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RESUMO 

Nishinari K. Reconstruções arteriais realizadas em pacientes submetidos à 
ressecção de neoplasia com acometimento vascular [tese]. São Paulo: Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo; 2006. 64p. 
 
INTRODUÇÃO: O acometimento de artérias ou veias tronculares periféricas por 
neoplasias malignas é raro. Quando o tratamento cirúrgico é realizado sendo 
constatado o acometimento arterial pela neoplasia, a melhor conduta é a ressecção 
conjunta seguida de reconstrução arterial imediata, restabelecendo o eixo vascular 
e evitando a isquemia de tecidos nobres com suas possíveis conseqüências. 
OBJETIVOS: O objetivo desse trabalho é analisar os resultados do tratamento 
cirúrgico de pacientes portadores de neoplasias malignas, submetidos a ressecções 
tumoral e vascular associadas à reconstrução vascular, avaliando principalmente a 
morbidade, a mortalidade e a perviedade primária relacionadas às reconstruções 
arteriais. MÉTODOS: Foram acompanhados os pacientes portadores de neoplasias 
malignas em regiões cervical, abdominal ou extremidades inferiores, operados 
eletivamente no período de setembro de 1997 a setembro de 2004 no Hospital do 
Câncer A.C.Camargo em São Paulo, submetidos à ressecções tumoral e vascular 
associadas à reconstrução arterial (associada ou não à reconstrução venosa de 
segmento venoso ressecado no mesmo feixe). O seguimento vascular foi em 
ambiente ambulatorial, realizando-se exame clínico vascular e exames de imagem 
para o acompanhamento das reconstruções. Foram analisadas: as características 
clínicas dos pacientes, as reconstruções vasculares, as complicações vasculares e 
não vasculares precoces (até 30 dias); as complicações vasculares e não 
vasculares tardias (após 30 dias), a perviedade primária das reconstruções arteriais 
e a sobrevida dos pacientes. RESULTADOS: foram operados 36 pacientes, sendo 
divididos em grupos de acordo com a localização das neoplasias: Cervical (14), 
Extremidade (13) e Abdome (9). No grupo Cervical, foram realizadas 17 
reconstruções (16 arteriais e 1 venosa) nos 14 pacientes, predominantemente com 
a veia safena. Houve uma oclusão sintomática precoce do enxerto carotídeo com 
seqüelas importantes e uma oclusão sintomática tardia de enxerto carotídeo sem 
seqüelas (esse paciente também apresentou oclusão de enxerto arterial para o 
membro superior sem isquemia grave). No grupo Extremidade, foram realizadas 23 
reconstruções (13 arteriais e 10 venosas) nos 13 pacientes, predominantemente 
com a safena. Houve uma rotura precoce de enxerto arterial femoral, tratada por 
meio de ligadura e evoluindo sem seqüelas. No grupo Abdome, foram realizadas 13 
reconstruções (9 arteriais e 4 venosas) nos 9 pacientes, predominantemente com 
prótese. Uma paciente apresentou oclusão tardia sintomática de ramo do enxerto 
aorto-bifemoral, sendo realizado enxerto femoral cruzado, evoluindo sem seqüelas. 
Não houve diferença estatística entre os índices de perviedade arterial primária 
entre os grupos (p=0,593). Em relação às reconstruções venosas, houve cinco 
oclusões sintomáticas. O tempo de seguimento mediano nos grupos Cervical, 
Extremidade e Abdome foi respectivamente de 11,5, 25 e 18 meses, sendo 
significantemente menor no grupo Cervical (p=0,034). Houve duas amputações de 
membro não relacionados às complicações dos enxertos. Não houve óbitos no 
período intra-hospitalar, sendo todos decorrentes da evolução da doença 
neoplásica (11 do grupo Cervical, 8 do Extremidade e 3 do Abdome). 
CONCLUSÕES: 1. as reconstruções arteriais associadas à ressecção de tumores 
malignos com acometimento arterial em segmentos cervical, abdominal ou 
extremidades inferiores podem ser realizadas com baixos índices de morbi-
mortalidade; 2. não houve diferença entre os índices de perviedade primária das 
reconstruções arteriais realizadas nos grupos estudados. 



 

 
SUMMARY 
 

Nishinari K. Arterial reconstructions in patients undergoing resection of neoplasia 
with vascular involvement [thesis]. São Paulo: School of Medicine of the University 
of São Paulo; 2006. 64p. 
 
INTRODUCTION: Arteries or peripheral truncular veins are rarely affected by 
malignant neoplasias. When arteries affected by neoplasia are observed during 
surgical treatment, the best approach is in bloc resection followed immediately by 
arterial reconstruction to reestablish the vascular axis and avoid ischemia of 
important tissues with the possible consequences. OBJECTIVES: The objectives of 
this study were to analyze the surgical treatment results from patients with malignant 
neoplasias who underwent tumor and vascular resection associated with vascular 
reconstruction and, in particular, to evaluate morbidity, mortality and primary 
patency relating to arterial reconstruction. METHODS: Patients with malignant 
neoplasias in the cervical, abdominal or lower extremity regions who underwent 
elective surgery between September 1997 and September 2004 at Hospital do 
Câncer A.C. Camargo, São Paulo, were followed up. These patients underwent 
tumor and vascular resections associated with arterial reconstruction (with or without 
reconstruction of the venous segment resected in the same bundle). The vascular 
follow-up was in an outpatient environment, through clinical vascular examination 
and imaging examinations to monitor the reconstructions. The patients’ clinical 
characteristics, vascular reconstructions, early vascular and non-vascular 
complications (within 30 days), late vascular and non-vascular complications 
(beyond 30 days), primary patency of arterial reconstructions and survival were 
analyzed. RESULTS: Thirty-six patients underwent surgery and were grouped 
according to neoplasia location: Cervical (14), Extremity (13) and Abdomen (9). In 
the Cervical group, 17 reconstructions were performed (16 arterial and 1 venous) in 
14 patients, predominantly using the saphenous vein. There were one early 
symptomatic occlusion of the carotid graft with significant sequelae and one late 
symptomatic occlusion of the carotid graft without sequelae (this patient also 
presented arterial graft occlusion to the upper limb, without severe ischemia). In the 
Extremity group, 23 reconstructions were performed (13 arterial and 10 venous) in 
13 patients, predominantly using the saphenous vein. There was one early rupture 
of a femoral arterial graft, with treatment by means of ligature and evolution without 
sequelae. In the Abdomen group, 13 reconstructions were performed (9 arterial and 
4 venous) in 9 patients, predominantly using a prosthesis. One patient presented a 
late symptomatic occlusion in a branch of the aortobifemoral graft, for which a 
femoral crossover graft was performed, which evolved without sequelae. There was 
no statistical difference in primary arterial patency rates between the groups 
(p=0,593). Five symptomatic occlusions relating to venous reconstructions occurred. 
The median follow-up for the Cervical, Extremity and Abdomen groups were 11,5, 
25 and 18 months, respectively: significantly shorter in the Cervical group (p=0,034). 
There were two limb amputations, unrelated to graft complications. There were no 
deaths while in hospital. Deaths occurred only as a result of neoplastic disease 
evolution (11 Cervical, 8 Extremity and 3 Abdomen patients). CONCLUSIONS: 1. 
arterial reconstructions associated with resection of malignant tumors affecting 
arteries in the cervical, abdominal or lower extremity segments can be performed 
with low morbidity-mortality rates; 2. there is no difference between primary patency 
rates of the arterial reconstructions performed, regarding the groups studied. 
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1. Introdução 

 

 

O acometimento de artérias ou veias tronculares periféricas por 

neoplasias malignas não é freqüente. Pode ser decorrente de tumores 

primários1,2 da parede vascular ou secundário3, , , , ,  4 5 6 7 8 à invasão por 

crescimento contíguo de massas tumorais. Essa última condição é a mais 

freqüente, entretanto, na maior parte dos casos, o diagnóstico e o tratamento 

desses tumores são realizados antes da invasão vascular.  

Na literatura, a descrição e o tratamento aplicados aos segmentos 

venosos periféricos acometidos por uma neoplasia são menos abordados 

que os segmentos arteriais. A reconstrução vascular nem sempre é 

realizada após a ressecção venosa, principalmente na região cervical9 e em 

extremidades superiores.10 A maior parte dos trabalhos sobre reconstruções 

venosas está associada à ressecção de neoplasias malignas na região 

abdominal11 e nas extremidades inferiores.12 Entretanto, em alguns casos, 

não há relato do seguimento pós-operatório13 dessas reconstruções e a 

perviedade das mesmas nem sempre se baseia em parâmetros objetivos.8,14

Em relação ao acometimento arterial, os primeiros relatos sobre a 

ressecção conjunta de tumores malignos e a reconstrução de artérias 

periféricas são da década de 50. 

Conley15, em 1953, publicou um trabalho abordando a ressecção 

carotídea em pacientes portadores de tumores cervicais. A amostra continha 

dez pacientes submetidos à ressecção com reconstrução arterial, sendo oito 



 2

casos por tumores malignos, tendo utilizado como substitutos as veias 

safena interna e femoral superficial. Houve elevado índice de complicações 

vasculares, sendo três oclusivas e uma rotura, levando a três óbitos 

decorrentes diretamente destas complicações por acidentes vasculares 

isquêmicos hemisféricos. 

DeBakey et al.16, em 1954, descreveram um caso de paciente 

portador de carcinoma de cólon sigmóide previamente operado. Após quatro 

anos, apresentou recidiva local da doença, sendo indicado tratamento 

cirúrgico, que foi realizado em dois tempos. No primeiro tempo cirúrgico, foi 

constatada a invasão de artérias aorta e ilíacas comuns, sendo realizada 

somente a ressecção dos vasos acometidos com revascularização por meio 

de enxerto aorto-biilíaco, utilizando como substituto um homoenxerto de 

aorta e ilíacas criopreservado. Após 26 dias da reconstrução arterial, foi 

realizada a ressecção do restante da massa tumoral junto ao cólon. O tempo 

de seguimento foi de 22 meses com boa evolução. 

Crawford e DeBakey17, em 1956, publicaram dois casos de pacientes 

portadores de tumores retroperitoniais com invasão de aorta infra-renal, 

submetidos à ressecção e reconstrução aórtica com aorta homóloga 

irradiada. Não houve complicação dos enxertos arteriais durante o tempo de 

seguimento (quatro e dezoito meses), porém houve recidiva tumoral no 

último caso.         

Nessa época, o tratamento cirúrgico de pacientes portadores de 

tumores malignos com acometimento de estruturas nobres pela massa 

tumoral como feixe vascular, nervos, ossos e articulações era restrito. 
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As limitações técnicas e terapêuticas faziam com que, nessas 

condições, a ressecção tumoral fosse extremamente difícil. Por muito 

tempo, esses casos foram considerados irressecáveis e durante quase 

duas décadas as publicações de ressecções arteriais com reconstrução 

associadas a neoplasias malignas passaram a ser raras, havendo 

basicamente relatos de casos.  

Keirle e Altemeier18, em 1960, descreveram dois pacientes portadores 

de carcinomas cervicais ressecados conjuntamente com as carótidas, em 

virtude da invasão tumoral desses vasos. Utilizaram shunt temporário em 

ambos os casos, sendo colocados por punção proximal e distal às pinças 

vasculares. O substituto uitlizado foi a prótese de Nylon, sem complicações 

pós-operatórias do enxerto, porém um paciente foi a óbito sete meses após 

por recidiva da neoplasia. 

Rella et al.19, em 1962, descreveram um caso de paciente portador de 

carcinoma de seio piriforme com acometimento de artérias carótidas 

submetido à ressecção conjunta das mesmas, sendo realizada a 

reconstrução vascular com prótese de Teflon. O paciente evoluiu com fístula 

faringo-cutânea e fechamento da mesma com tratamento clínico. Não houve 

complicação do enxerto, porém houve recidiva da doença após seis meses. 

Lore20, em 1966, descreveu dois pacientes submetidos à ressecção de 

carcinomas cervicais recidivados e de artérias carótidas associadamente. O 

substituto arterial utilizado foi a prótese de Teflon. Um paciente evoluiu com 

infecção e exposição do enxerto sete meses após, necessitando de ligadura 

do mesmo e evoluindo sem complicações neurológicas. Houve recidiva local 
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da doença nessa paciente poucos meses após. O outro paciente foi 

acompanhado durante cinco anos e evoluiu sem nenhuma complicação.  

O tratamento de pacientes portadores de tumores malignos com 

invasão arterial periférica teve novo rumo a partir do final da década de 70. A 

abordagem dessa doença passou a ser multidisciplinar, houve 

desenvolvimento das técnicas de reconstrução e de revascularização 

arterial, além do emprego de terapias adjuvantes efetivas. Os bons 

resultados obtidos fizeram com que o conceito de irressecabilidade tumoral 

por invasão vascular fosse praticamente abandonado.  

A suspeita de acometimento arterial é investigada no período pré-

operatório por meio de exames de imagem, entretanto a real constatação é 

feita somente no período intra-operatório, no qual o cirurgião oncológico é 

impossibilitado de obter margens de segurança adequados para a ressecção 

da neoplasia, devido à íntima relação entre a massa tumoral e o vaso. Neste 

momento, ao proceder-se a ressecção tumoral, três condutas são possíveis: 

ressecção tumoral e manutenção da artéria troncular por meio da dissecção 

sub-adventicial, ressecções tumoral e arterial com ligadura dos cotos 

vasculares ou ressecções tumoral e arterial com reconstrução vascular. 

A técnica de ressecção tumoral com dissecção arterial sub-adventicial 

consiste na liberação do vaso que se encontra envolto em diferentes 

extensões circunferenciais pela massa tumoral. O plano de dissecção entre 

o vaso e o tumor não é bem definido, sendo que na maior parte dos casos 

há ressecção de espessuras variáveis da porção externa da parede vascular 

junto à neoplasia, com conseqüente adelgaçamento parietal. 
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A vantagem desta técnica é a realização da ressecção tumoral sem 

interrupção do fluxo sanguíneo e, portanto sem o risco de ocorrência de 

isquemia tecidual. Entretanto, algumas complicações graves podem ocorrer 

após a sua realização. 

O adelgaçamento da parede arterial associada à presença de fluxo 

pulsátil favorece a ocorrência de rotura arterial com sangramento grave ou 

fistulização para outras estruturas. 

Kennedy et al.21, em 1977, publicaram um trabalho composto por 28 

pacientes portadores de carcinomas cervicais com invasão de artérias 

carótidas. A ressecção tumoral com dissecção sub-adventicial de carótidas 

foi realizada em 20 casos, dos quais cinco apresentaram rotura pós-

operatória, sendo tratadas com ligaduras vasculares.  

Na região abdominal, Jaeger et al.22 e Donohue et al.23, também 

relataram a dissecção sub-adventicial de aorta durante a ressecção de 

tumores retroperitoniais. Reportaram complicações pós-operatórias graves 

relacionadas à técnica, como a rotura aórtica e fístula aorto-entérica com 

evolução letal.  

Além disso, após a realização da dissecção sub-adventicial pode 

haver recorrência local da doença pela presença de invasão tumoral 

microscópica na parede vascular, não detectável durante o ato operatório. 

Huvos et al.24, em 1973, publicaram um trabalho em que foi realizado 

um estudo anátomo-patológico em 64 artérias carótidas ressecadas de 

pacientes portadores de carcinomas cervicais, havendo invasão da parede 

arterial por células tumorais em 27 casos e da fáscia peri-arterial em dez. No 
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trabalho de Kennedy et al., houve recidiva local da doença em dez dos 20 

pacientes submetidos à dissecção sub-adventicial. 

A ressecção tumoral e arterial com ligadura dos cotos vasculares é 

outra alternativa técnica, entretanto há riscos evidentes de ocorrência de 

isquemia tecidual, devido à ressecção de artéria troncular associada a vasos 

da circulação colateral. 

Moore e Baker25, em 1955, publicaram uma série de 88 pacientes 

submetidos à ligadura de artérias carótidas comum e/ou interna, sendo a 

maior parte delas associadas à ressecção de tumores. Os índices de 

morbidade e mortalidade foram de 45% e 31%, respectivamente, 

conseqüentes a acidentes vasculares cerebrais isquêmicos.  

Com o objetivo de obter índices de complicações isquêmicas 

menores, alguns autores realizaram a ligadura carotídea baseada em 

exames para quantificação da circulação colateral.  Foram utilizados como 

parâmetros de segurança a medida de pressão retrógrada de coto 

carotídeo26,  27 (acima de 50 milímetros de mercúrio), circulação colateral 

demonstrada pela arteriografia cerebral,27,28 teste de oclusão carotídea com 

balão28,29 e teste de tolerância ao clampeamento carotídeo gradual,27,29 

entretanto, nenhum deles mostrou-se confiável quanto à ocorrência de 

eventos neurológicos após a realização da ligadura carotídea. 

Em relação às neoplasias de extremidades com acometimento do 

feixe vascular, não há descrição de estudos sobre a quantificação da 

circulação colateral, no sentido de prever a ocorrência de isquemia 

decorrente de uma ligadura arterial. Dessa forma, a realização de ligaduras 
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arteriais nesse território é baseada em critérios subjetivos dos cirurgiões, 

havendo o risco de ocorrência de isquemia tecidual. 

Fortner et at., em 1977, realizaram ressecções arteriais associadas a 

neoplasias em membros inferiores em sete pacientes. Três desses foram 

tratados somente com ligaduras arteriais, sendo que nenhum evoluiu com 

isquemia grave do membro. 

Por outro lado, a ligadura arterial realizada em extremidades 

superiores mostrou resultados desastrosos. Paulson30, em 1975, e Wright et 

al.31, em 1987, publicaram casuísticas contendo um mesmo número de 

pacientes submetidos à ressecção de artéria subclávia associada à 

ressecção de neoplasias. Descreveram três reconstruções e uma ligadura 

em cada trabalho, sendo que os pacientes submetidos à reconstrução não 

tiveram complicações e os submetidos à ligadura evoluíram com isquemia 

grave e amputação de membro superior. 

A reconstrução arterial imediata em seguida à ressecção de massa 

tumoral que obrigue a ressecção de um segmento arterial é a conduta mais 

adequada, pois além do eixo vascular principal, grande parte da circulação 

colateral é sacrificada durante a ressecção tumoral em virtude do 

estabelecimento das margens de segurança oncológica. Dessa forma, há o 

restabelecimento da condição pré-operatória do eixo arterial, evitando a 

isquemia de tecidos muito nobres (como o cérebro) ou de grandes massas 

(como os membros inferiores) e suas graves conseqüências.  

A maioria dos trabalhos que relatam as reconstruções arteriais 

associadas à ressecção de neoplasias malignas abordam uma região corpórea 
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específica, como as extremidades,32, ,33 34 pescoço,35, ,36 37 abdome38, ,39 40 ou 

tórax,30,  31 sendo que a maior casuística contém 32 pacientes.      

As primeiras publicações nos segmentos cervical e abdominal 

surgiram na década de 50 e nas extremidades, somente na metade da 

década de 70.   

As reconstruções arteriais das extremidades superiores foram mais 

associadas à ressecção de tumores localizados em região torácica. O 

primeiro trabalho foi o de Paulson, em 1975, descrevendo três casos de 

pacientes submetidos à reconstrução de artéria subclávia após ressecção 

conjunta de tumor de pulmão. Foram realizados dois enxertos com prótese 

de politetrafluoretileno expandido (PTFE) e uma endarterectomia, todos 

evoluindo sem complicações pós-operatórias. 

Nomori et al.41, em 1995, publicaram um caso de reconstrução de 

artéria inominada por ressecção conjunta de carcinoma de tiróide. O 

substituto utilizado foi uma prótese de PTFE com boa evolução após sete 

meses, sem recorrência da doença e com o enxerto pérvio. 

Unlu et al.42, em 2003, descreveram uma caso de reconstrução de 

artéria axilar devido à invasão parietal e rotura de sua parede por um linfoma 

de células B. O substituto utilizado foi uma prótese de PTFE com boa 

evolução após 10 meses. 

A maior casuística de reconstrução arterial em membros superiores 

foi publicada por Fadel et al., em 1999, contendo 32 pacientes submetidos à 

ressecção de artéria subclávia acometida por tumores torácicos. Foram 

realizados 15 enxertos com prótese de PTFE, somados às 16 anastomoses 
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término-terminais e uma transposição para a artéria carótida. Dois pacientes 

evoluíram com oclusões tardias assintomáticas dos enxertos. 

O primeiro estudo relatando a ressecção arterial em extremidades 

inferiores associada à ressecção tumoral foi o de Fortner et al.14 , em 1977, 

que descreveram três reconstruções arteriais associadas à ressecção de 

sarcomas. Os substitutos utilizados foram a veia safena interna em dois 

casos e a prótese de Dacron em um caso, sem complicações dos enxertos. 

Nesses casos, também houve reconstrução venosa simultânea por 

ressecção de segmento venoso do feixe acometido.  

Nishinari et al.43, em 2003, publicaram um trabalho contendo 17 

pacientes portadores de neoplasias, submetidos à ressecção e reconstrução 

vascular em extremidades, sendo onze desses em membros inferiores. Os 

substitutos arteriais utilizados foram a safena interna contra-lateral em nove 

casos e próteses em dois. Houve uma rotura de enxerto arterial conseqüente 

à infecção extensa de ferida operatória. A única amputação de membro foi 

devido à recidiva local da neoplasia. 

A maior casuística abordando as extremidades inferiores foi publicada 

por Schwarzbach et al.44, em 2005, contendo 21 pacientes portadores de 

sarcomas de partes moles. Nesse trabalho, o principal destaque foi a 

classificação desses tumores de acordo com o acometimento das estruturas 

vasculares, podendo classificá-los em: tipo I (acometimento arterial e 

venoso), tipo II (acometimento arterial) e tipo III (acometimento venoso).              

Na região cervical, a primeira casuística publicada após a experiência 

inicial de Conley, foi o de Lore et al., em 1981. O trabalho relata nove 



 10

pacientes portadores de carcinoma cervical com invasão carotídea, sendo 

realizadas dez reconstruções, em que foram utilizados como substitutos a 

veia safena interna em sete ocasiões e a prótese de Teflon em três. Houve 

uma rotura de enxerto e quatro oclusões, causando acidentes vasculares 

isquêmicos em dois pacientes que evoluíram a óbito. 

Nishinari et al.45, em 2002, descreveram 11 pacientes portadores de 

carcinomas cervicais submetidos à reconstrução carotídea. Os substitutos 

utilizados foram a veia safena interna em dez pacientes e a prótese de PTFE 

em um caso. Um paciente apresentou oclusão do enxerto no pós-operatório 

imediato, evoluindo com acidente vascular isquêmico hemisférico. Oito 

pacientes foram a óbito por recidiva da neoplasia.  

A maior casuística abordando o segmento cervical foi publicada por 

Sessa et al., em 1998, contendo 30 pacientes submetidos à ressecção e 

reconstrução carotídea por carcinomas espinocelulares. A artéria femoral 

superficial foi o substituto carotídeo utilizado em todos os casos e a 

reconstrução da artéria femoral foi realizada com prótese de PTFE. Em 

relação aos enxertos carotídeos, houve uma rotura de anastomose distal 

com evolução para acidente vascular isquêmico e uma oclusão tardia 

assintomática. Em relação aos enxertos femorais houve uma oclusão 

imediata assintomática, um pseudo-aneurisma tardio, uma linfocele e uma 

infecção de ferida cirúrgica. 

Na região abdominal, após o relato inicial de DeBakey et al., foi 

publicada a casuística de Kelly et al., em 1995, descrevendo seis pacientes 

portadores de recidiva tumoral em retroperitônio, sendo as neoplasias 
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primárias originárias em testículos. O acometimento era de aorta em todos 

os casos, incluindo as artérias ilíacas em três pacientes. As reconstruções 

foram realizadas com próteses de Dacron, havendo como complicações um 

paciente com hematoma inguinal e outro com praxia de nervo femoral. 

Houve dois óbitos decorrentes de doença metastática após uma média de 

25 meses. 

A maior casuística abordando a região abdominal foi publicada por 

Beck et al., em 2001, descrevendo 14 pacientes submetidos à ressecção 

aórtica por massas retroperitoniais residuais pós-quimioterapia em pacientes 

portadores de tumores primários em testículo. O substituto utilizado foi 

protético com tempo de seguimento médio de 22 meses, não havendo 

nenhuma complicação vascular. Seis pacientes foram a óbito por evolução 

da doença neoplásica. 

Outros trabalhos relatam os resultados das reconstruções arteriais 

realizadas em diferentes segmentos corpóreos.46, ,  47 48 Essas casuísticas 

contêm um número maior de casos, pois além das reconstruções arteriais 

também incluem pacientes submetidos à reconstrução venosa isolada, como 

a das veias cava inferior e porta.  

Bianchi et al., em 1999, publicaram uma casuística com 39 pacientes, 

sendo realizadas 21 reconstruções arteriais e 18 venosas. As regiões 

acometidas pelas neoplasias foram diversas, sendo realizadas 

revascularizações em regiões cervical, torácica, abdominal e nas 

extremidades. Na região abdominal, foram realizadas reconstruções de 

vasos retroperitoniais como aorta e veia cava inferior e vasos do território 
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esplâncnico como artéria hepática e veia porta. Foram realizadas 16 

derivações com veia safena interna, 16 com prótese de PTFE e sete rafias 

vasculares. Houve cinco óbitos decorrentes diretamente de complicações 

vasculares, sendo duas roturas de enxerto, duas tromboses agudas e uma 

rotura de anastomose.  

DiPerna et al., em 2002, publicaram um trabalho descrevendo 49 

pacientes, sendo as regiões acometidas pelas neoplasias semelhantes 

àquelas abordadas pelo grupo de Bianchi. Também foram realizadas 

reconstruções arterias e venosas com diferentes substitutos e apesar da 

ocorrência de seis complicações de enxerto vascular, não houve perda 

de membro, acidente vascular cerebral isquêmico ou morte decorrente 

das mesmas.  

Em nosso meio, há poucos trabalhos12,  45 abordando as reconstruções 

vasculares periféricas associadas à ressecção de neoplasias malignas. Por 

esse motivo, decidimos estudar uma série de pacientes submetidos à 

reconstrução arterial concomitante à ressecção de tumores malignos, 

realizada num grande centro oncológico do Brasil.  
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2. Objetivos 

 

 

O objetivo desse trabalho é analisar os resultados do tratamento 

cirúrgico de pacientes portadores de neoplasias malignas, submetidos a 

ressecções tumoral e vascular associadas à reconstrução vascular, 

avaliando principalmente a morbidade, a mortalidade e a perviedade 

primária relacionadas às reconstruções arteriais. 
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3. Métodos 

 

 

Foram acompanhados os pacientes portadores de neoplasias 

malignas operados no período de setembro de 1997 a setembro de 2004 no 

Hospital do Câncer A.C. Camargo em São Paulo, submetidos eletivamente a 

ressecções tumoral e vascular associadas à reconstrução vascular realizada 

pela equipe de Cirurgia Vascular do Hospital do Câncer A.C. Camargo. 

Os critérios de inclusão nesse estudo foram: 

• pacientes portadores de neoplasia em regiões cervical, abdominal 

ou extremidades inferiores, submetidos à reconstrução arterial 

associada ou não à reconstrução venosa de segmento venoso 

ressecado no mesmo feixe. 

Os critérios de não inclusão nesse estudo foram: 

• pacientes portadores de neoplasia em regiões torácica ou 

extremidades superiores submetidos à reconstrução arterial, 

• pacientes submetidos somente à ressecção e reconstrução venosas, 

 

A avaliação inicial dos pacientes foi realizada pelo cirurgião 

oncológico. A suspeita de acometimento vascular foi baseada em exames de 

imagem como a tomografia computadorizada (TC) ou a ressonância nuclear 

magnética (RNM), que demonstraram ausência de plano de clivagem entre o 

tumor e o feixe vascular (Figuras 1, 2 e 3). Em alguns casos, os pacientes 

foram encaminhados para avaliação do cirurgião vascular com exames de 

imagem para avaliação do sistema vascular já realizados. 
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Figura 1: Neoplasia cervical com acometimento carotídeo  

 
 

 
Figura 2: Neoplasia retroperitoneal com acometimento de aorta  
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Figura 3: Neoplasia em coxa com acometimento de feixe femoral 

 

 

A avaliação vascular consistiu na realização da anamnese e do 

exame clínico. Em pacientes com alterações da semiologia arterial e nos 

portadores de neoplasia com provável acometimento carotídeo, foram 

solicitados exames de imagem complementares para programação da 

tática operatória.  

Nos pacientes com comprometimento simultâneo de artéria e veia 

no mesmo segmento submetido à ressecção, foram realizadas 

reconstruções arterial e venosa rotineiramente, exceto no segmento 

cervical e nos casos onde o segmento venoso distal encontrou-se ocluído. 

A reconstrução arterial sempre precedeu a venosa. Foi administrada 

heparina por via venosa em todos os pacientes antes do pinçamento e 

secção das estruturas vasculares. 
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O pinçamento e a secção dos vasos foi rotineiramente realizada 

como último tempo da ressecção em bloco após liberação de todo o 

tumor. Em quatro pacientes, devido às grandes dimensões tumorais, essa 

seqüência não pôde ser seguida, sendo utilizados shunts temporários. Em 

um caso, foi utilizado o shunt de Pruit-Inahara para reconstrução 

carotídea. Em três pacientes com sarcomas de retroperitônio, foram 

utilizados shunts por meio de uma técnica desenvolvida em nosso 

serviço.49,50 Em cada paciente, foram utilizados shunts temporários 

arterial e venoso que consistiam nas próteses de Dacron, utilizando-se o 

seu comprimento original com a finalidade de facilitar a sua manipulação 

durante a ressecção tumoral sem causar dano às anastomoses. As 

anastomoses proximais realizadas foram término-laterais com ligaduras 

vasculares distais às anastomoses. As anastomoses distais também 

foram término-laterais com ligaduras vasculares proximais às 

anastomoses (Figura 4a). Após a ressecção completa da massa tumoral, 

apenas as porções redundantes das próteses foram ressecadas, 

preservando as anastomoses originais, transformando as derivações 

temporárias em definitivas (Figura 4b).  
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Figura 4a: Derivações temporárias  Figura 4b: Derivações definitivas 

 

 

A antibioticoterapia profilática e a utilização de drenos a vácuo foram 

empregadas em todos os casos. 

Foi realizada profilaxia para trombose venosa profunda com heparina 

de baixo peso molecular em todos os casos, iniciada no primeiro dia de pós-

operatório e limitada ao período da internação.  

No período pós-operatório, não foram administradas rotineiramente 

drogas como anti-coagulantes orais, anti-agregantes plaquetários ou 

vasodilatadores periféricos.  

O seguimento vascular foi em ambiente ambulatorial, sendo 

realizadas avaliações duas vezes no primeiro ano e depois anualmente. A 

avaliação vascular consistiu no exame clínico e nos exames complementares 
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de imagem (mapeamento dúplex ou tomografia computadorizada) em todos 

os pacientes, com o objetivo de acompanhar a perviedade e as 

complicações das reconstruções. O mapeamento dúplex também foi 

realizado em caráter de urgência para a confirmação diagnóstica de 

complicações das reconstruções e também em casos de suspeita clínica de 

trombose venosa profunda. 

Foram analisados:  

a.  as características clínicas, estadiamento clínico e tratamentos 

prévios dos pacientes; 

b.  a avaliação vascular pré-operatória; 

c.  os sítios primários das neoplasias, os tipos histológicos, as 

reconstruções vasculares, os substitutos vasculares e a duração 

da operações; 

d.  o tempo de internação, as complicações vasculares e não 

vasculares precoces (até 30 dias da operação); 

e.  as complicações vasculares e não vasculares tardias (após 30 

dias da operação); 

f.  a perviedade primária das reconstruções arteriais; 

g.  o tempo de seguimento e a sobrevida dos pacientes 
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Análise estatística 

 

A distribuição de freqüências foi utilizada para descrever as variáveis 

categóricas e as medidas de tendência central e de variabilidade para as 

numéricas. Para verificar a associação entre as variáveis numéricas com 

relação ao local dos tumores, o teste não paramétrico U de Mann Whitney foi 

adotado. As probabilidades de perviedade primária das reconstruções 

arteriais foram obtidas pela técnica de Kaplan-Meier e a análise comparativa 

entre as curvas foi realizada pelo teste de logrank, considerando o nível de 

significância de 5%. 
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4. Resultados 

 

 

Trinta e seis pacientes (22 homens e 14 mulheres) preencheram os 

critérios de inclusão.  Quatorze pacientes apresentavam neoplasia em região 

cervical, treze em extremidades inferiores e nove em região abdominal. 

Esses pacientes foram divididos em três grupos de acordo com a 

localização das neoplasias: grupo Cervical (14 pacientes), grupo 

Extremidade (13 pacientes) e grupo Abdome (nove pacientes).  

As características clínicas dos pacientes, os dados dos períodos intra 

e pós-operatório encontram-se nos Anexos 1 e 2.  

 

 

4.1. Características clínicas, estadiamento clínico e tratamentos prévios 

 

No grupo Cervical, 13 pacientes eram do sexo masculino e um era do 

sexo feminino. A idade variou de 38 a 79 anos com mediana de 63.  

Em relação ao estadio clínico, todos os pacientes encontravam-se no 

estadio clínico IV.  

Quatro pacientes não haviam sido submetidos a nenhum tipo de 

tratamento anterior. Em relação aos tratamentos prévios realizados 

isoladamente ou em associação, nove pacientes já haviam sido operados, 

nove submetidos à radioterapia e cinco à quimioterapia. 
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No grupo Abdome, sete pacientes eram do sexo masculino e dois 

eram do sexo feminino. A idade variou de 25 a 65 anos com mediana de 52.  

Em relação ao estadio clínico, sete pacientes encontravam-se no 

estadio clínico II, um no III e um no IV. 

Três pacientes não haviam sido submetidos a nenhum tipo de 

tratamento anterior, enquanto seis haviam sido operados, quatro submetidos 

à quimioterapia e três à radioterapia. 

No grupo Extremidade, 11 pacientes eram do sexo feminino e dois 

eram do sexo masculino. A idade variou de 15 a 65 anos com mediana de 

39. Oito pacientes encontravam-se no estádio II, três no III e dois no IV. 

Seis pacientes não haviam sido submetidos a nenhum tipo de 

tratamento anterior, sete já haviam sido operados, cinco submetidos à 

quimioterapia e cinco à radioterapia. 

 

 

4.2.  Avaliação vascular pré-operatória 

 

No grupo Cervical, apenas um paciente apresentava alterações ao 

exame clínico. Essas alterações consistiam na ausência de batimentos 

arteriais no membro superior ipsi-lateral à lesão cervical, além de pequeno 

edema do mesmo. A arteriografia dos troncos supra-aórticos demonstrou 

oclusão da artéria subclávia e reenchimento da artéria axilar. Não havia 

alterações no sistema carotídeo. 



 23

Três pacientes também realizaram a arteriografia que não mostrou 

irregularidades significativas no sistema carotídeo e vertebral em nenhum 

caso. Nove pacientes realizaram mapeamento dúplex que também não 

mostrou estenoses significativas no sistema carotídeo e vertebral. Um 

paciente apresentava mapeamento dúplex que mostrou redução do calibre 

da artéria carótida interna, sem espessamento médio intimal. 

No grupo Abdome, três pacientes apresentavam antecedente de 

trombose venosa profunda em membro inferior. Dois pacientes 

apresentavam edema leve na perna e o mapeamento dúplex mostrou 

trombose venosa poplítea recanalizada em ambos. Um paciente 

apresentava edema moderado de todo o membro e o mapeamento dúplex 

mostrou trombose venosa femoral comum não recanalizada. 

No grupo Extremidade, uma paciente apresentava antecedente de 

trombose venosa profunda no membro ipsi-lateral à massa tumoral. No 

exame clínico, essa paciente apresentava obstrução fêmoro-poplítea e 

edema pequeno do membro. A angiorressonância mostrou oclusão da 

artéria femoral superficial e reenchimento da artéria poplítea supra-genicular, 

além de ausência de irregularidades nos outros segmentos arteriais desse 

membro. O mapeamento dúplex mostrou trombose venosa poplítea 

recanalizada. No exame clínico, outros quatro pacientes apresentavam 

edema de membro, sendo que uma dessas apresentava associadamente 

obstrução fêmoro-poplítea. Essa paciente foi submetida à 

angiorressonância, que mostrou oclusão da artéria femoral superficial e 

reenchimento da artéria poplítea supra-genicular, além de ausência de 

irregularidades nos outros segmentos arteriais desse membro 
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4.3.  Sítios primários das neoplasias, tipos histológicos, reconstruções 

vasculares, substitutos vasculares e duração das operações 

  

No grupo Cervical, os sítios primários das neoplasias eram: língua 

(4), laringe (4), faringe (2), pele do pescoço (1) e tireóide (1). Em dois 

pacientes, o sítio primário não foi identificado (metástase cervical com 

tumor primário oculto). 

Os tipos histológicos encontrados foram: carcinoma espinocelular 

(12), carcinoma basocelular (1) e carcinoma anaplásico (1). 

Durante o ato operatório, foi constatado o acometimento das artérias 

carótidas em 12 pacientes. Nos outros dois pacientes, foi constatado o 

acometimento simultâneo das artérias carótida comum e subclávia ipsilateral 

(sendo que um desses também apresentava acometimento da veia 

subclávia). Nesses últimos dois pacientes, foram realizadas simultanemante 

reconstruções da carótida e dos vasos subclávios.  

Foram realizadas 17 reconstruções em 14 pacientes. As 

reconstruções foram: enxerto carotídeo comum-carotídeo interno (12), 

enxerto carotídeo comum-carotídeo comum associado a remendo em artéria 

subclávia (1), enxerto carotídeo comum-carotídeo comum associado a 

enxerto carotídeo comum-axilar (tomada lateral no enxerto carotídeo) e 

venoso axilo-inominado (1). 

Os substitutos vasculares foram: veia safena interna (14) e prótese de 

PTFE com suporte externo (3). 
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A duração das operações variou de 5 a 16 horas com mediana de 8. 

Não houve óbitos no período intra-operatório.  

No grupo Abdome, os sítios primários das neoplasias eram: 

retroperitônio (6), testículo (2) e cólon (1). 

Os tipos histológicos encontrados foram: fibrossarcoma (2), 

lipossarcoma (2), leiomiossarcoma (1), fibrohistiocitoma (1), seminoma (1), 

não seminoma (1) e adenocarcinoma (1). 

Foram realizadas 13 reconstruções em nove pacientes. Em quatro 

pacientes, foram realizadas reconstruções arterial e venosa 

simultaneamente e nos outros cinco foram realizadas reconstruções arteriais 

isoladas. As reconstruções arteriais foram: enxerto ilíaco comum-femoral 

comum (2), enxerto aorto-biilíaco (1), enxerto aorto-aórtico (1) e enxerto 

ilíaco comum-ilíaco externo (1). As reconstruções arterial e venosa foram: 

enxertos ilíaco comum-ilíaco externo (1), enxertos ilíaco externo-femoral 

comum (1), enxerto aorto-bifemoral e cava inferior-bifemoral (1), enxerto 

aorto-biilíaco e cava inferior-biilíaco (1). 

Os substitutos vasculares foram: prótese de Dacron (9), prótese de 

PTFE (2) e safena interna (2). 

A duração das operações variou de 7 a 16 horas com mediana de 10. 

Não houve óbitos no período intra-operatório. 

No grupo Extremidade os sítios primários das neoplasias eram: partes 

moles em coxa (7), fíbula (2), pele do pé (2), fêmur (1), e cólon (1). 

Os tipos histológicos encontrados foram: sinoviossarcoma (3), 

melanoma maligno (2), osteossarcoma (2), hemangiopericitoma (1), 
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lipossarcoma (1), leiomiossarcoma (1), fibrohistiocitoma (1), fibrossarcoma 

(1) e adenocarcinoma (1). 

Foram realizadas 23 reconstruções em 13 pacientes. Em dez 

pacientes, foram realizadas reconstruções arterial e venosa simultaneamente 

e nos outros três, reconstruções arteriais isoladas. As reconstruções arteriais 

foram: enxerto femoral superficial-poplíteo supra-genicular (2) e enxerto ilíaco 

comum-femoral superficial (1). As reconstruções arterial e venosa foram: 

enxertos ilíaco-externo-femoral superficial (3), enxertos femoral comum-

poplíteo supra-genicular (2), enxertos femoral superficial-poplíteo supra-

genicular (2), enxertos poplíteo infra-genicular-tibial posterior (2), enxerto 

femoral superficial-poplíteo infra-genicular (1). 

Os substitutos vasculares foram: prótese de PTFE (4) e safena interna 

contra-lateral (19). 

A duração das operações variou de 6 a 11 horas com mediana de 8. 

Não houve óbitos no período intra-operatório. 

As figuras 5, 6 e 7 ilustram as reconstruções vasculares realizadas: 
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Figura 5: Enxerto carotídeo com 

veia safena  

Figura 6: Enxerto aórtico com prótese 

de PTFE 

 

 

 
Figura 7: Enxertos femorais com veia safena 
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4.4.  Tempo de internação, complicações vasculares e não vasculares 

precoces 

  

No grupo Cervical, o tempo de internação variou de 5 a 82 dias 

(mediana 11), não havendo óbitos nesse período. Somente um paciente 

apresentou tempo de internação prolongado (82 dias), devido à ocorrência 

de complicações pós-operatórias graves. 

Um paciente apresentou complicação vascular, representada pela 

oclusão sintomática do enxerto carotídeo (safena) no pós-operatório 

imediato, apresentando acidente vascular isquêmico hemisférico e seqüelas 

neurológicas importantes. 

 As complicações não vasculares ocorreram em dez pacientes, sendo 

que alguns pacientes apresentaram mais de uma complicação. Entre as 

complicações de ferida operatória houve: infecção do sítio de retirada da 

safena interna (1), infecção de ferida operatória cervical (2) e necrose parcial 

do retalho de cobertura (2). Os pacientes com infecção de ferida foram 

tratados com antibioticoterapia endovenosa e os que apresentaram necrose 

de retalho necessitaram desbridamento. Um paciente evoluiu com 

pneumonia, sendo tratado com antibioticoterapia endovenosa. As 

complicações neurológicas ocorreram devido à ressecção de nervos como o 

vago (14), hipoglosso (3), frênico (1), ramos do plexo braquial (1) e foram: 

rouquidão (8), disfagia (3), atelectasia (1) e déficit sensitivo-motor em 

membro superior (1). Os pacientes com disfagia necessitaram de sonda 

naso-enteral para alimentação. O paciente com atelectasia foi submetido à 

broncoscopia para reexpansão pulmonar.   
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No grupo Abdome, o tempo de internação variou de 5 a 13 dias 

(mediana 10), não havendo óbitos nesse período. Não houve complicação 

das reconstruções vasculares. Dois pacientes evoluíram com edema de 

membro inferior, sendo que um deles apresentou piora do edema pré-

operatorio e em outra houve o surgimento de edema moderado do membro, 

ambos tratados com suporte elástico. 

Entre as complicações não vasculares, dois pacientes apresentaram 

infecção urinária, sendo tratados com antibioticoterapia sistêmica.  

No grupo Extremidade, o tempo de internação variou de 4 a 24 dias 

(mediana 7), não havendo óbitos nesse período 

Houve complicação em uma reconstrução vascular, representada pela 

rotura do enxerto arterial femoral (safena) associada à infecção e necrose 

extensa de ferida operatória após 20 dias. Essa paciente apresentava 

obstrução fêmoro-poplítea pré-operatória e apesar da ligadura do enxerto, 

não houve isquemia grave do membro. Essa paciente também apresentava 

edema de membro pré-operatório e evoluiu com piora do mesmo, sendo 

tratada com suporte elástico. 

Outros quatro pacientes que apresentavam edema de membro pré-

operatório evoluíram com piora do mesmo, sendo tratados com suporte 

elástico. 

 As complicações não vasculares ocorreram em oito pacientes, sendo 

que alguns pacientes apresentaram mais de uma complicação. Entre as 

complicações infecciosas, três pacientes evoluíram com infecção de ferida 

operatória, necessitando de antibioticoterapia endovenosa. As complicações 
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neurológicas ocorreram devido à ressecção de nervos como o femoral (3) e 

fibular comum (1) e foram: déficit sensitivo-motor em coxa (3) e déficit para 

realização da dorsiflexão do pé (1). Essas pacientes referiram boa 

adaptação aos déficits neurológicos, mesmo a paciente que necessitou de 

órtese para tratamento da condição (“pé caído”). Entre as complicações do 

retalho de cobertura, três pacientes tiveram necrose parcial do mesmo, 

necessitando de desbridamento cirúrgico.  

 

 

4.5.  Complicações vasculares e não vasculares tardias  

 

 No grupo Cervical, houve complicações em três reconstruções 

vasculares, todas ocorridas no mesmo paciente submetido a enxertos 

carotídeo e subclávios simultâneos. No 12° mês de seguimento, houve 

oclusão sintomática (piora abrupta do edema) do enxerto venoso subclávio 

(PTFE), confirmada ao mapeamento dúplex. Esse paciente foi tratado por 

meio da anti-coagulação oral durante seis meses. No 25° mês de 

seguimento, houve oclusão sintomática (amaurose fugaz) do enxerto 

carotídeo (PTFE), evoluindo sem seqüelas. Simultaneamente houve oclusão 

do enxerto carotídeo-axilar (PTFE), sem isquemia grave do membro. Esse 

mesmo paciente evoluiu com uma fístula faringo-cutânea e deiscência de 

retalho mio-cutâneo a partir do 29° mês de seguimento, sendo retiradas as 

próteses ocluídas e realizada sutura do retalho. Houve fechamento dessa 

fístula, entretanto, esse paciente evoluiu com uma fístula esôfago-cutânea 
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que era perpetuada pelo membro superior pendente, que dificultava a 

cicatrização dos retalhos mio-cutâneos colocados sobre o local. Mesmo 

após novas tentativas de correção cirúrgica, houve persistência da fístula, 

sendo realizada a desarticulação escapulo-umeral após 51 meses. Mesmo 

assim houve persistência da fístula, sendo necessária a realização de 

gastrostomia para alimentação. 

 Outras complicações não vasculares ocorreram em cinco pacientes, 

sendo que alguns pacientes apresentaram mais de uma complicação: 

pneumonia (2), estenose esofágica (1), fístula faringo-cutânea (1), anemia (1), 

epilepsia (1), enxaqueca (1) e dor em região cervical (1).  

 No grupo Abdome, houve complicações em três reconstruções 

vasculares realizadas em dois pacientes. Uma paciente apresentou oclusão 

sintomática do enxerto venoso cava inferior-bifemoral (Dacron) após 40 dias, 

sendo tratada com anti-coagulante oral durante um ano e suporte elástico 

em membros inferiores. Essa mesma paciente evoluiu com estenose em 

anastomose femoral direita do enxerto aorto-bifemoral (Dacron), detectada 

após 37 meses de seguimento. O mapeamento dúplex mostrou estenose de 

aproximadamente 50%, sendo que a paciente recusou qualquer tipo de 

investigação ou intervenção futuras para evitar a progressão da estenose, 

apesar do alerta sobre os riscos de uma possível oclusão. Houve oclusão 

sintomática (dor e esfriamento, sem isquemia grave do membro) desse ramo 

após 48 meses. A paciente evoluiu com claudicação intermitente limitante 

sem melhora com o tratamento clínico. Foi submetida a enxerto fêmoro-

femoral cruzado com prótese de Dacron quatro meses após, evoluindo com 

remissão total do sintoma. 
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 Outro paciente apresentou oclusão sintomática do enxerto venoso 

(Dacron) após oito meses, sendo tratado com anti-coagulante oral durante 

um ano e suporte elástico em membro inferior. 

As complicações não vasculares ocorreram em dois pacientes: 

insuficiência renal (1) e abscesso pélvico (1). 

 No grupo Extremidade, houve complicação em duas reconstruções 

vasculares. Duas pacientes apresentaram oclusões sintomáticas dos 

enxertos venosos após dois e três meses da operação, sendo tratadas com 

anti-coagulantes orais e suporte elástico. 

 Outras duas pacientes apresentaram trombose venosa profunda no 

membro inferior operado, sendo tratadas com anti-coagulantes orais e 

suporte elástico.  

As complicações não vasculares ocorreram em três pacientes, sendo 

que uma paciente apresentou duas dessas: hemoptise (2), brida intestinal 

(1) e fístula êntero-cutânea (1). 

Houve uma amputação transfemoral devido à recidiva local da doença 

após 11 meses. 

As complicações das reconstruções vasculares encontram-se nas 

tabelas 1 e 2: 
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Tabela 1: complicações arteriais 

GRUPO COMPLICAÇÃO SUBSTITUTO TEMPO EVOLUÇÃO CLÍNICA 

Cervical oclusão safena 1 dia AVC hemisférico 

Cervical oclusão (2) PTFE (2) 25 meses Amaurose fugaz + membro 

superior compensado 

Extremidade rotura safena 20 dias Membro inferior compensado 

Abdome oclusão de ramo Dacron 48 meses Claudicação intermitente  

AVC = Acidente vascular cerebral 

 

 

 

Tabela 2: complicações venosas 

GRUPO COMPLICAÇÃO SUBSTITUTO TEMPO EVOLUÇÃO CLÍNICA 

Cervical oclusão PTFE 12 meses Edema de membro superior 

Extremidade oclusão PTFE 2 meses Edema de membro inferior 

Extremidade oclusão PTFE 3 meses Edema de membro inferior 

Abdome oclusão Dacron 40 dias Edema de membros inferiores

Abdome oclusão Dacron 8 meses Edema de membro inferior 
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4.6.  Perviedade primária das reconstruções arteriais  

 

 Os índices de perviedade primária estimados em 2 e 5 anos para as 

reconstruções arteriais realizadas nos pacientes dos grupos Cervical 

(reconstruções carotídeas), Extremidade e Abdome foram respectivamente 

90% e 45%, 91,3% e 91,3%, 100% e 60% (Gráfico 1), não havendo diferença 

estatística entre os grupos (p=0,593). 
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Gráfico 1: Perviedade arterial primária. 

 

 

4.7.  Tempo de seguimento e sobrevida  

 

 No grupo Cervical, o tempo de seguimento variou de 4 a 63 meses 

(mediana 11,5), sendo significantemente menor que o dos outros dois 

grupos (p=0,034). 

Três pacientes apresentavam-se vivos e livres de doença após 14, 55 

e 63 meses de segmento. 
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Onze pacientes evoluíram a óbito devido à recidiva regional da 

doença (8) ou ao surgimento de metástases pulmonares e hepáticas (3), 

após um período de 4 a 20 meses (mediana 6) da operação. 

 No grupo Abdome, o tempo de seguimento variou de 5 a 82 meses 

(mediana 18).  

Cinco pacientes apresentavam-se vivos e livres de doença após 

12,17,18, 50 e 82 meses de seguimento. Um paciente apresentou recidiva 

da neoplasia por três ocasiões, sendo submetido a duas ressecções 

cirúrgicas (após 36 e 50 meses) e sendo considerada irressecável na última. 

Esse paciente encontrava-se em tratamento quimioterápico após 80 meses. 

Três pacientes evoluíram a óbito devido à recidiva local da doença (2) 

associada ou não ao surgimento de metástases pulmonares (2), após um 

período de 5 a 29 meses (mediana 6) da operação. 

No grupo Extremidade, o tempo de seguimento variou de 5 a 72 

meses (mediana 25). 

Cinco pacientes apresentavam-se vivos e livres de doença após 40, 

60, 60, 63 e 72 meses de seguimento. 

Oito pacientes evoluíram a óbito devido à recidiva local da doença 

(4) associada ou não ao surgimento de metástases pulmonares ou 

hepáticas (7), após um tempo que variou de 5 a 43 meses (mediana 20,5) 

da operação. 
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5. Discussão 

 

 

Os pacientes portadores de lesões malignas complexas com 

acometimento de estruturas contíguas nobres necessitam ser tratados por 

equipe cirúrgica multidisciplinar. Cabe ao cirurgião oncológico ressecar a 

massa tumoral, estabelecendo margens de segurança adequadas. O 

papel dos cirurgiões vasculares e ortopedistas é o de reconstruir as 

estruturas ressecadas para o restabelecimento de condições fisiológicas 

adequadas, possibilitando melhor qualidade de vida. Os cirurgiões 

plásticos devem proporcionar a melhor cobertura para as áreas cruentas 

habitualmente extensas.   

Após a avaliação inicial do cirurgião oncológico, na qual a hipótese do 

acometimento vascular é feita, os pacientes são encaminhados ao cirurgião 

vascular. Em seguida à avaliação clínica vascular, as técnicas operatórias 

para cada caso são expostas, sendo consideradas as possíveis 

complicações do procedimento, incluindo perda de membro, graus variados 

de isquemia cerebral e mais raramente isquemia visceral e óbito. 

O acometimento de estruturas vasculares tronculares profundas pela 

neoplasia representa um obstáculo ao cirurgião oncológico diante da 

programação de ressecção cirúrgica. A massa tumoral pode acometer um 

feixe vascular completo ou acometer isoladamente uma artéria ou uma veia.  

Em relação ao acometimento venoso, no segmento cervical9,  28 e 

extremidades superiores,10,30 a ressecção e ligadura dos cotos venosos 
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é realizada com freqüência, normalmente sem haver repercussões 

clínicas importantes. 

Nas regiões abdominal51 e extremidades inferiores52, veias como a 

cava inferior infra-renal, ilíaca, femoral e poplítea também podem ser 

ressecadas sem a reconstrução das mesmas. A ligadura venosa, nesses 

casos, dificilmente compromete a viabilidade dos membros, entretanto, é 

causa de hipertensão venosa aguda14,  53 e crônica51,  52 dos mesmos. Além 

disso, durante a ressecção tumoral ocorre também a ressecção de veias 

colaterais importantes e a interrupção de vasos linfáticos, que são fatores 

agravantes e geradores de edema. Portanto, considerando a morbidade pós-

operatória associada a essas operações, julgamos adequada a reconstrução 

venosa nesses territórios e foi realizada rotineiramente nesse estudo. 

Em relação aos trabalhos relatando reconstruções venosas em 

extremidades inferiores, houve o predomínio da utilização da prótese de 

PTFE32,54 sobre o substituto autólogo,55,56 entretanto, os melhores índices 

de perviedade foram obtidos nas casuísticas em que prevaleceu o substituto 

autólogo. Consideramos a veia safena interna contra-lateral o substituto 

ideal nesse território pela maior biocompatibilidade, sendo utilizada em oito 

das dez reconstruções realizadas no grupo Extremidade. 

Na região retroperitoneal, há relatos da reconstrução da veia cava 

inferior,8,11 realizada quase sempre com a prótese de PTFE com suporte 

externo, havendo elevados índices de perviedade. Nesse território, a 

incompatibilidade de calibres entre a veia safena e os vasos nativos é um 
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fator preponderante para a utilização do substituto protético, sendo utilizado 

em todas (4) as reconstruções no grupo Abdome. 

Nesse estudo, todas as oclusões venosas ocorreram com a utilização 

de substitutos protéticos. Os pacientes foram tratados com anticoagulantes 

orais por períodos restritos e o edema em membros inferiores foi controlado 

com a utilização de suporte elástico.  

As reconstruções arteriais associadas à ressecção de tumores 

malignos são realizadas geralmente em caráter eletivo,40, ,44 57 o mesmo 

ocorrido em nosso estudo. 

Em duas situações, essas reconstruções são realizadas em caráter 

de urgência, contribuindo para o aumento das complicações vasculares e 

dos índices de morbi-mortalidade. A primeira ocorre quando há uma lesão 

inadvertida da parede vascular decorrente da tentativa de ressecção do 

tumor que se encontra muito próximo à mesma. A segunda ocorre devido à 

instalação de isquemia tissular decorrente da ressecção do tumor e de 

importante circulação colateral arterial adjacente, sem haver ressecção de 

artéria troncular principal. 

Morin et al.58, em 1992, publicaram uma casuística descrevendo 17 

pacientes submetidos à reconstrução arterial concomitante à ressecção de 

tumores retroperitoniais, sendo que em sete casos foi decorrente de lesão 

vascular durante a ressecção. Houve lesão aórtica infra-renal em um 

paciente, necessitando de reparo por meio de enxerto aorto-biilíaco com 

prótese de Dacron, evoluindo sem intercorrências. Em seis casos, houve 

lesão de artéria renal, culminando com nefrectomia em três pacientes. No 
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trabalho de Bianchi et al., houve necessidade de reparo de lesões arteriais 

durante a ressecção tumoral em três pacientes. As artérias acometidas foram 

a aorta infra-renal, carótida e mesentérica superior. Nesse último paciente, 

mesmo após a reconstrução arterial, houve instalação de isquemia intestinal 

extensa culminando em óbito. Machado et al.59, em 2004, publicaram um 

trabalho descrevendo três pacientes submetidos à ressecção de tumores 

pancreáticos e ressecção conjunta de circulação colateral peri-pancreática. 

Logo após a ressecção tumoral, houve instalação de isquemia intestinal ou 

visceral importante nos três casos, necessitando de revascularização arterial 

imediata por diferentes técnicas. Houve evolução favorável em todos os 

casos, porém as conseqüências poderiam ter sido fulminantes.  

A maior parte das revascularizações arteriais são realizadas para 

doenças como a arteriopatia obliterante periférica e os aneurismas. Essas 

operações são normalmente padronizadas quanto ao tipo de 

revascularização e ao substituto vascular, além de serem realizadas por uma 

única equipe cirúrgica. 

Durante todos essses anos de aprendizado adquirido com as 

revascularizações vasculares associadas à ressecção de neoplasias, 

verificamos a necessidade de grande integração entre as equipes cirúrgicas. 

O tempo cirúrgico foi sempre prolongado, havendo constantemente um 

revezamento e auxílio mútuo durante as ressecções. As reconstruções 

foram sempre baseadas nos achados intra-operatórios e em algumas 

ocasiões com necessidade de adequação da técnica ao caso. Num dos 

momentos mais difíceis dessa experiência, deparávamo-nos com uma jovem 
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de 29 anos portadora de um grande tumor de retroperitônio, cuja tomografia 

computadorizada pré-operatória demonstrava o acometimento da aorta, da 

veia cava inferior e dos vasos ilíacos. Essa paciente já havia sido submetida 

a duas laparotomias em outros serviços, sendo a massa considerada 

irressecável nessas ocasiões. Após horas de dissecção e sangramento 

constante, constatou-se que a operação não podia seguir curso devido ao 

acometimento vascular, que mantinha a massa fixa e sem possibilidade de 

mobilização anterior para prosseguir a liberação do tumor. Nesse momento, 

aventamos três possibilidades. A primeira seria a reconstrução vascular com 

enxertos extra-anatômicos (axilo-bifemorais) seguida do pinçamento 

vascular e ressecção tumoral, porém acreditávamos ser inadequada pelo 

fato da paciente ser jovem. A segunda seria o pinçamento vascular seguido 

pela ressecção tumoral e finalizada pela reconstrução vascular, porém 

julgamos que o tempo de pinçamento indeterminado (e provavelmente 

prolongado) ofereceria um grande risco à paciente. A terceira opção foi 

criada no momento. A utilização de shunts temporários permitiria que a 

resseção tumoral fosse realizada sem o risco de isquemia tecidual e com 

preservação do retorno venoso, diminuindo também o sangramento 

retroperitoneal causado pelo pinçamento venoso. Foram realizadas ligaduras 

vasculares distais às anastomoses proximais e ligaduras vasculares 

proximais às anastomoses distais com intuito de diminuir o fluxo e refluxo 

sanguíneos para a massa tumoral pelos vasos nativos. Após a ressecção 

completa da massa tumoral que ocorreu em tempo prolongado, as porções 

redundantes das próteses foram seccionadas, mantendo-se as anastomoses 
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vasculares originais, transformando as derivações temporárias em 

definitivas. O substituto escolhido foi a prótese de Dacron por apresentar-se 

mais maleável que a prótese de PTFE, permitindo uma ampla mobilização 

sem causar dano às anastomoses. Essa técnica permitiu que fosse realizada 

a ressecção tumoral com mais tranqüilidade, sendo aplicada em mais duas 

ocasiões nesse estudo e também por outros autores.60  

Há uma grande variedade de substitutos arteriais descritos. 

Na região abdominal, inicialmente foram descritos os substitutos 

homólogos criopreservados ou irradiados, entretanto, foram abandonados 

pela dificuldade de obtenção e pela dúvida quanto ao índice de perviedade e 

às complicações, como a dilatação a longo prazo.  

Ting et al.61 descreveram a substituição de aorta com a veia cava 

inferior autóloga em um paciente submetido à ressecção de neoplasia com 

acometimento de aorta em um campo cirúrgico potencialmente contaminado. 

O paciente evoluiu no pós-operatório imediato com síndrome compartimental 

em membros inferiores, necessitando de fasciotomias. O tempo de 

seguimento foi de 12 meses sem haver complicações do enxerto. 

O desenvolvimento tecnológico possibilitou a utilização de substitutos 

protéticos no território aorto-ilíaco. Soury et al.62 utilizaram próteses de PTFE 

em dois pacientes com tempo de seguimento médio de 33 meses, evoluindo 

sem complicações. Kelly et al. empregaram próteses de Dacron em seis 

casos com tempo de seguimento médio de 13 meses, também evoluindo 

sem complicações. Mixter et al. e Beck et al.  também utilizaram substitutos 

protéticos com tempo de seguimento de 18 anos e 22 meses 

respectivamente, evoluindo sem complicações.  
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Devido ao elevado índice de perviedade e a maior compatibilidade de 

calibres, utilizamos os substitutos protéticos em 11 das 13 reconstruções 

realizadas no grupo Abdome.  

Nas extremidades inferiores, houve um equilíbrio63 quanto à utilização 

de substitutos autólogos ou protéticos. Tanto a safena interna12, ,  56 64 quanto 

as próteses de PTFE7, ,  13 54 e Dacron6,  14 apresentaram elevados índices de 

perviedade. Entretanto, as complicações infecciosas ocorreram mais 

freqüentemente com a utilização do substituto protetico,6, ,13 54 sendo que, em 

alguns casos, houve perda de membro relacionada diretamente a essa 

complicação.6,54  

Acreditamos que as reconstruções arteriais associadas à ressecção 

de tumores em extremidades diferem totalmente dos enxertos realizados por 

doença não neoplásica. Na primeira situação, o tempo cirúrgico é sempre 

prolongado, havendo grandes descolamentos teciduais com potencial para 

formação de coleções. Pela maior biocompatibilidade e boa adequação de 

calibres a veia safena interna contra-lateral foi o substituto preferido no 

grupo Extremidade, sendo utilizada em 19 das 23 reconstruções realizadas. 

Nas extremidades superiores, houve clara predominância da utilização 

da prótese de PTFE,10, ,30 41 porém há poucos trabalhos nesse território e com 

casuísticas menores quanto à interposição de substitutos. Houve relato de 

complicações oclusivas tardias, sem isquemia grave dos membros. 

Na região cervical, os substitutos empregados na literatura foram 

diversos, sendo tanto autólogos (veia safena interna45, ,65 66 e veia femoral 

superficial15,27) como protéticos (Nylon, Teflon19,  20 e PTFE57,67). Essa 
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diversidade de substitutos foi observada até a década de 90. Entretanto 

observou-se que os pacientes com neoplasias cervicais apresentavam uma 

complicação pós-operatória temível com maior freqüência que os pacientes 

submetidos às reconstruções nos outros territórios, representada pela 

infecção de ferida operatória.5, , ,  15 35 67 Há vários fatores predisponentes à 

ocorrência dessa complicação em segmento cervical: exposição e 

manipulação de mucosa de trato aero-digestivo; presença de traqueostomia e 

a manipulação de tecidos previamente irradiados,  ocasionando  prejuízo na 

cicatrização e predisposição à deiscência. Um fator agravante e facilitador das 

infecções é a ocorrência das fístulas salivares.27, ,  68 69 As infecções foram 

associadas à ocorrência de complicações dos enxertos arteriais realizados 

neste território como trombose, rotura5, , ,20 36 68 e exposição.  

Desta forma, o substituto autólogo passou a ser o mais utilizado a partir 

da década de 90. A artéria femoral superficial9,  69 passou a ser empregada, 

com a justificativa de ser mais resistente à rotura que a veia safena em casos 

de infecção. Entretanto, a ressecção dessa artéria pode ser causa de 

morbidade grave em membro inferior, inclusive com risco de perda de 

membro. Sessa et al. utilizaram a artéria femoral superficial para reconstrução 

carotídea em 30 pacientes. Houve complicações nos enxertos realizados para 

a reconstrução das artérias femorais ressecadas, sendo uma oclusão pós-

operatória imediata assintomática e um pseudo-aneurisma tardio. 

Portanto, acreditamos que a veia safena interna seja o substituto mais 

adequado nessa região, sendo utilizada em 13 das 14 reconstruções 

carotídeas realizadas no grupo Cervical. 
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A cobertura da área cruenta com retalho mio-cutâneo27,  57 representa 

um aspecto importante para proteção da área manipulada e da reconstrução 

vascular, contribuindo para diminuição das complicações locais e foi 

rotineiramente utilizada em nossos pacientes. 

Nesse estudo, foram realizadas 38 reconstruções arteriais em 36 

pacientes, havendo cinco complicações de enxerto ocorridas em quatro 

pacientes. Não houve óbitos ou perda de membro decorrentes dessas 

complicações.  

Analisando as complicações das reconstruções arteriais realizadas 

em cada grupo desse estudo, verificou-se no grupo Abdome a ocorrência de 

uma complicação em nove reconstruções.  

As complicações descritas na literatura também foram pouco 

freqüentes nessa região. DiPerna et al. descreveram duas complicações em 

vinte casos. Um paciente evoluiu com oclusão de ramo do enxerto aorto-

bifemoral 10 anos após a reconstrução, sendo empregado tratamento 

fibrinolítico com recuperação da perviedade do ramo. Outro paciente evoluiu 

com síndrome compartimental em membros inferiores no pós-operatório 

imediato, causado por tempo de pinçamento vascular prolongado. Apesar da 

realização de fasciotomias, houve seqüela neurológica em um membro (“pé 

caído”). Kelly et al. descreveram uma complicação em seis casos. O 

paciente evoluiu com grande hematoma inguinal no pós-operatório imediato 

de enxerto aorto-bifemoral, necessitando de drenagem cirúrgica. 

No grupo Extremidade, verificou-se uma complicação em 13 

reconstruções arteriais realizadas. Houve uma rotura de enxerto de veia 

safena associada à infecção em região de coxa tratada com a ligadura 
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do enxerto, sendo que a paciente evoluiu com boa compensação 

circulatória do membro. 

As complicações das reconstruções arteriais em extremidades 

inferiores mais descritas na literatura foram a infecção e a oclusão dos 

enxertos. 

As infecções dos enxertos foram mais associadas à utilização de 

substitutos protéticos,6, ,  13 54 sendo em alguns casos tratadas por meio de sua 

ligadura, levando à isquemia grave e amputação do membro.6,54 Em alguns 

casos, as infecções dos enxertos associadas à necrose do retalho de 

cobertura, levaram à exposição dos mesmos, sendo essa situação tratada 

conservadoramente com sucesso.    

As oclusões dos enxertos ocorreram precoce ou tardiamente, sendo 

que Matsushita et al. relataram quatro casos de oclusões em dez pacientes 

operados. 

As oclusões precoces freqüentemente levaram à instauração de 

isquemia grave de membro, requerendo reoperação que foi bem sucedida 

em alguns casos.52,56 Entretanto, em outros casos, essas oclusões 

causaram isquemia grave irreversível, com necessidade de amputação de 

membro.53, , ,  54 63 64 As oclusões tardias de enxerto foram oligossintomáticas e 

menos freqüentes que as precoces.48,52  

Outra complicação relatada foi o sangramento da anastomose, 

levando à formação de hematomas inguinais, requerendo drenagem 

cirúrgica,55,64 ou reexploração cirúrgica em caráter de urgência.  
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A estenose significativa de segmento de enxerto realizado com veia 

safena, demandando reabordagem cirúrgica foi uma complicação 

raramente descrita.

No grupo Cervical, verificaram-se duas complicações em 14 

reconstruções carotídeas realizadas. Um paciente apresentou oclusão do 

enxerto no pós-operatório imediato, evoluindo com acidente vascular 

hemisférico e seqüelas permanentes, prejudicando muito sua qualidade de 

vida. Esse paciente evoluiu a óbito por recidiva da neoplasia após 20 meses. 

O outro paciente apresentou oclusão tardia sintomática após 25 meses, 

manifestada por amaurose fugaz e evoluindo sem seqüelas (esse paciente 

também apresentou oclusão do enxerto carotídeo-axilar simultaneamente, 

evoluindo sem isquemia grave do membro superior). 

As complicações mais freqüentes na região cervical descritas na 

literatura foram a oclusão e a infecção dos enxertos. 

As oclusões ocorreram precoce ou tardiamente. A maior parte das 

oclusões precoces5, , , , , ,  15 28 35 36 57 67 foi sintomática, sendo a isquemia cerebral 

hemisférica com seqüelas graves o sintoma predominante. As oclusões 

tardias foram menos freqüentes e assintomáticas.9, ,57 68  

As infecções das reconstruções no território cervical foram mais 

freqüentes que nos outros. Em alguns casos, as infecções causaram 

rotura5, , ,20 36 68 dos enxertos e hemorragia, sendo necessária a realização de 

ligaduras em caráter de urgência. Em outros, as infecções ocasionaram a 

rotura do enxerto associada à hemorragia maciça e óbito66 ou à exposição 

do mesmo sem ocorrência de rotura.9,37  
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Outra complicação descrita foi o sangramento em anastomoses,9,57 

levando à hemorragia com necessidade de reparo cirúrgico e evolução 

clínica desfavorável (isquemia cerebral hemisférica). 

O índice de morbidade neurológica resultante da falha dos enxertos 

carotídeos do grupo Cervical (14%) foi compatível ao da literatura que 

atingiu 30%.15,36 Além disso, em alguns trabalhos houve implicação direta na 

falha da reconstrução arterial nessa região como causa de óbito,5, , ,9 35 66 

sendo que no trabalho de Conley, 30% dos pacientes evoluíram a óbito por 

isquemia cerebral hemisférica. 

A morbidade precoce foi em grande parte dos casos relacionada a 

complicações do sítio cirúrgico ou pela necessidade da ressecção conjunta 

de nervos.  

A infecção e a necrose foram freqüentes, mesmo com o emprego 

rotineiro da antibioticoterapia profilática e de drenos. Essas complicações 

ocorreram principalmente em pacientes com neoplasias em regiões 

cervical5,  68 e extremidades,6,54 o mesmo observado nesse estudo. Os 

grandes descolamentos e ressecções teciduais, resultando em extensas 

áreas cruentas que necessitaram quase sempre da utilização de retalhos 

mio-cutâneos para cobertura, associados à formação de grande exsudato 

favoreceram a ocorrência dessas complicações. 

Entre as complicações neurológicas não isquêmicas, as principais 

também ocorreram nos pacientes do grupo Cervical e Extremidade. No 

grupo Cervical, o déficit mais freqüente foi causado pela ressecção do nervo 

vago, causando rouquidão em oito pacientes. Nesse grupo, um paciente 
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submetido à ressecção de raízes do plexo braquial, evoluiu com déficit muito 

grave, convivendo muito tempo com o membro pendente. No grupo 

Extremidade, o déficit mais severo foi conseqüente à ressecção do nervo 

fibular em uma paciente, sendo necessária a utilização de órtese, tendo 

referido boa adaptação. Esses dois últimos pacientes recusaram a 

amputação primária como alternativa de tratamento. 

Outros autores também referiram complicações neurológicas. No 

trabalho de DiPerna et al., um paciente evoluiu com “pé caído” após 

síndrome compartimental. Foram relatadas praxias de nervo femoral por 

períodos limitados em um paciente no trabalho de Kelly et al. e por dois 

pacientes no trabalho de Beck et al.

As curvas de perviedade primária dos enxertos arteriais normalmente 

são realizadas em amostras homogêneas quanto ao tipo de reconstrução, 

substituto e doença vascular. Nesse estudo, a análise das curvas de 

perviedade foi feita com o objetivo de tentar compreender o comportamento 

dessas reconstruções quanto às neoplasias. Entendemos que há algumas 

limitações nessa análise, considerando a heterogeneidade quanto aos 

substitutos vasculares, as reconstruções realizadas num mesmo grupo e os 

diferentes territórios operados.  

Para que haja funcionamento adequado dos enxertos arteriais, são 

necessárias algumas condições básicas: ausência de estenoses 

significativas a montante da anastomose proximal, ausência de estenoses 

significativas a jusante da anastomose distal e utilização de substituto 

vascular adequado para a região operada. Nesse estudo, a maior parte dos 
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pacientes operados não apresentava alterações significativas no eixo arterial 

acometido pelos tumores, como demonstrado pela ausência de alterações 

ao exame clínico na maior parte dos pacientes. Em apenas três ocasiões, 

havia obstruções segmentares das artérias acometidas pela massa tumoral. 

Nesses casos, os exames de imagem demonstraram ausência de estenoses 

significativas proximalmente ou distalmente às obstruções, sendo atribuídas 

as alterações da semiologia arterial somente ao efeito compressivo pelas 

massas tumorais. Essas boas condições do eixo arterial nos segmentos 

operados, associadas à escolha do substituto vascular e de técnica 

operatória adequados, foram fatores que contribuíram para o bom 

funcionamento das reconstruções e da ausência de diferença estatística 

entre os índices de perviedade encontrados. 

Observando os índices de morbidade e mortalidade desse estudo e a 

evolução, especialmente dos pacientes do grupo Cervical, podem surgir 

dúvidas quanto à validade da realização dessas grandes operações. 

No grupo Abdome, a maior parte das reconstruções arteriais realizadas 

ocorreu concomitantemente à ressecção de tumores primários do 

retroperitônio.  O tratamento desses tumores é eminentemente cirúrgico, pois 

não há resposta terapêutica a outros tipos de tratamento como a radioterapia 

ou a quimioterapia,70 sendo o prognóstico dos pacientes dependente 

principalmente da possibilidade de ressecção cirúrgica completa.71

No Hospital do Câncer A.C.Camargo, entre 1954 e 1997, foram operados 

75 pacientes portadores de sarcomas primários de retroperitônio. Em 13 casos 

(17%) o tumor foi considerado irressecável, sendo o acometimento vascular um 
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dos fatores responsáveis. Nesse período, houve apenas um caso com 

ressecção e reconstrução arterial concomitante. No período de 1997 a 2004, 

foram operados 31 pacientes, sendo que apenas em um caso (3%) o tumor foi 

considerado irressecável. Nesse segundo período, se considerássemos os seis 

pacientes que necessitaram de ressecção e reconstrução arterial concomitante, 

o índice de irressecabilidade seria de 22% (7/31) 

No grupo Extremidade, a maior parte das reconstruções arteriais 

realizadas, assim como na maioria dos trabalhos publicados foram 

associadas à ressecção de sarcomas de partes moles. A ressecção cirúrgica 

associada à ressecção e reconstrução vascular é a principal forma de 

tratamento nesses casos, pela possibilidade da manutenção do membro 

com boa função, sem haver comprometimento dos índices de recidiva local 

da doença ou de sobrevida.13, ,44 64  

No Hospital do Câncer A.C.Camargo, entre 1954 e 1997, foram 

operados 466 pacientes portadores de sarcomas de partes moles em 

membros inferiores. Foram realizadas amputações primárias em 128 

pacientes (27%). Em três pacientes, o tumor foi considerado irressecável e 

em 24 pacientes as margens de ressecção foram consideradas 

inadequadas. No período de 1997 a 2004, foram operados 106 pacientes, 

sendo que sete desses necessitaram de ressecção e reconstrução arterial 

concomitantes. Foram realizadas dez amputações primárias (9%) e em um 

paciente a margem de ressecção foi considerada inadequada. Nesse 

segundo período, o índice de pacientes submetidos à amputação ou 

ressecção com margens inadequadas foi de 10%, entretanto se 

considerássemos os sete casos citados, esse índice seria de 17%. 
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No grupo Cervical, a maior parte das reconstruções realizadas, assim 

como na maioria dos trabalhos publicados foi associada a lesões 

recidivadas,35,  69 sendo o carcinoma espinocelular,72 o tipo histológico 

predominante. 

Nesse grupo, a morbidade pós-operatória e a evolução dos pacientes 

mostrou-se sombria, tornando-se questionável o tratamento cirúrgico. Nessa 

amostra, todos os doentes encontravam-se em doença com estadio 

avançado, sendo a maioria já previamente tratada sem sucesso. Carvalho 

et al.73 publicaram um trabalho contendo 224 pacientes portadores de 

neoplasia cervical avançada, sem nenhum tipo de tratamento prévio. Esses 

pacientes foram submetidos a três tipos de tratamento diferentes: suporte 

clínico (33), radioterapia (137) e cirurgia (54). Os índices de sobrevida em 

três anos foram respectivamente 7,9%, 7,0% e 17,9% (p<0,001). Embora o 

prognóstico desses pacientes também tenha sido ruim, o melhor resultado 

foi obtido naqueles tratados cirurgicamente. 

No Hospital do Câncer A.C.Camargo, entre 1981 e 1996, foram 

admitidos para tratamento 224 novos pacientes portadores de carcinomas 

cervicais avançados, sendo que 54 foram tratados cirurgicamente, 137 por 

meio da radioterapia e 33 com suporte clínico. Nesse período, houve 

somente dois pacientes submetidos à ressecção e reconstrução carotídea. 

No período de 1999 a 2003, foram admitidos 51 pacientes, sendo que 21 

foram tratados cirurgicamente, 23 por meio da radioterapia e 7 com suporte 

clínico. Nesse segundo período, oito pacientes foram submetidos à 

ressecção e reconstrução carotídea na instituição. 
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Alguns fatores como o avanço nos exames de imagem, possibilitando 

o diagnóstico mais precoce dos tumores malignos, o emprego de terapias 

adjuvantes e o desenvolvimento da técnica operatória possibilitaram a 

melhora progressiva dos índices de cura. Nesse aspecto, a presença de 

uma equipe de cirurgia vascular integrada a um centro oncológico é um dos 

fatores responsáveis pelo aumento da ressecabilidade dos tumores malignos 

com invasão vascular. Por meio da ressecção tumoral em bloco,3,64 não há 

violação neoplásica durante a dissecção, obtendo-se margens cirúrgicas 

adequadas. Dessa forma, há possibilidade da indicação cirúrgica de casos 

outrora considerados irressecáveis, além do emprego de alternativas 

cirúrgicas menos mutilantes como a amputação de membro. 

Nesse estudo, o tratamento cirúrgico de pacientes portadores de 

neoplasias malignas com acometimento arterial mostrou-se complexo, 

demonstrados pelo tempo cirúrgico prolongado e pelas complicações 

apresentadas. Apesar disso, o tempo de internação dos mesmos não foi 

prolongado e os índices de mortalidade intra-operatória e intra-hospitalar 

foram nulos. Em relação às reconstruções arteriais, houve complicações em 

cinco das 38 realizadas, resultando em complicações graves em apenas um 

paciente (AVC hemisférico com seqüelas). Não houve perda de membro ou 

óbito decorrente de falha das mesmas.   

Acreditamos que o resultado menos favorável para o grupo Cervical 

não deva ser desencorajador para instituição dessa terapia, pois trata-se de 

tumores agressivos e até o presente momento a ressecção cirúrgica ampla 

faz parte do tratamento que objetiva a erradicação total da doença.  
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6. Conclusões 

 

 

1.  as reconstruções arteriais associadas à ressecção de tumores malignos 

com acometimento arterial em segmentos cervical, abdominal ou 

extremidades inferiores podem ser realizadas com baixos índices de 

morbi-mortalidade. 

2.  não houve diferença entre os índices de perviedade primária das 

reconstruções arteriais realizadas nos grupos estudados. 
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7. Anexos 

 

Anexo 1: características clínicas, sítio primário, tipo histológico, 

reconstruções vasculares e substitutos. 
Pac S / I Sítio Tipo histológico Reconstrução Substituto 

1 M / 54 Retroperitônio (A) Fibrohistiocitoma Ilíaco-femoral a. Safena  
2 M / 27 Testículo (A) Seminoma Ilíaco-ilíaco a. Dacron 
3 M / 57 Retroperitônio (A) Fibrossarcoma Aorto-biilíaco Dacron 
4 M / 51 Cólon (A) Adenocarcinoma Ilíaco-femoral a. Safena  
5 M / 25 Testículo (A) Não Seminoma Aorto-aórtico PTFE 
6 M / 52 Retroperitônio (A) Lipossarcoma Ilíaco-ilíaco a. + v. Dacron 
7 F / 55 Retroperitônio (A) Leiomiossarcoma Ilíaco-ilíaco a. + v. Dacron 
8 F / 29 Retroperitônio (A) Fibrossarcoma Aorto-bifemoral + cava-bifemoral Dacron 
9 M / 65 Retroperitônio (A) Lipossarcoma Aorto-biilíaco + cava-biilíaco Dacron + PTFE

10 F / 39 Partes moles coxa (E) Lipossarcoma Fêmoro-poplíteo a. Safena  
11 F / 49 Partes moles coxa (E) Leiomiossarcoma Fêmoro-poplíteo a. Safena  
12 F / 27 Partes moles coxa (E) Fibrohistiocitoma Fêmoro-poplíteo a. + v. Safena  
13 F / 39 Partes moles coxa (E) Hemangiopericitoma Fêmoro-femoral a. + v. Safena  
14 F / 15 Partes moles coxa (E) Sinoviossarcoma Fêmoro-poplíteo a. + v. Safena  
15 M / 23 Partes moles coxa (E) Fibrossarcoma Fêmoro-poplíteo a. + v. Safena  
16 F / 23 Partes moles coxa (E) Sinoviossarcoma Fêmoro-poplíteo a. + v. Safena  
17 F / 59 Pele (E) Melanoma maligno Ilíaco-femoral a. + v. PTFE 
18 F / 65 Pele (E) Melanoma maligno Ilíaco-femoral a. + v. PTFE 
19 F / 51 Cólon (E) Adenocarcinoma Ilíaco-femoral a. Safena  
20 M / 24 Fêmur (E) Osteossarcoma Fêmoro-poplíteo a. + v. Safena  
21 F / 16 Fíbula (E) Osteossarcoma Poplíteo-tibial posterior a. + v. Safena  
22 F / 62 Fíbula (E) Sinoviossarcoma Poplíteo-tibial posterior a. + v. Safena  
23 M / 75 Língua (C)  Espinocelular Carotídeo-carotídeo Safena  
24 M / 54 Laringe (C)  Espinocelular Carotídeo-carotídeo Safena  
25 M / 38 Língua (C)  Espinocelular Carotídeo-carotídeo Safena  
26 M / 46 Oculto (C)  Espinocelular Carotídeo-carotídeo Safena  
27 M / 65 Laringe (C)  Espinocelular Carotídeo-carotídeo Safena  
28 M / 54 Língua (C)  Espinocelular Carotídeo-carotídeo Safena  
29 M / 61 Laringe (C)  Espinocelular Carotídeo-carotídeo Safena  
30 M / 71 Língua (C)  Espinocelular Carotídeo-carotídeo Safena  
31 M / 66 Faringe (C) Espinocelular Carotídeo-carotídeo + 

 remendo subclávio a. 
Safena  

32 M / 65 Pele (C) Basocelular Carotídeo-carotídeo + carotídeo-
axilar + axilo-inominado v. 

PTFE  

33 F / 79 Tireóide (C) Anaplásico Carotídeo-carotídeo Safena  
34 M / 60 Laringe (C) Espinocelular Carotídeo-carotídeo Safena  
35 M / 57 Oculto (C) Espinocelular Carotídeo-carotídeo Safena  
36 M / 69 Faringe (C) Espinocelular Carotídeo-carotídeo Safena  

Pac = paciente   S = sexo   I = idade   

M = masculino   F = feminino  

A = Abdome   E = Extremidade   C = Cervical 

a. = arterial                        v. = venoso 

PTFE = prótese de politetrafluoretileno expandido 
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Anexo 2:  tempo de operação, tempo de internação, complicação arterial, 

complicação venosa, tempo de seguimento, condição. 
Pac TO (h) TI (d) CA CV TS (m) Cond 

1 16 10 Não - 17 VSD 

2 7 5 Não - 82 VSD 

3 7 9 Não - 18 VSD 

4 10 13 Não - 29 M 

5 10 9 Não - 5 M 

6 12 10 Não Sim 50 VSD 

7 10 13 Não Não 6 M 

8 16 7 Sim Sim 80 VCD 

9 13 10 Não Não 12 VSD 

10 8 4 Não - 60 VSD 

11 7 4 Não - 40 VSD 

12 8 4 Não Não 20 M 

13 6 7 Não Não 72 VSD 

14 7 17 Não Não 63 VSD 

15 7 8 Não Não 25 M 

16 10 6 Sim Não 43 M 

17 10 24 Não Sim 8 M 

18 10 18 Não Sim 5 M 

19 11 14 Não - 16 M 

20 9 12 Não Não 60 VSD 

21 6 5 Não Não 22 M 

22 6 7 Não Não 21 M 

23 13 27 Não - 5 M 

24 5 6 Não - 6 M 

25 10 12 Não - 6 M 

26 11 7 Não - 4 M 

27 6 9 Não - 55 VSD 

28 7 12 Não - 12 M 

29 9 28 Não - 18 M 

30 6 8 Não - 14 VSD 

31 7 10 Não - 15 M 

32 16 22 Sim Sim 63 VSD 

33 7 7 Não - 4 M 

34 11 17 Não - 11 M 

35 7 5 Não - 5 M 

36 10 82 Sim - 20 M 

Pac = paciente 

TO = tempo de operação h = horas  TI = tempo de internação  d = dias 

CA = complicação arterial  CV = complicação venosa 

TS = tempo de seguimento  m = meses 

Cond = condição 

VSD = vivo sem doença  VCD = vivo com doença  M = morto 
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