33 33 3 F 31 B I I 1 53 HC Bom Não Não -
3 43 43 43 43 4 F 60 B I I I 1 20 HC Ruim Não Não -
3 53 53 53 53 5 F 12 B I I 1 12 HC Excelente Não Não -
3 63 63 63 63 6 F 46 B I I 1 7 HC Excelente Não Não -
3 73 73 73 73 7 M 65 B I 0 20 HJ Excelente Não Não -
3 83 83 83 83 8 M 50 B I 1 44 HJ Bom Não Não -
3 93 93 93 93 9 M 34 P I I 1 87 HC Bom Não Não -
4 04 04 04 04 0 F 41 P I I 0 3 HC Ruim Não Não Sepse
4 14 14 14 14 1 M 44 P IV 0 - - - Não Não -
4 24 24 24 24 2 F 57 B I I 1 - - - Não Não -
4 34 34 34 34 3 M 32 B I I I 1 - - - Não Não -
4 44 44 44 44 4 F 44 P I I 1 - - - Não Não -
4 54 54 54 54 5 F 41 B I I 0 - - - Não Não -
4 64 64 64 64 6 F 56 N I I I 2 - - - Não Não -
4 74 74 74 74 7 F 44 B I I 1 - - - Não Não -
4 84 84 84 84 8 F 34 B I I 0 - - - Não Não -
4 94 94 94 94 9 F 64 P I I 1 - - - Não Não -
5 05 05 05 05 0 F 55 N I I I 1 - - - Não Não -
5 15 15 15 15 1 F 71 N I I I 1 - - Não Não -

S, sexo; M, masculino; F, feminino; I, idade; R, raça; N, negro;- P, pardo; B, branco; CB, classificação de Bismuth26; TRP, tentativas de reparo prévio;
TR, tempo de referencia; HGB, Hospital Geral de Bonsucesso; HJ, hepaticojejunostomia; HC, Hepp-Couinaud; DEC, drenagem externa da
cavidade; DK, drenagem à Kher; HE, hepatectomia esquerda; T, transplante; HDA, hemorragia digestiva alta; IAM, infarto agudo do miocárdio;
IH, insuficiência hepática.
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bom e 12 com um resultado ruim (32,4 %).  O tempo
médio de referência para pacientes com resultados ruins,
bons e excelentes foi de 65,9 meses (intervalo: 3-264 me-
ses), 47,2 meses (intervalo: 3-180 meses) e 11,5 meses
(intervalo: 2-48 meses), respectivamente (Figura 1). Estes
grupos tiveram uma diferença estatisticamente significati-
va quando analisados (p=0,004).  Comparações pareadas
entre esses grupos também mostraram que os pacientes
com resultados excelentes tiveram um TR significativamente
menor do que aqueles com resultados bons (p = 0,007) e
resultados ruins (p = 0,004).

Seis pacientes no total foram listados para fila de
TH, cujo TR médio foi de 84,5 meses (intervalo: 3-264 me-
ses). Esse tempo foi significativamente maior (p = 0,04) em
comparação com pacientes que não foram listados (média
de 27,9 meses e intervalo de 2-180 meses) (Figura 2).  Um
paciente foi transplantado (doador cadáver), porém, foi a
óbito no 14° dia de PO (TR = 96 meses) devido à insuficiên-
cia hepática. Um total de sete pacientes morreram devido
a: encefalopatia (dois casos); hemorragia digestiva alta (dois
casos); insuficiência hepática (um caso); sepse biliar (um
caso) e infarto agudo do miocárdio (um caso).

DISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃO

Diversos métodos são aceitos na literatura atual
para o tratamento das LIVB. Os procedimentos incluem
desde uma colocação de prótese por endoscopia digestiva
alta até operações complexas de derivação. Atualmente,
existem inúmeras maneiras de se fazer uma derivação atra-
vés de uma anastomose biliodigestiva. No entanto, devido
a variedade de lesões que podem ser encontradas, a esco-
lha da operação adequada para cada paciente pode ser
crucial no resultado final. A maioria dos autores concorda
que o melhor método para o tratamento da LIVB é através
de uma operação com derivação biliodigestiva em Y de
Roux como mostrado por Lillemoe et al.25. Todos os paci-
entes com secção completa da via biliar tratados com
anastomose primária mais dreno biliar em “T” tiveram um
prognóstico ruim. Em contrapartida, a taxa de sucesso era
de 63 % entre aqueles em quem o reparo cirúrgico foi a
derivação em Y de Roux. Na nossa amostra, a cirurgia de
Hepp–Couinaud foi a preferida quando o ducto hepático
esquerdo era bom ou ainda quando a confluência dos he-
páticos se encontrava íntegra, assim como sugerido por
outros autores20. Até o término do estudo, nenhum pacien-
te havia retornado com re-estenose.

Em dois casos foram necessários uma
hepatectomia esquerda associado a uma
hepaticojejunostomia direita devido a CHB. Apesar destes
dois pacientes não necessitarem de uma nova interven-
ção, um deles teve sérias complicações sépticas de origem
biliar. No entanto, de Santibañes et al.20 relatou bons re-
sultados para pacientes com LIVB que necessitaram de
hepatectomia.

Não está muito claro na literatura se o TR para
um centro terciário com uma equipe com experiência em
TH pode influenciar no desfecho final. O tempo médio de
referência para os 37 pacientes operados e que retornaram
para revisão foi de 38,8 meses (intervalo: 2-264 meses).
Pacientes com resultados ruins tiveram um TR maior com-
parado aqueles com resultados excelentes ou bons (p =
0,004). Pacientes com um TR curto tiveram menor número
de cirurgias prévias, melhores resultados e foram menos
freqüentemente listados para fila de transplante.

Embora as conseqüências a curto prazo da LIVB
sejam significativas, é o resultado a longo prazo que irão
determinar o sucesso do tratamento cirúrgico. A maior sé-
rie de acompanhamento de pacientes tratados cirurgica-
mente é de Lillimoe et al.25. Dos 156 pacientes com EBB
que foram submetidos à cirurgia, 142 completaram o tra-
tamento com um seguimento médio de 57,5 meses. Den-
tre esses, 90,8 % foram considerados como resultados ex-
celentes ou bons. A média de acompanhamento dos 37

Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2 - Análise do tempo de referencia e indicação para fila
de transplante. Os pacientes listados tiveram um mai-
or tempo de referencia (p=0,004). Foi utilizado o tes-
te de Mann - Witney.

Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1 – Análise do tempo de referencia e prognóstico. Com-
parando os três grupos temos uma diferença signifi-
cativa (p=0,004). Foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis.
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pacientes tratados foi de 44,9 meses (intervalo: 2-117
meses). Vinte e cinco pacientes (67,5 %) foram classifica-
das como resultados excelentes ou bons.

Alguns autores sugerem que os mecanismos di-
ferentes de lesões da laparoscopia, sua natureza comple-
xa e a associação freqüente de inflamação e fibrose se-
cundária a pequenas fistulas não diagnosticadas podem

piorar o prognóstico17,22. No entanto, não encontramos ne-
nhuma diferença significativa entre os pacientes que tive-
ram a lesão durante uma operação por laparoscopia ou
por cirurgia convencional (p = 0,564). Portanto, os exce-
lentes resultados relatados em alguns estudos de pacien-
tes tratados com cirurgia convencional devem ser interpre-
tados com cautela17,22.

A B S T R A C TA B S T R A C TA B S T R A C TA B S T R A C TA B S T R A C T

Objective:Objective:Objective:Objective:Objective: To evaluate the prognosis of patients with iatrogenic bile duct injury (IBDI) regarding time of referral (RT) to the unit of
liver transplantation (LT). Methods:Methods:Methods:Methods:Methods: We reviewed 51 charts of patients who had suffered some kind of IBDI during cholecystectomy
and who were referred to the Bonsucesso General Hospital (HGB) LT unit. Lesions were grouped according to the Bismuth
classification. Besides cholecystectomy (time of injury), we also evaluated the RT and outcome. Results:Results:Results:Results:Results: Among the 51 patients
studied, there were 17 men and 34 women, with a mean age of 42.7 years. Twenty-two patients (43.1%) had a type II lesion, 13
(25.5%) type III, 10 (19.6%) type I, 5 (9.8%) type IV and only 1 (2%) type V. Forty patients were operated, and three did not return
for medical review, therefore, 37 were evaluated in relation to outcome. Among these, 25 patients (67.6%) had excellent or good
results with average RT of 11.5 months (range: 2-48 months) and 47.2 months (range: 3-180 months) respectively. The 12 patients
(32.4%) with poor results had a mean RT of 65.9 months (range: 3 264 months), which was significantly higher than the group with
excellent or good results (p=0.004). Seven patients were listed for LT, but only two were transplanted. The RT of these seven
patients was significantly higher (p=0.04) than those patients not listed. Seven patients died, six of which were due to liver
complications. Conclusion:Conclusion:Conclusion:Conclusion:Conclusion: RT significantly influenced the prognosis of patients in our sample. 

Key  words:Key  words:Key  words:Key  words:Key  words: Cholecystectomy / / / / /adverse effects.  Liver cirrhosis. Bile ducts/injuries. Iatrogênica diseases. Postoperative complications.
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R E S U M OR E S U M OR E S U M OR E S U M OR E S U M O

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: Analisar as características clínico-patológicas do tecido pancreático heterotópico em órgãos digestivos abdominais.

MétodosMétodosMétodosMétodosMétodos: Realizamos estudo retrospectivo analisando 18 portadores de pâncreas heterotópico diagnosticados histologicamente.

Seus dados clínicos e histopatológicos foram revistos. O tecido pancreático heterotópico foi classificado em três modelos histológicos:

tipo I constituído por três componentes do pâncreas normal (ácinos, ductos e ilhotas), tipo II com dois componentes e tipo três com

somente um componente. ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados: A média de idade foi de 52,7 anos, variando de 34 a 73 anos, com nove homens e nove

mulheres. Sintomas foram observados em somente quatro doentes, sendo suas lesôes diagnosticadas por gastroscopia. Os 14

restantes eram assintomáticos e suas anomalias descobertas acidentalmente. A maioria das lesões situava-se no trato superior:

sete (38,9%) no estômago, seis (33,3%) no duodeno e três (16,6%) no jejuno. A heterotopia localizou-se preferencialmente na

submucosa (83,3%), mas também foi observada na muscular própria e na sub-serosa. Em sete (38,9%) espécimes todos os

componentes pancreáticos foram constatados (tipo I), em oito (44,4%) estavam presentes glândulas exócrinas e ductos excretores

(tipo II) e em três (16,7%) somente o tecido exócrino foi observado (tipo III). ConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusão: A heterotopia pancreática é rara.

Doentes com ectopia pancreática diagnosticadas pelo estudo patológico, assintomáticos ou com sintomas discretos devem

permanecer em observação. As lesões detectadas acidentalmente durante procedimentos cirúrgicos necessitam ser removidas

por procedimentos conservadores.

DescritoresDescritoresDescritoresDescritoresDescritores: Coristoma. Pâncreas. Sistema digestório. Cirurgia.

Trabalho realizado no Serviço de Gastroenterologia Cirúrgica e no Serviço de Anatomia Patológica do Hospital do Servidor Público Estadual de
São Paulo – Francisco Morato de Oliveira - São Paulo – SP.
1. Cirurgião do Serviço de Gastroenterologia Cirúrgica do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo
– Francisco Morato de Oliveira ( HSPE-FMO )– São Paulo – SP; 2. Residente do Serviço de Anatomia Patológica do Serviço de Anatomia Patológica
do HSPE-FMO - São Paulo – SP; 3.  Patologista do Serviço de Anatomia Patológica do HSPE-FMO - São Paulo – SP; 4. Chefe do Serviço da
Anatomia Patológica do HSPE-FMO - São Paulo – SP; 5. Diretor do Serviço de Anatomia Patológica do HSPE-FMO - São Paulo – SP; 6. Diretor
do Serviço de Gastroenterologia Cirúrgica do HSPE-FMO - São Paulo – SP.

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Pâncreas heterotópico, ectópico ou aberrante é definido
como a presença de tecido pancreático em localização

topográfica anômala, sem qualquer conexão anatômica,
neural ou vascular com o pâncreas normal1.

O pâncreas heterotópico (PH) é anomalia con-
gênita relativamente incomum, com incidência entre 0,55%
e 13,7% em séries de autópsias, com frequência média
entre 1 a 2%1,2 . A cada 500 procedimentos cirúrgicos no
abdome superior encontra-se um pâncreas ectópico1. Em
adultos, ocorre preferencialmente no sexo masculino, en-
tre a quarta e sexta década de vida, localizando-se princi-
palmente no estomago, duodeno e jejuno, em proporções
bem menores no íleo e divertículo de Meckel, e raras ve-
zes é encontrada no esôfago, fígado, vesícula biliar, omento,
pulmões, mediastino, trompas uterinas e umbigo 3,4.

A maioria dos portadores de pâncreas ectópico
é assintomática e o diagnóstico geralmente realizado por

ocasião de exame radiológico ou endoscópico do trato di-
gestivo ou durante explorações cirúrgicas motivadas por
outras doenças.

Sua importância prende-se ao fato de serem le-
sões  parietais extra-mucosas, e portanto, incluídas no di-
agnóstico diferencial de importantes doenças alí localiza-
das 5.

O presente estudo teve o intuito de rever em
nossa instituição, todos os pacientes em que o diagnóstico
histológico de ectopia pancreática foi realizado, objetivando
analisar parâmetros clínicos-patológicos dessa anomalia.

MÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOS

No espaço de tempo entre dezembro de 1968 e
janeiro de 2003 (34 anos), 18 pacientes com pâncreas
heterotópico foram atendidos no Serviço de
Gastroenterologia Cirúrgica do HSPE-FMO, recebendo di-
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agnóstico definitivo após o estudo histológico dos espéci-
mes no Serviço de Anatomia Patológica da mesma institui-
ção. Os dados constantes de seus prontuários foram revis-
tos, analisando-se os parâmetros clínicos e patológicos ali
existentes. As lâminas que serviram para o diagnóstico ,
coradas por hematoxilina e eosina,  foram todas revisadas
e sempre que necessário novos cortes dos blocos de para-
fina estocados foram realizados e devidamente processa-
dos para estudo.

         Os dados obtidos referiram-se à idade, cor,
sexo, quadro clínico, procedimentos diagnósticos, terapêu-
tica adotada e evolução dos doentes.  Durante o estudo
anátomo-patológico anotou-se o órgão onde se assestara
o pâncreas aberrante, sua localização na parede dos mes-
mos e sua composição histológica. . . . .  O tecido pancreático
heterotópico foi classificado em três tipos : tipo I, quando
exibia  três componentes do tecido pancreático normal
(ácinos, ductos e ilhotas de Langerhans); tipo II , quando
presentes dois componentes pancreáticos  e tipo III, quan-
do presente um só deles. Cuidado especial foi dedicado na
pesquisa de anormalidades celulares sugestivas de atipias
ou degenerações neoplásicas.

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

A idade dos doentes variou de 34 a 73 anos,
com média de 52,7 anos e mediana de 54 anos. O
maior número de enfermos (seis) estava na sexta dé-
cada, quatro estavam na quinta, três na quarta, três na

sétima  e dois na oitava década respectivamente.
Dezesseis pacientes eram brancos, um amarelo e um
negro. nove pacientes eram do sexo feminino e nove
do masculino.

O tecido pancreático aberrante localizou-se no
estômago de sete (38,9%) dos doentes, no duodeno em
seis (33,3%), no jejuno em três (16,6%),  na vesícula biliar
em um paciente (5,5%)  e no divertículo de Meckel em
um (5,5%) (Tabela 1).

No estômago, o pâncreas heterotópico situava-
se em seis pacientes na grande curvatura da região antral,
a menos de 5 cm do piloro e em um paciente localizava-
se na parede posterior do corpo gástrico.
Macroscopicamente mostrou-se nodular em cinco opor-
tunidades, sendo reconhecido durante exame endoscópico
em quatro delas, recobertos por mucosa íntegra, de cor
amarelada e com umbilicação central em três deles; fo-
ram biopsiados e o estudo histológico reconheceu tecido
pancreático em todos eles. O nódulo de localização sub-
cutânea foi observado, palpado e retirado (nodulectomia)
durante cirurgia bariátrica. Nos demais doentes foram
reconhecidos durante o exame microscópico do estôma-
go, um ressecado por câncer e outro por úlcera péptica
(Tabela 2).

Aqueles localizados no duodeno foram reconhe-
cidos no exame microscópico das peças cirúrgicas extirpa-
das por úlcera péptica (cinco) e câncer gástrico (um) (Ta-
bela 2).

Um dos espécimes localizados no jejuno foi re-
conhecido durante operação motivada por úlcera péptica;

Tabela 1 -Tabela 1 -Tabela 1 -Tabela 1 -Tabela 1 - Localização, nível parietal e composição histológica de 18 pâncreas heterotópicos.

LocalLocalLocalLocalLocal Nível parietalNível parietalNível parietalNível parietalNível parietal ComponentesComponentesComponentesComponentesComponentes

1 Duodeno MM ácinos – ductos – ilhotas
2 Duodeno SM ácinos – ductos
3 Duodeno SM  MM ácinos – ductos
4 Duodeno SM  MM ácinos – ductos
5 Jejuno SM  MM  SS ácinos – ductos – ilhotas
6 Duodeno SM  MM ácinos – ductos
7 Estômago SM  MM  SS ácinos – ductos – ilhotas
8 Estômago SM ácinos
9 Vesícula biliar MM ácinos - ductos
10 Estômago SS ácinos – ductos – ilhotas
11 Divertículo de Meckel SM  MM ácinos – ductos – ilhotas
12 Estômago SM ácinos
13 Duodeno SM ácinos
14 Jejuno SM  MM  SS ácinos – ductos – ilhotas
15 Estômago SM ácinos – ductos – ilhotas
16 Jejuno SM  MM ácinos - ductos
17 Estômago SM ácinos - ductos
18 Estômago SM ácinos - ductos

SM : sub-mucosa                MM : muscular própria                  SS : sub-serosa
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mostrou-se de aspecto nodular, amarelado, logo abaixo
da serosa intestinal, sendo retirado por nodulectomia. Os
outros dois espécimes, sob forma de pequenos nódulos,
localizavam-se em segmentos intestinais extirpados para o
tratamento de obstrução intestinal e intussuscepção res-
pectivamente, sendo reconhecidos na macroscopia (Tabe-
la 2).

O pâncreas ectópico localizado no divertículo de
Meckel, extirpado por intussuscepção,  somente foi detec-
tado no estudo histológico. O mesmo sucedeu com o nó-
dulo situado situado na vesícula biliar, retirada por litíase
sintomática .

Em 15 dos espécimes o PH foi observado na
sub-mucosa ; em sete oportunidades mostrava-se isola-
damente, em outras cinco ocupava  também a  túnica
muscular própria e em três espécimes foram notados na
sub-mucosa, muscular e sub-serosa. Nos três restantes, o
pâncreas aberrante situava-se isoladamente em duas opor-
tunidades na túnica muscular e em uma na sub-serosa
(Tabela 1).

Dos 18, sete dos espécimes tiveram seu tama-
nho anotado, medindo o menor 2 mm e o maior 20 mm
de diâmetro, com média de 10,7 mm.

O estudo histológico reconheceu a presença
de todos os componentes pancreáticos em  sete ( 38,9%)
dos casos (tipo I) , a presença de ácinos e ductos em
oito (44,4%)  (tipo II) e somente ácinos (tipo III) em três
(16,7%) deles (Tabela 1). Os ácinos estiveram presentes
em todos os casos. Processo inflamatório crônico (Figu-
ras 1 e 2).

Não foram observadas células atípicas ou
neoplásicas em nenhuma das amostras examinadas.

DISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃO

O pâncreas desenvolve-se a partir de dois
divertículos embrionários, dorsal e ventral, originários do
duodeno primitivo. Por ocasião da sexta semana de gesta-
ção eles se fundem, originando-se a porção cefálica e o
processo unciforme do broto ventral enquanto a invaginação
dorsal formará o restante do órgão 6.

Embora a patogenia do pâncreas ectópico per-
maneça desconhecida, diferentes teorias foram propostas
para explicar o seu aparecimento: a transplantação de cé-
lulas pancreáticas embrionárias às estruturas vizinhas du-
rante o processo de rotação axial do intestino explicaria a
ectopia nessas estruturas 2. Por outro lado, brotos embrio-
nários que permanecessem aderidos ao duodeno primiti-
vo, poderiam ser levados durante o crescimento e  forma-
ção do trato gastro-intestinal para locais proximais ou distais
ao mesmo 1. Já a ocorrência de tecido pancreático em ór-
gãos distantes, como a glândula tireóide, pulmões ou trom-
pas uterinas deveria merecer outra explicação, lembran-
do-se da possibilidade de ter origem na metaplasia de cé-
lulas endodérmicas multipotentes ou em teratomas7. Célu-
las multipotenciais do intestino primitivo, capazes de am-
pla diferenciação, também poderiam propiciar o apareci-
mento desta entidade8,9.

Em um estudo com 11.265 pacientes encontrou-
se 24 (0,21%) heterotopias abdominais, das quais a pan-
creática foi a mais comum (0,12%), seguida em ordem
decrescente pela gástrica, adrenal e óssea10.

O PH vem sendo encontrado em todos os grupos
etários, com predomínio na sexta década de vida.   Em
estudos com maior número de doentes a média de idade

Tabela 2 –Tabela 2 –Tabela 2 –Tabela 2 –Tabela 2 – Doenças básicas e procedimentos em 18 pacientes com heterotopia. pancreática.

SexoSexoSexoSexoSexo IdadeIdadeIdadeIdadeIdade Doença BásicaDoença BásicaDoença BásicaDoença BásicaDoença Básica ProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimento

1 M 63 Úlcera péptica Gastrectomia parcial
2 M 43 Úlcera péptica Vagotomia  +  duodenectomia
3 M 50 Úlcera péptica Gastrectomia parcial
4 F 48 Câncer gástrico Gastrectomia D2
5 F 52 Úlcera péptica Nodulectomia jejunal
6 M 63 Úlcera péptica Gastrectomia parcial
7 F 70 Úlcera péptica Gastrectomia parcial
8 M 36 Dispepsia Endoscopia + biópsia
9 F 40 Litíase biliar Colecistectomia
10 M 67 Câncer gástrico Gastrectomia D2
11 F 57 Intussuscepção Enterectomia + diverticulectomia. Meckel
12 F 57 Dispepsia Endoscopia + biópsia
13 M 56 Úlcera péptica Gastrectomia parcial
14 F 59 Obstrução intestinal Enterectomia
15 F 34 Obesidade Nodulectomia
16 M 73 Obstrução intestinal Enterectomia
17 F 46 Dispepsia Endoscopia + biópsia
18 M 36 Dispepsia Endoscopia + biópsia
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variou de 47,5 a 51 anos 4,7,8 , acusando valores menores –
42,5 anos - quando a população infanto- juvenil é incluída
11. A media de idade encontrada no nosso estudo situou-se
ligeiramente acima - 52,7 anos -  sendo maior no sexo
masculino.

 Em adultos a incidência maior é no sexo mas-
culino, enquanto em doentes pediátricos prevalece o femi-
nino3.

O tecido pancreático ectópico é detectado mais
freqüentemente na submucosa e túnica muscular própria
do trato gastro-intestinal, podendo ainda ser observado na
sub-serosa ou até na serosa do segmento que o alberga.
Nos 32 espécimes observados por Pang 12, 15 eram sub-
mucosos, 11 foram observados em todas as camadas ex-
ceção da mucosa,  três  localizavam-se na muscular pró-
pria e outros três na sub-serosa . De modo semelhante o
presente estudo constatou 15 dos espécimes de PH na sub-
mucosa, sendo sete isoladamente, cinco em conjunto com
a muscular própria e em três foram observados na sub-
mucosa, muscular e sub-serosa. Nos três restantes, o pân-
creas aberrante situou-se em duas oportunidades na túni-
ca muscular e no último isoladamente na sub-serosa .

Geralmente mostram-se sob a forma de peque-
nos nódulos amarelados, podendo variar de 1 mm a 5 cm,
tipicamente recobertos por mucosa intacta; muitas vezes
exibem um orifício central nesta umbilicação, exteriorização
do ducto pancreático geralmente rudimentar , passível de
ser  detectada por contraste baritado ou estudo
endoscópico13. No entanto, lesões menores de 1,5 cm ge-
ralmente não apresentam tal orifício. As lesões gastro-
duodenais geralmente são de maior tamanho que as de
outros locais 8,12. A média das lesões deste estudo foi de
10,7 mm, similar aos relatos de casos predominantemente
assintomáticos 2,9,11.  Em crianças essas formações medem
1 a 2 mm de diâmetro, mas aumentam em tamanho ao
longo do crescimento de seus hospedeiros, explicando-se
assim casos de sintomatologia  tardia 14.

Histologicamente a heterotopia pancreática foi
classificada por Heinrich em três tipos: o tipo I, composto
por todos os representantes celulares do pâncreas, conhe-
cido como heterotopia pancreática completa; o tipo II con-
tendo ácinos e ductos e o tipo III, composto somente por
ductos e raras células acinares, ou somente ductos dilata-
dos, os adenomiomas10. Essa classificação é incompleta
por não tipificar o componente endócrino isoladamente ou
em conjunto com um só dos demais componentes.

Por sua vez, Gaspar Fuentes et al. 15 dividiram o
pâncreas ectópico em quatro tipos: tipo I com todos os
representantes pancreáticos (heterotopia completa), o tipo
II composto somente por ductos (heterotopia canalicular),
o tipo III somente com o componente acinar (heterotopia
exócrina) e o tipo IV , somente com as ilhotas de
Langherans     (heterotopia endócrina). Essa classificação não
contempla achados acusando a presença de dois compo-
nentes, como ácinos e ductos, observados em nossa aná-
lise histológica.

Como no presente estudo, acreditamos ser mais
simples caracterizar um tipo I como citado por ambas as
classificações, um tipo II com somente dois componentes,
sejam eles quais forem e um tipo III contando com um
único componente. A denominação heterotopia comple-
ta, exócrina, canalicular ou endócrina permaneceria, fa-
zendo-se com facilidade.

No geral, o componente endócrino é o repre-
sentante pancreático menos freqüente na heterotopia, pre-
dominando quase sempre o contingente exócrino e
canalicular; a concomitância da pancreatite crônica e con-
seqüente fibrose, quase sempre presente, poderia atrofiar
tais estruturas, , , , , realizando ablação seletiva 11,16.

Neste trabalho, o representante endócrino
(ilhotas) não apareceu isoladamente e o exócrino (ácinos)
esteve presente em todos os espécimes. Os três compo-
nentes em conjunto e ácinos acompanhados de ductos fo-
ram detectados em 83,3 % dos casos. No entanto, esses
achados não são homogêneos; Armstrong et al. 8  detecta-
ram ilhotas em  68% dos casos e ductos em 85% deles .Já
Tanaka et al. 4 encontraram os três componentes em
66,6% de seus 15 doentes e ácinos e ductos em somente
26,6% deles. Fatores como a idade do paciente e o tama-
nho da ectopia também contribuem para explicar tais
desencontros.

Evidências de processo inflamatório crônico –
fibrose peri-ductal ou intra-lobular  e dilatação ductal
foram observadas com frequência; essas lesões podem
ser interpretadas como consequentes à evolução de re-
petidos surtos de pancreatite aguda, a exemplo do que
sucede no pâncreas normal.  Neste estudo não foram
observadas lesões compatíveis com processo inflamató-
rio agudo.

Por muito tempo julgou-se ser o tecido ectópico
incapaz de secretar enzimas ou hormônios. Atualmente, o
estudo imunohistoquímico vem possibilitando reconhecer
produtos secretados pelas células ectópicas, em tudo se-
melhante às do pâncreas normal. Na realidade tais recur-
sos demonstraram haver completa atividade endócrina e
exócrina nesses pâncreas anômalos 12,17,18.

Oitenta e nove por cento (16) dos casos do pre-
sente estudo localizaram-se no trato gastro - intestinal su-
perior, 38,9% (sete) no estômago, 33,3% (seis) no duodeno
e 16,6% (três) no jejuno , corroborando  dados obtidos em
estudos com maior número de pacientes, que apontam 70
a 90% dos casos situados neste segmento; dois estudos
clássicos sobre pâncreas ectópico detectaram incidência
gástrica variando de 25,5% a 38,2%, duodenal de 27,7%
a 36,3% e  jejunal de 15,6% a 15,9% 1,2 .

No estômago as lesões são antrais em 85 a 95 %
dos casos, situando-se em geral na grande curvatura, a menos
de 5 cm do piloro 2,9,11, como também verificado neste estudo.

O divertículo de Meckel é sede freqüente de
heterotopia tecidual, sendo mais comum a gástrica, que
ocorre em 50 a 60% dos casos e a pancreática, responsá-
vel por 5 a 16% delas 10,12 . A presença de pâncreas
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aberrante na parede do divertículo de Meckel, além de
provocar alterações motoras, pode servir como fulcro
invaginante da intussuscepção, principalmente quando lo-
calizado em sua extremidade19.

Os doentes deste estudo eram assintomáticos em
sua grande maioria, estando em conformidade com os
demais relatos 1,2,8,12. Aqueles submetidos à endoscopia,
apresentavam quadro dispéptico e epigastralgia de apare-
cimento irregular, sendo medicados com sintomáticos, anti-
ulcerosos e acompanhados no ambulatório sem desenvol-
ver novos sintomas ou doenças digestivas. Nenhum outro
doente deste trabalho desenvolveu sintomatologia passí-
vel de ser atribuída à presença da ectopia.

Quando sintomáticos, cerca de 30% do total
mimetizam quadro clínico semelhante ao das moléstias do
órgão em que a heterotopia se encontra 4. Sendo esta  pri-
mordialmente localizada no trato gastro-intestinal superior
são  comuns as queixas dispépticas,  dor epigástrica, náuse-
as, vômitos, hematêmese  e icterícia 2,4,8,20. Quadros obstrutivos
em função do efeito massa causado pelo PH são represen-
tados pela presença de obstrução pilórica ( pólipo, prolapsos
mucosos, espessamento pilórico), obstrução ou
intussuscepção no intestino delgado  (forma mais comum
de apresentação neste segmento),obstrução da árvore biliar
( ducto cístico, colédoco distal, papila maior ) 8,11,16,21-23 .

Por ser o tecido ectópico capaz de reproduzir
todas as doenças do pâncreas original, sintomas relaciona-
dos à pancreatites, formação de cistos e pseudocistos,
síndromes neuroendócrinas e doenças malignas podem ser
exibidos pelos pacientes3,4,24-26. Justifica-se assim a cuida-
dosa  pesquisa de células pancreáticas atípicas no presen-
te estudo.

As formações císticas resultam da impossibilida-
de da secreção exócrina ganhar a cavidade do órgão em
que se localizam (cistos de retenção) e quando puncionadas
revelam níveis aumentados de amilase; a presença de
pseudocistos é incomum 24.

Os sintomas parecem guardar relação entre o
tamanho da lesão e a extensão da mesma nas proximida-
des da mucosa ; assim, lesões maiores de 1,5 cm e de
maior expressão associaram-se à presença de sintomatologia
mais intensa 8.

Outros estudiosos colocam em dúvida se a pre-
sença de muitos desses sintomas seriam causados pelo
pâncreas heterotópico 2,7.

O aparecimento de sintomas não específicos é
explicado pela dismotilidade local provocada pelo pâncre-
as ectópico e por sua secreção enzimática, determinando
o aparecimento de espasmos, irritação química dos teci-
dos vizinhos e processos inflamatórios de variadas nature-
za16. Quando específicos geralmente são acompanhados
por níveis séricos pouco elevados da amilase, explicados
pela menor quantidade de tecido formador 3,27.

O diagnóstico de pâncreas ectópico é difícil, ape-
sar dos modernos avanços no campo laboratorial, das ima-
gens e de outros instrumentais propedêuticos; inexistem
indicadores ou marcadores específicos para tal, de modo
que o diagnóstico definitivo é sempre histopatológico, rea-
lizado em material retirado por biópsias endoscópicas ou
ressecções.

Os sinais radiológicos mais evidentes revelam no
estudo baritado defeito parietal por formação sub-mucosa
bem delineada, por vezes com sua característica
umbilicação central 8,11-13 Espessamentos solitários da pare-
de no antro distal são outros achados de importância 10,28.
Nos casos de intussuscepção intestinal são mostradas as
típicas lesões em alvo, sugestivas desta entidade 21.

Ao exame endoscópico o pâncreas aberrante
apresenta-se tipicamente como nódulo intra-mural ou sob

Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1 - Numerosos ductos pancreáticos, notando-se agrupa-
mento de ácinos e focos de fibrose (HE x 40).

Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2 – Ductos pancreáticos dilatados, intercalados por teci-
do muscular liso, traves fibróticas  e agrupamento de
ácinos pancreáticos (HE x 25).
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forma de pólipo séssil com umbilicação central, recoberto
por mucosa normal 29. Quando a umbilicação se mostra
alargada pode ser confundida com lesão ulcerada, no en-
tanto a umbilicação não está presente nas formações me-
nores de 1,5 cm 12. Na maioria dos casos as biópsias
endoscópicas, utilizando pinças comuns, são superficiais,
não incluindo tecido pancreático nas amostras e portanto
não diagnósticas 7,29. Tal fato não aconteceu no presente
trabalho, pois nos quatro casos biopsiados elas mostraram-
se positivas.

A contribuição diagnóstica da ecografia pode ser
obtida no fácil reconhecimento das lesões polipoides no inte-
rior da vesícula biliar e nas imagens de anéis concêntricos
com alternância de ecogenecidade típicas das intussuscepções
do delgado17,19,21.   No entanto é incapaz de diferenciar essas
lesões das demais que incidem nesses órgãos.

A tomografia computadorizada,  além de reve-
lar as lesões já citadas (espessamentos parietais, lesões
polipoides e nodulações, obstruções luminares ou
compressivas), facilmente identifica a morfologia do pân-
creas normal,  fato de importância quando da presença de
valores enzimáticos elevados10,28 .

O ultrassom endoscópico (EUS) reconhece facil-
mente lesões submucosas menores de 2 cm mas também
não é específico; no entanto fornece com precisão a ca-
mada de origem das lesões submucosas, fato que permite
suspeitar de algumas delas .

As imagens do pâncreas ectópico são caracteri-
zadas por seu aspecto heterogêneo, hipoecóico, com mar-
gens pouco delineadas, localizados na terceira e quarta
camada ecóica (tipo fusão) ou somente na terceira cama-
da ( tipo separado); parece haver associação do tipo fusão
com heterotopia total e do tipo separado com a presença
de um único componente da ectopia29. Áreas anecóicas
no interior do PH representam estruturas ductais.

Tumores estromais gastrointestinais (GIST) mos-
tram-se hipoecoicos, bem demarcados, de estrutura inter-
na homogênea, originando-se da segunda ou quarta ca-
mada ecóica (muscular da mucosa e muscular própria);
quando malignos demonstram a presença de necrose por

rarefação de ecos5. Já lesões lipomatosas são caracteristi-
camente hiperecoicas e originam-se da terceira camada
(submucosa)30. Outra expressiva contribuição do EUS é no
reconhecimento de lesões extrínsecas, capazes de exercer
fenômenos compressivos30.

Embora o diagnóstico de malignidade só possa
ser definido pelo estudo anátomo-patológico, alguns da-
dos obtidos na ecoendoscopia estão frequentemente asso-
ciados a essas lesões: diâmetro maior de 4 cm, margens
mal delimitadas, espaços císticos e focos ecogênicos inter-
nos, linfonodopatia adjascente e crescimento rápido30.

Doentes assintomáticos mas com diagnóstico
positivo devem permanecer sob vigilância clínica e revistos
periodicamente. Já pacientes sintomáticos não complica-
dos devem ter sua lesão extirpada, se possível por ressecção
local. Em locais acessíveis ao fibroscópio e em mãos e
ambientes adequados, a remoção endoscópica em doen-
tes selecionados pode ser realizada a contento; é impera-
tivo a utilização da ecografia endoscópica nesta interven-
ção30.

Pâncreas heterotópicos encontrados durante pro-
cedimentos cirúrgicos motivados por outras doenças de-
vem ser ressecados e submetidos a estudo de congelação
sempre que necessário, evitando-se assim possíveis com-
plicações e a necessidade de nova operação.

Quando da existência de lesões associadas à
hemorragia, obstrução ou frente a suspeita de neoplasia,
impõe-se conduta cirúrgica apropriada. Na presença de
intussuscepção em adultos recomenda-se a extirpação ci-
rúrgica, como procedido neste estudo , frente às altas ta-
xas de doenças malignas ali assestadas.

Embora a heterotopia pancreática seja rara, ela
deve ser lembrada no diagnóstico diferencial de várias le-
sões digestivas. Por estar em situação intra-parietal neces-
sita ser diferenciada de outras lesões extra-mucosas. Pela
possibilidade de gerar fenômenos obstrutivos, processos
inflamatórios de variada intensidade, bem como de dege-
neração neoplásica, o pâncreas heterotópico também deve
ser lembrado no diagnóstico diferencial dessa gama de
processos patológicos.
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Objective:Objective:Objective:Objective:Objective: To analyze the clinical and pathological features of heterotopic pancreatic tissue in abdominal digestive organs. Methods:Methods:Methods:Methods:Methods:
We retrospectively studied 18 patients with histologically diagnosed heterotopic pancreas. Clinical and histopathologic data were
reviewed. Heterotopic pancreatic tissues were classified in three histological models: Type I consists of three components of normal
pancreas (acini, ducts and islets), type II with two components and type three with only one component. Results:Results:Results:Results:Results: The mean age was
52.7 years, ranging from 34 to 73 years, nine of them men and nine women. Symptoms were observed in only four patients, and their
lesions were diagnosed by gastroscopy. The remaining 14 were asymptomatic and their anomalies were discovered accidentally. Most
of the lesions were located in the upper gastrointestinal tract: seven (38.9%) in the stomach, six (33.3%) in the duodenum and three
(16.6%) in the jejunum. Heterotopia was mostly located in the submucosa (83.3%) but was also observed in the muscularis propria and
in the sub-serosa. In seven specimens (38.9%) all pancreatic components were found (type I), in eight (44.4%) exocrine glands and
excretory ducts were present (type II) and in three (16.7%) only exocrine tissue was observed (type III). Conclusion:Conclusion:Conclusion:Conclusion:Conclusion: Pancreatic
heterotopia is rare. Patients with pancreatic ectopia diagnosed by pathological study, whether asymptomatic or with mild symptoms,
should be observed. Lesions incidentally detected during surgeries need to be removed by conservative procedures. 

Key wordsKey wordsKey wordsKey wordsKey words: Choristoma. Pancreas. Digestive system. Surgical.
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Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: avaliar a morbidade e a mortalidade cirúrgica em pacientes submetidos a gastroduodenopancreatectomia (GDP) com

linfadenectomia padrão e radical para adenocarcinoma de papila, analisando os fatores prognósticos com relação à sobrevida global

e livre de doença. Métodos: Métodos: Métodos: Métodos: Métodos: foram analisados retrospectivamente no período de 1999 a 2007, no Serviço de Cirurgia Abdômino-

Pélvica do INCa-RJ, 50 casos de GDP para adenocarcinoma da papila duodenal divididos em dois grupos de acordo com a linfadenectomia

(grupo A: linfadenectomia padrão e grupo B: linfadenectomia radical). Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: A mediana de idade foi semelhante nos dois

grupos, assim como a distribuição entre os sexos. Na comparação entre as linfadenectomias somente o número de linfonodos

ressecados (grupo A: 12,3 e grupo B: 26,5) e o tempo operatório (grupo A: 421 e grupo B: 474) foram significativamente diferentes.

Não ocorreram diferenças estatisticamente significativas nos dois grupos com relação a morbi-mortalidade operatória e tempo de

internação. A sobrevida livre de doença (grupo A: 35 meses e grupo B: 51 meses) e sobrevida global (grupo A: 38 meses e grupo B:

53 meses) foi maior no grupo da linfadenectomia radical, porém não foram significantes estatisticamente. Conclusão: Conclusão: Conclusão: Conclusão: Conclusão: no presente

estudo não ocorreram casos de linfonodos metastáticos para outros grupos nodais sem o acometimento linfonodal das cadeias

pancreato-duodenais (13 e 17), sugerindo um padrão de disseminação linfonodal. Apesar da linfadenectomia radical apresentar

taxas de sobrevida livre de doença e sobrevida global maiores esses dados não foram significativos estatisticamente. Novos estudos

devem ser realizados para avaliar o real papel da linfadenectomia radical no adenocarcinoma da papila duodenal.

Descritores: Descritores: Descritores: Descritores: Descritores: Excisão de linfonodo. Adenocarcinoma. Ampola hepatopancreática.
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

O papel da linfadenectomia para tumores periampulares
ainda permanece controverso, principalmente no que

diz respeito ao adenocarcinoma de papila. O número de
linfonodos examinados após cirurgia curativa tem mostra-
do serem muito importantes na identificação da extensão
da doença, alguns artigos relatam acréscimo da taxa de
sobrevida com um aumento da avaliação linfonodal, como
por exemplo, no câncer gástrico1-4, cólon5-8 e mama9,10.

A linfadenectomia extendida em pacientes com
adenocarcinoma de papila duodenal aumenta o tempo ci-
rúrgico, porém sem acréscimo em morbidade e mortalida-
de, assim como no tempo de internação hospitalar11. En-
tretanto, permanece indefinido o benefício terapêutico,
assim como o acréscimo na acurácia do estadiamento à
realização de uma maior ressecção de linfonodos em pa-
cientes com adenocarcinoma periampular12.

Este trabalho tem como objetivo avaliar a
morbidade e a mortalidade cirúrgica em pacientes
submetidos a gastroduodenopancreatectomia com
linfadenectomia padrão e radical para adenocarcinoma de
papila, comparando os fatores prognósticos com a sobrevida
global e livre de doença.

MÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOS

Foram selecionados para análise retrospectiva
50 pacientes consecutivos encaminhados para o Instituto
nacional de Câncer (INCa), entre janeiro de 1999 a de-
zembro de 2007 para tratamento cirúrgico de
gastroduodenpancreatectomia para adenocarcinoma de
papila de Vater.

Tendo como base a classificação japonesa por
grupamento nodal13 (Figuras 1 e 2) os pacientes foram divi-
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didos em dois grupos de acordo com a extensão da
linfadenectomia.

Grupo A: GDP com linfadenectomia Standard
(padrão) onde os linfonodos dos grupos linfonodais da pe-
quena e grande curvatura gástrica (estações 3 e 4),
linfonodos supra e infrapilóricos (estações 5 e 6), linfonodos
pancreatoduoenais (estações 17 e 13) e os linfonodos ao
longo da veia mesentérica superior (estação 14v).

Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2 - Linfonodos para-aórtico (linfonodos 16). Classification
of Biliary Tract Carcinoma (2001). Japanese Society
of Biliary Surgery (JSBS)13

Figura 1 -Figura 1 -Figura 1 -Figura 1 -Figura 1 - Linfonodos peri-pancreáticos. Classification of Biliary
Tract Carcinoma (2001). Japanese Society of Biliary
Surgery (JSBS)13

Grupo B: GDP com linfadenectomia radical
onde a ressecção segue a mesma técnica de ressecção
padrão acrescido dos linfonodos da artéria hepática (es-
tação 8), tronco celíaco (estação 9), ligamento hepato-
duodenal (estação 12), borda lateral da artéria
mesentérica superior (estação 14a) e os linfonodos para-
aórticos da veia renal direita até a mesentérica inferior
(estação 16a2 e 16b1).

Todos os pacientes foram submetidos à
gastroduodenopancreatectomia clássica, sem preserva-
ção pilórica e tiveram confirmação anatomo-patológica,
em peça cirúrgica, de adenocarcinoma da papila de
Vater, por estudos realizados por um único grupo de pa-
tologistas do INCa.

Foram coletadas e analisadas, nos dois gru-
pos, as seguintes variáveis: dados demográficos, sinto-
mas mais freqüentes, tempo de evolução, drenagem biliar
pré-operatória, tempo de cirurgia, transfusão sanguínea,
tipo de anastomose pancreática, tipo histológico do tu-
mor primário, número de linfonodos ressecados, com-
prometimento linfonodal por estação, estadiamento,
morbi-mortalidade cirúrgica, tempo de hospitalização,
sobrevida livre de doença e sobrevida global. A sobrevida
foi calculada pelo método de Kaplan- Meier e a compa-
ração das curvas pelo teste de log rank, sendo a
significância de todos testes estatísticos definida como
p<0,05.

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

Foram avaliados 50 pacientes submetidos a
gastroduodenopancreatectomia no Instituto Nacional de
Câncer (INCa-RJ), no período de janeiro 1999 e dezembro
de 2007, onde esses pacientes foram divididos em dois
grupos de acordo com a linfadenectimioa grupo A -
linfadenectomia standard (29 pacientes) e grupo B -
linfadenectomia radical (21 pacientes).

As medianas de idade nos dois grupos foram
semelhantes (grupo A: 57 anos e grupo B: 59,7 anos), as-
sim como a distribuição por raça. O tempo de apresenta-
ção dos sintomas foi aproximadamente a mesma entre os
grupos (grupo A: 96, cinco dias e grupo B: 100, três dias),
onde a queixa principal predominante foi a icterícia ocor-
rendo no grupo A em 44% dos casos e no grupo B em
61,9% dos casos.

Referente a cirurgia foram encontrados os se-
guintes valores: no grupo A o tempo médio operatório
foi de 421min, a morbidade operatória foi de 51,7%
(Tabela 1), a fístula pancreática foi a complicação cirúr-
gica mais prevalente acometendo cinco pacientes, a
mortalidade operatória foi de 10,3% e o número de
linfonodos ressecados foi de 12,3. No grupo B o tempo
médio operatório foi de 474min, a morbidade operató-
ria foi de 42,8% (Tabela 1), a fístula pancreática foi a
complicação cirúrgica mais prevalente acometendo três
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pacientes, a mortalidade operatória foi de 4,7% e o
número de linfonodos ressecados foi de 26,5, porém
somente o tempo operatório e a média de linfonodos
ressecados foram estatisticamente significante (p: 0,02).
No presente estudo não ocorreram casos de linfonodos
metastáticos para outros grupos nodais sem o acometi-
mento linfonodal das cadeias pancreato-duodenais (13
e 17), sugerindo um padrão de disseminação linfonodal
(Tabela 2).

Nenhum dos fatores prognósticos estudados e
que foram relacionados, pela literatura, à pior sobrevida
no adenocarcinoma de papila obtiveram neste estudo
significância estatística (Tabela 3).

A sobrevida livre de doença (Figura 3) e a
sobrevida global (Figura 4 ), foram melhores no grupo da
linfadenectomia radical, porém sem significância estatís-
tica.

Tabela 2 -Tabela 2 -Tabela 2 -Tabela 2 -Tabela 2 - Estações linfonodais comprometidas por linfadenectomia.

Estação linfonodalEstação linfonodalEstação linfonodalEstação linfonodalEstação linfonodal Linfadenectomia StandardLinfadenectomia StandardLinfadenectomia StandardLinfadenectomia StandardLinfadenectomia Standard Linfadenectomia radicalLinfadenectomia radicalLinfadenectomia radicalLinfadenectomia radicalLinfadenectomia radical
(grupo A)(grupo A)(grupo A)(grupo A)(grupo A) (grupo B)(grupo B)(grupo B)(grupo B)(grupo B)

Estação 17 8 pacientes (27,6%)7 pacientes (33%)
Estação 13 6 pacientes (20,7%) 7 pacientes (33%)
Estação 12 0 pacientes (0%) 0 pacientes (0%)
Estação 14 2 pacientes (6,9%) 2 pacientes (9,5%)
Estação 9 0 pacientes (0%) 0 pacientes (0%)
Estação 8 0 pacientes (0%) 2 pacientes (9,5%)
Estação 16 0 pacientes (0%) 1 pacientes (4,8%)
Estação 3 0 pacientes (0%) 0 pacientes (0%)
Estação 4 0 pacientes (0%) 0 pacientes (0%)
Estação 5 0 pacientes (0%) 0 pacientes (0%)
Estação 6 0 pacientes (0%) 0 pacientes (0%)

Tabela 1 Tabela 1 Tabela 1 Tabela 1 Tabela 1 - Comparação entre a morbidade e mortalidade cirúrgica após gastroduodenopancreatectomia com linfadenectomia
standard e radical.

Compl icaçõesCompl icaçõesCompl icaçõesCompl icaçõesCompl icações Linfadenectomia StandardLinfadenectomia StandardLinfadenectomia StandardLinfadenectomia StandardLinfadenectomia Standard Linfadenectomia RadicalLinfadenectomia RadicalLinfadenectomia RadicalLinfadenectomia RadicalLinfadenectomia Radical
Nº de pacientes (%)Nº de pacientes (%)Nº de pacientes (%)Nº de pacientes (%)Nº de pacientes (%)

Morbidade global 15 (51,7%) 9 (42,8%)
Complicações cirúrgicas
Fístula pancreática 5 (17,2%) 3 (14,2%)
Gastroparesia 4 (13,8%) 2 (9,5%)
Sangramento abdominal 2 (6,9%) 1 (4,8%)
Fístula biliar 1 (3,4%) 0 (0%)
Fístula gastrointestinal 0 (3,4%) 1 (4,8%)
Infecção de ferida operatória 1 (3,4%) 1 (4,8%)
Complicações gerais 1 (3,4%) 1 (4,8%)
Embolia pulmonar 1 (3,4%) 0 (0%)
Pneumonia
Morte

Figura 3 Figura 3 Figura 3 Figura 3 Figura 3 - Curva da sobrevida livre de doença comparando a
linfadenectomia radical e standard.
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cinoma da papila duodenal ressecáveis e sem metástases
à distância através de uma análise comparativa das va-
riáveis relacionadas ao procedimento cirúrgico propria-
mente dito e sua interferência no curso evolutivo da
doença.

A gastroduodenopancreatectomia continua sen-
do o melhor tratamento para o adenocarcinoma da papila
duodenal, apesar da queda na taxa de mortalidade nessa
cirurgia a taxa de morbidade ainda continua elevada, sen-
do a fístula pancreática a de maior importância. Talamini
et al.14 relata em seu estudo uma sobrevida global em cin-
co  anos de 38% com uma mortalidade operatória de 3,8%
e uma morbidade cirúrgica de 47%, sendo a fístula pan-
creática a complicação mais comum ocorrendo em 25%
dos casos. Em nosso trabalho não encontramos diferenças
estatisticamente significativas em relação a tempo de
internação, morbi-mortalidade operatória, sobrevida livre
de doença e sobrevida global tanto para a linfadenectomia
standard, como para a linfadenectomia radical, estando
esses valores compatíveis com a literatura, como acima
descrito.

Tabela 3 Tabela 3 Tabela 3 Tabela 3 Tabela 3 - Fatores que interferem na sobrevida em cinco anos.

FatorFatorFatorFatorFator Nº de pacientesNº de pacientesNº de pacientesNº de pacientesNº de pacientes       Sobrevidaem 5 anos (%)      Sobrevidaem 5 anos (%)      Sobrevidaem 5 anos (%)      Sobrevidaem 5 anos (%)      Sobrevidaem 5 anos (%) ppppp

Linfadenectomia 0,33
Standard 29 43%
Radical 21 55%

Sexo 0,8
Masculino 24 53%
Feminino 26 46%

Estado linfonodal 0,34
Linfonodo negativo 32 52%
Linfonodo positivo 18 39%

Grau de diferenciação 0,7
Bem/moderado 39 62%
Pouco 11 31%

Invasão tumoral 0,2
T1 4 73%
T2 22 51%
T3 17 37%
T4 5 16%

Transfusão 0,5
Sim 13 58%
Não 37 42%

Tamanho 0,6
> 2 cm 21 43%
< 2 cm 29 47%

UICC 0,42
IA 5 84%
IB 11 68%
IIA 17 47%
IIB 10 36%
III 7 18%

Figura 4 -Figura 4 -Figura 4 -Figura 4 -Figura 4 - Curva da sobrevida global comparando a
linfadenectomia radical e standard.

DISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃO

Este estudo visou avaliar o papel da
linfadenectomia radical em pacientes com adenocar-
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A B S T R A C TA B S T R A C TA B S T R A C TA B S T R A C TA B S T R A C T

ObjectiveObjectiveObjectiveObjectiveObjective: To evaluate the morbidity and mortality in patients undergoing surgical pancreatoduodenectomy (PD) in standard and
radical lymphadenectomy for adenocarcinoma of papilla, analyzing the prognostic factors related to overall and disease-free
survival. MethodsMethodsMethodsMethodsMethods: Were analyzed retrospectively from 1999 to 2007, in the Department of Abdominal and Pelvic Surgery (INCa-
RJ), 50 cases of PD for adenocarcinoma of the duodenal papilla divided into two groups according to lymphadenectomy (group A:
standard lymphadenectomy and group B: radical lymphadenectomy). ResultsResultsResultsResultsResults: The median age was similar in both groups, as well
as the distribution between the sex. In the comparison between the lymphadenectomys only the number of lymph nodes resected
(group A: 12.3 and group B: 26.5) and operative time (group A: 421 and group B: 474) were significantly different. There were no
statistically significant differences in the two groups with respect to morbidity and mortality rate and length of hospitalization. The
disease-free survival (group A: 35 months and group B: 51 months) and overall survival (group A: 38 months and group B: 53 months)
was higher in the group of radical lymphadenectomy, but were not statistically significant. ConclusionConclusionConclusionConclusionConclusion: In this study there were no
cases of metastatic lymph nodes to other groups without nodal involvement of the pancreatic-duodenal lymph node chains (13, 17),
suggesting a pattern of lymph node spread. Despite the radical lymphadenectomy present rates of disease-free survival and overall
survival largest such data were not statistically significant. Further studies should be conducted to evaluate the real role of radical
lymphadenectomy in adenocarcinoma of the duodenal papilla.

Key words:Key words:Key words:Key words:Key words: Lymph node excision.     Adenocarcinoma. Ampulla of Vater.

O envolvimento nodal é o mais importante fator
prognóstico independente em pacientes com adenocarcinoma
da papila de Vater15-21, seguidos pela profundidade de infiltra-
ção tumoral15-17,22, margens negativas16,23, grau histológico 22

e a necessidade de transfusão sanguínea18, 22.
O’ Connell et al.24 descreveu uma sobrevida

global para pacientes com linfonodos positivos e
linfonodos negativos de 54,1% e 21,9% respectivamen-
te. Recentemente, Sakata et al.25 examinou o impacto
da doença nodal na sobrevida de 62 pacientes com
adenocarcinoma de papila, onde a sobrevida global em
cinco  anos foi de 89% nos casos sem acometimento
linfonodal, 48% nos casos de acometimento em um até
três linfonodos e 0% nos casos de metástases para qua-
tro ou mais linfonodos, ao contrário destes artigos, o
presente estudo, não demonstrou alteração significativa
na sobrevida nos grupos de pacientes com linfonodo
positivo e linfonodo negativo.

Muitos estudos baseados no mapeamento linfá-
tico demonstraram que os linfonodos pancreático-duodenais
(nº 13 e 17) são os primeiros linfonodos a serem acometi-
dos pela doença metastática e as outras estações são mui-
to menos frequentemente envolvidas19,20,26. A incidência de
acometimento linfonodal por estações em nossa popula-
ção foi semelhante à descrita pela literatura e presença de
metástase linfonodal em outras estações nodais, sem aco-
metimento da cadeia pancreato-duodenal, não foi obser-
vado no nosso estudo, sugerindo uma seqüência na pro-
gressão da doença nodal. Como a incidência de metástase
para linfonosdos fora da cadeia pancreato-duodenal é re-
lativamente baixa, portanto sua importância prognostica
permanece incerta, em pequenos estudos de 35 pacientes
o envolvimento da área mesentérica superior foi associada
a uma sobrevida global em cinco  anos significativamente
pior (27%) quando comparados ao grupo com linfonodos
positivos confinados os linfonodos pancreático-duodenais
(67%) ou pacientes sem envolvimento nodal27. Em nossa
casuística a localização das metástases linfonodais não fo-

ram fatores prognósticos independentes, entretanto Cas-
tro et al.28 demonstrou uma sobrevida significativamente
menor no grupo de pacientes com linfonodos para-aórticos
metastáticos.

Neste trabalho a linfadenectomia standard
(mediana de 12,3 linfonodos ressecados) quando com-
parada com a linfadenectomia radical (mediana de 26,5
linfonodos ressecados), exceto pelo número de
linfonodos ressecados, não demonstrou diferença esta-
tisticamente significativa no número de pacientes com
linfonodos positivos, assim como, na alteração do
estadiamento patológico. Gutierrez et al.12 sugere em
seu estudo que em gastroduodenopancreatectomias
a ressecção de 10 linfonodos seria o número mínimo
para um adequado estadiamento, o que poderia justi-
ficar o estadiamento adequado já na linfadenectomia
standard, onde a mediana de linfonodos ressecados
foi de 12,3.

Concluímos neste estudo que os grupos de
linfonodos das cadeias pancreato-duodenais (nº 13 ou 17)
foram acometidos em todos os pacientes com linfonodos po-
sitivos, o que sugere um padrão de disseminação linfonodal.

Apesar da linfadenectomia radical, em compa-
ração com a linfadenectomia standard, possuir um tempo
cirúrgico maior, não foram encontradas diferenças estatis-
ticamente significantes com relação à transfusão sanguí-
nea per-operatória, complicações cirúrgicas, tempo de
internação, óbito operatório, tempo de sobrevida livre de
doença e sobrevida global.

A mediana de linfonodos ressecados foi maior
na linfadenectomia radical (26,5) em relação à
linfadenectomia standard (12,3), o que não representou
um ganho na positividade nodal.

Devido ao pequeno número de casos e as limi-
tações do estudo retrospectivo, sugerimos que novos estu-
dos prospectivos e com uma casuística maior devam ser
realizados para avaliar o real papel da linfadenectomia
radical no adenocarcinoma da papila duodenal.
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R E S U M OR E S U M OR E S U M OR E S U M OR E S U M O

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: Mostrar a experiência do tratamento cirúrgico do transgenitalismo (masculino/feminino) realizado no Programa de

Transgenitalização do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, - UFRJ. MétodoMétodoMétodoMétodoMétodosssss: A seleção dos pacientes para operação de

transgenitalismo obedeceu à avaliação de equipe multidisciplinar, atendendo aos critérios definidos, após dois anos de acompanha-

mento conjunto: diagnóstico médico de transexualismo; paciente maior de 21 anos; ausência de características físicas inapropriadas

para a mudança; apoio de pelo menos um familiar próximo. ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados:  De 1997 a 2004 foram atendidas dezessete, pessoas

quinze confirmaram a condição transexual, uma foi afastada por ter trazido exames falsos. Do total de dezesseis transexuais, foram

realizadas seis operações. As pacientes operadas situavam-se na faixa de 25 a 40 anos com média de 31 anos. O procedimento

cirúrgico foi concluído sem dificuldades técnicas em todas as pacientes . Uma paciente apresentou estenose do neo meato e em

outra foi necessário encurtar um pouco mais a uretra. Conclusão: Conclusão: Conclusão: Conclusão: Conclusão: A técnica operatória não oferece maiores dificuldades em sua

execução, mas pode depender das condições locais e da criatividade do cirurgião. A dificuldade maior está em preparar estes

pacientes para que não haja frustrações ou expectativas demasiadas.

DescritoresDescritoresDescritoresDescritoresDescritores: Transexualismo/cirurgia. Transexualismo/diagnóstico.

Trabalho realizado no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF – UFRJ); Trabalho agraciado
com o Prêmio Ivo Pitanguy, como melhor artigo científico apresentado durante o 44° Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, novembro de
2007.
1. Professora Titular da UFRJ; Chefe do Serviço de Cirurgia Plástica do HUCFF- Rio de Janeiro- RJ-BR; 2. Professor Adjunto da UFRJ; Membro do
Serviço de Urologia do HUCFF- Rio de Janeiro- RJ-BR; 3. Professor Adjunto da UFRJ; Membro do Serviço de Cirurgia Plástica do HUCFF- Rio de
Janeiro- RJ-BR; 4. Professor Assistente de Psiquiatria e Medicina Legal da UFRJ- Rio de Janeiro- RJ-BR; 5. Psicóloga do Serviço de Psicologia e Saúde
Mental do HUCFF da UFRJ- Rio de Janeiro- RJ-BR.

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

As operações para a  transgenitalização tiveram o seu
início histórico em 1970, quando Edgerton1 publicou

sua técnica que utilizava os tecidos do pênis e da bolsa
escrotal para configurar uma genitália externa feminina
aproveitando, inclusive, a glande para simular um colo de
útero. O inconveniente maior era a necessidade de dois
tempos cirúrgicos.

No Brasil, as primeiras operações para mudança
de sexo foram realizadas por Roberto Farina, e publicadas
em 1975 com o seguinte título: “Transexualismo: do ho-
mem à mulher normal através dos estados de
intersexualidade  e das parafilias” 2 , apresentando resulta-
dos muito interessantes.

Em 1997, o Conselho Federal de Medicina, após
um importante debate, publicou a Resolução n° 1482/973

que autorizava, a título experimental, em hospitais univer-
sitários, a realização de neocolpovulvoplastia, neofaloplastia
e/ou procedimentos complementares sobre gônadas e
caracteres sexuais secundários como tratamento dos casos

de transexualismo. Cinco anos após, nova Resolução de nº
1652/2002 4, passou a autorizar a realização de cirurgia de
transgenitalização masculino / feminino em hospitais pú-
blicos ou privados desde que seguissem um programa rígi-
do de seleção realizado por uma equipe multidisciplinar. A
versão feminino / masculino persiste reservada aos hospi-
tais universitários.

O parecer sobre estas operações considerou-as
de acordo com princípios da Bioética quais sejam, o princí-
pio da beneficência, pois buscam a integração entre o cor-
po e a identidade sexual psíquica do interessado e os prin-
cípios de autonomia e justiça, contemplando o direito de
autodeterminação em dispor do próprio corpo e evitando a
discriminação no pleito à operação, já acessível à popula-
ção das classes média e alta. Neste sentido, o Conselho
Federal de Medicina definiu como terapêutica a correção
cirúrgica da genitália externa e dos caracteres sexuais se-
cundários no caso de diagnóstico de transexualismo.

Tendo em vista tais resoluções e a demanda já
existente em nosso meio pela realização de tais procedi-
mentos, optamos no ano de 1997 pelo início de um pro-
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grama de transgenitalização. Objetivamos com esse traba-
lho retrospectivo descrever a nossa experiência com esse
tipo de tratamento cirúrgico.

MÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOS

Segundo nosso protocolo, a definição de
transexualismo obedece, no mínimo, aos seguintes
critérios:  desconforto com o sexo anatômico natural; de-
sejo expresso de eliminar os genitais, perder as caracterís-
ticas primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar as
do sexo oposto; permanência desses distúrbios de forma
contínua e consistente por, no mínimo, dois anos; ausência
de outros transtornos mentais. Esta definição é semelhan-
te à proposta, em 2000, pela American Psychiatric
Association5.

A seleção dos pacientes para operação de
transgenitalismo obedeceu à avaliação de equipe
multidisciplinar, atendendo aos critérios definidos, após dois
anos de acompanhamento conjunto: diagnóstico médico
de transexualismo; paciente maior de 21 anos; ausência
de características físicas inapropriadas para a mudança;
apoio de pelo menos um familiar próximo

Tendo em vista a complexidade e a
irreversibilidade destes procedimentos, vários especialistas
estão envolvidos, entre os quais psiquiatras, assistentes
sociais, endocrinologistas, geneticistas, urologistas e cirur-
giões plásticos. Para que fossem admitidos no Programa
de Transgenitalização os pacientes deveriam seguir as eta-
pas citadas na tabela 1.

Técnica operatóriaTécnica operatóriaTécnica operatóriaTécnica operatóriaTécnica operatória
Os pacientes foram internados na véspera da

operação realizando-se o preparo de cólon. As operações
foram realizadas sob anestesia geral ou peridural. O
cateterismo vesical de demora foi realizado logo após a
anestesia.

O ato cirúrgico é iniciado com a delimitação de
um retalho perineal, de base posterior, situada na proje-
ção das tuberosidades isquiáticas. Este retalho é descola-
do no plano fascial e é protegido durante as manobras de
ressecção. A bolsa escrotal é esvaziada retirando-se os
testículos, porém conservando-se os cordões espermáticos
e seus envoltórios que são de utilidade para dar consis-
tência aos futuros grandes lábios. Uma incisão circular é
feita no contorno da glande e a pele peniana é descolada
em toda sua extensão, permitindo a exteriorização dos
corpos cavernosos e esponjoso que permanece
cateterizado. Os corpos cavernosos são dissecados e am-
putados, conservando-se pequenos segmentos que serão
suturados entre si e à aponeurose pubiana, para simular
o clitóris (Figuras 1A, 1B, 1C, 1D e 1E).

Para criar o “túnel vaginal”, utiliza-se a técnica
de acesso à próstata pela via perineal descrita por Young6

(1905) e modificada por Belt7 (1942). O acesso à fossa ísquio-
retal é feito por dissecção digital, bilateral, seguida de inci-
são do tendão central, preservando as estruturas do esfíncter
externo do ânus. A dissecção progride na direção da prós-
tata, mantendo a parede do reto rebatida para baixo. Pode-
se aprofundar a cavidade cortando o músculo reto-ureteral
e ainda, se necessário, abrindo a fáscia posterior de
Denonvillier para atingir o plano próximo às vesículas se-
minais, abaixo da próstata. Este tempo cirúrgico exige cui-
dado, pois, além do sangramento abundante, há o risco
de lesão retal (Figuras 2A e 2B).

Dois pontos com fio de mononylon 3-0 são da-
dos, um a cada lado da próstata, no fundo deste túnel, e
são deixados reparados para uso posterior na fixação da
neo-vagina.

O envoltório peniano vazio é incisado longitudi-
nalmente em sua face ventral, obtendo-se um retalho
retangular de base superior que será suturado ao retalho
perineal de base posterior, preparado no início da opera-
ção. Na base do retalho peniano, é feito um pequeno
orifício que dará passagem ao corpo esponjoso contendo

Tabela 1 -Tabela 1 -Tabela 1 -Tabela 1 -Tabela 1 - Rotina do Atendimento Interdisciplinar.

· Triagem
· Demanda espontânea ou referida para cirurgia de transgenitalização
· Avaliação Psiquiátrica no ambulatório de Saúde Mental
· Entrevista para avaliação e esclarecimento do funcionamento do Programa de acordo com os critérios do Conselho Federal de

Medicina
· Abertura do Prontuário
· Entrevista com o Serviço Social
· Avaliação pela Endocrinologia
· Encaminhamento para Psicoterapia no Ambulatório de Saúde Mental
· Avaliação pela Urologia
· Avaliação pela Cirurgia Plástica
· Concordância e assinatura no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
· Realização da cirurgia de transgenitalização
· Acompanhamento pós-operatório de, pelo menos, seis meses
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Figura 1-A Figura 1-A Figura 1-A Figura 1-A Figura 1-A - Pré-operatório de transgenitalização. Figura 1-B -Figura 1-B -Figura 1-B -Figura 1-B -Figura 1-B - Marcação dos retalhos.

Figura 1-C Figura 1-C Figura 1-C Figura 1-C Figura 1-C - Exposição dos testículos e dos corpos cavernosos e
esponjoso, antes da ressecção.

Figura 1-D -Figura 1-D -Figura 1-D -Figura 1-D -Figura 1-D - Testículos e corpos cavernosos já ressecados, vendo-se a
uretra reparada e os retalhos anterior e posterior que,
após serem suturados entre si, formarão a neovagina.
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a uretra que ainda não foi encurtada. O cilindro cutâneo
resultante destes retalhos suturados é invertido e sua ex-
tremidade introduzida no túnel dissecado no espaço reto-
vesical. Os pontos de mononylon 3-0 fixados no fundo do
túnel transfixarão a extremidade do retalho invertido ga-
rantindo sua aderência e a persistência da profundidade
desta neo-vagina. O encurtamento da uretra é feito sob
discreta tensão de forma a deprimir a parte central da
base do retalho superior o que fará as partes moles em
seu contorno simularem pequenos lábios. A pele da bolsa
escrotal é modelada de forma a reproduzir os grandes
lábios que serão preenchidos com os tecidos dos cordões
espermáticos. Um ponto captonado dado na linha média,
na extremidade superior da neo-vulva, aproximando os teci-
dos profundos contribui para formar a comissura anterior.
Ao final do procedimento cirúrgico será colocado molde de
espuma de borracha revestido por preservativo. O edema
local costuma ser acentuado na primeira semana, (Figuras
3A, 3B, 3C, 3D e 3E). A sonda vesical é mantida até o
sétimo dia de pós-operatório e o molde deve ser usado du-
rante pelo menos dois meses. As relações sexuais vaginais
estão liberadas a partir deste período.

Figura 1-E -Figura 1-E -Figura 1-E -Figura 1-E -Figura 1-E - Pequenos segmentos dos corpos cavernosos são pre-
servados e fixados na aponeurose pubiana para simu-
lar um clitóris.

Figura 2-A -Figura 2-A -Figura 2-A -Figura 2-A -Figura 2-A - Corte sagital mostrando o trajeto descrito pela dis-
secção para confecção da loja.

Figura 2-B -Figura 2-B -Figura 2-B -Figura 2-B -Figura 2-B - Visibilização do amplo túnel preparado.
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RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

De 1997 a 2004 foram atendidas dezessete pes-
soas, encaminhadas por outros Serviços do próprio Hospi-
tal (Clínica Médica, Endocrinologia e Urologia) ou
indicadas por pacientes que já se encontravam em aten-
dimento. Destas, quinze confirmaram a condição
transexual, e uma, que foi encaminhada com a hipótese
de hermafroditismo, foi afastada por ter trazido exames
falsos. Do total de dezesseis transexuais, foram realiza-
das seis operações, houve uma desistência, três abando-
nos, uma recusa de inclusão no programa por ser menor
de idade, uma veio ao Programa já operada em outro
país (visando laudo psiquiátrico para troca de nome), e
quatro pacientes encontram-se na fila de espera. As paci-
entes operadas situavam-se na faixa de 25 a 40 anos
com média de 31 anos.

O procedimento cirúrgico pode ser concluído, com
sucesso e sem dificuldades técnicas em todas as pacientes .
O resultado estético foi considerado excelente por todas elas,
que se mostraram muito satisfeitas não só com a ablação
da genitália masculina, mas também  com o aspecto estéti-
co na nova genitália (Figuras 4A e 4B e 5A e 5B). Em  um
paciente foi necessário encurtar um pouco mais a uretra
que ainda fazia protrusão entre os grandes lábios.

Houve necessidade de reposição volêmica em
um paciente, por perda sanguinea transoperatória no tem-
po cirúrgico da amputação dos corpos cavernosos, este
paciente já apresentava hemoglobina baixa no pré opera-
tório.....

Uma paciente apresentou, no sétimo dia pós-
operatório, deiscência traumática do retalho posterior da
neo-vagina que foi novamente suturado e a paciente evo-
luiu bem. O trauma foi decorrente de manobras
intempestivas feitas durante troca do molde. Uma pacien-
te apresentou estenose do neo meato uretral e foi subme-
tida à meatotomia para a correção da estenose.

DISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃO

O termo Transexual foi usado inicialmente por
Harry Benjamin8, em 1953, que analisou vários aspectos
da sexualidade e concluiu que “o homossexual tem um
problema sexual, o travesti tem um problema social e o
transexual tem um problema de gênero”. Com a aceita-
ção cada vez maior do direito de cada um por sua opção
sexual os três “problemas” mencionados por Harry Benja-
min talvez se restrinjam, futuramente, apenas ao terceiro.
Levará ainda algum tempo para que este tipo de procedi-
mento seja visto com naturalidade, sobretudo por ser radi-
cal e irreversível. Por um lado, é bom que seja assim. Tal
decisão exige tempo e acompanhamento especializado
para que o bom resultado cirúrgico seja apenas parte de
um processo de reestruturação geral da pessoa com final
feliz. A autorização do CFM 4 para que esta operação pos-

Figura 3-A -Figura 3-A -Figura 3-A -Figura 3-A -Figura 3-A - Terminada a ressecção, vê-se o retalho peniano, à
direita, o retalho perineal à esquerda e a uretra no
meio.

Figura 3-B Figura 3-B Figura 3-B Figura 3-B Figura 3-B - O retalho peniano é suturado ao retalho perineal
formando um tubo fechado na extremidade, o
qual será invertido e introduzido no espaço vésico-
retal para revestir suas paredes. A uretra está re-
parada, aguardando a confecção de um pertuito
na base do retalho peniano para sua
exteriorização.

sa ser feita em clínicas particulares poderá acarretar pro-
blemas futuros se não forem seguidas as etapas preconiza-
das antes da cirurgia de transgenitalização, sobretudo o
acompanhamento psicológico durante dois anos. É preci-
so, também, que os aspectos legais se tornem mais ágeis,
pois a mudança oficial da documentação é difícil e compli-
cada levando a situações constrangedoras e prejuízos fi-
nanceiros.
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Paradoxalmente, é mais fácil construir uma
genitália externa de características femininas durante a ci-
rurgia de transgenitalização do que reconstruí-la em
malformações ou doenças de pacientes do sexo feminino.
A grande quantidade de tecido remanescente após o es-
vaziamento peniano e escrotal oferece excelentes condi-
ções para a construção de vagina e vulva, o que não ocor-
re em mulheres com alterações genitais.

A técnica tem alguns tempos padronizados que
não oferecem maiores dificuldades em sua execução e
outros inteiramente dependentes das condições locais e
da criatividade do cirurgião.

A retirada dos corpos cavernosos e dos testículos
não apresenta grandes dificuldades técnicas  pois os pla-
nos de clivagem são nítidos .  A confecção do túnel no
espaço reto-vesical exige maior destreza e experiência do
cirurgião, cuja pratica advém  da  prostatectomia radical
por via perineal. A sutura dos retalhos peniano e perineal
para formar a neo-vagina implica em avaliar adequada-
mente seu comprimento e sua largura para que atinja di-
mensões anatômicas e funcionais. O comprimento ficará
sempre na dependência da altura em que se localiza a
próstata cuja retirada não recomendamos, pois aumenta a
morbidade e impede a fixação adequada do fundo da neo-
vagina. É curioso observar a fantasia das pacientes em re-
lação à profundidade da vagina normal, que sabemos os-
cilar entre 8 e 10 cm, mas que algumas mencionaram es-
perar que fosse de 16 e até 24 cm. A queixa de uma pro-
fundidade inadequada à expectativa da paciente é freqüen-
te. Este aspecto deve ser abordado no pré-operatório para
evitar transtornos, tanto emocional como funcional, no
período pós-operatório.

O encurtamento da uretra deve ser suficiente
para que não persista uma projeção que se assemelhe a

Figura 3-C -Figura 3-C -Figura 3-C -Figura 3-C -Figura 3-C - O retalho tubular foi introduzido no túnel, com o au-
xílio de duas pinças, e será fixado no fundo por meio
de dois pontos previamente preparados.

Figura 3-D -Figura 3-D -Figura 3-D -Figura 3-D -Figura 3-D - Aspecto ao final da operação.

Figura 3-E -Figura 3-E -Figura 3-E -Figura 3-E -Figura 3-E - Edema acentuado evidenciado no 1º dia de pós-
operatório.
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um pênis residual, mas não tanto que prejudique as ade-
quadas cicatrização e micção. Em uma paciente, foi ne-
cessária nova operação para maior encurtamento da
uretra. Como mencionamos anteriormente, a uretra mais
curta provoca uma depressão na linha média e faz com
que os tecidos em seu contorno se assemelhem a peque-
nos lábios.

Nossa casuística é muito pequena para que pos-
samos discutir complicações tardias. Edgerton1 diz, com
razão, que “somente um estudo randômico de pacientes
acompanhados durante 10 a 20 anos poderia avaliar se
este procedimento cirúrgico atendeu as necessidades dos
pacientes transexuais”.

Casuísticas maiores9 relatam como complicações
tardias mais freqüentes a estenose da neo-vagina ou do
meato uretral e o crescimento de pelos no canal vaginal. A
estenose do neo meato uretral é prevista, mas ocorre em
menor escala quando na pele é feita uma exérese circular
para o implante da uretra. Uma paciente apresentou
estenose do neo meato , cuja correção, a meatotomia às
seis horas, foi feita no ambulatório, sob anestesia local , no
segundo mês do pós  operatório.

Fang et al.10 lembram que o ângulo sub-púbico
masculino é mais fechado do que o feminino e que a
neovagina será naturalmente comprimida pelo púbis. Dis-
túrbios psiquiátricos são possíveis em todas as fases pré e
pós-operatórias e os pacientes devem ser monitorados de
perto durante longo tempo11.

O acompanhamento psicológico pós-operatório
deve auxiliar na adaptação das pacientes a suas novas
condições. O relacionamento, anterior à operação, com
um parceiro que concordou com a intervenção, pode ter-
minar ou se alterar. A passagem da relação anal, rotineira,
satisfatória e mais fácil, para uma vagina sem umidade e
cujo eixo não é exatamente igual ao de uma mulher nor-
mal, não se faz sem dificuldade. Acresce o fato de que
uma mudança tão radical, mesmo com o apoio pré-opera-
tório do parceiro, pode perturbar o delicado equilíbrio de
que são feitas as relações afetivas. É comum o fim do rela-
cionamento ou a persistência da relação anal com uso es-
porádico da relação vaginal. Em uma de nossas pacientes
configurou-se o impasse: o parceiro não conseguia ereção
se a relação fosse vaginal e ela não aceitava mais a rela-
ção anal. Nenhuma das pacientes em que este desacerto
conjugal ocorreu, lamentou ou arrependeu-se de subme-
ter-se a esta operação. Por outro lado, algumas pacientes
não tinham nem nunca tiveram parceiro o que confirma a
idéia de que a busca pela cirurgia de transgenitalização é
muito mais de uma questão ligada à identidade pessoal do
que relativa à atividade sexual.

Algumas pacientes, com a finalidade de acentu-
ar o aspecto feminino, podem solicitar a inclusão de
próteses mamárias, como rinoplastia, lipoaspiração e dimi-
nuição da projeção da cartilagem tireóide, no entanto es-
tas operações só poderão ser realizadas alguns meses após
a transgenitalização.

Figura 4-A -Figura 4-A -Figura 4-A -Figura 4-A -Figura 4-A - Pós-operatório de 5 anos.

Figura 4-B -Figura 4-B -Figura 4-B -Figura 4-B -Figura 4-B - Aspecto em posição ortostática.

O fenótipo das pacientes vai se tornando pro-
gressivamente mais feminino, com outra maneira de an-
dar, novo corte de cabelo e vestes mais sensuais. É impor-
tante que sejam orientadas para evitar os excessos. Exage-
rar em trejeitos supostamente femininos mas que, na rea-
lidade, as mulheres não usam, faz efeito contrário. A nova
pessoa que surge após a transgenitalização, não precisa
nem deve mostrar-se mais feminina do que mulheres nor-
mais. Alguns resquícios de masculinidade, como vestígios
de barba, mãos e pés grandes e voz grossa acentuarão o
contraste frente a gestos estereotipados.

O acompanhamento endocrinológico destes
pacientes é de grande importância, sobretudo porque
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a maioria costuma usar estrogênio durante anos, sem
controle médico. Asscheman et al. 12 relataram  episó-
dios de tromboembolismo em até 12% dos pacientes,
ac ima de 40 anos,  que se submeteram à
transgenitalização. A hiperprolactinemia é um achado
comum embora os prolactinomas sejam raros. Moore
et al 13 recomendam a realização da densitometria pe-
riódica para controle da massa óssea após castração
cirúrgica embora o uso de estrogênio compense a pri-
vação da testosterona.

Um aspecto que deve ser também discutido com
os pacientes é a perda definitiva da fertilidade e o eventu-
al recurso de armazenar esperma congelado antes da te-
rapia hormonal e do tratamento cirúrgico.

Um efeito psicológico muito interessante ocorre
quando encaminhamos as pacientes para ginecologista com a
finalidade de orientá-las em relação a métodos de lubrificação
vaginal e para controle das mamas que podem ter recebido
doses elevadas de estrogênio ou injeções de silicone feitas por
leigos. Este é o momento de seu reconhecimento efetivo como
mulher e proporciona satisfação tão grande quanto à colo-
cação de próteses mamárias e, menor apenas, do que a do
momento em que a documentação de identidade e o novo
nome são registrados. No ano de 2009 retomamos as ope-
rações , após longo intervalo de tempo , devido as priorida-
des assumidas pelas novas necessidades do nosso Hospital.
Não incluímos os casos pelo curto período de observação,
porém devemos seguir incrementando a nossa casuística.

Figura 5-AFigura 5-AFigura 5-AFigura 5-AFigura 5-A - Pré-operatório. Figura 5-B -Figura 5-B -Figura 5-B -Figura 5-B -Figura 5-B - Pós-operatório 18 meses.

A B S T R A C T  A B S T R A C T  A B S T R A C T  A B S T R A C T  A B S T R A C T  

Objective:Objective:Objective:Objective:Objective: To describe the experience of male-to-female sex reassignment surgery conducted at the Transgenitalization Program
of the Clementino Fraga Filho University Hospital -UFRJ. Methods:Methods:Methods:Methods:Methods: The selection of patients for operation followed the evaluation
of a multidisciplinary team, meeting the criteria after two years of follow-up: medical diagnosis of transsexualism, patient over 21
years, no physical characteristics unsuitable for change, support at least one close relative. Results:Results:Results:Results:Results:  From 1997 to 2004 seventeen
patients were followed, fifteen of which had confirmed transsexual condition, one was dismissed for bringing false examinations. Of
the total of sixteen transsexuals, six operations were performed. The operated patients were in the age range of 25 to 40 years with
an average of 31. The surgical procedure was completed without any technical difficulties in all patients. One patient had stenosis
of the neo meatus and in another it was necessary to shorten the urethra. Conclusion:Conclusion:Conclusion:Conclusion:Conclusion: The technique provides no major difficulties
in implementation, but may depend on local conditions and surgeon’s creativity. The greatest difficulty is to prepare these patients
so that there are neither frustrations, nor too many expectations.

Key words: Key words: Key words: Key words: Key words: Transsexualism/surgery. Transsexualism/diagnosis.
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Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Analisar os resultados obtidos no Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Universitário Cajuru – PUCPR,     com o tratamento

da gangrena de Fournier. Métodos: Métodos: Métodos: Métodos: Métodos: Foram revisados os prontuários de 40 pacientes com diagnóstico de Gangrena de Fournier

internados no hospital universitário Cajuru de Novembro de 1999 a Abril de 2006, analisando-se as variáveis: sexo, idade, fatores

predisponentes, etiologia, localização da lesão, exames laboratoriais, procedimentos cirúrgicos realizados, antibioticoterapia e

utilização de câmara hiperbárica. Resultados:  Resultados:  Resultados:  Resultados:  Resultados: A etiologia mais comum foi de origem anorretal. O agente etiológico mais prevalente

foi a E. coli. O fator predisponente predominantes foi a diabetes mellitus, A maioria dos pacientes eram do sexo masculino. A

localização e extensão da lesão mais freqüente foi a perineal. Todos foram submetidos à desbridamento cirúrgico, 17 à colostomia

e dois à cistostomia. Todos os pacientes utilizaram antibiótico, sendo os mais usados: metronidazol e gentamicina. Vinte e seis

pacientes submeteram-se à terapia hiperbárica. A mortalidade global foi de 20%. Conclusão:Conclusão:Conclusão:Conclusão:Conclusão: A Síndrome de Fournier, apesar de

todos os avanços terapêuticos atuais, continua apresentando altos índices de mortalidade. O reconhecimento precoce da infecção

associado a tratamento agressivo e invasivo são medidas essenciais para se tentar diminuir esses índices prognósticos.

Descritores: Descritores: Descritores: Descritores: Descritores: Gangrena de Fournier. Oxigenação hiperbárica/utilização. Terapêutica.

Trabalho desenvolvido pelo Serviço de Cirurgia Geral juntamente com o Serviço de Oxigenoterapia Hiperbárica do Hospital Universitário Cajuru
– PUCPR-BR.
1. Médico responsável pelo Serviço de Oxigenoterapia Hiperbárica do Hospital Universitário Cajuru – PUCPR-BR; 2. Ex-Residentes do Serviço de
Cirurgia Geral do Hospital Universitário Cajuru – PUCPR-BR; 3. Residente de Otorrinolaringologia HSCM-PR; 4. Residente de Ginecologia
Obstetricia do HSCM-PR.

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Jean Alfred Fournier, um infectologista (venereologista)
francês, descreveu cinco casos, em 1883, de gangrena

escrotal em jovens pacientes saudáveis sem uma causa
aparente1,2. A síndrome ou gangrena de Fournier é rara,
caracterizada pelo início agudo e progressão fulminante
para sepse com altos níveis de morbi-mortalidade.

Síndrome de Fournier foi classificada em primá-
ria, quando uma causa não era reconhecida, e secundária
quando fatores causadores eram identificados3. A doença
não é exclusiva de homens, pois já existe casos descritos
de necrose vulvar4-6.

Dados de séries contemporâneas indicam que a
síndrome de Fournier tende a afetar pacientes entre e ter-
ceira e sexta década de vida, com co-morbidades
predisponentes e, na maioria das vezes, apresentam um
fator etiológico7,8.

Apesar da controvérsia na descrição da síndrome,
ela é caracterizada por uma infecção polimicrobiana (bac-
térias aeróbias e anaeróbias) com uma causa identificável

em 95% dos casos, que se inicia na região genital ou
perineal 9. Ela é caracterizada por  uma endarterite
obliterante, seguido de uma isquemia e trombose dos va-
sos subcutâneos que resultam em necrose da pele e tecido
celular subcutâneo adjacente2,10, mesmo antes da evidên-
cia de eritema, crepitação e formação de bolhas.

Fatores microbianos podem ativar a cascata de
coagulação direta ou indiretamente através da indução
de produção de citocinas pró-inflamatórias e subseqüen-
te expressão do fator tecidual no endotélio e nos
monócitos, que ativam a coagulação11 evoluindo para trom-
bose dos vasos sanguíneos, característica principal desta
síndrome.

Fatores predisponentes incluem; diabetes
mellitus, trauma local, extravasamento de urina, interven-
ção cirúrgica perirretal ou perineal9, extensão de infecção
periuretral/anal12,13, abscesso anorretal, infecção
genitourinária14,15, alcoolismo, imunossupressão e doença
renal ou hepática16,-18.

O sexo masculino (10:1) tem uma alta prevalência
na gagrena de Fournier.
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O diagnóstico baseia-se em sinais clínicos e no
exame físico. Métodos radiológicos podem ajudar a mos-
trar a existência de gás se não ocorrer crepitação, mas
falsos-negativos podem acontecer19-22.  Testes laboratoriais
são inespecíficos demonstrando na maioria dos casos ane-
mia, leucocitose, trombocitopenia hiperglicemia,
hiponatremia, hipocalemia, azotemia e hipoalbuminemia.

O tempo médio do diagnóstico são seis dias com
os métodos convencionais23 e de 21 horas com a simples
identificação de fasceíte necrotizante em exemplares de
biópsia por congelação24.

O tratamento baseia-se, principalmente, no ma-
nejo cirúrgico, variando desde a simples drenagem até
desbridamento radical com ou sem derivação fecal ou
urinária2,7,25-27 seguido ou não de rotação de retalhos28, uso
de antibióticos de largo espectro e medidas de suporte2,29,30.
Existem também medidas adjuvantes como a câmara
hiperbárica para prevenir a extensão da necrose, reduzir
sinais sistêmicos da infecção e melhorar a sobrevida do
tecido isquêmico31.

Em 1995, Laor e colaboradores descreveram um
índice de severidade da síndrome de Fournier (FSI – Founier
Severity Index) para predizer a evolução dos pacientes com
esta doença32. Chawla et al. reportaram que este índice
indicava a probabilidade de sobrevida baseado em variá-
veis clínico-laboratoriais que caracterizavam a gravidade
da doença e serviriam para comparar os pacientes33.

Apesar de todo o conhecimento fisiopatológico
atual, a síndrome de Founier permanece como uma doen-
ça de alta mortalidade2,7,34, e melhoras na terapia
antimicrobiana e cuidados médicos não afetaram a histó-
ria natural desta doença35.

               O presente estudo tem como objetivo, anali-
sar os resultados obtidos no Serviço com o tratamento da
gangrena de Fournier.

MÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOS

Foi realizado um estudo retrospectivo dos pron-
tuários  dos pacientes atendidos no Hospital Universitário
Cajuru – PUC/PR com diagnóstico de Síndrome de Fournier
entre o período de novembro de 1998 a abril de 2006.  O
diagnóstico foi estabelecido pela história clínica e exame
físico do paciente. As variáveis avaliadas foram sexo, ida-
de, procedência, fatores predisponentes, etiologia, locali-
zação da lesão, exames laboratoriais e de imagem, proce-
dimentos cirúrgicos realizados, antibioticoterapia, uso ou
não de protocolo de terapia hiperbárica e tempo de
internamento.

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

Foram avaliados 40 pacientes com diagnóstico
de Síndrome de Fournier num total de 31 homens (77%) e

nove mulheres (23%). A idade média foi de 47,2 anos
variando de 18 a 78 anos.

Vinte e três pacientes eram procedentes da ci-
dade de Curitiba e os 17 restantes provenientes de outras
cidades paranaenses. O tempo de internamento variou de
1 a 62 dias com uma média de 15,9.

O fator causal mais comum foi o de origem
anorretal, observado em 11 pacientes (27,5%), sendo a
causa desconhecida em cinco pacientes (Tabela 1). Tive-
mos dois casos que desenvolveram Fournier após aplica-
ção de uma injeção de diclofenaco de potássio intramuscular
(IM) na nádega e um caso após punção lombar dignóstica
(Síndrome de Guillain-Barré).

Os pacientes eram na sua maioria do sexo mas-
culino, totalizando 31 doentes (77%). O principal fator
predisponente foi a diabetes mellitus, estando presente em
nove pacientes (22,5%), sendo quatro diabetes tipo I e
cinco diabetes tipo II (Tabela 2). Do grupo de pacientes
que foram a óbito (oito pacientes), dois eram diabéticos
sendo que um deles tinha HAS associada.

Quanto a localização e extensão da lesão, ob-
servou-se que ela ficou confinada na região perineal, em

Tabela 1Tabela 1Tabela 1Tabela 1Tabela 1 - Fatores causais da gangrena de Fournier.

E t io log iaEt io log iaEt io log iaEt io log iaEt io log ia NNNNN %%%%%

Anorretal 11 27,5
Urogenital 10 25,0
Traumática 5 12,5
Cirurgia Ginecológica 1 2,5
Cirurgia Vascular 1 2,5
Manipulação enfermagem 1 2,5
Injeção IM 2 5,0
Hérnia estrangulada 1 2,5
Angiopatia periférica 1 2,5
Punção lombar 1 2,5
Escara de decúbito 1 2,5
Desconhecida 5 12,5

Tabela 2Tabela 2Tabela 2Tabela 2Tabela 2 – Fatores predisponentes para a formação da gan-
grena.

Fatores predisponentesFatores predisponentesFatores predisponentesFatores predisponentesFatores predisponentes NNNNN

Diabetes Mellitus tipo I  4
Diabetes Mellitus tipo II 5
HAS   7
Paraplegia 3
TetraplegiaTabagismo 12
Alcoolismo 1
Idade avançada 1
Antiinflamatório 1
Obesidade 1
Sem fatores 5
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17 pacientes (25,0%), acometendo a bolsa escrotal em 16
pacientes (24,0%). A gangrena extendeu-se para a coxa
(10,0%), região inguinal e lombossacra (7,0%) (Tabela 3).
As lesões dos pacientes que foram a óbito se estendiam
para membro inferior, glúteo, hemiabdome inferior e re-
gião lombossacra.

Dos exames realizados na admissão, o
hemograma evidenciou a presença de uma leucocitose
(média: 15.221/ mm3) associada a uma bastonetose (mé-
dia: 14,2%), sendo que nos pacientes que foram a óbito a
leucocitose e bastonetose foram maiores (18.364/mm3 e
14,4%, respectivamente) comparando com o grupo que
sobreviveu (Tabela 4). O grau de anemia não foi severo
nos dois grupos. As plaquetas estavam aumentadas em
seis pacientes e diminuídas em quatro.

O tratamento de todos os pacientes consistiu em
cirúrgico, medicamentoso com antibioticoterapia, associa-
do ou não com terapia hiperbárica.

Como esquema antibióticoterapico observou-se
a monoterapia em dois pacientes, o qual foi tratado com
ciprofloxacina por 13 dias e cafezolina por três dias, ambos
evoluindo de forma favorável. A terapia dupla foi instituída
em oito pacientes (20,0%) sendo que cinco apresentavam
o esquema metronidazol e ceftriaxona. Três pacientes com
este esquema duplo foram à óbito com uma média de 2,6
dias de internamento A terapia com mais de dois  antibió-
ticos foi usado na maioria dos pacientes 30 (75,0%).

O metronidazol foi o antibiótico mais utilizado
(23,0%) seguido pela gentamicina (14,0%), ceftriaxona
(11,0%), cefazolina e ampicilina (10,0% cada).....

O resultado da cultura foi obtido em 27 pacien-
tes, e o agente etiológico mais prevalente foi a Escherichia.
coli (26,0%) seguido da Pseudomonas aeruginosa,
Acinetobacter calcoaceticus-baumanni e Staphylococcus
aureus (11,0% cada) (Tabela 5).

Todos os pacientes foram submetidos ao
desbridamento cirúrgico radical variando de 1 a 7 procedi-
mentos, com uma média de 1,5. O desbridamento consis-
tia em excisão de todo tecido necrótico, limpeza com soro
fisiológico e drenagem. Caso houvesse comprometimento
de esfíncteres anais ou ferida com possibilidade de conta-
minação com material fecal realizou-se colostomia em tais
pacientes. A colostomia foi realizada em 17 pacientes sen-
do que 12 eram em alça e cinco eram terminais. Quatro
pacientes com colostomia foram a óbito. Dois pacientes
necessitaram de cistostomia devido comprometimento ex-
tenso da genitália externa (ambos não foram submetidos à
terapia hiperbárica). Procedimentos de cirurgia plástica fo-
ram realizados posteriormente em 11 pacientes (27,5%).
O enxerto de pele foi o procedimento mais comum, sendo
feito em 10 pacientes (90,0%). Tivemos um caso que ne-
cessitou de reconstrução de pênis, bolsa escrotal, períneo
e nádega, e outro que foi preciso corrigir um
desenluvamento de bolsa escrotal bilateral.

A terapia hiperbárica foi realizada em 26 pacien-
tes (65,0%) com uma quantidade de ciclos que variou de

1 a 30 de acordo com a necessidade de cada caso, com
uma média de 12,5 ciclos. Os demais pacientes não foram
submetidos ao tratamento com oxigenoterapia hiperbárica
devido óbito precoce, atraso na indicação ou contra-indi-
cação ao procedimento. Cada sessão durava 120 minutos
(duas horas) com uma pressão em atmosfera absoluta (ATA)
que variou de 2,0 a 2,8 ATA com uma média de 2,31
ATA. Os pacientes que foram a óbito (n=3) tiveram em
média 2,6 ATA por sessão contra 2,28 ATA do grupo que
sobreviveu. Treze pacientes (50%) completaram todos os
ciclos de câmara hiperbárica instituídos no início do trata-

Tabela 3Tabela 3Tabela 3Tabela 3Tabela 3 – Localização e extensão da lesão.

Local izaçãoLocal izaçãoLocal izaçãoLocal izaçãoLocal ização NNNNN %%%%%

Perineal 17 25,0
Bolsa Escrotal 16 24,0
Coxa 7 10,0
Região Inguinal 5 7,0
Perianal 3 4,5
Lombossacro 5 7,0
Pênis 3 4,5
Nádega 4 6,0
Abdômen Inferior 2 3,0
Abdômen Superior 1 1,5
Membro inferior 3 4,5

Tabela 4Tabela 4Tabela 4Tabela 4Tabela 4 – Resultado do hemograma realizado na admis-
são hospitalar

ExamesExamesExamesExamesExames TodosTodosTodosTodosTodos Ób i tosÓb i tosÓb i tosÓb i tosÓb i tos V ivosVivosVivosVivosVivos

Volume Globular (%) 36,1 36,6 33,3
Hemoglobina (g/dl) 10,7 12,4 9,9
Leucócitos (mm3) 15.221 18.364 9.356
Bastões (%) 14,2 14,4 8,3

Tabela 5 -Tabela 5 -Tabela 5 -Tabela 5 -Tabela 5 - Microorganismos isolados na cultura.

Cul turaCul turaCul turaCul turaCul tura NNNNN

E.coli 7
P. aeruginosa 3
Acinetobacter sp 3
S.aureus 3
Serratia sp- 2
S. coagulase - 1
Proteus vulgaris 1
Morganella 1
E. cloacae 1
K. pneumoniae 1
Não crescimento 4
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mento com uma média de 16,2 sessões variando de 6 a
30, recebendo alta por protocolo do Serviço de Terapia
Hiperbárica. A pedido do médico assistente, 10 pacientes
receberam alta antes do término do protocolo instituído,
devido à melhora clínica, efetuando em média 10,1 ses-
sões variando de 6 a 18. Dos três  óbitos, realizou-se em
média cinco sessões variando de 1 a 13 (Tabela 6).

A necessidade de internamento em uma terapia
intensiva foi observada em oito pacientes (20,0%) com
cinco deles precisando de ventilação mecânica. Dos oito
pacientes que foram a óbito cinco estiveram internado em
UTI. O fator causal da morte destes pacientes foi: Distúrbio
hidroeletrolítico grave (hipomagnesemia e hipocalemia),
sepse, síndrome do desconforto respiratório do adulto (SDRA)
e falência de múltiplos órgãos e sistemas (FMOS).

A mortalidade total foi de 20% (oito pacientes)
sendo de 35,7% (5 de 14 pacientes) no grupo submetido
somente ao tratamento clínico-cirúrgico e 11,5% (3 de 26
pacientes) no grupo que associou o tratamento com
oxigenoterapia hiperbárica.

DISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃO

Jean Alfred Fournier foi o primeiro a descrever
esta infecção em 1883, caracterizando-a como de etiologia
idiopática e rapidamente progressiva que afetava homens
jovens1. Embora muito progresso tenha ocorrido desde a
descrição original da Síndrome de Fournier, esta debilitante
doença ainda é responsável por altos índices de morbidade
e mortalidade2. Atualmente, está longe de ser considera-
da como idiopática e, em contraste com a descrição origi-
nal, acomete mulheres assim como homens4-6.

Muitos estudos hoje disponíveis sobre esta
síndrome estão voltados para identificar fatores
predisponentes para o desenvolvimento da doença7,8. Dia-
betes mellitus tem sido identificada como co-morbidade
comum, estando     presente em     40 a 60% dos pacientes
que desenvolvem Síndrome de Fournier2. O alcoolismo crô-
nico está presente em 25 a 50% dos casos2. Outras co-
morbidades que podem estar associadas incluem sexo
masculino, idade avançada, imunossupressão, terapia com
corticosteróide, insuficiência renal e hepática, hipertensão
arterial, obesidade e outras condições menos comuns7,8.

A Síndrome de Forunier é genericamente consi-
derada de origem polimicrobiana, envolvendo organismos
aeróbicos e anaeróbicos9.     O evento fisiopatológico básico
é a trombose de pequenos vasos conhecida como
endarterite obliterante10. A bactéria que usualmente con-
tribui para esta endarterite é da espécie Bacteroides, co-
nhecida por produzir heparinases, colagenases e
hialuronidase e também inibe a fagocitose2. Espécies
aeróbicas são conhecidas por causar agregação plaquetária
e alterar a fixação de complemento2. A maioria dos estu-
dos relatam E. coli, Proteus, Klebsiella, Bacteroides,
Streptococcus e Staphylococcus como os organismos mais

comumente isolados2.     Os resultados microbiológicos do
nosso estudo são similares com a literatura, tendo como E
.coli o organismo mais prevalente (26%) (Tabela 5).

Hoje, o fator causal da Síndrome de Fournier é
identificável em quase 100% dos casos2.     Segundo a litera-
tura, infeccção anorretal está presente na maioria dos ca-
sos, embora vários outros fatores como trauma local,
estravasamento de urina, intervenção cirúrgica perirretal ou
perineal, extensão de infecção periuretral/anal12,13, infecção
genitourinária também são comuns14-16 . No nosso estudo, o
fator causal mais comum foi o de origem anorretal (27,5%)
concordando com os dados da literatura (Tabela 1).

A apresentação clínica do paciente com
Síndrome de Fournier é variável3.     Os sinais e sintomas mais
comuns são dor, hiperemia, edema de região perineal, cre-
pitação, drenagem de secreção serosa, febre, calafrios,
podendo evoluir para choque3. É importante reconhecer a
infecção nos estágios precoces, quando o paciente ainda
apresenta manifestações cutâneas mínimas, , , , , lembrando que
estas manifestações cutâneas, na verdade, são a “ponta
do iceberg” devido a disseminação da infecção através
dos planos fasciais3. Dor, edema e hiperemia nos locais
afetados estavam presentes em todos os pacientes envol-
vidos no nosso estudo.

Os achados laboratoriais geralmente incluem
anemia, leucocitose (exceto nos imunodeprimidos),
trombocitopenia, hiperglicemia, hiponatremia,
hipocalemia, azotemia e hipoalbuminemia3.     Obteve-se
uma média de todos os doentes analisados e evidenciou-
se     leucocitose associada a uma bastonetose. Não encon-
tramos anemia acentuada em nenhum dos pacientes ana-
lisados (Tabela 4).

O aspecto mais importante no manejo do paci-
ente com Síndrome de Fournier é o alto índice de suspeição
e o diagnóstico precoce2.     O tratamento deve     ser pronta-
mente iniciado com intensiva reanimação para estabiliza-
ção do paciente e correção de possíveis distúrbios
hidroeletrolíticos; antibióticos intravenosos de amplo espec-
tro para germes gram-positivos da pele, gram-negativos
do trato entérico e genito-urinário, assim como anaeróbicos,
ou seja, deve-se iniciar esquema antibiótico de amplo es-
pectro25-27,30. O tratamento cirúrgico consiste em extenso
desbridamento de tecidos lesados e necrosados até o en-
contro de tecido sadio2,27.     A separação da pele do tecido
subcutâneo com uma pinça hemostática é uma estratégia
para se delimitar a extensão real da necrose, finalizando o
debridamento no nível onde os tecidos não são separados
facilmente36. A gangrena progride na velocidade de 2,5cm2

Tabela 6Tabela 6Tabela 6Tabela 6Tabela 6 - Oxigenoterapia Hiperbárica e suas variáveis nos
dois grupos.

Var iávelVar iávelVar iávelVar iávelVar iável Vivos (n=23)Vivos (n=23)Vivos (n=23)Vivos (n=23)Vivos (n=23) Óbitos (n=3)Óbitos (n=3)Óbitos (n=3)Óbitos (n=3)Óbitos (n=3)

Pressão ( ATA) 2,28 2,6
Ciclos 13,5 5



Meh lMeh lMeh lMeh lMeh l
Manejo da gangrena de fournier: experiência de um hospital universitário de Curitiba 439

Rev. Col. Bras. Cir. 2010; 37(6): 435-441

por hora27,37.     O desbridamento deve ser repetido se neces-
sário36. Após o controle da infecção ativa, o desbridamento
enzimático com colagenase liofilizada tópica pode ser rea-
lizado duas vezes ao dia em pacientes com grandes defei-
tos cutâneos até a reconstrução definitiva36.  A colagenase
liofilizada é uma enzima que digere e desbrida tecidos
mortos e necróticos36. Segundo Burge, a necrose envolven-
do apenas o escroto pode ser tratada com mínimo
desbridamento, reservando procedimentos mais radicais
para a necrose que envolve todo o períneo37.

As recomendações para uma derivação urinária
são muito variadas na literatura36. Se houver extravasamento
urinário, fleimão periuretral ou incapacidade de sondagem
vesical, uma cateterização suprapúbica deve ser realiza-
da. Atakan e colaboradores realizaram a cateterização
suprapúbica em todos os pacientes de seu estudo, para
evitar a sondagem uretral36.

Uma derivação do trânsito intestinal pode ser
realizada através de uma colostomia em alça ou operação
de Hartmann (colostomia terminal proximal e fechamento
do coto distal) caso haja alteração da função esfincteriana
anal ou contaminação persistente da ferida com conteúdo
fecal38.

Tipicamente a bexiga e o reto são poupados na
Síndrome de Fournier por terem um suprimento sanguíneo
não perineal36. A separação anatômica e vascular da fáscia
ao redor, geralmente poupam os testículos da doença36.
Gás aparente a radiografia é produzido por bactérias den-
tro do testículo e pacientes com esta condição deveriam
ser alertados que quase certamente necessitarão de
orquiectomia36.

No nosso estudo, 75% dos pacientes analisados
foram submetidos ao esquema tríplice, sendo o
metronidazol (23%), ceftriaxona (11%) e gentamicina
(14%) os antibióticos mais utilizados. Todos os pacientes
foram submetidos a tratamento cirúrgico radical. Colostomia
foi realizada em 17 pacientes (42,5%). Dois pacientes ne-
cessitaram de cistostomia devido comprometimento extenso
da genitália externa.

Vinte e seis pacientes (65%) foram submetidos
à oxigenoterapia hiperbárica (OHB). A OHB foi usada pela
primeira vez para tratamento de condições não relaciona-
das ao mergulho em 1956, quando Boerema, um cirurgião
cardiovascular holandês começou a usá-la no intra-opera-
tório39. Boerema, juntamente com outros cirurgiões, des-
cobriram que vasos maiores poderiam ser clampeados por
períodos significativamente mais longos e que certos repa-
ros cardíacos poderiam ser feitos se a operação fosse rea-
lizada em um ambiente pressurizado39. Com o advento da
oxigenação extracorpórea, técnicas melhores de derivação
e hipotermia profunda, a necessidade de operação em uma
câmara desapareceu39. Ao final dos anos 60, muitos dos
cirurgiões pesquisadores deixaram este campo e muitas
salas pressurizadas foram fechadas39.

Os tecidos freqüentemente estão em hipóxia o
que altera a função leucocitária e a cicatrização dos teci-

dos40 Na OHB os pacientes respiram oxigênio a 100% a
altas pressões, tipicamente a 2 a 2,5 atmosferas absolu-
tas40..   A terapia com OHB aumenta os níveis teciduais de
oxigênio e melhora a capacidade de recuperação do teci-
do40.

A capacidade alterada de cicatrização dos teci-
dos é o maior problema em diversas situações como infec-
ções, diabetes mellitus, doença arterial periférica, insufici-
ência venosa crônica e pós-radioterapia41. A dificuldade de
recuperação tecidual é mais freqüentemente secundária
ao suprimento sanguíneo inadequado, que é incapaz de
suportar o aumento da necessidade local de oxigênio41.

Com a OHB há o aumento na tensão de oxigê-
nio tecidual, que aumenta a síntese de colágeno,
angiogênese, epitelização e a resistência a bactérias41.

Existem certas contra-indicações para a realiza-
ção de OHB. O pneumotórax não tratado é uma contra-
indicação absoluta a OHB, assim como a terapia com
doxorrubicina, cisplatina e dissulfiram39. A doxorrubicina tem
alta mortalidade quando usada juntamente com a OHB
em animais39. A cisplatina diminui a força tênsil de lesões
em cicatrização e o dissulfiram bloqueia a produção da
superoxido dismutase39. Esta enzima é protetora contra os
efeitos danosos de altas pressões parciais de oxigênio39.

Todas as outras contra-indicações são relativas,
como infecções respiratórias altas, que podem tornar difícil
a compensação pressórica dos ouvidos e seios faciais, bai-
xo limiar para convulsões, que pode ser melhorado com
anticonvulsivantes, enfisema com retenção de CO

2
, febre

alta e esferocitose congênita, que provoca hemólise39.
Alguns efeitos colaterais são observados com a

OHB. O barotrauma do ouvido médio é o principal efeito
colateral.e pode ser evitado com pressurização lenta e o
uso de descongestionantes39.

Quase todos os pacientes experimentam uma
convulsão se respirarem continuamente oxigênio a 100%
por mais de três horas a três atmosferas absolutas39.  Por
essa razão, períodos freqüentes de respiração de ar ambi-
ente são interpostos quando se é dado oxigênio a altas
pressões39.  Na prática clínica, convulsão é uma raridade39.

A toxicidade pulmonar do oxigênio se tornará
aparente após aproximadamente seis  horas respirando
oxigênio a 2 ATA39.

Se um paciente necessita de uma FiO
2
 de mais

de 40% fora da câmara, cuidado particular deve ser dado
aos sinais precoces de toxicidade pulmonar ao oxigênio39.

Conseqüências psicológicas na Síndrome de
Fournier são resultado da dor extrema, desfiguração física
e fatores emocionais como ansiedade, medo, preocupa-
ção, raiva e desesperança42. A falta de harmonia emocio-
nal pode atrasar o processo de cura42. A analgesia adequa-
da, nutrição otimizada e o suporte do serviço social e psi-
cológico para os pacientes e suas famílias irá ajudar em
muito na cura física e emocional42.

    A Síndrome de Fournier, ainda nos dias atuais,
continua com altos índices de mortalidade e conforme vá-
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rios estudos o índice é em torno de 0 a 67%2. . . . . Laor et al.
propuseram critérios para tentar definir o prognóstico dos
pacientes com Síndrome de Fournier27,33.  As variáveis ana-
lisadas foram: idade, hematócrito, nível sérico de uréia,
albumina, fosfatase alcalina e colesterol no dia da admis-
são, assim como, contagem de leucócitos, plaquetas, po-
tássio, bicarbonato, proteínas totais, albumina e
desidrogenase láctica no sétimo dia de internação27,33. Es-
ses autores concluíram que os fatores na admissão que
estavam relacionados com pior prognóstico eram idade
avançada, hematócrito baixo, hipoalbuminemia, elevados
níveis de uréia e fosfatase alcalina2. Falência renal e hepá-
tica também estavam associadas a pior prognóstico2.

A mortalidade global encontrada em nosso es-
tudo foi de 20% o que corresponde aos índices encontra-
dos na literatura. Os pacientes que associaram câmara
hiperbárica ao tratamento clínico-cirúrgico (n=26) apresen-

taram índice de mortalidade de 11,5% (n=3) e os que fo-
ram submetidos somente a tratamento clínico-cirúrgico
(n=14) o índice foi de 37,5%. As principais causas de mor-
te foram distúrbio hidroeletrolítico grave (hipomagnesemia
e hipocalemia), sepse, síndrome do desconforto respirató-
rio do adulto (SDRA) e falência de múltiplos órgãos e siste-
mas (FMOS).

A Síndrome de Fournier, apesar de todos os avan-
ços terapêuticos atuais, continua apresentando altos índi-
ces de mortalidade. O reconhecimento precoce da infec-
ção associado a tratamento agressivo e invasivo são medi-
das essenciais para se tentar diminuir esses índices prog-
nósticos. O esquema antibiótico de amplo espectro mos-
trou-se ser o mais indicado juntamente com desbridamento
extenso. Os pacientes que foram submetidos à OHB apre-
sentaram, proporcionalmente, menor índice de mortalida-
de comprado com os que não a receberam.

A B S T R A C T  A B S T R A C T  A B S T R A C T  A B S T R A C T  A B S T R A C T  

Objective:Objective:Objective:Objective:Objective: To analyze the results obtained in the Department of General Surgery, Cajuru University Hospital - PUCPR, with the
treatment of Fournier’s gangrene. Methods:Methods:Methods:Methods:Methods: We reviewed the charts of 40 patients diagnosed with Fournier’s gangrene admitted
to the Cajuru University Hospital from November 1999 to April 2006, analyzing gender, age, predisposing factors, etiology, lesion
location, laboratory tests , surgical procedures, antibiotic use and hyperbaric oxygen therapy. Results:Results:Results:Results:Results: The most common etiology
was the anorectal origin. The most prevalent etiological agent was E. coli. The predominant predisposing factor was diabetes
mellitus. The majority of patients were male. The location and extent of injury was usually in the perineum. All underwent surgical
debridement, 17 with associated colostomy and two with combined cystostomy. All patients received antibiotics, the most used
being metronidazole and gentamicin. Twenty-six patients underwent hyperbaric therapy. The overall mortality was 20%. Conclusion:Conclusion:Conclusion:Conclusion:Conclusion:
Fournier’s syndrome, despite all the advances in treatment today, continues to show high mortality rates. Early recognition of
infection associated with invasive and aggressive treatment are essential for attempting to reduce these prognostic indices.

Key words:Key words:Key words:Key words:Key words: Fournier gangrene. Hyperbaric oxygenation/utilization. Therapeutics.
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

As lesões esplênicas que possuem apresentação cística
compreendem uma gama de alterações, entre estas

abordaremos as lesões não-parasitárias que são: os cistos
verdadeiros ou primários (epiteliais, epidermóides), os
pseudocistos (hemorrágicos ou serosos), os cistos vasculares
(pós-infarto, peliose) e as neoplasias císticas (hemangioma,
linfangioma, linfoma e metástases).

Os cistos esplênicos são mais freqüentes na se-
gunda e terceira décadas de vida, mas podem aparecer
em outras faixas etárias 1,2.

Em 1829, Andral foi o responsável pela primeira
descrição de um cisto não-parasitário do baço3. Robbins
(1978) revisou uma série de 42327 autópsias ao longo de
25 anos, onde encontrou 32 pacientes com cisto esplênico.
Posteriormente, casos isolados têm sido relatados e em
1978, aproximadamente 600 casos foram confirmados na
literatura mundial4,5.

Anatomia e fisiologia esplênicaAnatomia e fisiologia esplênicaAnatomia e fisiologia esplênicaAnatomia e fisiologia esplênicaAnatomia e fisiologia esplênica
A dimensão e configuração esplênica são variá-

veis. Parâmetros típicos incluem dimensões de 12 x 7 x 4
cm, um peso médio de 150 gramas (intervalo, 100-200 gra-
mas) e uma relação anatômica com o fundo do estômago,
pólo superior do rim esquerdo e cauda do pâncreas6.

As trabéculas esplênicas se originam na cápsula
interna e subdividem o órgão em compartimentos consti-
tuídos por uma malha de folículos linfáticos e células
reticuloendoteliais (células brancas) intercaladas com va-
sos sanguíneos6.

O baço desempenha um importante papel na
hematopoiese, na função imunológica, e proteção contra

infecções e doenças malignas6,7.  A principal função
hematológica do baço é atuar como um filtro para retirar
da circulação eritrócitos, leucócitos, e plaquetas velhas.
A hematopoiese ocorre quase exclusivamente na vida
fetal8.

A função imunológica do baço é complexa, mas,
de modo sucinto, são retirados  da circulação sanguínea
bactérias encapsuladas e parasitas, é gerado uma resposta
celular a uma infecção e inicia-se a produção de anticorpos
para o combate da doença8.

Quadro ClínicoQuadro ClínicoQuadro ClínicoQuadro ClínicoQuadro Clínico
A maioria dos cistos é assintomática e são diag-

nosticados incidentalmente durante um exame de imagem
abdominal. O número de cistos esplênicos diagnosticados
vem crescendo, provavelmente pela grande quantidade de
exames radiológicos realizados atualmente9.

Os grandes cistos do baço (maiores que 8cm)
podem causar dor e peso no hipocôndrio esquerdo seja
por distensão da cápsula esplênica ou por compres-
são de estruturas adjacentes10,11.  Os s intomas
compressivos sobre os órgãos circundantes, como ná-
useas, vômitos, flatulência e diarréia surgem gradual-
mente. Em alguns casos, o efeito sobre o sistema
cardiorrespiratório pode causar dor pleurítica, dispnéia
e tosse persistente4,10,12.

Muitas doenças que afetam o baço têm apa-
rência semelhante em exames de imagem. Desta for-
ma, a história clínica se torna muito importante para
ajudar a reduzir o número de hipóteses diagnósticas e
exames desnecessários. Se a incerteza de um diagnósti-
co persistir, a biópsia percutânea é útil para esclareci-
mento diagnóstico6.
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Classif icaçãoClassif icaçãoClassif icaçãoClassif icaçãoClassif icação
Os cistos esplênicos foram classificados por

Martin13 em: Tipo I (primários ou verdadeiros) - são cistos
com cápsula epitelial, os quais podem ser de natureza pa-
rasitários ou não. Os cistos tipo I não-parasitários podem
ser congênitos, vasculares ou neoplásicos; tipo II (secundá-
rios ou pseudocistos) 14. Não possuem cápsula. Do ponto de
vista radiológico, é geralmente impossível distinguir cistos
primários e secundários.

Cistos congênitos (epiteliais)Cistos congênitos (epiteliais)Cistos congênitos (epiteliais)Cistos congênitos (epiteliais)Cistos congênitos (epiteliais)
Cistos esplênicos congênitos ou cistos epiteliais

compreendem aproximadamente 25% dos cistos verda-
deiros do baço11,13,   são diagnosticados principalmente em
crianças e adultos jovens e geralmente são solitários.

Embora o mecanismo exato da sua etiologia,
patogênese e desenvolvimento seja ainda desconhecido,
os mecanismos propostos incluem: involução de células
pluripotenciais do parênquima esplênico durante o desen-
volvimento com posterior metaplasia escamosa; origem a
partir de células endoteliais peritoneais ou mesotélio
celômico.

Na análise macroscópica, normalmente temos
um cisto grande, liso, capsulado e ocasionalmente com
trabéculas ou septações15,16. Microscopicamente, o cisto é
revestido internamente com tecido colunar, cubóide ou
epitélio escamoso. Eles podem ser subdivididos em
dermóides, mesoteliais, e epidermóides14,17.

Geralmente os cistos esplênicos congênitos são
assintomáticos e têm bom prognóstico. Em alguns casos
podem tornar - se sintomáticos devido ao aumento de ta-
manho secundário ao trauma, hemorragia da parede do
cisto, com um aumento da osmolalidade do fluido cístico,
ou a presença de estômatos na parede do cisto.

Cistos dermóidesCistos dermóidesCistos dermóidesCistos dermóidesCistos dermóides
Estes cistos são extremamente raros com ape-

nas alguns casos relatados na literatura. Podem conter
anexos da pele e epitélio escamoso no seu interior14 e a
sua existência é contestada18 devido ao fato desses cistos
conterem muitos tecidos bem diferenciados. Em localiza-
ção ectópica, podem ser considerados teratomas benig-
nos19,20. Além disso compartilham o  mesmo aspecto
histológico dos cistos dermóides do ovário que provêm de
células germinativas primordiais19,20.

PseudocistosPseudocistosPseudocistosPseudocistosPseudocistos
São denominados pseudocistos, pois não apre-

sentam cápsula21. Correspondem à cerca de 75% dos cis-
tos não parasitários do baço. São secundários ao trauma,
infecção ou infarto, sendo o trauma o fator etiológico mais
comum. A maioria deles é solitária e assintomática.

Acredita-se que seja a fase final de organização
de um hematoma intraesplênico16,21,22.  A história remota
de trauma no quadrante superior esquerdo pode ser
verificada muitas vezes.

Macroscopicamente são, em sua maioria, me-
nores do que cistos verdadeiros e podem conter debris in-
ternos. Microscopicamente, estes cistos são compostos por
tecido fibroso denso, muitas vezes calcificado, sem epitélio
de revestimento. Contêm uma mistura de sangue e restos
necróticos no seu interior14.

A aparência nos exames de imagem é seme-
lhante à dos cistos verdadeiros, com a densidade variando
de acordo com a quantidade de proteínas e fibrina existen-
tes no seu interior22. Alguns podem romper espontanea-
mente, sendo que 70% das rupturas ocorrem durante as
duas semanas subsquentes ao trauma e 90% dentro do
primeiro mês pós-trauma. O intervalo entre o trauma e a
ruptura é chamado de período latente23. Alguns
pseudocistos aumentam de tamanho espontaneamente ou
depois de novos traumas locais.

Cistos VascularesCistos VascularesCistos VascularesCistos VascularesCistos Vasculares
Pel iosePel iosePel iosePel iosePel iose
Peliose é uma doença rara caracterizada por

múltiplos cistos com sangue no seu interior localizados no
parênquima de órgãos sólidos, principalmente no fígado.
A peliose esplênica exclusiva é um fenômeno muito raro.
A doença é mais comum em homens24-26.

Embora os pacientes sejam usualmente
assintomáticos, a peliose pode tornar-se uma condição
potencialmente letal haja vista que pode ocorrer ruptura
espontânea do órgão27. Se o diagnóstico for confirmado,
investigações adicionais devem ser consideradas para de-
tectar a presença da doença também em outros órgãos28.

Inicialmente pensava-se que a peliose ocorresse
exclusivamente nos órgãos pertencentes ao sistema
fagocítico-mononuclear: fígado, baço, medula óssea e
gânglios linfáticos28.  Entretanto, outros órgãos, como os
pulmões, paratiróides e rins também podem ser afetados24.
Muitos agentes etiológicos têm sido relacionados com a
ocorrência de peliose 28-30 dentre eles: toxinas (incluindo
alcoolismo crônico), corticosteróides orais, contraceptivos,
tamoxifeno, azatioprina e andrógenos.

Pacientes HIV positivos podem ter como fator
etiológico doenças infecciosas oportunistas 31,32.  Podemos
ressaltar agentes infecciosos tais como o vírus da hepatite
B ou C, Staphylococcus aureus e tuberculose28-33.   O
mieloma múltiplo, a macroglobulinemia  de Waldenstrom
e outras doenças malignas como a doença de Hodgkin, o
hepatoma e o seminoma também foram relacionados à
etiologia desta doença 30,33.

A identificação de peliose normalmente pode ser
feita macroscopicamente, no momento da operação ou
durante a investigação radiológica. A superfície do baço
pode ser nodular26 e no corte da peça demonstra-se nume-
rosos cistos com sangue enchendo as suas cavidades25.
Ocasionalmente artérias se projetam para o lúmen dos cis-
tos. Isto pode contribuir para a letalidade da doença. Na
TC é vista como um cisto hipodenso que não causa efeito
de massa.
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Os médicos devem estar atentos à ruptura es-
pontânea do baço, principalmente em caso de
anticoagulação ou trombólise. Na literatura não há indica-
ção de exploração cirúrgica de doentes nos quais houve
diagnóstico incidental de peliose esplênica. Os pacientes
devem ser incentivados a evitar atividades de alto risco,
por exemplo, esportes de contato. Parece prudente evitar
contraceptivo oral. Em caso de ruptura visceral deve ser
realizada esplenectomia de caráter emergencial27.

Neoplasias Císticas: Hemangioma,Neoplasias Císticas: Hemangioma,Neoplasias Císticas: Hemangioma,Neoplasias Císticas: Hemangioma,Neoplasias Císticas: Hemangioma,
Linfangioma, Linfoma e MetástasesLinfangioma, Linfoma e MetástasesLinfangioma, Linfoma e MetástasesLinfangioma, Linfoma e MetástasesLinfangioma, Linfoma e Metástases

LinfomaLinfomaLinfomaLinfomaLinfoma
O linfoma primário esplênico representa 1-2%

dos linfomas1,2,4.  Cerca de 60 casos foram relatados até
19834.

AngiomaAngiomaAngiomaAngiomaAngioma
O tipo mais comum de neoplasia esplênica cística

é o angioma de vasos sangüíneos (hemangioma) ou vasos
linfáticos (linfangioma). Os hemangiomas esplênicos po-
dem ser capilares ou cavernosos34, sendo que os capilares
são majoritariamente compostos por vasos sanguíneos que
estão em conformidade com o calibre dos capilares nor-
mais, e os hemangiomas cavernosos são formados por va-
sos sanguíneos calibrosos35. Os linfangiomas do baço são
freqüentemente cavernosos36,37. Os angiomas são conside-
rados congênitos porque eles estão geralmente presentes
ao nascimento35,36.

Os tumores císticos (por exemplo, cistoadenomas)
são derivados de células epiteliais, geralmente glandula-
res38.

No caso de hemangionas, a cavidade cística
pode conter sangue. O revestimento das paredes é consti-
tuído de endotélio, ou seja, o revestimento normal dos vasos
de origem, o que foi demonstrado pela coloração imuno-
histoquímica positiva com anticorpos contra o fator 8
(antígeno endotelial), e pela coloração negativa com
anticorpos contra a queratina (antígeno epitelial e
mesotelial)38.

MetástasesMetástasesMetástasesMetástasesMetástases
As metástases esplênicas de tumores sólidos ocor-

rem na fase terminal da doença, por isso dificilmente têm
uma indicação para ressecção. Os tumores originados dos
ovários, pulmão, mama, estômago, pele e cólon podem
afetar o baço39. O número de casos de metástase esplênica
isolada é menor que 25 na literatura mundial.

As lesões podem ser sólidas ou císticas, na
ecografia mostram vários graus de ecogenicidade, mas são
geralmente hipoecóicas40. Na CT, tipicamente aparecem
hipodensas. Na RNM, são predominantemente hipointensas
em T1 - ponderada e hperintensas em T2 - ponderada. A
RNM é mais precisa para o diagnóstico de metástases
esplênicas com conteúdo necrótico ou hemorrágico, as quais
terão imagem heterogênea40.

Diagnóstico diferencialDiagnóstico diferencialDiagnóstico diferencialDiagnóstico diferencialDiagnóstico diferencial
Quando um nódulo é detectado no quadrante

superior esquerdo do abdômen, é necessário excluir doen-
ças associadas com esplenomegalia, como mononucleose,
anemia hemolítica, leucemia crônica, doenças do colágeno
e doenças hepáticas que causam hipertensão portal41.

Exames de imagemExames de imagemExames de imagemExames de imagemExames de imagem
É difícil distinguir entre cistos verdadeiros e fal-

sos tanto radiológica quanto histologicamente.
A radiografia simples de abdome pode revelar

uma massa, que pode estar calcificada, no quadrante su-
perior esquerdo.

A ultra-sonografia é capaz de diferenciar lesões
císticas e sólidas na maioria dos casos. Tipicamente, no exa-
me ecográfico, o cisto esplênico aparece como uma massa
homogênea, anecóica, com paredes finas. Septações, pare-
des irregulares, ou um padrão heterogêneo de ecogenicidade
interna, com debris ou hemorragia e focos periféricos
hiperecogênicos com sombra acústica posterior devido a
calcificações na parede podem ser vistos em um cisto com-
plexo. As calcificações são úteis para diferenciar cistos de
outras causas de esplenomegalia4,9,11. Um cisto epidermóide
tem um padrão complexo com irregularidade e espessamento
da parede posterior ocasionados pelas  trabeculações
epiteliais periféricas e internas com ecos no interior devido à
presença de coágulos sanguíneos 11,42.

O baço normalmente demonstra-se heterogêneo
à TC, especialmente durante a fase contrastada. É postu-
lado que o motivo para esta heterogeneidade deve-se às
características histológicas do sistema vascular do órgão,
com diferentes taxas de fluxo sanguíneo na polpa verme-
lha43. É preciso ter cautela para evitar interpretações incor-
retas desta heterogeneidade.

As lesões císticas na TC são esféricas, bem–defi-
nidas, com atenuação equivalente à da água, com uma
fina ou imperceptível cápsula42 (Figura 1). Em uma série,

Figura 1 -Figura 1 -Figura 1 -Figura 1 -Figura 1 - Tomografia computadorizada de abdome após ad-
ministração de contraste endovenoso: Cisto esplênico
septado, com conteúdo de baixa densidade, causan-
do compressão de estruturas adjacentes.
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trabeculações da parede cística ou septações periféricas
foram encontrados em 86% dos cistos verdadeiros e 17%
dos cistos falsos43. Houve ainda calcificações da parede
em 14% dos cistos verdadeiros e 50% nos cistos falsos42.

Os cistos esplênicos podem conter áreas com alta
densidade resultantes de hemorragia, aumento do conteú-
do protéico, ou material purulento no interior do cisto. Essa
alta densidade pode ocorrer em até 33% dos pseudocistos.

A tomografia computadorizada de abdome é
mais sensível que o ultra-som na identificação de septos
(mais comuns em cistos verdadeiros) ou calcificações (mais
comuns em cistos falsos)44.

Na Ressonância Magnética Nuclear (RMN), o
cisto é hipointenso em T1 com  imagens fortemente
hiperintensas em T2, com um sinal de intensidade igual à
água sem reforço após a injeção de substância de contras-
te. No entanto, dependendo do conteúdo do cisto, a inten-
sidade do sinal em T1 pode ser aumentada (cisto
hemorrágico), enquanto a intensidade do sinal em T2  per-
manece elevada42.

A angiografia pode ser útil para diferenciar um
cisto esplênico, que normalmente é avascular, de uma
massa sólida maligna (linfoma, sarcomas), que normalmen-
te apresenta uma vascularização em um padrão desorga-
nizado43.

TratamentoTratamentoTratamentoTratamentoTratamento
A laparotomia com esplenectomia tem sido o

método de escolha para o tratamento de muitos cistos
esplênicos11. Hoje, procedimentos cirúrgicos mais conser-
vadores têm maior aplicação, especialmente em crianças
e adultos jovens, a fim de evitar infecções graves pós-ope-
ratórias 17.

Devido ao aumento do risco de complicações,
os cistos esplênicos com um diâmetro maior do que 4-5
centímetros devem receber tratamento cirúrgico10,12,  por-
que opções de tratamento conservador, como a aspiração
percutânea ou esclerose, não resultam em bom controle a
longo prazo11. Alguns estudos mostraram que a esclerose

de cistos esplênicos utilizando álcool foi bem sucedida em
lesões pequenas (até 11 milimetros), mas não em lesões
grandes44.

As opções de tratamento são: esplenectomias
parciais, cistectomia total, marsupialização, ou decapsulação
do cisto, com acesso tanto por laparotomia aberta ou
laparoscopia11,12,43 . Esplenectomia parcial é definida como
a operação que preserva mais de 25% do parênquima
esplênico, (mínimo de tecido necessário para preservar a
defesa imunológica sem aumentar o risco de recorrência
do cisto)11.

A esplenectomia parcial por laparoscopia pode
ser realizada com segurança14,20, este procedimento é re-
comendado se o cisto está localizado nos pólos do baço,
e não é profundo, devido ao  maior risco de recorrência11.
A incisão da cápsula esplênica e a hemostasia são reali-
zadas com cautério eletrônico ou com tesoura
monopolar11,12.  A opção mais conservadora seria a
cistotomia, no entanto, esta técnica ainda está em de-
senvolvimento, pois não está determinada a quantidade
de tecido circunjacente à lesão que deve ser ressecado
para impedir recidiva do cisto12.

As principais complicações associadas incluem
infecção, ruptura e hemorragia10,12,42.

CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS

Os cistos esplênicos maiores que 5 cm ou sinto-
máticos devem ser tratados cirurgicamente, tentando pre-
servar o máximo de parênquima esplênico possível. Se o
cisto é muito grande e quase totalmente coberto pelo
parênquima ou, se estiver situado no hilo esplênico, a
esplenectomia total é recomendada, pois há risco de he-
morragia intratável do baço. A esplenectomia parcial é um
procedimento aceitável na maioria dos outros casos. A
abordagem laparoscópica parece ser um procedimento
seguro, com todas as vantagens da cirurgia minimamente
invasiva.

A B S T R A C TA B S T R A C TA B S T R A C TA B S T R A C TA B S T R A C T

This article gives an overview of the topic, with emphasis on current concepts and management of the clinical situations in question,
in particular the concepts related to treatment.  An extensive review of the etiology and monitoring of patients with non-parasitic
splenic cysts is also made. These reports are derived from major clinical studies published in the current medical literature.

Key words: Key words: Key words: Key words: Key words: Spleen. Cysts/therapy. Cysts/etiology. Review Literature as Topic. 
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R E S U M OR E S U M OR E S U M OR E S U M OR E S U M O

Estadiamento loco-regional convencional para adenocarcinoma de próstata tem sido demonstrado um tanto quanto subdiagnosticado.

Por isso, RM da próstata está emergindo como uma ferramenta importante para o estadiamento pré-cirúrgico. Técnicas avançadas,

como a difusão e valorização de contraste dinâmico também contribuem para aumentar a sua acurácia. Neste estudo preliminar, a

RM de próstata foi comparada com amostras de histopatologia, alcançando sensibilidade de 78% / especificidade de 100% para a

localização do tumor; sensibilidade de 33% / especificidade de 100% para extensão extra-capsular; 100% de sensibilidade /

especificidade e 100% da extensão das vesículas seminais. É possível acreditar que estes resultados preliminares são promissores, e

mais casos tendem a confirmar estes dados.

Descritores: Descritores: Descritores: Descritores: Descritores: Neoplasias da prostáta. Estadiamento de neoplasias. Espectroscopia de ressonância magnética. Histopatologia.

Trabalho realizado no Serviço de Urologia e no Departamento de Radiologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade
Federal do Rio de Janeiro - HUCFF-UFRJ – Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
1. Médico Residente do Serviço de Urologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, RJ- BR; 2. Professor Adjunto do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Serviço de Urologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Rio de janeiro, RJ- BR; 3. Médico Radiologista do CDPI e
Multi-Imagem; Mestrando do Departamento de Radiologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do
Janeiro- RJ- BR.

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

C om frequência nos deparamos com exames
histopatológicos de espécimes de prostatectomia radical

com neoplasia avançada em pacientes que esperávamos
doença confinada na próstata. O estadiamento locorregional
tradicional com exame digital, ultrassonografia transrretal
e tomografia computadorizada é sabidamente limitado 1,2,
e o uso da ressonância magnética (RM) vem emergindo
como categoria de imagem de escolha. Suas técnicas avan-
çadas, como difusão, estudo dinâmico do contraste e
espectroscopia, vêm acrescentando especificidade aos acha-
dos das sequências básicas 3,4.

O objetivo deste estudo é comparar achados
suspeitos para câncer de próstata à RM com resultados
do exame histopatológico em pacientes submetidos à
prostatectomia radical, considerando a  localização
tumoral (unilateral ou bilateral), extensão extra-
capsular, invasão de vesícula seminal e invasão
linfonodal obturadora.

MÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOS

Entre março e junho de 2009 foram avaliados
11 pacientes consecutivos no HUCFF-UFRJ diagnostica-
dos com adenocarcinoma de próstata, com indicação
de prostatectomia radical de acordo com os critérios
das diretrizes da Sociedade Brasileira de Urologia. O
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do HUCFF e registrado no SISNEP com o CAAE número
0057.0.197.000-09. Todos os pacientes assinaram Ter-
mo de Consentimento. Foi realizada RM da próstata,
em aparelho de 1,5T (Avanto; Siemens, Alemanha). O
aspecto suspeito para envolvimento neoplásico consis-
te em áreas nodulares com baixo sinal nas sequências
ponderadas em T2 (Figura 1). Foram obtidas ainda
sequências avançadas de difusão e realce dinâmico pelo
contraste, para confirmar e aumentar a especificidade
das sequências ponderadas em T2, segundo critérios
amplamente conhecidos3,4  (Figura 2 e 3). Extensão
extra-capsular foi considerada como imagens nodulares
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extra-prostáticas, obliteração da gordura periprostática,
invasão do feixe vásculo-nervoso ou clara continuação
tumoral trans-capsular4 .  A peça operatória foi envia-
da para estudo histopatológico padrão. Os resultados
foram comparados através dos critérios: localização (uni-
lateral ou bilateral), extensão extracapsular, invasão da
vesícula seminal e invasão linfonodal obturadora.

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

Em todos os 11 casos o foco de tumor principal
(>0,5 cm) foi corretamente localizado pela RM. Quanto à

Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3 - Realce dinâmico pelo contraste, demonstrando cap-
tação precoce e intensa pela área nodular suspeita,
sugerindo neoangiogênese (seta).

Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2 - Mapa de coeficiente de difusão aparente, demons-
trando área hipointensa na mesma topografia que a
imagem pesada em T2, sugerindo alta celularidade
(seta).

Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1 - Imagem ponderada em T2, mostrando área nodular
hipointensa na zona periférica prostática no terço
médio à direita (seta).

localização tumoral (unilateral x bilateral), ela demonstrou
sensibilidade de 78% e especificidade de 100%, com
acurácia de 82%. A menor sensibilidade foi devida a focos
microscópicos (<0,5cm) de tumor bilateral à patologia,
indetectáveis à RM. Na pesquisa de extensão extracapsular,
a RM apresentou sensibilidade de 33%, especificidade de
100% e acurácia de 82%. Apenas um caso apresentou
invasão de vesículas seminais, sendo corretamente identi-
ficado pela RM. Não houve casos com invasão linfonodal
em qualquer dos métodos.

DISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃO

Antever o resultado do exame histopatológico é
um grande desafio em radiologia, otimizando, assim, o
estadiamento de neoplasias. Embora seja um exame de-
pendente de experiência e treinamento do radiologista, e
com casuística ainda limitada, nossos resultados iniciais são
promissores. O uso da ressonância magnética no
estadiamento pré-operatório do adenocarcinoma de prós-
tata pretende prever eventos que possam influir na condu-
ta cirúrgica e no estadiamento pós-operatório do pacien-
te5. Maior número de casos agregados a este estudo, po-
derão gerar análises com maior grau de significância esta-
tística.
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Conventional staging for locoregional prostate adenocarcinoma has been demonstrated as potentially underdiagnosing. Therefore,
prostate MRI is emerging as an important tool for staging before surgery. Advanced techniques such as diffusion and dynamic
contrast enhancement also contribute to increasing its accuracy. In this preliminary study, MRI was compared with prostate
histopathology samples, reaching 78% sensitivity and 100% specificity for tumor localization; 33% sensitivity and 100% specificity for
extracapsular extension; 100% sensitivity and 100% specificity for involvement of the seminal vesicles. It is possible to believe that
these preliminary results are promising, and more cases will tend to confirm these data.

Key words:Key words:Key words:Key words:Key words: Prostatic neoplasms. Neoplasm staging. Magnetic resonance spectroscopy. Histopathology.
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TCBC RENATO MIRANDA DE MELO1

1. Professor Adjunto do Departamento de Cirurgia da FM-UFG. Coordenador do Serviço de Parede Abdominal da Santa Casa/PUC-GO -
Goiânia, GO.

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

O eminente cirurgião e professor, João Baptista de
Resende Alves, então à frente da Cátedra de Técnica

Operatória na Faculdade de Medicina da Universidade de
Minas Gerais, seguramente tinha à sua disposição um sé-
quito de jovens médicos, ávidos por obterem treinamento
cirúrgico com o grande mestre e seus colaboradores. A
Faculdade de Medicina de Belo Horizonte foi fundada em
1911, como escola isolada de ensino superior. Em 1927,
foi reunida a outras três (Direito, Odontologia e Engenha-
ria) para constituírem a Universidade de Minas Gerais, ins-
tituição privada, porém subsidiada pelo Estado. Em 1949,
foi federalizada, e já contava com outros cursos (Arquite-
tura, Filosofia e Ciências Econômicas), mas o nome Uni-
versidade Federal de Minas Gerais/UFMG somente foi in-
corporado em 1965. A Reforma Universitária de 1968 ex-
tinguiu a Cátedra e instituiu a departamentalização na
universidade brasileira1.

Entre os colaboradores do Prof. João Baptista de
Resende Alves, destacava-se, por sua força de trabalho e
abnegação, o cirurgião geral Alcino Lázaro da Silva (Figura
1), seu assistente mais dedicado.  Natural de Guaranésia,
uma pequena cidade situada no Sul de Minas, diplomou-
se em 1959, na mesma faculdade onde se desdobrava
para atender à demanda infindável de pacientes e de alu-
nos que acorriam àquele serviço, instalado no Hospital da
Cruz Vermelha.

Por sugestão do Prof. Resende Alves, Alcino as-
sumiu o atendimento médico do Hospital Cassiano
Campolina (Figura 2), na cidade de Entre Rios de Minas.
Localizada 110 km ao sul da capital mineira, próximo a
São João Del Rei, exatamente entre os rios Brumado e
Camapuã. Foi nesta cidade também que nasceu e atuou o
Prof. Resende Alves.

Também em Entre Rios vivia Cassiano Antônio
da Silva Campolina, descendente de imigrantes portugue-
ses. Ele nunca se casou nem teve filhos. Esse próspero e
benemerente fazendeiro muito fez por seus concidadãos:
legou sua fortuna para a construção de um hospital, cuja
pedra fundamental sequer viu lançada, infelizmente, pois
faleceu dois anos antes. Em seu primeiro testamento,
Cassiano Campolina deixava sua herança para os amigos
Joaquim Pacheco de Resende e João Ribeiro de Oliveira,

Figura 2 -Figura 2 -Figura 2 -Figura 2 -Figura 2 - Hospital Cassiano Campolina – HCC, Entre Rios de
Minas/MG (foto de Renato Weil).

Figura 1 -Figura 1 -Figura 1 -Figura 1 -Figura 1 - Alcino Lázaro da Silva na viagem para Botucatu/SP
em 25/10/2009 (foto de Renato M. Melo).
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que prontamente abdicaram da oferta em prol da constru-
ção do hospital. Diante disso, o testamento foi refeito.
Meritoriamente, o hospital leva o seu nome e mantém
suas portas abertas à população, local e regional, desde
que foi inaugurado, há exatos 100 anos 2.

Nele, Alcino trabalharia de domingo à sexta-fei-
ra, atendendo e operando todos que dele necessitassem,
sem descanso nem distinção, como sempre foi do seu fei-
tio. Dois colegas o ajudavam nas operações: nos primeiros
anos, Antônio Guimarães, e no final, Paulo Silva. As
anestesias, quando inalatórias, ficavam por conta do Sr.
Antônio Pedro da Silva, enfermeiro prático, mas que mani-
pulava, como poucos, a máscara de Ombrédanne. Muito
bem-treinado pelo Prof. Resende Alves, nos anos em que
atuou no Hospital Cassiano Campolina, ele administrava o
éter em sincronia britânica com o desenrolar da operação.
Ao despertar o paciente, comentava: “Comportou muito
bem!” Dia após dia, sua postura sempre gentil, porém fir-
me, reafirmava a confiança daquele jovem cirurgião em
seu fiel ajudante. Não há registro de complicações relacio-
nadas às anestesias praticadas pelo Sr. Antônio Pedro3.

Nos finais de semana, Alcino retornava ao servi-
ço do Prof. Resende Alves, para dedicar-se ao trabalho
acadêmico, que era ou sempre fora o seu objetivo maior.
Esse ir e vir estendeu-se de 6 de janeiro de 1960 até julho
de 1966, quando passou a frequentar cada vez mais a
capital, até desligar-se completamente de Entre Rios. An-
tes disso, providenciou para que outro colega assumisse o
seu lugar, e só então regressou definitivamente para Belo
Horizonte, onde vive e trabalha até hoje.

Mas a vocação de Entre Rios não ficaria restrita
somente por suas inegáveis contribuições à Cirurgia Geral
e do Aparelho Digestivo ou ao Ensino Médico, que aquele
cirurgião, no início de uma carreira brilhante, se notabiliza-
ria. O futuro reservava um lugar de destaque ao idealizador
de um procedimento, que se tornaria amplamente reco-
nhecido por sua efetividade no tratamento da hérnia
incisional.

E o que é uma hérnia incisional ou eventração?
É a protrusão do conteúdo peritonial através de uma cica-
triz enfraquecida na parede do abdome. Ela se torna abau-
lada quando o paciente fica de pé ou realiza algum esfor-
ço físico. Para corrigi-la, é necessário cobrir o defeito, seja
com os próprios tecidos do paciente ou utilizando uma
prótese (tela), sem gerar tensão excessiva na linha de su-
tura nem no interior da cavidade peritonial.

Essa história tem início graças ao inconformismo
de nosso jovem e contumaz cirurgião, frente às parcas
opções de tratamento das eventrações naquela época. Se
já eram incomuns os resultados favoráveis com os reparos
teciduais, o que dizer então das telas? Raras e dispendiosas,
nem por isso eram tão extraordinárias: infecção, rejeição,
extrusão e fragmentação constituíam verdadeiros tormen-
tos, e longe de serem raros. O polipropileno das revolucio-
nárias telas de Márlex acabava de ser lançado na América
do Norte, e por lá ficaria ainda durante muito tempo. Como

prestar socorro efetivo, então, aos pacientes rendidos,
muitos deles alijados do convívio social, sem oportunidade
de trabalho, e que depositavam naquele médico do Hospi-
tal Cassiano Campolina sua derradeira esperança de cura?
A melhor saída, e talvez a única, fosse improvisar; fazendo
uso obviamente de uma sólida formação cirúrgica, mas,
ainda assim, improvisar...

Embora condoído, Alcino fazia do desafio sua
motivação para prosseguir. Já que não poderia contar com
as próteses – ainda bem, pois a presença de um “corpo
estranho”, mesmo que por beneficência, o incomodava –
também o incomodava desconsiderar a anatomia, isto é,
não refazê-la durante o reparo da parede. “O destino do
saco herniário não poderia continuar sendo o balde da sala
operatória: um tecido autógeno, resistente, eutérmico, pron-
tamente disponível e, quanto maior ele fosse, melhor !”
Estava ali a sua prótese tão desejada, mas não bastava
isso. Era fundamental fechar o defeito, o que significava
reaproximar os músculos retos do abdome, afastados pela
hérnia, para a sua posição original, ou seja, recompor a
linha alba. Fazer isso sem gerar tensão excessiva exigiria
fartas incisões relaxadoras. Isso já era conhecido e adota-
do. Todavia, essas mesmas incisões deixavam os retos des-
nudos, o que poderia comprometer a sua eficiência duran-
te a contração da parede. Daí o saco herniário, para recobri-
los. Por que não?

Ainda que confinada na mente do seu criador,
ia-se delineando a proposta de uma reconstrução comple-
ta da parede abdominal (anatômica e fisiológica).

O atendimento e as operações se sucediam.
Quaisquer que fossem, Alcino aproveitava para revisar a
anatomia da parede, ensaiar alguns passos, amadurecer
as hipóteses e reiterar as convicções. “Liberação dos retos
para cá; criação de retalhos para lá; e no meio o que fazer
com eles?” Bom mineiro que sempre foi, silente e precavi-
do ia criando a coragem necessária para pôr em prática o
seu projeto, no momento oportuno, sem percalços. Algu-
mas ideias geniais acontecem de estalo; outras, ao contrá-
rio, são gestadas mais demoradamente.

Como todo cirurgião de seu tempo, cabia-lhe
também praticar a ginecologia-obstetrícia. Em 23 de feve-
reiro de 1965, uma senhora com 28 anos de idade, porta-
dora de mioma uterino e hérnia incisional mediana
infraumbilical, foi internada aos seus cuidados e ali perma-
neceria até o dia 11 de março. Era a oportunidade para
executar o seu engenho (ou parte dele), que já nascia ante
a perspectiva da realização de procedimentos associados
ou conjuntos ao reparo da parede. Auxiliado pelo Dr. Pau-
lo e pelo Sr. Antônio, com sua inseparável máscara de
Ombrédanne, a operação ficou agendada para um históri-
co 1º de março de 1965. Sob anestesia geral, na qual tam-
bém se utilizou Gardenal® e Fenergan®, ela foi descrita
assim: “Incisão mediana infra-umbilical. Histerectomia sub-
total. Salpingectomia. Fixação dos ovários na brecha da
peritonização. Tecidos ainda frouxos, de puerpério normal.
Apendicectomia (retro-cecal descendente). Salpingite (?)
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à direita. Hidátide direita grande (azeitona). Vesícula lon-
ga, sem cálculo, mas com o fundo torcido, dando ao con-
junto a forma de S itálico, sobre o eixo da vesícula. Plástica
da parede: jaquetão do peritônio; pontos separados nos
retos aproximando-os e jaquetão da aponeurose. Fio
categute. Dreno. Dieta líquida. Dreno no 2º dia. Pontos no
8º dia. Bem. 1977 maio.”

Há um esboço na ficha que mostra os músculos
retos do abdome afastados do plano mediano e, em segui-
da, reunidos por sutura interrompida.

Nascia a primeira versão daquela que seria a
transposição peritônio-aponeurótica longitudinal bilateral
(TRANSPALB).

Um ano antes, em 12 de julho de 1964, uma
cesariana traria à luz não apenas mais um entrerriano,
mas também outra oportunidade para reiterar a nova e
promissora técnica de reparo das hérnias incisionais. A
supuração da ferida operatória, ainda comum naquela
época, foi devidamente tratada, mas sobreveio a
eventração. O incômodo fez a paciente retornar quase
dois anos depois, com hérnia incisional de tamanho mé-
dio, localizada na linha mediana infraumbilical. Em 15
de abril de 1966, três meses antes de deixar Entre Rios,
Alcino perpetrou aquele mesmo procedimento na pare-
de, só que agora estava ainda mais convicto e firme em
seu propósito, pois o realizaria de maneira exclusiva.
Prepararam-lhe a paciente, novamente convocou o Dr.
Paulo, para auxiliá-lo, e o Sr. Antônio, para anestesiá-la
(sempre da mesma maneira e com as mesmas drogas),
e puseram-se a operar. O arranjo, segundo seu próprio
relato, constou de: (Incisão) “ infraumbilical mediana.
Dissecção da eventração. Jaquetão do peritônio. Exposi-
ção dos retos abdominais. Pontos separados, aproximan-
do-os. Jaquetão da aponeurose anterior dos retos. Fio
categute. Dreno.”

Essas duas descrições, embora bastante sumári-
as, não reproduzem o arranjo ultimado para a proposta
técnica.     Primeiro não ficou claro de que maneira ou com
que estruturas foi realizado o “jaquetão das aponeuroses”
– se com os lábios laterais ou com os mediais das bainhas
fendidas, ambas anteriormente. É provável que tenha sido
com essas últimas, do contrário, Alcino não se incomoda-
ria tanto em deixar os músculos retos desnudos, além do
que a sutura dos lábios laterais aumentaria muito a pres-
são intra-abdominal e a tensão na linha de sutura. Em se-
gundo lugar, ainda faltavam as incisões relaxadoras na
bainha dos músculos retos do abdome, anterior de um lado
e posterior do outro.     Os seus folhetos laterais receberiam
os do saco herniário fendido (hemissacos), para serem
reconstituídas imediatamente.

A primeira série com 15 casos foi publicada na
extinta revista “O Hospital” 4. As ilustrações, feitas à mão
livre pelo autor, mostram também a imbricação dos folhe-
tos na reconstituição da bainha dos músculos retos do ab-
dome, como alternativa à sutura lábio a lábio dos mesmos
(Figuras 3 e 4).

Figura 3 -Figura 3 -Figura 3 -Figura 3 -Figura 3 - Fac-símile da página inicial do trabalho inaugural so-
bre a TRANSPALB, publicado na revista “O Hospital”
em 1971.

Entre as desvantagens da técnica, o autor cita o
“período pequeno de observação (máximo de três anos
para a mais antiga) “. Uma vez que a publicação ocorreu
no primeiro número do volume 79 da revista, em janeiro
de 1971, certamente o artigo fora escrito no ano anterior,
isto é, em 1970. Assim, a primeira transposição completa,
referida no artigo inaugural, fora realizada de fato em 1967.

Em seguida, ampliaram-se as indicações, para
que as diástases e as hérnias umbilicais     volumosas     tam-
bém fossem corrigidas pela TRANSPALB. Essa experiência
acumulada (55 pacientes operados) veio à público no pri-
meiro volume da Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgi-
ões 5, na qual o autor menciona que “o mais antigo foi há
nove anos”, o que nos remete a 1965. Mais uma vez,
como a publicação se deu no terceiro número da revista
(maio-junho), o artigo deve ter sido entregue no mês de
março ou, no mais tardar, em abril. Se assim se deu, a
análise feita pelo autor encerrou-se em fevereiro de 1974,
provavelmente, do que resulta o paciente mais antigo ter
sido operado em 1965, e não em 1967.

As descrições nas fichas das pacientes operadas
em 1965 e 1966 não retratam a TRANSPALB, mas apenas
parte dela, como se viu. Portanto, a menção ao primeiro
paciente, neste segundo artigo, talvez tenha sido equivo-
cada, e o procedimento completo foi realizado em 1967
mesmo, quando Alcino já havia se transferido definitiva-
mente para a capital mineira.
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Assim, em 11 de janeiro de 1967 a primeira
TRANSPALB parece ter sido praticada integralmente, ou
quase (Figura 5). É o relato mais antigo que o próprio Alcino,
revendo todos os seus prontuários, pessoalmente, conse-
guiu recuperar. O paciente era um lavrador, solteiro, com
23 anos de idade. Seis meses antes, fora vítima de
ferimento por arma branca no abdome, que o levou ao

choque hemorrágico por lesão renal. Submetido à
nefrectomia esquerda, através de incisão mediana xifo-
púbica, a ferida abdominal infectou-se e, por fim, abriu-se
completamente. A eventração que se desenvolveu foi as-
sim reparada na ficha nº 4188:” Laparotomia, ressecando
a cicatriz. Dissecção do retalho de pele. Dissecção do
peritônio e aponeurose posterior dos retos. Dissecção dos
retos. Dissecção da aponeurose anterior. Sutura por pla-
nos. A anterior ficou tracionada. Dreno “

Essa descrição, bastante sumária, não aponta
como os folhetos foram aproximados na “sutura por pla-
nos”. Ela foi corroborada por outra, datada de 9 de no-
vembro de 1968, tão sintética quanto as demais, porém
bem mais detalhada e acompanhada do primeiro esboço
(Figura 6). Ambas representam um claro avanço em rela-
ção à proposta de 1965 e 1966. Em 1968, era um paciente
masculino, de 72 anos, lavrador, com eventração pós-
colecistectomia. No cabeçalho da ficha operatória (nº 4290)
consta “Hérnia Incisional – Correção Minha”: “ Incisão
mediana, long. supra-umbilical. Abertura do peritônio. Alça
aderida. Ex(...)ação. Ressecção ± 20cm. A 1/2 esq do
peritônio estava livre. A dir. tinha aderências devido à
colecistectomia anterior. Incisão no folheto post. do reto
esq. Sutura do lábio dir. do saco herniário ao lábio lateral
da secção. Sutura do lábio medial desta sobre o retalho
dir. do saco. Sutura do retalho esq. do saco ao lábio lateral
da ap. ant. do reto seccionada longitudinalmente. Categute.
Dreno. Cinta elástica por três meses.”

Estava delineada a TRANSPALB, embora a sutu-
ra dos lábios mediais das lâminas anterior e posterior, fen-
didas na bainha dos retos e que faria parte do arranjo final,
perdeu-se no tempo.

Desde o início, utilizava o categute em pontos
separados. O próprio autor enfatiza isso, até hoje, embora
tenha feito referência à sutura contínua em seu primeiro
artigo, ao elencar os princípios fundamentais na correção
das hérnias incisionais. Uma vez que a síntese dos planos
era realizada sem tensão excessiva, percebeu que poderia
dispensar também os fios inabsorvíveis, que provocavam
os indesejáveis granulomas piogênicos. Além do mais, o
categute era e ainda é facilmente encontrado em qual-
quer hospital, do mais simples ao mais sofisticado.

Já consagrada no Brasil, a técnica ganhou proje-
ção internacional6, na conceituada “Surgery, Gynecology
& Obstetrics” (continuada como “Journal of the American
College of Surgeons”), tornando-se a principal referência
à TRANSPALB.

As pesquisas, na década de 70, estenderam-se
inevitavelmente ao laboratório, a fim de demonstrar o
rearranjo da parede, obtido com a transposição. Essa e
outras contribuições também vieram por iniciativa do pró-
prio Alcino, que instalou a Pós-Graduação em Cirurgia na
FM-UFMG em 1972. A primeira tese, na qual se conseguiu
reproduzir experimentalmente a hérnia incisional mediana
e também a TRANSPALB, foi desenvolvida no cão e defen-
dida pelo mestrando Manoel Luiz da Silva Cataldo, sob a

Figura 4 -Figura 4 -Figura 4 -Figura 4 -Figura 4 - Ilustrações do artigo sobre TRANSPALB, publicado na
Revista “O Hospital” em 1971..
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orientação do Prof. Alcino e a colaboração de Alvino Jorge
Guerra (Emprego do saco herniário na correção cirúrgica
das hérnias incisionais longitudinais. Belo Horizonte, Facul-
dade de Medicina, UFMG, 1977). Com ela a demonstra-
ção inequívoca de que a técnica reconstruía completamente
a parede abdominal. Alguns anos mais tarde, este traba-
lho foi publicado na Revista do Colégio Brasileiro de Cirur-
giões 7.

Figura 6 -Figura 6 -Figura 6 -Figura 6 -Figura 6 - Fac-símile da ficha referente a outra operação reali-
zada pelo Prof. Alcino, em 1968, na qual descreve
com mais pormenores o arranjo até então proposto
da TRANSPALB.

Figura 5 -Figura 5 -Figura 5 -Figura 5 -Figura 5 - Fac-símile da ficha referente à primeira operação re-
alizada pelo Prof. Alcino, em 1967, na qual descreve o
arranjo básico, mas não definitivo, da TRANSPALB.

Seguiram-se outros estudos, em especial os
de Jorge Miguel Kather Netto, de Taubaté/SP (cálculo
do volume do saco herniário), e os de Danilo Nagib
Salomão Paulo8-11, de Vitória/ES (função respiratória e
hérnia incisional). Além das séries de casos publicadas
pelo próprio idealizador da técnica com outros colabo-
radores, há que destacar os trabalhos sobre a constitui-
ção do saco herniário 12,13 realizados por Cirênio de
Almeida Barbosa radicado em Belo Horizonte/MG. To-
davia, nenhum ensaio clínico randomizado, adotando
a TRANSPALB, foi publicado até o presente. Um en-
saio desse tipo está sendo empreendido pelo autor deste
relato histórico.

CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS

A simplicidade tem se mostrado o caminho mais
curto para o sucesso, seja qual for o empreendimento.
Soluções muito complexas costumam ser ou onerosas ou
inviáveis. Um procedimento cirúrgico novo, por mais afoito
que seja seu proponente, não surge da noite para o dia.
Muito menos se consolida nesse lapso de tempo.

Refazer a parede abdominal, por qualquer meio,
é laborioso, e o resultado nem sempre satisfaz ao paciente
tampouco ao cirurgião. A versatilidade da TRANSPALB está
na consecução de seu objetivo principal – restaurar a pare-
de – e também no modo de fazê-lo.

Figura 7 -Figura 7 -Figura 7 -Figura 7 -Figura 7 - Fac-símile da ficha referente à primeira operação re-
alizada por mim (TRANSPALB), durante o período em
que trabalhei na Casa de Caridade N. Sª. do Perpétuo
Socorro, em Alfenas/MG.
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Minha identificação com esse procedimento sur-
giu quando eu ainda era estudante na Faculdade de Medi-
cina da UFMG (1978 a 1983), em que a “técnica do Prof.
Alcino” figurava como primeira escolha no tratamento das
hérnias incisionais. Era difícil decifrá-la e, por isso mesmo,
os professores riam-se enquanto debulhavam-na para nós.
Pura fantasia, de ambas as partes, exacerbada pela quase
idolatria que permeava a figura do Prof. Alcino. Sempre
solícito, de fala mansa, quando nos via, detinha-se e abor-
dava-nos pelo nome. Incrível! Não se esquecia de nenhum.
Veio a formatura e logo o treinamento cirúrgico com Ores-
tes Diniz Filho, em seu Hospital Santana, para quem
“eventração era igual à técnica do Alcino”, seu contem-
porâneo da Faculdade de Medicina.

Deixei Belo Horizonte e instalei-me no Sul de
Minas, em Alfenas, onde permaneci 21 anos exercendo a
Cirurgia Geral plenamente. Revendo os prontuários de mi-
nha clientela alfenense, encontrei a ficha da primeira paci-
ente que operei, datada de 5 de agosto de 1988. Era uma
hérnia incisional mediana infraumbilical corrigida pela
TRANSPALB! (Figura 7). Coincidência? Conspiração uni-
versal? Sim e não. Outras se seguiram, e não foram pou-
cas. Cada vez mais dedicado às hérnias, promovi algumas
jornadas e frequentei diversas outras. Nelas, o Prof. Alcino
era sempre o convidado de honra, com sua presença sim-
ples, porém marcante. Em 2003, reaproximei-me dele,
agora para o doutorado, defendido no ano seguinte, sob
sua orientação e da Profª. Cibele Marli Cação Paiva Gouvêa,
da Unifal-MG (Alfenas), quando estudamos a prevenção
da hérnia incisional induzida experimentalmente.

Apesar dessa proximidade, nunca havia opera-
do com o Prof. Alcino, sobretudo uma TRANSPALB, aluno
que fora da sua escola, residindo no mesmo estado que
ele e exercendo ambos a mesma especialidade médica.
Essa lacuna seria preenchida em virtude do I Curso Teóri-
co-Prático de Hérnia Inguinal e Incisional da Faculdade de
Medicina de Botucatu-UNESP, organizado pelo amigo em
comum José Guilherme Minossi. Era o dia 26 de outubro
de 2009. Havia um caso de hérnia incisional reservado para
eu operar, em princípio, mas diante da presença e disponi-
bilidade do Prof. Alcino, inverti os papéis prontamente: ele,
o cirurgião; eu e André Roma, os auxiliares (Figura 8). Sem
pressa nem perda de tempo, “demoramos o necessário
para fazer o necessário”, como se já operássemos juntos
por anos a fio. A graça enfim fora alcançada!

Figura 8 -Figura 8 -Figura 8 -Figura 8 -Figura 8 - TRANSPALB realizada por ocasião do I Curso Teórico-
Prático de Hérnia Inguinal e Incisional da FM de
Botucatu/UNESP/SP em 26/10/2009. Da esquerda para
a direita: Prof. Alcino auxiliado por mim (RMM) e André
Roma (foto de Cláudia N. Hajimoto).

Uma afecção como a hérnia incisional, que não
respeita classe social nem limites geográficos, exige uma
abordagem descomplicada, com recursos materiais comuns,
para obter o alcance social desejável.     Ou seja, qualquer
proposta dessa natureza deve ser factível para o cirurgião,
exequível para o hospital e sustentável para o sistema de
saúde, além de eficaz naturalmente.

A TRANSPALB, ensaiada entre rios e estreada
entre serras, preenche tais prerrogativas com maestria, e
nisso reside a genialidade do seu criador.
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Trabalho realizado na clínica cirúrgica do Hospital de Guarnição de João Pessoa (HGuJP).
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

O volvo cecal é incomum em adultos ocidentais1 e
resulta da torção deste segmento colônico sobre seu

mesentério, provocando estrangulamento e obstrução in-
testinal. Apresenta-se com formas variáveis de oclusão in-
testinal e seu tratamento costuma ser individualizado, le-
vando em consideração o estado do paciente e a viabilida-
de cecal no trans-operatório.

Relata-se um caso de obstrução intestinal por
volvo cecal tratado com cecopexia e complicado por icterí-
cia séptica.

RELATO DO CASORELATO DO CASORELATO DO CASORELATO DO CASORELATO DO CASO

Paciente do sexo feminino, 55 anos, admitida
no pronto atendimento do HGuJP com dor abdominal tipo
cólica de início súbito e forte intensidade, associada a ná-
useas, vômitos, distensão abdominal e parada na elimina-
ção dos gases intestinais com dois dias de evolução e piora
progressiva. Era anteriormente hígida, tinha hábito intesti-
nal regular e não relatava recorrência dos sintomas. Entre
os exames de urgência realizados, o leucograma apresen-
tava leucocitose com desvio à esquerda (leucócitos=13.200,
metamielócitos=2%, bastões=51%, segmentados=43%,
linfócitos=3%, monócitos=1%) e a radiografia de abdô-
men demonstrava sinais de obstrução intestinal com
distensão de alças intestinais e níveis hidro-aéreos em dife-
rentes alturas (Figura 1).

Com o diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo
foi encaminhada para tratamento cirúrgico por laparotomia
exploradora sob anestesia geral, na qual o achado trans-
operatório foi de volvo cecal sem haver, contudo, gangre-
na ou perfuração intestinal. Este segmento colônico apre-
sentava fixação deficiente e acentuada mobilidade decor-
rentes de seu longo mesentério e da inexistência de pre-
gas cecais que o prendessem à parede abdominal. Para
seu tratamento, realizou-se então redução manual da tor-
ção e cecopexia com pontos simples de fio inabsorvível
monofilamentar, fixando o ceco ao retroperitônio e peritônio
parietal direitos.

A paciente evoluiu com retorno da atividade in-
testinal e melhora da distensão e dor abdominal em 48
horas, contudo, após 72 horas de evolução apresentou ic-
terícia de rápida progressão (BT=18,2mg/dl, BI=7,5mg/dl,
BD=10,7mg/dl, FA=135U/l, AST=162U/ml, ALT=61U/ml,
Amilase=141U/l), com persistência da leucocitose,
taquicardia e taquipnéia, além da ocorrência de picos fe-
bris irregulares. Realizou então tomografia abdominal, na
qual não se evidenciaram quaisquer coleções abdominais,
intra-hepáticas ou alterações pancreáticas, mostrando ape-
nas discreta distensão segmentar do ceco e cólon direito
proximal. Após ter sido afastada a possibilidade de hepati-
te medicamentosa, realizou-se a coleta de hemoculturas e

Figura 1 -Figura 1 -Figura 1 -Figura 1 -Figura 1 - Raio x de abdômen com padrão obstrutivo.
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urocultura para germes comuns e novas dosagens
laboratoriais,  seguidas pela troca do esquema
antimicrobiano por ciprofloxacina e metronidazol. O re-
sultado das culturas foi não revelou crescimento
bacteriano e a paciente evoluiu com progressiva melho-
ra clínica e laboratorial, recebendo alta ao 12° dia de
pós-operatório.

DISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃO

O volvo cecal é uma entidade incomum em
países ocidentais, sendo responsável por em apenas 1%
dos casos de obstrução intestinal em adultos1. São des-
critos como fatores predisponentes para o volvo colônico
o uso crônico de laxantes, dieta rica em resíduos, doen-
ça de Chagas, co-morbidades neurológicas e psiquiátri-
cas, sexo feminino e idade avançada, contudo, a ocor-
rência de torção cecal provavelmente depende de ba-
ses anatômicas como má rotação intestinal, dilatação,
fixação deficiente e hipermobilidade1-3. Neste relato, os
dois últimos mecanismos estavam envolvidos (Figura 2),
porém, não havia comorbidades ou antecedentes de
semi-oclusão associados.Seu quadro clínico é muito va-
riável, apresentando-se mais frequentemente sob a for-
ma de dor abdominal recorrente e episódios auto-limita-
dos de semi-oclusão intestinal em mulheres com idade
média de 50-60 anos e comorbidades associadas. Ou-
tras vezes pode se manifestar subitamente com quadros
de obstrução típica acompanhados de estrangulamento
intestinal e sepse1,3-5.

O tratamento deve ser particularizado dependen-
do das circunstancias clínicas e achados cirúrgicos. Casos
não complicados podem ser tratados com redução manual
e cecopexia ou por redução através de enema baritado ou
colonoscopia em pacientes selecionados. Na presença de
dilatação grosseira, perfuração ou gangrena o tratamento
ciúrgico é  necessário, sendo recomendada a ressecção
íleo-cólica com anastomose primária1-5. Nos últimos anos a
cecostomia tem sido abandonada devido as altas taxas de
complicação, mortalidade e recorrência5, enquanto táticas
videolaparoscópicas de cecopexia têm sido empregadas
com bons resultados1.

A icterícia pode ocorrer no pós-operatório em
decorrência da formação de abscessos hepáticos, por com-
pressão extrínseca da árvore biliar e devido complicações
relacionadas à manipulação direta das vias biliares e pân-
creas. Pode ainda ser resultado de hepatotoxidade
medicamentosa por inúmeras drogas ou surgir em casos
de sepsi de origem diversa através de mecanismos que
envolvem a diminuição da captação e conjugação biliar e/
ou estase biliar intra-hepática. No caso apresentado, a re-
visão bibliográfica dos efeitos colaterais das drogas em uso
afastou a possibilidade de hepatite medicamentosa, uma
vez que nenhuma delas apresentava efeito hepatotóxico
importante descrito. Da mesma forma, a avaliação
tomográfica e laboratorial contribuiu para excluir outras
causas de icterícia pós-operatória e colocaram a sepsi por
translocação bacteriana como a provável causa da icterí-
cia. Deve-se considerar também que a análise das culturas
realizadas foi prejudicada pela vigência do tratamento
antimicrobiano sistêmico iniciado empiricamente no início
do quadro, o que, no entanto não impediu um adequado
controle do processo infeccioso.

Figura 2 -Figura 2 -Figura 2 -Figura 2 -Figura 2 - Ceco exteriorizado da cavidade abdominal, demons-
trando sua hipermobilidade e fixação inadequada.

A B S T R A C TA B S T R A C TA B S T R A C TA B S T R A C TA B S T R A C T

Cecal volvulus is an uncommon cause of acute bowel obstruction in adults. The mechanism is torsion of the enlarged, poorly-fixed or
hypermobile cecum. Patients with this condition may display highly variable clinical presentations, ranging from intermittent, self-
limiting abdominal discomfort to acute abdominal pain associated with intestinal strangulation and sepsis. The treatment needs to be
individualized for each case, but surgical management is required in almost every case. In the presence of gangrene or perforation
of the cecum, resection and primary ileocolic anastomosis is recommended. However, in non-complicated cases detorsion and
cecopexy are adequate. The authors report one case of cecal volvulus in a 55-year-old women treated with cecopexy that
complicated with septic jaundice.

Key words: Key words: Key words: Key words: Key words: Cecum. Intestinal obstruction.
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Sr. Editor,

De acordo com dados publicados pelo Instituto Nacio-
nal de Câncer Brasileiro as estimativas de 2010 refe-

rentes a câncer de estômago indicam 21500 novos casos,
dos quais, dois terços (13820) será em homens e 7680 em
mulheres.  A mortalidade desta neoplasia varia da segun-
da á quarta mais letal no Brasil, sendo os estados do sudes-
te e nordeste os locais de maior incidência.

Na Coréia do Sul, com uma população de pou-
co mais de um quarto da população brasileira, o problema
é muito mais grave.  Publicações recentes de aproximados
26253 novos casos em 2010 e colocam o câncer gástrico
como o mais prevalente e a segunda causa de morte rela-
cionada a câncer nesse pais.   Ao contrario de paises oci-
dentais, dentre eles o Brasil, onde a maioria das lesões são
de localização proximal na Coreia, assim como na China e
no Japão (as três juntas concentram mais da metade dos
casos mundiais de câncer gástrico), a prevalência das le-
sões é no estômago distal.

As publicações asiáticas são referencias mundi-
ais no estudo e tratamento do câncer gástrico. Ultimamen-
te a Coréia do Sul vem se destacando na cirurgia principal-
mente na Laparoscopia e Cirurgia Robótica.

Com essa visão aplicamos para uma Bolsa de
Estudos da UICC (ICRETT) para visitarmos o serviço de Ci-
rurgia de Câncer Gástrico da Universidade Nacional de Seul.
Este serviço coordenado pelo Prof. Yang tem reconheci-
mento mundial e volume de cirurgias  gástricas somente
comparados com alguns centros do Japão. O professor Yang
será o Secretario Geral do próximo Congresso Mundial de
Cancer Gástrico em 2011 em Seul.

Por trinta dias  tive oportunidade de acompa-
nhar o Serviço da SNUH por quatro semanas, como parte
fundamental do Fellowship de Transferência de Tecnologia
em Pesquisa de Câncer (ICRETT) da União Internacional
de Combate ao Câncer (UICC).  Esse estagio incluía acom-
panhar o dia-a-dia da equipe liderada pelo professor Dr.
Han Kwang Yang, que computam mais de 20 mil casos de
câncer gástrico operados.

Durante o estagio no SNUH acompanhei 36 ci-
rurgias de câncer gástrico sendo 30 realizadas pelo Prof.
Yang. Deste subgrupo 18 eram do sexo masculino e 12 do
feminino.  Dezesseis casos eram câncer gástrico avançado

(AGC) e 14 precoce (EGC), Essa distribuição está de acor-
do com estudos recentes que demonstram o aumento de
incidencia de EGC na Coreia do Sul para aproximadamen-
te 50% dos casos.  O serviço de endoscopia da SNUH é
responsável pelo diagnóstico de câncer precoce. O empre-
go sistemático da eco-endoscopia e clipagem tumoral pré-
operatoria 1cm proximal e distal a lesão tem permitido aos
cirurgiões coreanos oferecer tratamento minimamente
invasivo.

Das cirurgias realizadas a gastrectomia subtotal
com reconstrução a BI (RSG-BI)  aparece como a mais co-
mum (oito casos), depois aparecem a gastrectomia total
(TG) cinco  casos e a gastrectomia distal laparoscopicamente
assistida (LADG) em cinco casos. Quatro casos de
gastrectomia subtotal a BII (RSG-BII) e para a gastrectomia
com preservação do piloro laparoscopicamente assisitida
(LAPPG), como parte da investigação de novas tecnicas
com preservação da funçao do orgão. Uma  gastrectomia
total laparoscopicamente assistida (LATG) tinha como pro-
posta inicial de LAPPG mas devido a uma margem proximal
comprometida optou-se pela conversão a TG. Duas
ressecções paliativas por carcinomatose peritoneal sendo
uma gastrectomia paliativa e uma derivação gastro-enterica.

A dissecção linfonodal foi sempre a D2 e mais
de 50 linfonodos ressecados nas cirurgias curativas depen-
dendo obviamente da localização do epicentro do tumor
de acordo com os guidelines da International and Japanese
Gastric Cancer Association.  Essa dissecção das estações
linfonodais é realizada pela equipe cirúrgica após a retira-
da da peça. A dissecção linfonodal peritumoral é reserva-
da ao patologista para melhor avaliar a invasão tumoral da
serosa  e dos tecidos adjacentes.

A citologia e estudo de linfonodo sentinela não
são procedimentos de rotina no SNUH, e são atualmente
motivos de estudo no SNUH Cancer Research Institute.
Outros estudos estão em andamento como o KLASS trial;
estudo multicêntrico, randomizado que compara a cirurgia
laparoscópica com a aberta tanto para EGC quanto para
AGC. O estudo REGGATTA que compara o efeito da
gastrectomia paliativa no sobrevida global versus o trata-
mento clínico sem cirurgia.

Durante o estagio ocorreram três eventos inter-
nacionais: 17º Simposio Internacional de Cancer Gastrico
e Novas Tecnicas e Terapias no Genoma do Cancer ambos
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realizados no SNUH e o Simposio Internacional de Cancer
Gastrico “East versus West” realizado no Saint Mary´s Hos-
pital de Seoul da Universidade Católica da Coreia, com o
Professor Takeshi Sano do Cancer Institute Hospital do Ja-
pão e a Dra Vivian Strong do Memorial Sloan Kettering
Cancer Center de New York, uma das precursoras de abor-
dagens minimamente invasivas para cancer de estômago
nos EUA. A promoção e troca de informações fazem parte
da pesquisa e troca de experiências entre outros centros
que também tratam do Cancer Gástrico e uma atividade
comum na Coreia.

Ainda há muito a ser definido na prevenção,
deteccão e manejo adequado de doentes com cancer de
estomago na Coréia do Sul.  Apesar de inumeros estudos
ocidentais com menores taxas de sobrevida em cinco anos
após cirurgia de intenção curativa, quando comparados com
estudos orientais, o impacto de uma linfadenectomia

extendida não esta claramente resolvido.  Existem diferen-
cias não somente histologicas e de localização do tumor,
mas tambem de exposição ambiental, fatores dieteticos,
infecção por H. Pylori e inclusive biometricas que devem
ser levadas em consideração para propor o melhor trata-
mento aos nossos doentes.

A experiência obtida no SNUH é de um valor muito
importante para minha carreira, no so no ambito cirurgico
mas tambem como um ponto de referencia de outra cultu-
ra, de outra realidade onde este tipo de tumor e muito mais
prevalente e as medidas para combate-lo sao mais drasticas
e agressivas.  Recomendo a cirurgioes, oncologistas,
endoscopistas ou outros profisionais da saude interessados
em Câncer Gástrico a visitar este centro de excelência.

Gostaria de agradeçer ao Prof. Dr Laercio Go-
mes Lourenço, ao Prof. Dr Han Kwang Yang e a UICC pela
apoio para a realização desta atividade.
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