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RESUMO 
  

Racional: Tradicionalmente, o tratamento dos sarcomas retroperitoniais é cirúrgico e 
utilizando-se de uma estratégia transportada dos sarcomas de extremidade, a cirurgia 
compartimental, que no caso dos sarcomas retroperitoniais representa a ressecção dos 
órgãos em contato com o tumor mesmo sem estarem evidentemente invadidos.   Esta 
atitude agrega morbidade e seu impacto na sobrevida destes pacientes, especialmente na 
população portadora de tumores com média superior a 20 cm de diâmetro é desconhecido. 
 
Objetivo: Este estudo visa determinar o impacto sobre a sobrevida e taxa de recidiva nos 
pacientes que realizaram a cirurgia compartimental com ressecção de órgãos em 
associação no tratamento dos pacientes portadores de sarcomas primários do retroperitônio 
operados no Instituto Nacional de Câncer. Secundariamente, foram estudados os 
indicadores de morbimortalidade pós operatória e a identificação dos fatores prognósticos 
para sobrevida. 
 
Métodos:  Foram avaliados por análise estatística retrospectiva 91 pacientes portadorees de 
sarcoma primário de retroperitônio, operados no INCA, no período de junho de 1992 a 
janeiro de 2008, divididos em cinco grupos, totalizando noventa e um pacientes: Grupo dos 
“Ressecados”, com todos os pacientes ressecados,  Grupo “Compartimental Total”, 
contendoo aqules que sofreram cirurgia compartimental, Grupo “Compartimental Negativo”, 
com aqueles cujos órgãos ressecados não estavam invadidos, Grupo “Compartimental 
Positivo”, com aqueles cujos órgãos ressecados estavam invadidos e Grupo “Não 
Compartimental”, com os pacientes que não tiveram ressecção de órgão em associação.  
Determinando as diferenças e semelhanças entre eles e seu impacto na sobrevida e 
morbimortalidade do paciente. Seré calciulada as sobrevidas global e livre de doença para 
2, 5 e 10 anos, além de uma análise uni e multivariada de Cox. 
 
Resultados:  As queixas mais comuns foram massa e dor abdominal. A taxa de 
ressecabilidade foi de 83,5% e de radicalidade de 55,3%. Houve 6 óbitos pós-operatórios 
(6,6%) e 28 pacientes com complicações pós-operatórias (30,8%). Os leiomiossarcomas e 
os lipossarcomas foram os mais incidentes (totalizando 62,6%). O grau histológico mais 
freqüente foi o G3 (41,8%) e o diâmetro tumoral mediano foi de 20,5 cm. Houve 124 órgãos 
ressecados em associação, com somente 42 realmente invadidos na análise histológica. A 
sobrevida média dos ressecados estimada em 5 anos foi de 32,4% e a sobrevida livre de 
doença foi de 36,8%. Na analise univariada o grau de diferenciação histológica ([G1 + G2] X 
[G3 + GX]), a ressecção radical (R0) ou paliativa (R1+R2), a realização de hemotransfusão 
intraoperatória e a re-ressecção, mesmo que paliativa, nos casos de recorrência ou 
persistência de doença, foram significantes para sobrevida.  A cirurgia compartimental NÃO 
teve impacto na sobrevida, mas aumentou a morbidade, tempo cirúrgico e a 
hemotransfusão.  
 
Conclusão:  Fatores prognósticos clássicos como radicalidade, grau de diferenciação 
celular, hemotransfusão e re-ressecção foram validados. 
A cirurgia Compartimental, com ou sem invasão dos órgãos adjacentes não aumentou a 
sobrevida, mas a morbidade e não diminuiu a taxa de recidiva. 
Não encontramos vantagem em ressecar órgãos em associação por princípio devendo 
realizá-la por necessidade. 
Somente a ressecção completa de pequenos tumores, de baixo grau, evitando 
hemotransfusões intraoperatórias desnecessárias e realizando a re-ressecção em caso de 
recidiva ou persistência de doença se podererá garantir uma melhor sobrevida. 
 
Palavras chave:  sarcoma; neoplasias retroperitoniais; cirurgia, sobrevida e prognóstico  



 

 

ABSTRACT 
 

Background: Retroperitoneal sarcomas (RPS) are rare tumors and radical surgical 

approach is still the only curative treatment. We aim to first estimate postoperative 

morbidity, mortality and identify significant prognostic factors for survival of patients 

with RPS and then secondly, to evaluate the influence of en bloc resection on 

survival.  

 

Methods: This was a retrospective follow-up study of 91 patients with RPS operated 

in the Section of Abdominopelvic Surgery of the National Cancer Institute-Brazil 

(INCA) between June 1992 and January 2008. Overall and 2-, 5- and 10-year 

disease-free survival rates were calculated and univariate and Cox multivariate 

analysis were performed. 

 

Results:  The most common complaints were abdominal pain and mass. Resection 

was possible in 83.5% and curative resection in 55.3%. Six patients died within the 

postoperative period (mortality = 6.6%) and 28 had complications (30.8%). 

Leiomyosarcomas and liposarcomas predominated, as well as G3. The median 

tumor diameter was 20.5 cm. There were 124 organs resected in association, with 

only 42 proven invaded. The 5-year overall survival and disease free survival rates 

were 32.0% and 36.8%, respectively. Cell differentiation, curative or palliative 

resection, blood transfusion and re-resection were significant variables. 

Compartment surgery had no impact on survival, but increased the duration of 

surgery, the need for blood transfusion and overall morbidity.  

 

Conclusions:  This study suggests that early diagnosis and curative resection can 

improve long-term survival. Adjacent organs with evidence of direct invasion must be 

removed en bloc; others should be spared.  

 

Keywords:  sarcoma; retroperitoneal neoplasms; surgery; survival rate; prognosis  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Sarcomas de partes moles são tumores de origem mesenquimal raros, que 

representam 1-2% de todos os tumores malignos sólidos. Somente 10-20% desses 

tumores se localizam no espaço retroperitonial, e sua incidência é de 0,3-0,4 casos 

por 100.000 habitantes, nos Estados Unidos (Mettlin et al., 1982). Não há dados 

específicos sobre os sarcomas primários do retroperitônio no registro brasileiro de 

tumores, e nos Estados Unidos 1.000 casos novos de sarcoma de retroperitônio são 

diagnosticados anualmente. Em grandes séries de pacientes com neoplasia de 

retroperitônio, mais de 50% mostraram ser de origem mesenquimal (Arlen e 

Marcove, 1987). A biologia desses tumores é semelhante à de outros sarcomas e 

com grande diferença para os cânceres do trato gastrointestinal. Metástases para 

linfonodos são muito raras, e somente Zorig (1992) descreveu esse achado em 20% 

dos casos.  

Metástases à distância (pulmão e fígado) são também infreqüentes e ocorrem 

mais em tumores de alto grau, após longo tempo de crescimento do tumor primário 

(Herman e Kusy, 1998). 

Devido a seu comportamento biológico e à sua localização anatômica, estes 

tumores tornam-se sintomáticos tardiamente e frequentemente invadem estruturas 

retroperitoneais contíguas. Esses fatores podem tornar a ressecção cirúrgica difícil 

ou impossível. 

 Até o momento, o tratamento quimioterápico dos sarcomas de retroperitônio 

não é efetivo, e a radioterapia é limitada pela toxicidade a estruturas adjacentes 

intra-abdominais (Lewis e Benedetti, 1997). A ressecção completa é a modalidade 

terapêutica mais efetiva para tumores primários selecionados e doença recorrente. 

O prognóstico dos pacientes com sarcomas de retroperitônio é ruim, com taxa de 

recorrência local alta e taxa de sobrevida baixa em 5 anos. Em contraste com 

sarcoma de partes moles de outras localizações, somente a cirurgia tem influência 

significante na sobrevida de pacientes com sarcomas do retroperitônio. A cirurgia 

hoje preconizada para os sarcomas periféricos é a compartimental (Shiu e Brennan, 

1989), onde se resseca o tumor junto com parte das estruturas vizinhas em bloco, 

sem lesar o estojo tumoral e conseqüentemente evitar a violação tumoral, o que se 



 

 

assume poder diminuir a recidiva local, segundo os princípios da cirurgia oncológica 

(Bonvalot S. et al., 2009 e 2010, Gronchi et al., 2008 e 2009).  Este padrão cirúrgico 

de sucesso nos sarcomas de partes moles periféricos, tem sido extrapolado para 

modalidades mais raras como a retroperitonial.  Daí, surgem alguns problemas, pois 

este último tem diagnóstico na maioria das vezes tardio devido à sua localização de 

difícil acesso ao exame físico e a estarem muito freqüentemente junto a estruturas 

vitais que não podem ser ressecadas.  Embora com o avançar da técnica cirúrgica, a 

ressecção multiorgânica têm se tornado mais freqüente e com baixa mortalidade. 

 Nosso estudo visa determinar se em nossos pacientes esta ressecção 

compartimental multiorgânica nos sarcomas primários do retroperitônio agrega 

morbimortalidade, reduz a recidiva, aumenta a sobrevida e proporciona margens 

satisfatórias em todo o perímetro tumoral, visando validar ou não este tratamento em 

nosso meio.  Isto só é possível, pois possuímos a maior série sul americana no 

momento com 91 pacientes incluídos desde 1992. 

Tradicionalmente, como descrito por Shiu e Brennan (1989): 

 

“Conceitualmente, ressecção de um sarcoma deve ser considerada em três 
categorias, de acordo com a área afetada e adequação da margem do 
tecido normal. Três tipos conceituais de ressecção são listados. Excisão de 
margem limitada, excisão de margem ampla e ressecção compartimental 
referem-se a um aumento da margem de ressecção de um determinado 
tumor, tendo em vista a sua pseudocápsula e extensão justafacial.(...) Para 
sarcomas do retroperitônio, o princípio da ressecção compartimental exige 
remoção em bloco do tumor com envolvimento de porções musculares da 
parede abdominal acrescido de qualquer um dos órgãos abdominais 
contíguos ao sarcoma.”  

 

Esta atitude que agrega morbidade necessita, a nosso ver, de uma análise 

quanto a seu impacto na sobrevida destes pacientes, especialmente em nossa 

população portadora de tumores com mediana de 20,5 cm de diâmetro e nenhum 

paciente com 5 cm ou menos, como sugerido pela classificação da União 

Internacional Contra o Câncer (UICC) (Brasil, 2004). 

Em consonância com o objetivo atual do tratamento oncológico, este estudo 

visa analisar a efetividade da cirurgia compartimental no tratamento dos pacientes 

portadores de sarcomas primários do retroperitônio objetivando confirmar ou não 

sua indicação como medida terapêutica padrão em cirurgia oncológica. Caso a 

melhora no prognóstico não se confirme, isto representará a possibilidade de uma 



 

 

cirurgia associada a uma menor morbimortalidade per e pós-operatória nestes 

pacientes, devido a um menor numero de órgãos ressecados. 

2. OBJETIVO 

 

 

Este estudo visa determinar o impacto na sobrevida e na taxa de recidiva nos 

pacientes que realizaram a cirurgia compartimental com ressecção de órgãos em 

associação na estratégia cirúrgica do tratamento dos sarcomas primários do 

retroperitônio operados no Instituto Nacional de Câncer, por uma análise 

retrospectiva uni e multivariada dos resultados, objetivando tambèm identificar o 

impacto deste tipo de cirurgia na morbimortalidade decorrentes de complicações 

clinicas ou técnicas e na sobrevida de nossos pacientes. 

Serão avaliados, quanto à sua efetiva invasão tumoral, todos os órgãos 

ressecados em conjunto. 

 

 



 
 
 

 

17

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1. Histórico 

 

 A descrição inicial de tumor do retroperitônio foi de Morgagni, que descreveu 

um lipoma de retroperitônio em 1761 (Morgagni, 1934), e o termo “tumores do 

retroperitônio” foi usado inicialmente por Lobstein, em 1829. 

 Muitos anos depois, Hansmanne e Budd (1931) descreveram 17 tumores de 

retroperitônio em detalhes e fizeram a correlação da histogênese desses tumores 

com os que surgiram do trato urogenital de adultos. 

 Em 1946, Donnelly (1946) relatou 95 casos de tumores do retroperitônio, 

sendo que 35 eram sarcomas. Ele apoiou o tratamento cirúrgico com ampla 

ressecção do tumor. Pack e Tabah (1954) revisarm uma série de 61 casos do 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), em Nova York, e descobriram 

que a sobrevida em 1954 foi somente de 2%. Braasch e Mon (1967) relataram que, 

dos 101 casos de tumores primários do retroperitônio no período de 30 anos em um 

Centro, somente 37 eram sarcomas. 

 Aproximadamente 20 anos após o relato de Pack e Tabah (1954), Kinne et al. 

(1973) descreveu 249 pacientes portadores de lipossarcoma, sendo que 34 destes 

eram do retroperitônio. O acompanhamento, após a cirurgia, desses pacientes com 

lipossarcoma do retroperitônio revelou que 14 pacientes (32%) estavam vivos após 5 

anos, mas somente 4 pacientes (11,7%) sobreviveram após 10 anos.  

 Na experiência do (MSKCC) com 158 pacientes, entre 1951-1971, a 

ressecção completa do tumor só foi possível em 50% dos casos, e a sobrevida em 5 

anos foi de 40% (Cody et al., 1981). A barreira anatômica para ressecção alargada, 

o alto grau de diferenciação tumoral e a recorrência local foram os fatores de 

prognóstico mais importantes. 

 McGrath et al. (1984) avaliou 47 pacientes e identificou uma melhora da 

sobrevida em 10 anos para 58% dos casos. Outros trabalhos dos anos 80 

mostravam experiências semelhantes, com sobrevida em 5 anos variando de 40-

64% após a ressecção completa. Na segunda grande série do MSKCC, com 114 

pacientes, entre 1982-1987, a ressecção completa do tumor ocorreu em 69% dos 

pacientes, associada à melhora da sobrevida em 5 anos para 74% (Jaques et al., 
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1990). O grau tumoral foi um importante fator prognóstico nesse estudo, e nenhum 

tratamento radio ou quimioterápico adjuvante melhorou a sobrevida.  

 A maior série do Royal Marsden Hospital incluiu 120 pacientes, com 

ressecção completa em 41 pacientes (37%), e a sobrevida global em 5 anos foi de 

21%. Entretanto, esses autores incluíram ressecção parcial do tumor, em contraste 

com estudos anteriores. Os autores relatam que, após aparente ressecção 

completa, a possibilidade de recorrência local em 5 anos é de aproximadamente 

85% (Jaques et al., 1990). 

 Karakoussis et al. (1995) e Kilkenny et al. (1996) relataram taxas de 

ressecção completa de 95 e 78%, com sobrevida em 5 anos de 66 e 56%, 

respectivamente.  

 A série mais recente do MSKCC, com 500 pacientes, entre 1982-1997, 

mostrou uma taxa de ressecção completa de 80% e um resultado de sobrevida em 5 

anos de 70% (Lewis et al., 1998). Estágio de apresentação, alto grau de 

diferenciação histológica, tumor primário irressecável e margens cirúrgicas positivas 

tiveram fortes associações com morte relacionada ao tumor e recorrência (Lewis et 

al., 1998). Estes autores continuam defendendo a ressecção com intenção curativa, 

reservando ressecções incompletas somente para alívio dos sintomas. Mostraram, 

ainda, não haver benefício algum com quimioterapia e/ou radioterapia.  

 Van Dalen et al. (2000) concluíram um estudo baseado na população da 

Holanda para identificar a incidência, a apresentação clínica, a extensão do 

tratamento cirúrgico requerido e o valor da terapia adjuvante para sarcomas do 

retroperitônio. Foram identificados 143 pacientes no arquivo de câncer. A incidência 

de sarcomas do retroperitônio foi de 40 pacientes por ano. Trinta e sete por cento 

dos pacientes com sarcoma do retroperitônio não foram diagnosticados inicialmente 

e foram tratados como outra doença. Isso levanta a questão da comprovação 

histológica prévia ao tratamento, embora alguns autores sugiram que não há lugar 

para a biópsia por agulha no pré-operatório (Hajdu et al., 1988; Lewis et al., 1998; 

Voros et al., 1998). Van Dalen et al. (2000) defendem a biópsia por agulha (core 

biopsy) guiada por TC para firmar o diagnóstico e planejar o tratamento cirúrgico. 

Eles acreditam que a sobrevida está diretamente determinada pelas características 

do tumor (agressividade, presença de metástases e envolvimento de estruturas 

adjacentes). Nesta série de 143 pacientes a taxa de sobrevida em 5 anos, em todos 

os pacientes, foi de 39% (Van Dalen et al., 2000). A média do acompanhamento foi 
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de 7 anos, com 42% de recidiva local e 22% de metástases à distância (Van Dalen 

et al., 2000). 

 

3. 2. Anatomia Patológica 

 

 O conhecimento da anatomia e embriologia do espaço retroperitonial é 

necessário para delinear sarcomas que surgem a partir desta região. As fronteiras 

do retroperitônio estendem-se a partir do diafragma até o assoalho pélvico, formado 

pelo levantador do ânus e músculos coccígeos. A margem lateral é a parede 

abdominal e a extensão posterior do espaço é o psoas maior, o ilíaco, o quadrado 

lombar e as porções tendíneas do músculo transverso do abdome. A parede 

posterior inclui os músculos obturador interno e piriforme, dentro da pelve. A 

extensão anterior do espaço é limitada pela camada posterior do peritônio parietal e 

as folhas mesentéricas do intestino delgado e do cólon transverso. O espaço é 

preenchido com tecido fibroso, gordura e tecido areolar frouxo, assim como 

pequenos vasos sanguíneos, nervos e estruturas linfáticas. As principais estruturas 

dentro desta área incluem a aorta abdominal, a veia cava inferior, os rins, ureteres, 

glândulas adrenais, pâncreas e os troncos simpático e celíaco, além de nervos do 

plexo sacral (Shiu e Brennan, 1989). 

Sarcomas do retroperitônio representam um grupo heterogêneo de neoplasias 

mesenquimais. Em adultos, as variedades histológicas mais freqüentes são: 

lipossarcoma e leiomiossarcoma (Arken; Marcove, 1987; Lewis; Benedetti, 1997; 

Stoeckle et al., 2001; Strom et al., 1981) (Figura 1) , seguidos de fibrossarcoma, 

neurofibrossarcoma e histiocitoma fibroso maligno. Esses dois últimos tipos menos 

freqüentes são mais diagnosticados nos dias atuais (Zorig et al., 1992). Atualmente 

as maiores séries de sarcomas de retroperitônio têm mostrado maior incidência de 

lipossarcomas (Lewis; Benedetti, 1997; Stoeckle et al., 2001). Os sarcomas do 

retroperitônio menos comuns incluem rabdomiossarcoma, hemangiopericitoma, 

ganglioneuroblastoma, sarcoma sinovial e outros tumores não classificados. O grau 

tumoral é baseado na atipia celular, no número de mitoses e na presença de 

necrose, como em todos os sarcomas. Os graus de diferenciação são: G1 (bem 

diferenciado), G2 (moderadamente diferenciado) e G3 (pouco diferenciado) e o G4 

(indiferenciado), que afetam de forma significante o prognóstico.  
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 Existe a associação da neurofibromatose com o neurofibrossarcoma de 

retroperitônio, como se observa na Figura 2,  onde se ve os aspectos radiografico 

clinico e macroscópico tumoral, obsarvando-se inclusive areas de fratura tumoral 

posterior (C3 – setas). 

 De todos os tumores retroperitoniais, aproximadamente 55% são sarcomas, 

os outros são linfomas (40%) e o restante, tumores urogenitais, benignos e 

metástases (Arlen e Marcovr, 1987). 

  Pela UICC (União Internacional para o Combate ao Câncer) os sarcomas de 

retroperitônio são classificados como tumores profundos (TXb), com base no grau 

de diferenciação tumoral e no TNM (Tumor, Nódulos linfáticos e Metástases) (Brasil, 

2004): 

T1b Tumor <= 5cm profundo 

T2b Tumor > 5 cm profundo 

N0 Sem metástase linfonodal 

N1 Presença de metástase linfonodal 

M0 Sem metástase à distância 

M1 Presença de metástase à distância 

Sendo: 

Estádio IA: T1a N0, NX M0 Baixo grau 

       T1b N0, NX M0 Baixo grau 

Estádio IB: T2a N0, NX M0 Baixo grau 

        T2b N0, NX M0 Baixo grau 

 

Estádio IIA: T1a N0, NX M0 Alto grau 

         T1b N0, NX M0 Alto grau 

Estádio IIB: T2a N0, NX M0 Alto grau 

 

Estádio III: T2b N0, NX M0 Alto grau 

 

Estádio IV: Qualquer T N1 M0 Qualquer grau 

         Qualquer T Qualquer N M1 Qualquer grau 

� Em negrito as possibilidades para os sarcomas do retroperitônio 
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Figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Figura 1 : Aspecto histológico macro (fixado com formol)(A) e microscópico 

(B)(coloração de hematoxilina/eosina) de um leiomiossarcoma, repare no 

aspecto fusocelular microscópico (detalhes). 
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Figura 2: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A. Aspecto tomográfico do tumor retroperitonial com projeção intraperitonial, com 

característica de grande massa heterogenia em íntimo contato com a parede 

abdominal anterior, VCI, veia renal direita e alças intestinais. 
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 B. Aspecto da massa abaulando a parede abdominal, principalmente no 

hipocôndrio e flanco direito, associada às lesões cutâneas (neurofibromas por 

neurofibromatose, observe também as manchas “café com leite”). 

C3 

C2 

C1 

C1, C2 e C3. Aspectos da grande massa abdominal exposta por incisão mediana 

xifo-pubiana em íntimo contato com as alças intestinais (neurofibrossarcoma) e em 

C3 seu aspecto após a ressecção cirúrgica, reparem nas áreas de fratura tumoral 

posterior (setas). 
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3.3 - Diagnóstico 

 

 Os sarcomas de retroperitônio têm maior incidência da quinta à sexta década 

de vida, mas podendo ocorrer em qualquer idade.  Em virtude da localização e 

escassez dos sintomas, os tumores do retroperitônio normalmente se apresentam 

como grandes massas (Figura 3 ). 

 

Figura 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Aspecto tomográfico do tumor retroperitonial com projeção intraperitonial, com característica 

de grande massa heterogenia em íntimo contato com a parede abdominal anterior e alças 

intestinais com projeção intraperitonial. 

B. Aspecto do abaulamento da parede abdominal, principalmente 

no mesogastro pela protusão da massa. 
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C1, C2 e C3. Aspecto da grande massa abdominal (lipossarcoma mixóide) em 

intimo contato com o ceco e em C3 seu aspecto ao corte macroscópico. 

C1 

C2 

C3 

Ceco 
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 Os sintomas mais freqüentes são dor abdominal, desconforto ou massa 

palpável indolor (Braasch; Mon, 1967; Dalton et al., 1989). Sinais neurológicos 

(Santos, 1998), ascite ou sintomas gastrointestinais são pouco comuns (Quadro 1 ). 

Diferentes estruturas retroperitoniais, tais como rim, pâncreas, intestino, duodeno ou 

grandes vasos, são algumas vezes infiltradas pelo sarcoma. Em alguns pacientes, 

febre moderada e discreta leucocitose ocorrem em virtude de necrose central de 

grandes tumores (Strom et al., 1981). 

 

Quadro 1 : Sinais e sintomas em pacientes com sarcoma de retroperitônio e sua 

freqüência, segundo Johnson e Lopes (Johnson e Lopes, 1999) 

 

Sinal / Sintoma Freqüência 
Tumor abdominal 40-70% 

Aumento do volume abdominal 40% 

Desconforto abdominal 40% 

Alteração neurológica 30% 

Ascite 15% 

Alterações gastrointestinais 10% 

Febre / Leucocitose Raro 

Hemorragia digestiva Raro 

Hipoglicemia Raro 

 

 A maior parte dos sarcomas de retroperitônio é identificada ao exame físico. 

Com o aumento da disponibilidade e a difusão dos exames de imagem, os sarcomas 

de retroperitônio estão cada vez mais sendo identificados em achados incidentais na 

TC, RNM e USG. A maioria dos pacientes que apresentam massa retroperitonial tem 

diagnóstico diferencial limitado. Neoplasias de outros órgãos retroperitoniais 

(incluindo duodeno, adrenal e rim) são normalmente fáceis de distinguir dos tumores 

de partes moles extra viscerais aos exames de imagem. Ocasionalmente, o grande 

tamanho das lesões retroperitoniais desloca os órgãos de suas posições 

anatômicas, fazendo com que fique difícil sua localização. A maioria das massas 
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primárias únicas, extra viscerais do retroperitônio é sarcoma. Raramente, um tumor 

primário de célula germinativa, linfoma ou câncer testicular metastático, pode ter 

uma apresentação de massa primária do retroperitônio. A TC de abdome e pelve 

normalmente fornece uma imagem satisfatória do tumor (RNM ocasionalmente é 

usada). Estudos radiográficos adicionais, tais como arteriografia ou cavografia, são 

raros, sendo utilizados em alguns casos para melhor planejamento do tratamento.    

    Atualmente, observa-se interesse no uso do PET (positron emission tomography) 

para acompanhamento de pacientes com sarcomas de retroperitônio, 

particularmente para recorrência local e doença metastática. Embora estudos 

preliminares tenham encorajado seu uso, o custo elevado e a disponibilidade 

limitada dos PET scanners têm restringido seu uso (Kole et al., 1997; Mirald et al., 

1997). Uma das utilidades do PET TC é no diagnóstico diferencial dos 

neurofibromas e neufibrossarcomas retroperitoniais no paciente portador de 

neurofibromatose, sendo este ultimo hipercaptante em relação ao primeiro. 

 O acompanhamento desses pacientes visa detectar eventuais metástases e 

recorrências locais. Esses fatores estão relacionados com o grau histológico da 

lesão; portanto, pacientes com sarcoma de retroperitônio de alto grau necessitam, 

além da TC de abdome, de uma TC de tórax, pois esses tumores também podem 

evoluir com metástases para o pulmão, além da recorrência local e da doença 

metastática para o fígado. 

 Devido a baixa incidência de metástases pulmonares, nos pacientes com 

sarcoma do retroperitônio de baixo grau estes podem ser satisfatoriamente 

acompanhados por radiografia do tórax, quando da impossibilidade de TC. (Porter et 

al., 2002).  

 O papel do diagnóstico histológico antes do tratamento é controverso.  A 

biópsia pré-operatória possui prós e contras uma vez que permite o diagnóstico 

histológico pré-operatório, mas possui risco de disseminação tumoral em seu trajeto.  

 

3. 4. Tratamento 

 

3. 4. 1. Cirurgia  

 

 Todos os pacientes com sarcoma de retroperitônio com possibilidade de 

ressecção devem ser submetidos à laparotomia visando a ressecção completa 
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(Garlipp B et al., 2010, Nishimura J et al., 2010, Strauss DC et al., 2010, García-

Aceituno L et al., 2010, Gholami S et al., 2009, Pacelli F et al., 2008). Uma ampla 

incisão mediana é a abordagem mais indicada para ressecção tumoral. Incisão 

transversa associada pode ser necessária em tumores muito grandes para uma 

exposição máxima. Para sarcomas em quadrantes superiores, uma incisão 

toracoabdominal oferece excelente abordagem e exposição do tumor. Outras 

abordagens menores no flanco (lombar ou retroperitonial posterior) podem ser 

usadas em sarcomas pequenos e localizados. O planejamento cirúrgico deve prever 

a completa ressecção do tumor, de órgãos e estruturas adjacentes infiltradas.  

 Se o aparelho de Ultrassonografia intraoperatória estiver disponível na sala de 

cirurgia, essa ferramenta será de grande ajuda não somente para avaliar a relação 

entre o tumor e as estruturas adjacentes, mas para diagnosticar a presença de 

metástases. A aplicação da USG intraoperatória é particularmente importante nas 

relações anatômicas (especialmente na localização dos vasos) que sofrem uma 

mudança considerável pelo tamanho do tumor, que desloca essas e outras 

estruturas (Herman e Kusy, 1998). Hoje, a abordagem cirúrgica apropriada é a 

ressecção em bloco dos órgãos em torno do tumor, estejam invadidos ou não pelo 

tumor (estômago, intestino, pâncreas, fígado, baço etc.). Quando houver infiltração 

da veia cava, esta poderá ser ressecada sem necessidade de reconstrução, caso a 

invasão vascular pelo tumor tenha resultado no desenvolvimento de uma rede 

extensa de veias colaterais, que possa ser mantida e supra a ausência do fluxo 

caval.  

 O conceito básico chamado de cirurgia compartimental, ou seja, ressecção 

local alargada com uma margem de tecido normal é difícil de ser atingido no espaço 

retroperitonial, por se tratar de espaço exíguo com muitos órgãos vitais, 

especialmente em grandes tumores que infiltram algumas destas estruturas (Raut 

CP et al. 2010). Na maioria das vezes se consegue uma boa margem anterior 

visceral mas junto à coluna, musculatura dorsal e aos grandes vasos, a margem se 

torna frequentemente exígua. O objetivo deste tipo de adordagem é tentar aumentar 

a radicalidade, e consequentemente a sobrevida, diminuindo a taxa de recidiva. Re-

ressecções para recorrência tumoral podem ser realizadas várias vezes, por anos, 

com bom resultados no longo prazo, embora tendam a ser progressivamente mais 

arriscadas e tecnicamente mais difíceis. Em ressecções incompletas ou parciais, re-

ressecções são fortemente recomendadas (Cody et al., 1981; Kinne et al., 1973; 
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Santos et al., 2004, 2005, 2006 e 2007; Rymer et al., 2005). Alguns autores sugerem 

que as ressecções incompletas para sarcomas de crescimento rápido G3 

(especialmente na recorrência) possuem alto risco intra-operatório de disseminação 

tumoral e maior probabilidade de produzir metástases à distância (Zorig et al., 1992).  

 A ressecabilidade teve somente uma pequena melhora nos últimos 20 anos 

(Heslin et al., 1997;Karalousis et al., 1996; Lewis et al., 1998; Stoeckle et al., 2001; 

Storn et al., 1991). Os melhores resultados de ressecabilidade da última década 

estão entre 50-95% comparados com taxas de 38-73% de 1980. Nas últimas três 

décadas, as taxas de radicalidade variaram de 32 a 95% (Quadro 2 ). 

 

Quadro 2 : Séries de sarcomas de partes moles do retroperitônio comparando 
ressecção completa e a sobrevida em 5 anos, nestes pacientes 
 
 

Autor Ano 
Número de 

pacientes 

Ressecção 

completa 

Sobrevida 

em 5 anos 

% 

Localidade  

Kinne et al.  1973 34 32 41 US,MH 

Cody et al.  1981 158 49 40 US,MSKCC 

McGrath et al. 1984 47 38 70 US,MCV 

Karakousis et al. 1985 68 27 64 US,RPC 

Kinsella et al. 1988 35 60 40 US,NCI 

Jaques et al.  1990 114 69 74 US,MSKCC 

Zoring et al.  1992 51 59 35 Alemanha 

Karakousis et al.  1995 88 95 66 US,RPC 

Kilkenny et al.  1996 63 78 56 US,UF 

Lewis et al.  1998 500 80 70 US,MSKCC 
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Herman et al.  1999 70 67 40 Polônia 

 

Localidade: MH, Memorial Hospital, New York; MSKCC, Memorial Sloan Kettering 

Cancer Center, New York; MCV, Medical College of Virginia; RPC, Roswell Park 

Center, Buffalo; NCI, National Cancer Institute; UF, University of Florida College of 

Medicine, Gainsville, todos nos Estados Unidos. 

3. 4. 2. Quimioterapia 

 

Os resultados com a quimioterapia são desanimadores. Na década de 1980 

alguns autores publicaram suas experiências com quimioterapia antes (Storn et al., 

1981) e depois (Glen et al., 1985) do tratamento cirúrgico. Nenhum benefício na 

sobrevida foi relatado. Dados mais recentes não permitiram mudanças nesse ponto 

de vista. Tucci  et al. (1988) descreveu dois casos de remissão completa com o uso 

de adriamicina e ciclofosfamida, com acompanhamento prolongado. Sugarbaker 

(1996) relatou que adriamicina intraperitoneal pode aumentar a sobrevida e diminuir 

a recidiva dos sarcomas retroperitoneais. Outros autores têm sugerido influência 

negativa na sobrevida nos pacientes em regimes quimioterápicos (Singer et al., 

1995). Pacientes que receberam quimioterapia pré ou pós-operatória tiveram um 

risco aumentado de morte de 3 a 4,6 vezes, quando comparados aos pacientes sem 

tratamento semelhante. Na literatura, não foram encontrados estudos clínicos 

randomizados com um número razoável de pacientes que avaliassem o papel da 

quimioterapia neo-adjuvante ou adjuvante para sarcomas de retroperitônio, sendo 

necessários estudos clínicos futuros, preferencialmente de fase III e multicêntricos, 

para definir seu real papel (Barry, 2003).    

 

3. 4. 3. Radioterapia 

 

 Pisters e O´Sullivan (2002) relatam que a radioterapia pré-operatória possui 

algumas vantagens, se comparada com a pós-operatória, por algumas razões: 1 - a 

margem tumoral se tornaria mais bem definida, sendo possível melhor planejamento 

terapêutico; 2 - o tumor desloca as alças intestinais para fora do campo terapêutico, 

minimizando a exposição visceral às doses tóxicas; 3 - com base nos princípios 

tradicionais em radioterapia para sarcomas, a dose de radiação necessária para ser 
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biologicamente efetiva é menor quando usada no pré-operatório e além disso, o 

tumor é tratado in situ, antes da possível contaminação neoplásica da cavidade 

abdominal, que pode ocorrer durante a cirurgia (Pisters, 2002). 

 Gieschen et al. (2001) descreveram complicações significantes (neuropatia, 

hidronefrose, formação de fístula e lesão vascular) em 4 dos 37 pacientes que foram 

submetidos à radioterapia externa pré-operatória e à radioterapia intraoperatória .  

Um estudo de longo prazo com 87 pacientes da Mayo Clinic, realizado por 

Petersen et al. (2002), com atenção focada nos efeitos de radioterapia pré-

operatória, cirurgia e radioterapia intraoperatória, concluiu que a toxicidade 

[semelhante à descrita por Gieschen et al. (2001) foi relacionada com a combinação 

dos efeitos das três abordagens terapêuticas. A toxicidade aguda da radioterapia 

pré-operatória não foi analisada separadamente nesse trabalho. 

     Esses relatos e a experiência de outros Centros que possuem resultados 

semelhantes sugerem que a radioterapia pré-operatória pode ser realizada para 

tratamento dos sarcomas de retroperitônio com toxicidade muito aceitável (Gieschen 

et al., 2001; Petersen et al., 2002; Pisters, 2002).   

Existem alguns relatos na literatura de ressecção combinada com 

radioterapia. Diferentemente do que ocorre com os sarcomas de extremidades, a 

radioterapia externa pós-operatória, nos casos de sarcomas retroperitoniais, não tem 

mostrado impacto significante na sobrevida ou na taxa de recorrência em análises 

retrospectivas (Cody et al., 1981; Glenn et al., 1985; Karakousis et al., 1985, 1995 e 

2010).  Isso pode ser devido às baixas doses de radiação utilizadas, limitadas pela 

toxicidade. De forma semelhante, estudos aleatórios recentes com radioterapia 

intraoperatória combinada com radioterapia externa pós-operatória com doses 

superiores a 60 Gy não demonstraram benefícios para os pacientes (Kinsella et al., 

1988).             

Radioterapia intraoperatória é uma técnica que a maioria dos radioterapeutas 

acredita ser adequada ao retroperitônio, pois uma única fração de alta dose (maior 

que 25 Gy) pode ser feita diretamente em uma região específica após o 

posicionamento das vísceras adjacentes fora do campo terapêutico. 

Investigadores do “National Cancer Institute” americano (Sindelar et al., 1993) 

relataram resultados de estudos fase III com pacientes portadores de sarcomas de 

retroperitônio submetidos à radioterapia intraoperatória, onde houve uma diferença 

significante no controle local entre os grupos, com somente 3 (20%) dos 15 
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pacientes com recorrência local entre aqueles que foram submetidos à radioterapia 

intraoperatória mais radioterapia pós-operatória, comparados com 16 (80%) dos 20 

pacientes do grupo controle, que recebeu radioterapia pós-operatória (P < 0,001). A 

toxicidade, contudo, foi substancial no grupo de pacientes que recebeu radioterapia 

intraoperatória. A enterite relacionada à radioterapia foi significativamente menos 

comum no grupo que recebeu radioterapia pós-operatória (2 de 15 pacientes), 

quando comparado com o grupo que recebeu radioterapia intraoperatória (10 de 20 

pacientes, p < 0,05).  

Robertson et al. (1995) mostraram melhor controle local em pacientes com 

margens positivas microscopicamente em estudos fases I e II (em abordagem 

multimodal), com 5 ciclos de iododeoximidina no pré-operatório associado à 

radioterapia externa 2 vezes por dia (1,25 Gy/fração). Provavelmente doses 

superiores a 55 Gy seriam essenciais para atingir o controle local. Em muitos 

Centros a braquiterapia intraoperatória associada à radioterapia externa pós-

operatória, utilizando um mecanismo de exclusão intestinal para reduzir a toxicidade 

intestinal, é recomendada (Fein et al., 1995), entretanto a morbidade relacionada à 

radioterapia foi relativamente alta também em outro estudo com 19 pacientes com 

sarcomas de retroperitônio (Bussieres et al., 1996). 

 O RTOG (Radiation Therapy Oncology Group) está concluindo um estudo 

multicêntrico fase II com modalidade terapêutica combinada à quimioterapia pré-

operatória para pacientes com sarcomas de retroperitônio de grau intermediário e 

alto grau. Esse protocolo envolve doxorrubicina e ifosfamida no pré-operatório, 

seguidas por radioterapia externa pré-operatória associada à ressecção cirúrgica 

com radioterapia intraoperatória ou radioterapia pós-operatória. Esse trabalho será 

responsável pela descrição da praticabilidade e toxicidade dessa abordagem 

terapêutica em estudo multi-institucional (Piters, 2002; Zhou Z, 2010). 
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3.5. Prognóstico   
 

 

A sobrevida global em 5 anos varia segundo a série descrita (Quadro 3 ), mas 

é de aproximadamente 40-50%. Taxas de recorrência local chegam a 68% (Heslin et 

al., 1997) naqueles pacientes acompanhados por mais de 10 anos, e variam na 

dependência de serem tumores virgens de cirurgia na apresentação inicial ou já 

recidivados. A diferença apontada pode relacionar-se com o período em que os 

pacientes foram operados, já que, em séries recentes, as taxas de sobrevida têm 

aumentado, assim como as de ressecabilidade. 

Em um estudo com 500 pacientes do MSKCC, a média de sobrevida foi de 72 

meses para pacientes com apresentação primária da doença, 28 meses para 

pacientes com recorrência local e 10 meses para pacientes com doença metastática 

(Johnson e Lopes, 1999 e Lewis et al. 1998). 

 

Quadro 3 : Sobrevida global em pacientes com sarcomas de retroperitônio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os fatores que interferem de forma dominante no resultado são a habilidade e 

a possibilidade de ressecar o tumor completamente (Bevilaqua et al., 1991; Cody et 

al., 1981; Storm e Mahvi, 1991). Apesar de os sarcomas do retroperitônio possuírem 

geralmente um prognóstico ruim, a sobrevida no longo prazo é alcançada em mais 

da metade dos pacientes após a ressecção do tumor. 

Storm e Mahvi (1991) avaliaram séries acumuladas (N = 204) em que a 

incidência de recorrência local após ressecção completa foi de 40% após 2 anos, 

Autor 
N° de 

pacientes 

Sobrevida 

em 5 anos 

Sobrevida 

em 10 anos 

Storm et al.  (1981) 54 33% 10% 

McGrath et al. (1984) 47 33% - 

Karakousis et al. (1985) 68 34% - 

Dalton et al.  (1989) 116 40% 22% 

Bevilaqcua et al. (1990) 80 53% - 

Nakagawa et al. (1993) 75 47% - 

Karakousis et al. (1995) 90 63% 46% 
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72% após 5 anos e 91% após 10 anos. A disseminação do sarcoma do 

retroperitônio não é muito freqüente, e esse dado muito bem documentado refere 

que somente 1/3 dos pacientes desenvolve metástases à distância (sendo a maioria 

para pulmão e fígado).  

 Uma vez realizada a ressecção completa, o grau histológico passa a ser o 

determinante de recorrência e sobrevida (Bevilaqua et al., 1991; Karakousis et al., 

1985, 1995 e 2010). O tipo histológico não tem sido considerado como fator 

prognóstico independente com relação à sobrevida ou recorrência, assim como 

idade, sexo e quadro clínico (Bevilaqua et al., 1991). 

 A análise multivariada da sobrevida específica da doença no MSKCC (Lewis 

et al., 1998) em 278 pacientes com sarcoma primário de retroperitônio mostrou que 

alto grau histológico (RR = 3.2, p = 0,001), tumores com mais de 10 cm (RR = 1.7, p 

= 0,02), tumores irressecáveis (RR = 4.7, p = 0,001) e ressecção incompleta (RR = 

4.0, p = 0,001) foram fatores prognósticos independentes para morte específica pela 

doença (Quadro 4 ). 
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Quadro 4 : Análise da sobrevida específica da doença em 278 pacientes operados 

com sarcomas primários de retroperitônio (Lewis et al., 1998) 

 

Variáveis N 
p valor 

(univariada) 
p valor 

(multivariada) 
Risco relativo 

(IC 95%) 

Sexo 

Masculino 
Feminino 

 
170 
108 

0,6   

Idade 

>50 anos 
<50 anos 

 
183 
95 

0,08   

Grau 

Alto 
Baixo 

 
168 
110 

0,001 0,001 3.2(2.0-5.0) 

Tamanho 

>10cm 
<10cm 

 
196 
80 

0,2 0,02 1.7(1.1-2.7) 

Subtipo histológico 

Lipossarcoma 
Outros 
Leiomiossarcoma 
Fibrossarcoma 

 
116 
87 
63 
22 

0,08 

 
 
 
 
 

 

Margens de ressecção 
cirúrgica 
Margem macro (-) e micro 
(-) R0 
Margem macro (-) e micro 
(+) R1 
Irressecável 
Margem macro (+) e 
micro (+) R2 

136 
 
 

49 
47 

 
46 

0,001 

0,001 
 
 

0,001 

4.7(2.9-7.5) 
 
 

4.0(2.5-6.5) 

IC = intervalo de confiança. 

 

Recorrência local é a causa mais freqüente de falha terapêutica. Até que o 

tratamento sistêmico ofereça maior benefício para esses pacientes, a ressecção de 
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metástases à distância e de recidivas locais continua sendo a melhor forma de 

prolongar a sobrevida (Figura 4 ) (Gonçalves et al., 2006; Grobmyer SR et al., 2010). 

Figura 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dados da literatura indicam aumento da sobrevida após 3 anos de 

acompanhamento depois de uma segunda ressecção do tumor. A sobrevida global e 

A. Aspecto da ultra-sonografia intra-operatória, com a 

lesão discretamente hiperecogenica em íntimo contato 

com a veia supra-hepática direita. 

B. Aspecto macroscópico da lesão 

metástatica hepática de leiomiossarcoma do 

retroperitônio, localizada no segmento 

hepático VII, provocando abaulamento da 

cápsula hepática. 

C. Aspecto final após a segmentectomia VII, 

com parênquima hepático ainda cruento, em 

sua zona de secção. 

VS VCI 



 
 
 

 

37

a sobrevida livre de doença dependem do grau de diferenciação tumoral. Tumores 

G3 e G4 são associados a aumento independente do risco de morte de 3-6 vezes 

(Herman et al., 1999; Singer et al., 1995), se comparados aos G1 (Quadro 5 ).  

Alguns autores mostram que doença macroscópica residual e margens 

comprometidas têm um valor independente significante. Zorig et al (1992) 

demonstraram a presença de metástases para linfonodos como fator prognóstico 

independente. 

 

Quadro 5 : Grau de diferenciação tumoral e sobrevida em estudos de sarcomas do 

retroperitônio 

Autor/Ano Número de 
pacientes 

Sobrevida 

em 5 anos 

Grau 1 

Sobrevida 

em 5 anos 

Graus 2, 3 

Zorig et al. 1992 51 69% 16% 

Singer et al. 1995 83 92% 46% 

Karacousis et al.] 1996 87 88% 48% 

Herman et al. 1998 70 62% 30% 

 

      Anaya et al. (2009 e 2010) analisou os fatores preditivos de sobrevida e criou 

um nomograma prognóstico para s sarcomas primários do retroperitônio. Já Park JO 

et al. (2009) refere que os tumores com taxa de crescimento superior a 0,9 cm por 

meses nãos e beneficiam de re-ressecções agressivas. 

 Outros fatores têm sido estudados como fatores prognósticos nos últimos 

anos, mas não especificamente para sarcomas de retroperitônio. 

 Wurl et al. (1997) correlacionaram, em 198 pacientes (incluindo pacientes 

com sarcomas de retroperitônio), cinco anticorpos para pesquisa imunohistoquímica 

de p53 e concluíram que, em 3 deles, havia relação com sobrevida (Quadro 6 ).  

 Além do p53, existem estudos mostrando que a fração da fase-S do ciclo 

celular, determinada através de citometria de fluxo de DNA, também se correlaciona 

com a sobrevida, sendo menor quando esta se encontra acima de 4% (Collin et al., 

1997). A atividade de proliferação celular determinada através de Ki-67 e Ki-S1 

provavelmente será um fator adicional para determinação do prognóstico, 
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considerando-se de pior prognóstico aqueles tumores com altos índices 

proliferativos (Johnson e Lopes, 1999). 

Quadro 6 : Relação entre p53 (imunohistoquímica) e prognóstico em sarcomas de 

partes moles (Wurl et al.1997) 

 

Anticorpos  
Negativos  

N° (%) 

Sobrevida 

Em 5 anos (%)  

Positivos  

N° (%) 

Sobrevida 

em 5 anos (%)  
p RR 

DO-1 83(41,8) 52,8 115(58,2) 21,3 0,0014 2.17 

DO-7 126(63,8) 39,9 72(36,2) 20,8 0,0048 1.84 

Pab1801 74(37,4) 54,4 124(62,6) 27,1 0,02 2.07 

Pab240 77(38,9) 31,4 121(61,1) 39,5 0,42 1.23 

CM-1 77(38,9) 35,2 121(61,1) 34,9 0,88 1.04 

 

     Apesar da identificação dos fatores prognósticos, as sobrevidas livre de 

doença e global só serão melhoradas após o desenvolvimento de novas abordagens 

terapêuticas que complementem o tratamento cirúrgico. Sendo assim, esses fatores 

prognósticos poderão servir para selecionar quais pacientes se beneficiarão com 

essas novas abordagens (Johnson e Lopes, 1999).  
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4 - Pacientes e Métodos 

 

Foram analisados de forma retrospectiva 91 pacientes com sarcoma primário 

de retroperitônio, operados na Seção de Cirurgia Abdomino-Pélvica do Instituto 

Nacional de Câncer, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, Brasil, no período de junho de 

1992 a janeiro de 2008, utilizando como base o banco de dados prospectivos de 

morbimortalidade deste serviço.  

Os critérios de inclusão foram o diagnóstico histológico de sarcoma, 

localização primária no retroperitônio e tratamento cirúrgico no INCA, independente 

de biópsia ou cirurgia previa em outro serviço, o que ocorreu em cinco casos.  

Os critérios de exclusão foram doença metastática retroperitônial de outros 

sítios primarios, idade inferior a 18 anos e tipo histológico diferente de sarcoma. 

Todos os pacientes foram submetidos a um exame cuidadoso seja físico e/ou de 

imagem (ultra-som, tomografia computadorizada ou ressonância magnética) para 

excluir casos de doença metastática especialmente no retroperitônio.  

Após a cirurgia o seguimento radiológico foi realizado a cada 3 meses nos 

primeiros 2 anos, a cada 6 meses do terceiro ao quinto ano e anualmente até o 

décimo ano. 

Considera-se tumor de retroperitônio como aquele que provem dos tecidos 

que preenchem o espaço retroperitonial, excluindo-se os tumores de rim, pâncreas, 

ureter e supra-renal. 

Foi preenchida retrospectivamente com todos os dados pertinentes a cada 

paciente e analisada uma ficha complementar por paciente (Apêndice 1 ), que 

completou a base de dados prospectiva de morbimortalidade existente em Excel 

(Apêndice 2 ), onde se encontram determinadas todas as variáveis que foram 

avaliadas. Onde também foi descrita cada cirurgia realizada em cada paciente, e 

seus detalhes de radicalidade, assim como as características do tumor. Trata-se de 

estudo observacional. 

Foram estudas as seguintes variáveis: História Familiar, Sintomas Massa, 

Sintomas Dor, Idade, Sexo, Raça, Tipo de ressecção (R0, R1 ou R2), Tratamento 

Adjuvante, Tipo Histológico, Diâmetro do Tumor (cm), Grau de Diferenciação, 
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Hemotransfusão, Ressecção de Órgãos Associados, Tempo de Cirurgia em Quartis, 

Tipo de Cirurgia e Re-ressecção no caso de recidiva ou persistência da doença. 

Quanto ao grau histológico, foram considerados G1 aqueles tumores de baixo 

grau de diferenciação celular, G2 os de grau intermediário, G3 os de alto grau de 

diferenciação celular e GX aqueles em que não houve determinação. 

Quanto à radicalidade da cirurgia, foi considerada R0 a cirurgia radical sem 

evidência de doença residual, R1 a cirurgia paliativa com evidência de doença 

residual microscópica e R2 a cirurgia paliativa com evidência de doença 

macroscópica.   

Os pacientes com cirurgias R1 e R2 foram considerados com persistência de 

doença e não foram contabilizados na sobrevida livre de doença. 

Foi considerada como recidiva toda recorrência local ou a distância do tumor 

em um período superior a seis meses. 

O percentil 25% do diâmetro tumoral (12 cm) foi utilizado como ponto de 

referência para o cálculo das diferenças em relação à sobrevida global, uma vez que 

não havia numero suficiente de casos no ponto de corte da UICC de 5 cm, ou do 

Memorial de NY (Lewis et al,1998) de 10 cm e a mediana se mostrou muito elevada 

com 20,5 cm. 

Em relação à idade foi utilizado como ponto de ccorte o valor mediano. 

Foi determinada a morbimortalidade cirúrgica dos pacientes portadores de 

sarcoma primário de retroperitônio em percentuais. 

Foram considerados óbitos operatórios aqueles que ocorreram em até trinta 

dias da operação. Foi considerada morbidade toda complicação ocorrida nos 

primeiros 30 dias de pós-operatório, seja ela clinica ou técnica. 

Objetivando analisar os resultados da ressecção de órgãos em associação 

foram formados quatro  grupos, sendo os pacientes classificados quanto ao tipo de 

ressecção, totalizando noventa e um (91) pacientes:  

• Grupo “Compartimental Total”, representando todos os pacientes que realizaram 

cirurgia compartimental com ressecção de órgãos em associação estando 

invadidos ou não; 

• Grupo “Compartimental Negativo”, representando os pacientes que realizaram 

cirurgia compartimental e não apresentavam invasão destes órgãos na análise 

histopatológica, sendo então considerado que a cirurgia compartimental se 

realizou por princípio; 
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• Grupo “Compartimental Positivo”, representando os pacientes que realizaram 

cirurgia compartimental e apresentavam invasão destes órgãos na análise 

histopatológica, sendo então, considerado que a cirurgia compartimental se 

realizou por necessidade; 

• Grupo “Não Compartimental” representando os pacientes sem cirurgia 

compartimental, ou seja, sem ressecção de órgãos em associação. 

 Foi calculada a sobrevida global e livre de doença, através do método de 

Kaplan Méier em 2, 5 e 10 anos. Para a comparação univariada dos tempos de 

sobrevida global, considerando todas as variáveis em estudo, foi aplicado o teste do 

Qui Quadrado, adotando-se o nível de significância de 5% de probabilidade (p < 

0,05). Foram também utilizados os testes: Teste de Log Rank e Kruskal Wallis.  

 Foi realizada a análise multivariada em relação à sobrevida entre os grupos 

“Compartimental Negativo”, “Compartimental Positivo” e “Não Compartimental” e os 

fatores comparados foram aqueles que sabidamente influem na sobrevida e foram 

significantes ou com significância limítrofe na analise univariada de todos os 

pacientes, além de comparar a morbidade e mortalidade entre estes grupos. 

Objetivou-se saber se há diferença estatisticamente significante entre os grupos 

estudados e sendo homogêneos se as diferenças encontradas se devem aos fatores 

prognósticos tradicionais ou ao tipo de tática cirúrgica adotada. 

A sobrevida global foi calculada considerando o intervalo em meses entre a 

data da cirurgia de ressecção e o óbito ou perda de seguimento do paciente. O 

percentual de perda de seguimento foi de 2,2% (2 pacientes).  

A sobrevida livre de doença foi calculada considerando o intervalo em meses 

entre a data da cirurgia, desde que com ressecção radical (R0), e a data da 

detecção de uma recidiva, seja por exame físico ou de imagem.  

Para dar um maior rigor estatístico nas analises foi dada preferência à 

determinação das medianas por se tratar de um número estatisticamente pequeno 

de casos com distribuição não gaussiana (não normal). 

Foi criado um modelo de analise multivariada pelo modelo de riscos 

proporcionais de Cox, a fim de estudar o efeito ajustado das co-variáveis na 

sobrevida dos pacientes, foram incluidos aqueles fatores que na análise individual 

(curvas de Kaplan-Meier) mostraram valores de p menores que 0,20, e as 

consideradas clinicamente relevantes. Esse modelo inclui as seguintes variáveis: 
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dor (sim ou não), ressecção (R0 versus R1 + R2), tratamento adjuvante com 

radiação e/ou quimioterapia (sim ou não), tamanho do tumor (> 12 cm versus<= 

12cm), grau histológico (G1 ou G2 versus G3 ou GX), hemotransfusão (sim versus 

não). 

Não há data limite para o estudo, este se mantendo durante toda a vigência 

do estudo, sendo feita a primeira analise em 2004 por ocasião da disertação de 

mestrado e agora nesta tese pois consideramos ter obtido o numero 

estatisticamente necessário para ela, dentro do possível, sendo determinado o poder 

estatístico do estudo (Dupomnt e Plummer, 1997). 

 

 

5. Aspectos Éticos 

Após submissão a comissão de ética em pesquisa sob o protocolo 62/05, o 

estudo foi aprovado em 27/03/06 e todo o conteúdo dos dados individuais de cada 

paciente serão confidenciais e de acesso restrito somente ao pesquisador e seu 

orientador (apêndice 3). 
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6. RESULTADOS 
 

 

No Instituto Nacional de Câncer, nos últimos 10 anos, foram tratados 66587 

pacientes portadores de câncer e cerca de 1530 eram portadores de sarcoma 

(2,29%).  Dos pacientes que são portadores de sarcomas do retroperitônio, somente 

cerca de 8 a 10 são operados anualmente na seção de cirurgia abdomino-pélvica. 

Foram estudados 91 pacientes e os resultados apresentados abaixo representam a 

análise conjunta de todos os pacientes do período desta tese, onde se encontrou os 

seguintes dados: 

– 51 mulheres (56,1%), 40 homens (43,9%); 

– 64 brancos (70,3%), 27 afrodescendentes (29,7%); 

– Idade média de 49,9 anos e mediana de 52 anos (18 a 74 anos); 

– História familiar de câncer positiva em 32 casos (35,2%). 

Todos os pacientes tinham inicialmente performance status 0 ou 1 (Zubrod, 1958) 

As queixas mais comuns foram: 

– Dor abdominal (57 pacientes) – 62,6%; 

– Massa abdominal (47 pacientes) – 51,7%; 

– Associação (massa+dor) em 21 pacientes – 20,1%; 

– Somente 6 pacientes eram assintomáticos – 6,6% . 

Quanto ao tipo histológico foram encontrados 29 Leiomiossarcomas (31,9%), 28 

Lipossarcomas (30,8%), 13 Sarcomas não classificados (14,3%) e 21 outros 

sarcomas (20,1%). 

Quanto ao grau de diferenciação tumoral eram: 

• G3 em 38 pacientes (41,8%); 

• G1 em 20 pacientes (22,0%); 

• G2 em 16 pacientes (17,6%); 

• GX em 18 pacientes (19,8%). 

 O diâmetro tumoral médio foi de 21,3 cm (6 a 55 cm) e o mediano de 20,5 cm. 

O percentil de 25%, usado para cálculo das diferenças para sobrevida global foi 

igual a 12 cm e 75% igual a 27,5 cm. 

 O tempo médio de cirurgia foi de 4 horas e 56 minutos (296 minutos), 

mediano de 243 minutos. Quando ocorreu a hemotransfusão intraoperatória o tempo 
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mediano de cirurgia foi de 350 minutos. Quando ocorreu a ressecção de órgãos em 

associação o tempo mediano de cirurgia foi de 350 minutos. 

 Em 38,5% (35/91) das ressecções houve hemotransfusão (mediana de 900 

ml variando de 300 a 3000 ml). 

A taxa de ressecabilidade foi de 83,5% (76/91 pacientes) e a de radicalidade 

entre os ressecados de 55,3% (42/76 pacientes). No total houve 42 cirurgias R0 

(55,3%), 10 cirurgias R1 (11,0%) e 24 cirurgias R2 (26,4%) e 15 somente biópsias 

(16,5% de pacientes irressecáveis). Houve seis óbitos nos primeiros 30 dias pós-

operatórios (mortalidade = 6,6%) devido a:  

• 1 embolia pulmonar; 

• 1 Insuficiência respiratória; 

• 1 sangramento; 

• 1 morte domiciliar indeterminada; 

• 1 uremia e  

• 1 distúrbio hidroeletrolítico. 

Vinte oito pacientes sofreram 31 complicações pós-operatórias (30,8%), sendo elas: 

• 6 sangramentos; 

• 4 tromboses venosas profundas; 

• 3 lesões vasculares; 

• 2 fistulas; 

• 2 neutropenias; 

• 2 pneumonias; 

• 2 insuficiências respiratórias; 

• 2 Infecções do trato urinário; 

• 2 Infecções do sítio cirúrgico; 

• 1 laceração duodenal; 

• 1 obstrução intestinal por brida; 

• 1 sub-oclusão intestinal; 

• 1 evisceração; 

• 1 lesão esplênica; 

• 1 derrame pleural; 

• 1 deiscência de anastomose; 

• 1 distúrbio hidroeletrolítico; 

Estes fatores geraram dez re-operações (10,3%) durante a internação. 
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 Cinqüenta e cinco pacientes, ou seja, 72,4% dos 76 pacientes ressecados 

sofreram ressecções associadas de órgãos adjacentes totalizando 124 órgãos 

ressecados em associação, onde somente 42 destes órgãos estavam efetivamente 

invadidos (33,9 %) na análise histopatológica. O órgão associado ressecado mais 

comum foi o rim (30 casos – 24,2% dos 124 órgãos), mas somente três rins 

apresentavam invasão tumoral (10%) na análise histopatológica. 

 Dos 42 pacientes que tiveram ressecção radical (R0), 25 recidivaram (59,5%). 

Esta recidiva seguiu o seguinte padrão: 

• padrão peritoneal em 18 casos; 

• hematogênico em 7 casos (fígado, pulmão, mama e pele); 

• local em 2 casos; 

• linfonodal em 3 casos; 

Sendo que sete pacientes apresentaram recidiva em dois padrões distintos e 

concomitantes. 

 Destes 25 pacientes recidivados 19 foram re-ressecados (76,0%) sendo 

possível somente 9 operações radicais (R0) (47,4%). 

A sobrevida global mediana dos pacientes ressecados foi de 31,2 meses (IC 

95%, 25,51 – 38,60) e a sobrevida estimada de 56,6% em 2 anos, 32,4% em 5 anos 

e a maior sobrevida foi de 226 meses (gráfico 1) e a mediana de sobrevida livre de 

doença foi de 44,4 meses (IC 95%, 25.5 – 63.2) e a sobrevida livre de doença 

estimada de 63,5% em 2 anos, 36,6% em 5 anos e a maior sobrevida foi de 26,3% 

(gráfico 2).  

Já nos pacientes de cirurgia radical R0 a sobrevida mediana foi de 57,2 

meses (IC 95%, 16.9 – 97.5) e a sobrevida estimada de 73,0% em 2 anos, 49.6% 

em 5 anos e 30.1% em 10 anos. 
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Gráfico 1:  
Variável: Sobrevida dos pacientes ressecados (n=76) (Kaplan Méier) 

 

Mediana: 31,2 meses (IC 95% 25,51 – 38,60); 

2 anos= 56,6%; 

5 anos= 32,4%; 

A maior sobrevida é de 226 meses 
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Gráfico 2:  

Variável: Sobrevida Livre de Doença (n=42) (Kaplan Méier) 

 

Mediana: 44,4 (IC 95% 25,5 – 63,2); 

2 anos= 63,5%; 

5 anos= 36,8%; 

10 anos=26,3%. 

 

Na análise univariada dos 91 pacientes em conjunto, não demonstraram 

significância estatística quanto à sobrevida global: presença de história familiar 

positiva para câncer, sintomas iniciais serem dor ou massa, idade maior ou menor 

que a mediana (52 anos), sexo, raça, realização de tratamento adjuvante 

(radioterapia e/ou quimioterapia), tipo histológico e ressecção associada de outros 

órgãos.  O diâmetro do tumor (> ou < = 12 cm) teve significância limite (p = 0,06). 

Foram significantes o grau de diferenciação tumoral ([G1 + G2] X [G3 + GX]), p = 

0.001, ressecção radical (R0) ou paliativa (R1+R2), p < 0.001, hemotransfusão no 

ato operatório, p = 0.001 e re-ressecção, mesmo que paliativa, nos casos de recidiva 

ou persistência de doença (N = 73), p < 0.001 (Tabela 1 ). 
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Tabela 1 : Comparação entre as sobrevidas, segundo as variáveis 

A) Variáveis (número) 

Para todos os 91 pacientes 

Nível de Significância 

Log Rank 

(p) 

História Familiar 

(Sim (32) X Não (59)) 
P = 0,20 

Sintomas Massa  

(Sim (47) x Não (44)) 
P = 0,56 

Sintomas Dor  

(Sim (57) x Não (34)) 
P = 0,10 

Idade (=< 52 (50) X > 52 (41)) P = 0,72 

Sexo (Masc. (40) X Fem. (51)) P = 0,47 

Raça (Brancos (64) X Não Brancos (27)) P = 0,85 

Ressecção 

[R0 (42) X (R1 + R2) (34)]** 
P <0,001 

Tratamento Adjuvante 

Não (51) X Sim (40) (Qt. e/ou Rxt.) 
P = 0,10 

Tipo Histológico 

Lipossarcoma (28), Leiomiossarcoma (29) e outros (34) 
P = 0,22 

Diâmetro do Tumor (cm) 

≤ 12 cm X > 12 cm (percentil 25) 
P = 0,06 

Grau de Diferenciação 

[(G1 + G2) (36) X (G3 + GX) (55)] 
P = 0,001 

Grau de Diferenciação 

[(G1 (20) X (G2 + G3 + GX) (71)] 
P <0,001 

Hemotransfusão 

(Sim (35) X Não (56)) 
P = 0,02 

Ressecção de Órgãos Associados 

(Sim (55) X Não (36)) 
P = 0,62 

Tempo de Cirurgia em Quartis* p = 0,22 

Tipo de Cirurgia 

Irressecáveis (biópsias (15) X Outros (76) 
P <0,001 
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B) Variáveis (número) 

Somente para os ressecados** (n= 76): 

Nível de Significância 

Log Rank 

(p) 

Tipo de Cirurgia 

Compartimental Negativa (33) X Compartimental Positiva 

(21) X Não Compartimental (22) ** 

P = 0,38 

Tipo de Cirurgia 

Compartimental Negativa (33) + Compartimental Positiva 

(21) X Não Compartimental (22) ** 

P = 0,21 

 

C) Variáveis (número) 

Somente para os re-ressecados: 

Nível de Significância 

Log Rank 

(p) 

Re-ressecção no caso de recidiva ou persistência da 

doença (n=73) (Sim (28) X Não (45)) 
P <0,001 

Primeira re-ressecção (n= 29): RO (12) vs R1+R2 (17) P = 0.37 

 

D) Variáveis (número) 

Somente ressecções R0 (n= 42): 

Nível de Significância 

Log Rank 

(p) 

“Compartimental Negativa” (19) + “Compartimental 

Positiva” (14) X “Não Compartimental” (9) *** 
P= 0.03 

“Compartimental Negativa” (19) X “Compartimental 

Positiva” (14) X “Não Compartimental” (9) *** 
P= 0.04 

 

N.S. Não significante 

* Há 8 casos sem essa informação, que foram excluídos da análise. 

** Somente casos ressecados (76), excluídas as biópsias.  

*** Melhor sobrevida para o grupo Não Compartimental viveram 226 meses (mediana) e a pior foi 

para o Grupo Compartimental Negativo; 
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Tabela 1 E : Análise da sobrevida dos pacientes R0 conforme os grupos (n=42). 

 

 

  

 

 

Na avaliação 

estratificada das curvas de sobrevida, segundo Kaplan-Meier, das variáveis 

significantes  na análise univariada, foram encontrados os seguintes resultados: 

 

a) Para avaliação da hemotransfusão (Sim (35) X Não (56)), após 

confirmação da significância através do teste de log rank (p = 0,02) 

(Gráfico 3 ). 

 

 

 

 

 

 

 

Hemotransfusão Mediana  
  Estimado 95% Intervalo de Confiança 

    Mínimo  Máximo 
Não 28,423 16,098 40,748 
Sim 16,867 ,000 41,129 
Overall 23,793 14,033 33,55 

 

TIPO de CIRURGIA Mediana 

  Estimado 95% Intervalo de Confiança 

    Mínimo Máximo 
NÃO COMPARTMENTAL 225,962 . . 
COMPARTMENTAL 
NEGATIVO 33,661 25,853 41,470 

COMPARTMENTAL 
POSITIVO  51,810 8,870 94,750 

TODOS 57,183 16,918 97,449 
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b) Para avaliação da re-ressecção no caso de recidiva tumoral ou 

persistência de doença, (n=73) (Sim (28) X Não (45)), após confirmação 

da significância através do teste de log rank (p < 0,001) (Gráfico 4 ). 

 

 

 

 

Re-ressecção Mediana 

  Estimado 95% Intervalo de Confiança 

    Mínimo  Máximo 
Não 13,316 5,577 21,054 
Sim 51,810 25,952 77,668 
Overall 20,548 13,209 27,888 
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c) Para avaliação do grau de diferenciação tumoral, [(G1 + G2) (36) X (G3 + 

GX) (55)], após confirmação da significância através do teste de log rank 

(p = 0,001) (Gráfico 5 ). 

 

 

 

 

Grau de 
Diferenciação Mediana 

  Estimado 95% Intervalo de Confiança 

    Mínimo  Máximo 
G3 16,560 10,538 22,583 
G1 + G2 51,810 20,083 83,537 
Overall 23,049 12,979 33,119 
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d) Para avaliação da radicalidade da ressecção, [R0 (42) X (R1 + R2) (49)], após 

confirmação da significância através do teste de log rank (p <0,001) (Gráfico 6 ). 

 

 

Radicalidade Mediana 

  Estimado 95% Intervalo de Confiança 

    Mínimo  Máximo 
R1+R2 13,890 8,596 19,185 
R0 57,183 16,918 97,449 
Overall 23,793 14,033 33,552 

 

 

Na avaliação separada das curvas de sobrevida, segundo Kaplan-Meier, das 

variáveis não significantes  na análise univariada, quando ao tipo de cirurgia 

realizada, encontramos os seguintes resultados, após confirmação da não 

significância através do teste de log rank: 
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Tipo de Cirurgia: 

 

a) Análise segundo Kaplan Méier dos tipos de cirurgia conforme os grupos 

compartimental negativo, compartimental positivo e não compartimental. 

Compartimental Positiva (33) X Compartimental Negativa (21) X Não 

Compartimental (22), p = 0,38 (Gráfico 7 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO de CIRURGIA Mediana 

  Estimado 95% Intervalo de Confiança 

    Mínimo Máximo 
NÃO COMPARTMENTAL 72,493 ,000 163,297 
COMPARTMENTAL 
NEGATIVO 32,275 28,300 36,251 

COMPARTMENTAL 
POSITIVO  30,045 13,520 46,570 

TODOS 31,160 25,514 36,807 
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b) Análise segundo Kaplan Méier dos tipos de cirurgia conforme os grupos 

compartimental negativo, compartimental positivo e não compartimental. 

 

Compartimental Total (54) (Compartimental Positiva (33) + Compartimental 

Negativa (21)) X Não Compartimental (22), p = 0,20 (Gráfico 8 ). 

 

  

 

Cirurgia 
Compartimental Mediana 

  Estimado 95% Intervalo de Confiança 

    Mínimo  Máximo 
Não 72,493 ,000 163,297 
Sim 31,160 25,508 36,812 
Overall 31,160 25,514 36,807 
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• Tempo de Cirurgia em Quartis, p = 0,22 (Gráfico 9 ). 

 

� Número de pacientes por quartil 

 

Mediana 
Estimado 95% Intervalo de Confiança 

Tempo de Cirurgia em 
Quartis 
Total N   Mínimo  Máximo 

< 175h 20 15,817 7,403 24,230 
175-255h 21 32,275 ,000 67,848 
255-360h 18 35,385 19,685 51,084 
360h e + 24 16,560 7,820 25,301 

Todos 83 29,741 20,927 38,554 
 

Há 8 casos sem essa informação, que foram excluídos da análise. 
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Na analise univariada para o risco de morrer considerando os 91 pacientes 

comparando os vivos com os mortos encontramos os seguintes resultados, 

conforme a tabela 2. 

 

Tabela 2: UNIVARIADAS para risco de morrer – considerando 91 pacientes 
 

VARIÁVEL Vivos 

(n=20) 

Mortos 

(n=71) 

Valor de p 

Ressecção (R0 X (R1 + R2)) 16 

80,0% 

26 

36,6% 

0,001 

Tratamento adjuvante (Não X Sim) 3 

15,0% 

35 

49,3% 

0,009 

Grau de diferenciação (G1 ou G2 versus G3 

ou GX) 

12 

66,7% 

24 

33,8% 

0,016 

Dor (sim X não) 8 

40,0% 

49 

69,0% 

0,034 

Diâmetro tumoral > 12 cm versus ≤12cm 11 

55,0% 

55 

77,5% 

0,086 

Hemotransfusão (sim X não) 5 

25,0% 

30 

42,3% 

0,199 

Ressecção (R0 X (R1 + R2)) 12 

60,0% 

42 

75,0% 

0,254 

Tipo de Cirurgia (Compartimental X Não 

Compartimental) 

12 

60,0% 

42 

75,0% 

0,254 

Tipo histológico (lipossarcoma ou 

leiomiossarcoma X outros) 

11 

55,0% 

45 

63,4% 

0,604 

Re-ressecção (sim X não) 4 

50,0% 

25 

38,5% 

0,705 

história familiar de câncer (Sim X Não) 6 

30,0% 

26 

36,6% 

0,792 

Idade > 52 anos versus ≤ 52 anos 8 33 0,800 



 
 
 

 

58

40,0% 46,5% 

Na análise multivariada pelo modelo de riscos proporcionais de COX foram 

incluídos aqueles fatores que na análise individual (curvas de Kaplan-Meier) 

mostraram valores de p menores que 0,25 (Hosmer e Lemeshoow, 1989). 

Foi elaborado um modelo de analise multivariada de riscos proporcionais de 

Cox incluindo as seguintes variáveis: idade mediana (> 52 anos versus ≤ 52 anos), 

história familiar de câncer (sim versus não), dor (sim versus não), ressecção (R0 

versus R1 + R2), tratamento adjuvante com radiação e/ou quimioterapia (sim versus 

não), tipo de histológico (lipossarcoma ou leiomiossarcoma versus outros), tamanho 

do tumor (> 12 cm versus<= 12cm), grau histológico (G1 ou G2 versus G3 ou GX), 

hemotransfusão (sim versus não). 

 

Tabela 3 : Análise multivariada de riscos proporcionais de Cox dos fatores 

prognósticos associados ao óbito nos pacientes com sarcoma retroperitonial. 

 

VARIÁVEL 
Razão de 

riscos 

IC 95%  

(mín. - máx.) 
Valor de p 

Grau de diferenciação  

(G1 (20) ou G2 (16)  

versus G3 (38) ou GX (18)) 

2,6 1,4-5,0 0,003 

Hemotransfusão  

(sim (35) X não (56)) 
2,1 1,1-4,0 0,02 

Diâmetro tumoral  

(> 12 cm (66) versus ≤12cm (22))** 
2,1 0,9-4,4 0,06 

Dor (sim (57) X não (44)) 1,3 0,7-2,4 0,37 

Ressecção 

[R0 (42) X (R1 + R2) (34)]* 
1,2 0,6-2,4 0,69 

Tratamento adjuvante  

Não (51) X Sim (40) (Qt. e/ou Rxt.) 
1,2 0,6-2,1 0,65 

* Somente pacientes ressecados (76), excluídas as biópsias 

** Três pacientes não tinham a informação do diâmetro tumoral 
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Analisando a Tabela 3 nota-se que somente a hemotransfusão e o grau de 

diferenciação histológico se mostraram variáveis independentes significantes. O 

tamanho do tumor se aproximou de uma significância com um p = 0,06 se 

mostrando na análise multivariada mais próximo significância, o que corrobora os 

achados da literatura (Lewis et al., 1998; Santos et al., 2004, 2005, 2006 e 2007).  

Comparando apenas os subgrupos de ressecção, ou seja, o “Compartimental 

Negativo”, “Compartimental Positivo” e “Não Compartimental”, visando estabelecer 

semelhanças e diferenças entre eles, encontram-se os seguintes dados (Tabela 4 ): 

Tabela 4 : Análise comparativa entre os grupos “Compartimental Negativo”, 

“Compartimental Positivo” e “Não Compartimental”. 

Fator 
Compartimental  

Negativo 
Compartimental  

Positivo 
Não 

Compartimental  
Total de Pacientes 33 (42.85%) 21 (27.63%) 22 (28.57%) 

Sexo    
Masculino 17 (51.5%) 6 (27.3%) 10 (45.5%) 
Feminino 16 (48.5%) 15 (71.42%) 12 (57.1%) 

Idade mediana 52 (21-74) 52 (18-72) 51.5 (20-71) 
História Familiar ** 8 (24.2%) 6 (27.3%) 11 (32.5%) 

Sintoma Massa 15 (45.5%) 15 (68.2%) 11 (50.0%) 
Sintoma Dor 19 (57.6%) 10 (47.61%) 16 (72.7%) 

Tipo Histológico 
Lipossarcoma 

11 (30.3%) 10 (45.5%) 6 (27.3%) 

Tipo Histológico 
Leiomiossarcoma 

10 (31.2%) 9 (42.9%) 6 (26.1%) 

Grau de diferenciação    
G1 e G2* 17 (51.5%) 5 (23.8%) 9 (45.0%) 

G3* 16 (48.5%) 16 (72.7%) 11 (55.0%) 
Diâmetro do Tumor (cm)     

<= 12 cm 8 (24.2%) 6 (28.57%) 6 (27.3%) 
> 12 cm 25 (75.8%) 15 (68.2%) 16 (72.7%) 

Taxa de Recidiva ***    
Sim 10 (30.3%) 12 (54.5%) 3 (13.6%) 
Não 9 (27.3%) 2 (9.1%) 6 (27.3%) 

Persistência 14 (42.4%) 7 (33.3%) 13 (59.0%) 
Ressecção    

R0 (taxa de radicalidade) 19 (57.6%) 14 (63.6%) 9 (40.9%) 
R1 ou R2 14 (42.4%) 7 (33.3%) 13 (59.1%) 

Re-Ressecção no caso de 8 (34.8%) 14 (70.0%) 6 (37.5%) 

Hemotransfusão ** 20 (60.6%) 9 (40.9%) 5 (22.7%) 

Óbito no seguimento 25 (75.8%) 17 (80.9%) 14 (63.6%) 
Morbidade  (complicações 

técnicas ou clínicas) ** 
17 (51.5%) 6 (27.3%) 3 (13.6%) 

Mortalidade (até 30 dias) 2 (11.8%) 0 (0%) 0 (0%) 
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* Excluídos os casos GX (n=10) 

Nota: Valor de p < 0,05 para a comparação entre: * Compartimental Negativo versus 
Compartimental Positivo; ** Compartimental Negativo versus Não Compartimental; *** 
Compartimental Positivo versus Não Compartimental 

 

 

Na grande maioria dos quesitos analisados não se encontram diferenças 

significantes, tais como idade, sexo, história familiar de câncer, sintomas de massa 

ou dor, tipo histológico, mediana de sobrevida, grau de diferenciação histológica, 

diâmetro tumoral, radicalidade, taxa de recidiva e mortalidade cirúrgica. 

Por se tratar de doença de ocorrência rara, mesmo tendo uma das maiores 

séries mundiais, o poder de nosso estudo (Dupont e Plummerr, 1997) é de 59,7% 

para detectar como sendo estatisticamente significativa a diferença entre o tempo de 

sobrevida mediano nos pacientes com cirurgia não compartimental (48 meses) 

versus os de cirurgia compartimental positiva (34 meses) e de 49,7% para detectar 

diferença estatisticamente significativa entre os tempos de sobrevida mediano dos 

pacientes com cirurgia não compartimental (48 meses) versus os de cirurgia 

compartimental negativa (34 meses). 

Significância estatística somente foi encontrada no grupo Compartimental 

Negativo (maior morbidade, p = 0,01 e hemotransfusão, p = 0,02), no grupo Não 

Compartimental (duração menor de cirurgia, p = 0.004) e no grupo Compartimental 

Positivo, onde a re-resecção foi mais frequentemente realizada, p = 0.045. Esses 

dados são mostrados na tabela 3.  

A comparação das sobrevidas globais e livres de doença entre os grupos 

pode ser encontrada na tabela 4. Analisando a taxa de morbidade desses grupos, 

nota-se que em todos eles, os pacientes que tiveram algum tipo de complicação 

tiveram uma sobrevida mediana pior, p= 0,01 eassociada à uma tendência de pior 

resultado no grupo Compartimental Positivo, onde a cirurgia tinha sido realizada e os 

órgãos ressecados estavam invadidos.   

Não houve diferenças significantes entre as curvas de sobrevidas entre os 

três grupos, Compartimental Negativo, Compartimental Positivo e Não 

Compartimental (Gráficos 7 e 8).  

A mediana de sobrevida global foi de 32,3 meses (IC 95%, 28,3 – 36. 3), no 

grupo Compartimental Negativo; de 20,6 meses (IC 95%, 4. 2 – 36,9) no grupo 
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Compartimental Positivo e de 72.5 meses (IC 95%, 0 – 163.3), no grupo Não 

Compartimental com log rank: 0,38. Já a sobrevida livre de doença foi de 31,0 

meses (IC 95%, 8. 2 – 53.8) para o grupo Compartimental Negativo, 22,6 meses (IC 

95%, 0 – 63.1), para o grupo Compartimental Positivo e não mensuráveis para o 

grupo Não Compartimental, pois menos de metade dos pacientes tinham evoluído 

ao óbito com log rank: 0,07. 

Quando se comparam somente os casos de cirurgia radical R0 nos três 

grupos de ressecção separadamente ou os grupos compartimentais juntos versus o 

Não Compartimental, a melhor sobrevida é encontrada nas cirurgias do grupo Não 

Compartimental, que viveram 226 meses (mediana) e a pior foi para o Grupo 

Compartimental Negativo, p = 0,04 e p = 0,03, respectivamente (Tabela 1D), o que 

foi estatisticamente significante. 

Quanto à mortalidade só houve óbitos pós-operatórios nos casos 

irressecáveis de biópsias ou cirurgias compartimentais negativas (Tabela 5).  

 

Tabela 5: Estudo comparativo entre os grupos analisados, quanto à 

morbimortalidade: Compartimental Negativo, Compartimental Positivo e Não 

Compartimental (análise univariada) 

Grupos Compartimental 
Negativo (N= 33) 

Compartimental 
Positivo (N= 21) 

Não Comparti-
mental (N= 22) 

Todos 
(N= 76) 

Com Morbidade 17 (51.5%) 6 (27.3%) 3 (13.6%) 26 
(33.8%) 

 Mortalidade cirúrgica 2 (11.8%) 0 0 2 
(7.7%) 

 Óbitos no seguimento 14 (82.3%) 6 (100.0%) 3 (100.0%) 23 
(88.5%) 

 Com evidência de 
doença 

13 (76.5%) 5 (83.3%) 3 (100.0%) 21 
(80.8%) 

Sem Morbidade 16 (48.5%) 15 (71.4%) 19 (86.4%) 50 
(65.78%) 

 Mortalidade cirúrgica 0 0 0 0 

 Óbitos no seguimento 11 (68.8%) 11 (73.3%) 11 (57.9%) 33 
(66%) 

  Com evidência de 
doença 

10 (62.5%) 12 (80%) 13 (68.4%) 35 
(70%) 

Todos os pacientes 
ressecados 

    

   Sobrevida Global 
(meses) 

32.3 20.6 72.5 30.8 
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   Sobrevida Livre de 
Doença (meses) 

31.0 22.6 Não avaliável ** 44.4 

 

* Valor de p (com morbidade X sem morbidade = 0.01) 
** pois menos de metade dos pacientes tinham evoluído ao óbito 
 
Nota: Valores de p ≥ 0,05 para todas as comparações (Compartimental Negativo versus 
Compartimental Positivo, Compartimental Negativo versus Não Compartimental e 
Compartimental Positivo versus Não Compartimental) 
 
 
 
 
 
 
 
7. DISCUSSÃO  

 

São esperados 10.660 novos casos e 3.820 mortes por sarcomas de partes 

moles nos Estado Unidos da América em 2009: 40% destes estão localizados no 

tronco e retroperitônio (American Cancer Society, 2008). 

O prognóstico nos pacientes portadores de sarcoma de partes moles depende 

de vários fatores, incluindo idade, diâmetro tumoral, grau de diferenciação 

histológica e estadiamento tumoral. (Doussal, V. et al., 1996; Coindre JM, et al., 

2001) Fatores associados a um mau prognóstico incluem idade acima de 60 anos, 

diâmetro superior a 5 cm e alto grau de diferenciação histológico. (Vraa, S. et al., 

1998). 

O tratamento cirúrgico dos sarcomas de retroperitônio requer a ressecção 

completa do tumor preservando as demais vísceras não invadidas. A ressecção 

completa é frequentemente difícil para os sarcomas de retroperitônio devido ao seu 

grande diâmetro e localização anatômica. (Heslin, M. J., 1997; Anaya, D. A.; Lev, D. 

C.; Pollock, R. E. 2008) 

Pacientes portadores de sarcomas retroperitoneais de alto grau tem 

prognósticos pior em comparação as mesmos tumores em outras localizações, em 

parte pela dificuldade em se conseguir uma ressecção completa e também as 

limitações locais as doses de radioterapia. (Brennan, M. et al. 2005; Lewis, J. J.  et 

al. 1998). 

O Instituto Nacional de Câncer do Brasil por ser uma instituição de referência 

nacional tem hoje a maior serie sul-americana. Interessante notar que a maior série 



 
 
 

 

63

mundial publicada, se encontra nos Estados Unidos no Hospital Memorial Sloan 

Kettering de Nova York, que embora publicada com 500 pacientes teve somente 278 

efetivamente operados.  Na comparação com outros estudos semelhantes exibidos 

na quadro 7 nota-se que, embora nossa radicalidade tenha sido semelhante, nossa 

sobrevida geral em 5 anos foi a menor, o que foge a lógica e nos faz tentar achar 

uma explicação para este fato.  

 

 

 

 

 

Quadro 7: Comparativos entre as séries publicadas em seu números de pacientes, 

radicalidade cirúrgica e sobrevida em 5 anos 

 

Autor Ano 

Número 

de 

pacientes 

Ressecção 

Completa % 

R0 

Sobrevida 

Global em 

5 anos 

Localidade 

Kinne et al.  1973 34 32 41 US,MH 

Cody et al. 1981 158 49 40 US,MSKCC 

McGrath et al. 1984 47 38 70 US,MCV 

Karakousis et al.  1985 68 27 64 US,RPC 

Kinsella et al.  1988 35 60 40 US,NCI 

Jaques et al.  1990 114 69 74 US,MSKCC 

Zoring et al. 1992 51 59 35 Alemanha 

Karakousis et al.  1995 88 95 66 US,RPC 

Kilkenny et al.  1996 63 78 56 US,UF 

Lewis et al.  1998 500 80 70 US,MSKCC 

Herman et al.  1999 70 67 40 Polônia 

Santos 2010 91 55,3 32 INCA - RJ 
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Já na análise quanto ao grau de diferenciação celular, nota-se uma sobrevida 

semelhante (quadro 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8: Grau de diferenciação tumoral e sobrevida em estudos de sarcomas do 

retroperitônio 

 

Autor/Ano 
Número 

de pacientes 

5 anos 

de sobrevida 

Grau 1 

5 anos 

de sobrevida 

Grau 2, 3 

Zorig et al. 1992 51 69% 16% 

Singer et al. 1995 83 92% 46% 

Karacousis et al. 1996 87 88% 48% 

Herman et al. 1998 70 62% 30% 

Santos 2010 (INCA-RJ) 91 84% 39% 

 

Para explicar estas diferenças existem algumas pistas. 

O acesso ao sistema de saúde no Brasil ainda é dificil, especialmente a 

medicina preventiva e ao tratamento de alta complexidade, o que faz muitas vezes 

os pacientes chegarem aos centros de alta complexidade em oncologia (CACON) já 

com diagnóstico de tumores avançados, como se vê nesta análise onde 91,2% dos 

pacientes se apresentavam já com massa abdominal ou dor . 



 
 
 

 

65

No estadiamento TNM dos sarcomas de partes moles (UICC,2004) os do 

retroperitônio são considerados profundos (T1b ou T2b). Não houve metástases 

linfonodais (N0), o menor tumor tinha 6 cm, 20 pacientes eram de baixo grau (G1) e 

54 pacientes eram de médio e alto grau (G2 + G3), portanto 20 pacientes estavam 

no estagio IB e 54 no estagio III, p < 0,001. 

O grau de diferenciação celular é um conhecido fator de mau prognóstico, o que 

pode ter contribuído para a baixa sobrevida dos nossos casos, dado o fato que 

41.8% (38) dos pacientes eram G3. O baixo grau é tão importante que quando se 

compara G1+G2 versus G3+GX, p= 0,001 ou G1 versus G2+G3+GX, p <0,001,a alta 

significância é mantida para uma melhor sobrevida (Tabela 1) e a sobrevida mais 

que dobra na comparação dos pacientes ressecados G1 e G2+G3 (Quadro 8). 

Quando se avalia o diâmetro tumoral mediano (20,5 cm) de nossos pacientes 

e especificamente levando em conta a área aproximada da sua superfície tumoral, 

que pode ser estimada pelo cálculo aproximado da área de superfície de uma esfera 

pela fórmula 4¶.R2 (Bevilaqua et al., 1991) encontra-se a área média de 1320 cm2, o 

que em nossa opinião inviabiliza o completo estudo microscópico das margens 

cirúrgicas uma vez que uma lamínula de microscópio possui 1 cm2, não garantindo 

portanto que todos os limites tenham sido analisados ou estejam realmente livres. 

Além do que a margem anterior tende a ser maior do que a posterior, local da 

origem tumoral que é importante na tática oncológica, anatomicamente limitada 

pelos grandes vasos, coluna vertebral e musculatura lombar, levando à margens 

exíguas e eventualmente a ruptura tumoral posterior.  

Isto se confirma uma vez que a maioria dos pacientes sofreu ressecção 

multiorgânica (72,4%) com a ressecção de 124 órgãos em associação com uma 

baixa taxa de invasão ao estudo microscópico (33,9%) o que sacrificou, por 

exemplo, 30 rins sendo que somente três apresentavam invasão tumoral (10%), 

sendo, portanto 27 rins sacrificados desnecessariamente, o que teve impacto na 

morbidade cirúrgica, p = 0,01 (tabela 3).  Como se trata de análise histopatológica 

retrospectiva não se pode avaliar se estes órgãos tinham seus pedículos vasculares 

comprometidos e por isso foram ressecados, caracterizando uma ressecção por 

necessidade, embora não estivessem invadidos diretamente, mas não havia esta 

descrição nas análises histopatológicas, nem nas descrições cirúrgicas. 
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Em paralelo,  embora o cirurgião tenda a ser menos restritivo na ressecção de 

órgão duplo, como o rim,  se deva diferenciar a invasão da cápsula de Gerota da 

invasão renal efetiva. 

Uma revisão rigorosa dos exames de imagem, do tempo cirúrgico, da 

quantidade de sangramento e da indicação da ressecção estendida não pode ser 

feita com consistência cientifica retrospectivamente sobre os 16 anos de coleta de 

dados da série, devido às diferenças técnicas importantes ocorridas através dos 

anos. Hoje em dia uma avaliação multiprofissional, especialmente com o radiologista 

anteriormente a cirurgia pode diminuir o numero de órgãos não invadidos 

ressecados.  

O tamanho do tumor é um fator prognóstico importante tanto para recidiva 

quanto para sobrevida. Em nossa série provavelmente devido ao grande diâmetro 

tumoral médio isto não ocorreu embora tenha beirando a significância na análise 

multivariada com p = 0,053.  

Esta dificuldade de conseguir uma margem adequada de tecido não tumoral 

junto às estruturas nobres do retroperitônio se confirma especialmente quando 

analisando a literatura atual 30 de nossos pacientes (33,0%) eram portadores de 

sarcomas gigantes do retroperitônio com diâmetro maior ou igual a 25 cm (Doglietto 

et al., 1997). Especialmente ao se considerar que na serie do MSKCC o ponto de 

corte no tamanho da lesão para bom prognóstico foi de 10 cm e em nossa serie 

somente 13 pacientes (14,3%) tinham tumor igual ou menor que 10 cm (Lewis et al., 

1998) que naquela análise correscondia a 28,8% dos casos. Na classificação TNM 

(UICC, 2004), o ponto de corte para o diâmetro é de 5 cm e não há nesta série 

nenhum paciente com um tumor deste tamanho ou menor. 

Quanto à avaliação do tempo de cirurgia este não teve impacto na sobrevida 

dos pacientes ressecados, pois não se encontrou uma associação clara entre o 

tempo de cirurgia e a sobrevida dos pacientes, pois ela se mostrou uma variável que 

não respeita um gradiente progressivo ou regressivo, conforme visto no gráfico 9 da 

análise do tempo de cirurgia em quartis. Ou seja, se um paciente teve uma cirurgia 

rápida, isto na maioria dos casos significou que o tumor era irressecável, sendo 

realizada somente uma biópsia e nos casos de cirurgia mais longas, na maioria das 

vezes, significou uma ressecção multiorgânica, o que também aumentou a 

morbidade (Pisters PW et al, 2009) . 
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Curiosamente a hemotransfusão foi um fator prognostico significante na 

análise univariada e muito próximo a significância da análise multivariada para 

sobrevida, independente do tempo de cirurgia. Isto significa a nosso ver que a 

hemotransfusão não sofreu um viés pela duração da cirurgia e sim teve seu próprio 

papel prognóstico, fazendo crer em fatores imunológicos específicos à 

hemotransfusão como visto em outras neoplasias malignas. (Ojima T et al., 2009; 

Wang CC et al., 2009; Ueda M et al, 2009 ; Rosenberg S. A.; et al. 1985) 

A avaliação da invasão dos órgãos adjacentes quanto a sua ressecção é feita 

individualmente por cada um dos 14 cirurgiões do serviço, todos com grande 

experiência em cirurgia oncológica. Assumindo que não se realizem ressecções 

indiscriminadas, é inevitável aceitar que a avaliação cirúrgica da real invasão tumoral 

é falha mesmo em um grupo experiente. Isto provavelmente se deve às limitações 

dos sentidos e seu grau de subjetividade. Tais limitações também se mostram na 

avaliação da viabilidade vascular do cólon na cirurgia colorretal, na detecção de 

nódulos hepáticos através da palpação, dentre outras. Possivelmente intencionando 

diminuir a chance de recidiva o cirurgião toma a posição de “ In dúbio pro neo ”.  

Talvez devido à cultura cirúrgica da época o cirurgião tenha tendido da considerar a 

cirurgia não compartimental como R1 (com doença microscópica residual), como se 

pode notar na tabela 3, o que provavelmente não era o caso, pois não houve a piora 

na sobrevida esperada e a taxa de recidiva foi semelhante entre os grupos. 

Ao comparar os grupos “Compartimental Positivo”, “Compartimental Negativo” 

e “Não Compartimental”, visando identificar semelhanças entre eles para que ao se 

eliminar possíveis vieses, se possa determinar se a diferença encontrada entre eles 

se deve principalmente a atitude cirúrgica tomada em cada grupo, ou ao fato de 

seus pacientes não serem comparáveis.  

A taxa de recidiva foi equivalente nos grupos compartimental positivo, 

compartimental negativo e não compartimental, mas a morbidade foi maior no grupo 

de ressecção compartimental devido provavelmente a ressecção multiorgânica. O 

tamanho tumoral é um fator importante na recidiva tumoral na literatura, mas em 

nossa série não foi significante provavelmente devido ao grande diâmetro tumoral 

mediano de nossos pacientes.  

Nosso desafio é tentar explicar a pior sobrevida do grupo compartimental 

negativo, o que contradiz nossas expectativas cirúrgicas tradicionais. A explicação 

provável é que nestas ressecções multiorgânicas o possível ganho na radicalidade 
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foi perdido com o aumento da morbidade e da hemotransfusão. Este seria mais um 

argumento em favor da preservação dos órgãos adjacentes não invadidos. 

Encontra-se diferenças significantes entre os grupos em relação à ressecção de 

órgãos em associação, hemotransfusão, tempo de cirurgia, taxa de re-ressecção  e 

morbidade. Ao analisar estes dados, se pode interpreta-los como características 

esperadas, pois não há órgãos ressecados em associação no grupo não 

compartimental e consequentemente um menor tempo cirúrgico é esperado, assim 

com uma menor taxa de hemotransfusão e morbidade. Esta comparação entre os 

três grupos mostra que eles são homogêneos e estatisticamente comparáveis. A 

taxa de recidiva foi semelhante entre eles, mas a morbidade foi maior nos grupos de 

cirurgia compartimental, seja ela positiva ou negativa (Tabela 3). 

Não é difícil de especular porque houve uma tendência a um pior resultado no 

grupo Compartimental Positivo, especialmente quando os grupos são homogêneos. 

Isto se deve provavelmente as características de invasividade e disseminação 

destes tumores (Nathan H et al., 2009) e ao maior número de pacientes G3, o que a 

nosso ver também justifica o maior número de re-ressecções.  

Por outro lado todos esperariam uma sobrevida melhor nos pacientes que foram 

submetidos a uma cirurgia Compartimental Negativa, devido a sua maior 

radicalidade esperada, especialmente ao se considerar somente os pacientes R0, 

onde paradoxalmente alcançou a pior sobrevida, tanto na análise individual (p = 

0,03) ou em conjunto com o grupo compartimental positivo (p = 0,04) (tabela 1), 

possivelmente por esta vantagem teórica ter sido prejudicada pelo aumento da 

morbidade e da hemotransfusão.  

Somente ocorreram óbitos nos casos de biópsias (n=4) ou de cirurgias 

compartimentais negativas (n=2). 

O grupo de Não Compartimental teve uma melhor sobrevida, mesmo nos 

paciente R0 e isto é mais um argumento em favor de se fazer um esforço em 

conservar órgãos não evidentemente invadidos. 

O poder de nosso estudo (Dupont e Plummerr, 1997) é de 59,7% para 

detectar como sendo estatisticamente significativa a diferença entre o tempo de 

sobrevida mediano nos pacientes com cirurgia não compartimental (48 meses) 

versus os de cirurgia compartimental positiva (34 meses) e de 49,7% para detectar 

diferença estatisticamente significativa entre os tempos de sobrevida dos pacientes 

com cirurgia não compartimental (48 meses) versus os de cirurgia compartimental 
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negativa (34 meses). O que pode ser considerado baixo, mas ao se considerar a 

raridade tumoral talvez seja o máximo que se possa conseguir nesta doença 

específica.  

O conceito físico de cirurgia compartimental no retroperitônio não parece ser 

aplicável para nós, pois não há limites anatômicos claros e por estes tumores não 

respeitarem limites orgânicos  

A invasão de órgãos adjacentes não se mostrou até o momento um fator 

prognóstico independente que se poderia aplicar aos sarcomas do retroperitônio 

devido a sua posição anatômica. Nesta série, não houve vantagem na ressecção de 

órgãos em associação quando não invadidos, devendo somente ser ressecados em 

conjunto quando a invasão tumoral seja suspeitada após avaliação criteriosa. O 

diagnóstico precoce e o baixo grau de diferenciação celular e a ausência de 

hemotransfusão desnecessária no intra-operatório são provavelmente os principais 

fatores prognósticos associados à sobrevida no longo prazo. Devido ao 

desconhecimento dos fatores predisponentes e da baixa frequência destes tumores, 

fica impossível estabelecer um programa de detecção precoce adequado. Por outro 

lado o cirurgião e o anestesista tem papel fundamental no tratamento e prognóstico 

buscando a ressecção radical R0, evitando a hemotransfusão intraoperatória 

desnecessária e realizando a re-ressecção sempre que possível.  

Por conseqüência desta análise, no serviço de cirurgia abdomino-pélvica do 

INCA não mais se recomenda a cirurgia compartimental por principio. 

Pacientes com tumores de alto grau (G3) maiores que 5 cm de diâmetro, tem 

maior tendência a recidiva local e a distância e seriam elegíveis a estudos clínicos 

prospectivos em tratamentos complementares adjuvantes como a quimioterapia, 

terapia molecular ou imunoterapia. A incidência dos sarcomas de retroperitônio é 

muito baixa, e seu prognóstico na maioria dos casos ruim, estando nestes estudos à 

possibilidade de um aumento na sobrevida, o que até o momento não aconteceu 

(Sarcoma Meta-analysis Collaboration, 1997). 
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8. CONCLUSÃO 
 

 

Neste estudo de 91 pacientes operados no INCA, não houve aumento de 

sobrevida ou diminuição da taxa de recidiva na cirurgia compartimental com 

ressecção de órgãos adjacentes em associação. 

A cirurgia compartimental tanto positiva como negativa, ou seja, com ou sem 

os órgãos contíguos invadidos não melhorou o controle tumoral e aumentou a 

morbidade, piorando a sobrevida nestes casos. 

O conceito de cirurgia compartimental não pode ser transportado dos 

sarcomas de extremidade ao retroperitônio, pois não há espaços compartimentais 

reais nesta localização. Presumivelmente, em grandes massas, esta deva ser 

realizada somente por necessidade e não por princípio. 

Os fatores prognósticos clássicos como a ressecção radical, grau de 

diferenciação celular, hemotransfusão e re-ressecção foram validados neste estudo.  

No momento, somente a ressecção completa de pequenos tumores, de baixo 

grau, evitando hemotransfusões intraoperatórias desnecessárias e realizando a re-
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ressecção em caso de recidiva ou persistência de doença se poderá garantir uma 

melhor sobrevida. no longo prazo, devendo estes parâmetros ser perseguidos 

sempre que for possível. 
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Apêndice 1 
 

Sarcomas do Retroperitônio 
 

Nome:  
 
Matrícula: Data:     /        / 
 
Sexo: 

M F 
  
Idade :  
 
Raça: 

Branca Negra Parda 
 
História familiar de câncer : 

Sim Não 
 
Sintomas: 
Assintomática Massa Dor 
 
Laparotomia: 

Sim Não 
R0 Motivo: 
R1  
R2  

 
Exame pré-operatório 

US TC RNM 
  

 
 
Tipo de Cirurgia: 
 
 

 
 
Tipo histológico:  
 
Maior diâmetro do Tumor :          cm 
 
Grau de diferenciação: 
GX G1 G2 G3 G4 

 
Hemotransfusão: 

Data da cirurgia: /        / 

Tempo de Cirurgia: Min 
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Não Sim 
 ml 
 
Ressecção de órgãos associados: 

Rim Pulmão Estômago Baço Pâncreas Adrenal 
 
Complicação: 

Sim Não 
Tipo: 
 
Tratamento adjuvante: 

RxT QT 
  
  
  
 
Recidiva: 

Não Sim 
 Meses 
 
Re-ressecção: 

Não Sim 
 R0 
 R1 
 R2 
 
 
Última consulta: Data: 
Com evidência de doença Sem evidência de doença 

 
Sobrevida:  
Data do Óbito:  
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Apêndice 2: Planilha Completa  dos Dados 
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Apêndice 3: Aprovação do Comitê de Ética 
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Apêndice 4: Artigo Mestrado Revista do Colégio Bras ileiro de Cirurgiões Vol. 
32 - Nº 5, Set. / Out. 2005 
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Apêndice 5: Artigo de revisão Revista Brasileira de  Cancerologia 2007; 53(4): 
443-452 
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Apêndice 6: Artigo da Tese de Doutorado World Journ al of Surgery : Volume 
34, Issue 11 (2010), Page 2773.  
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Apêndice 7: Resultados preliminares apresentados no  2º Congresso 
Internacional de Controle do Câncer em novembro 200 7 
 

 


