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A Oeste tudo de novo

In the West everything again

Caros colegas

Somos chegados mais uma vez ao ponto alto da vida da nossa Sociedade, o seu Congresso Nacional.
Mantém-se o esforço por descentralizar a sua localização mas sem descurar as condições logísticas que uma 

organização desta envergadura exige. Vamos uma vez mais estrear um Centro de Congressos recentemente inau-
gurado, localizado numa zona central do país e que oferece as melhores condições de instalação e acessibilidade 
a todos os cirurgiões portugueses.

A prova da vitalidade e importância que o Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa de Cirurgia tem na 
vida da comunidade cirúrgica portuguesa é que mais uma vez se bateu o recorde de comunicações livres, vídeos 
e posters submetidos.

O enorme trabalho de classificação e selecção de todas estas comunicações ficou a cargo de júris constituídos 
essencialmente pelos diferentes Capítulos da Sociedade, que também tiveram a responsabilidade de organizar a 
maior parte das sessões científicas.

Há centenas de colegas envolvidos na organização das sessões do Congresso que tentámos que proviessem de 
todos os Serviços de Cirurgia do país.

Mais uma vez teremos entre nós várias figuras importantes da Cirurgia Mundial que connosco partilharão 
saberes e experiência.

Haverá uma plêiade de Cursos pré Congresso que abordarão a maior parte das vertentes da nossa especiali-
dade, muitos deles com componente prático.

A participação da Indústria, tão importante para a viabilidade económica da SPC, também parece estar a 
ultrapassar a gravíssima crise dos últimos anos.

A organização do Congresso Nacional exige um enorme esforço para que todos somos chamados a contribuir, 
mas não pode esgotar a actividade da Sociedade nem da sua Direcção.

Página da 
Sociedade Portuguesa de Cirurgia

Nuno Abecasis
Secretário Geral da Sociedade Portuguesa de Cirurgia
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A manutenção e expansão da Revista, o desenvolvimento do site, a realização e patrocínio de reuniões cientí-
ficas e cursos profissionais e uma preocupação crescente com a qualidade da formação dos internos de Cirurgia 
Geral são alvo do esforço quotidiano de quem está à frente da Sociedade. Também em relação a estes assuntos 
haverá desenvolvimentos e novidades que serão apresentados e discutidos no próximo Congresso.

A Sociedade Portuguesa de Cirurgia é cada vez mais uma sociedade aberta e inclusiva em que o contributo 
de todos é solicitado e acolhido. O nosso Congresso espelha a qualidade da actividade cirúrgica nacional. 

É com a maior alegria que vos convoco para a reunião magna da Cirurgia portuguesa.
Em Março
Na Figueira da Foz

Correspondência:

NUNO ABECASIS
e-mail: nunoabecasis@sapo.pt
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Tive o privilégio de ser convidado pela Sociedade Portuguesa de Cirurgia para ser o Presidente de Honra do 
XXXV Congresso Nacional.

Por razões várias, da minha vida particular, não me foi possível estar presente no XXXIV Congresso e, por 
isso, não posso estabelecer comparações fundadas; foi com enorme prazer que vi o grande número de jovens 
congressistas, entusiasmados e participantes, que vi salas cheias com assistência envolvida na discussão e, aqui 
sem surpresa, um alto nível científico.

Estas considerações vieram mostrar-me a razão que já acreditava ter quando afirmei, conforme escrevi na 
“Mensagem do Presidente de Honra” …O papel de um cirurgião (em treino ou já com o treino terminado) não 
se limita à actividade clínica diária; faz parte das nossas obrigações o permanente estudo, a auto-educação con-
tínua e a contribuição para a educação dos colegas que nos rodeia e, como corolário destas obrigações, a trans-
missão e avaliação científica das nossas experiências… …O cirurgião isolado estagna e, cada vez mais, é uma 
“espécie em via de extinção” até porque também, mais e mais, sobretudo em países pequenos como o nosso, a 
prática clínica deverá progredir, tão depressa quanto possível, em nome da Qualidade, para uma prática de grupo, 
multidisciplinar e, dentro do razoável, especializada, articulando-se em rede com os grupos que actuarão de 
forma mais “básica”…

Houve também discussões sobre Educação e Treino, outro dos meus temas favoritos; aí foi com satisfação 
que me pareceu estar-se a estabelecer consensos sobre pontos básicos que só poderão elevar mais o nosso nível 
profissional. Parafraseando-me outra vez: 

… A obrigatória formação contínua leva a que todos nos devamos articular cientificamente, de preferência 
dentro da estrutura mais indicada para isso, a Sociedade Portuguesa de Cirurgia. É a esta que cumpre fazer a 
coordenação das acções de formação, se necessário em articulação com as outras Instituições como Faculdades, 
Hospitais e Sociedades ou Grupos Nacionais e Internacionais, e que tem de ser o dialogante preferencial com o 
Ministério da Saúde ou mesmo, se necessário, com o Ministério da Educação e do Ensino Superior.

Mais do que nunca a Sociedade Portuguesa de Cirurgia tem suprido o papel – que deveria ser o principal  
e o mais empenhado – do Ministério da Saúde, no que respeita às obrigações de formação dos Internos. Deve 
ser o Ministério a providenciar o programa base e a custear grande parte das acções de formação; os tempos  
não estão fáceis, é um facto, mas a escolha, infeliz, de formar médicos que vão trabalhar a “custo zero de  
formação” para o estrangeiro (tal como muitos outros profissionais) não entrou na compreensão dos  
governantes…

Editorial
J. M. Schiappa

MD, FACS, PhD (H), Edit. Emer.
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Houve uma outra inovação, que me deu muito prazer. Por ideia do Presidente, Prof. Jorge Maciel, foi intro-
duzido, na Cerimónia de Abertura, um cerimonial de que estávamos necessitados; o uso, por parte dos vários 
cirurgiões envolvidos, Presidente de Honra, Sócios Honorários agraciados, Novos Sócios Titulares, Presidentes 
dos vários Capítulos e Direcção da Sociedade, de vestes formais, distintivas e a prestação de um “Juramento de 
Honra” pêlos Novos Sócios Titulares, acompanhados pêlos presentes. Gostei! Não só pela coincidência da Honra 
com a ocasião mas também pela necessidade da introdução de um ritual de formalismo que esteja ligado à serie-
dade dos vários actos e à credibilidade e prestígio que a nossa Sociedade merece.

Com o convite para a Presidência de Honra vinha o compromisso de apresentar um tema na sessão de aber-
tura. Deveria ser um tema de índole geral, de interesse para a parte da assistência não médica, mas ligado à 
Cirurgia. De entre os assuntos que poderiam ser abordados e que, simultaneamente, são do meu interesse, esco-
lhi a Qualidade em Cirurgia.

Trata-se de um tema pouco abordado e considerado por muitos, de menor interesse. No entanto, cada vez 
mais, é a base da maior parte do nosso trabalho, sobretudo nestes tempos de “eficiência”, “eficácia”, “controles” 
e “contabilizações de trabalho”.

Como clarificado, a Qualidade torna tudo mais barato! É mais barato fazer tudo bem à primeira do que ter 
que repetir ou corrigir. A Qualidade tem de ser interiorizada e temos de, tanto quanto possível e o mais rapida-
mente que conseguirmos, tomar em mãos o seu controle. Não é mais possível deixá-la ao sabor de novos “Espe-
cialistas” em Qualidade ou de instituições externas à Cirurgia, mesmo que oficiais e governamentais. Sempre que 
assim sucede, as soluções e as imposições são as piores opções para os profissionais.

Da parte dos restantes envolvidos, doentes, especialistas, instituições e pagadores, as visões da Qualidade são 
tão diferentes e tão opostas, por vezes, que se torna difícil conseguir idealizar uma situação em que haja concor-
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Correspondência:

JOSÉ MANUEL SCHIAPPA
e-mail: schiappa.lund@net.vodafone.pt

dância de opiniões para a obtenção da Qualidade Total; como participantes privilegiados neste quadro, cumpre-
-nos actuar quanto antes como “mediadores”.

A Qualidade tem inúmeras facetas mas duas há mais marcantes: a instituição de passos que nos garantam 
melhor segurança e menor dependência da memória e a instituição da Padronização. Esta última é muito impor-
tante mas não pode ser encarada de um modo fundamentalista que leve à estagnação.

Outro ponto importante e, cada vez mais, em discussão relaciona-se com a Especialização, com o volume 
Institucional e com o volume de casos de cada cirurgião. Por vezes a discussão alarga-se de modo a ficar esquecida 
a realidade de cada Instituição, bem como a dimensão do nosso país. Está demonstrado que o grande volume de 
casos, Institucional, de grupo ou individual, é factor positivo para os resultados, não tanto, talvez, por si próprios 
mas pelo que levam quanto a padronização e a protocolização; o chamado “Processo de Cuidados”.

Por outro lado, a Qualidade não beneficia de algo que é, infelizmente, tão comum entre nós: recriminações 
e acusações. É sempre negativo seguir um caminho que não leva à percepção do que se passou e de quais as suas 
causas; só desse modo é possível minimizar, futuramente, o erro, a falha, a falta de Qualidade. Já é positivo e 
benéfico para toda a implementação de Qualidade, com os consequentes bons resultados e benefícios de segu-
rança, a continuidade de aplicação do chamado “Círculo de Demming”; trata-se de, permanentemente, verificar 
tudo o que se faz, perceber o que é menos eficiente, entender o que é necessário modificar e aplicá-lo. Isto  
corresponde também a outra ferramenta que é obrigatório aplicar: a auditoria externa.

Tudo o mencionado, adicionado de um bom sistema de colecção de dados, permite uma avaliação perma-
nente, com a consequente melhoria. No fundo, também aqui, como em tantas outras áreas, é necessário modi-
ficar comportamentos, interiorizando uma nova Cultura e forma de estar. 
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Doença de Crohn e cirurgia – Casuística  
do Serviço de Cirurgia Geral do CHAA

Crohn’s Disease and Surgery  
– A General Surgery Department Casuistry 

Diana Teixeira1, Paula Costa2, Vítor Costa2, Carlos Alpoim3, Pinto Correia4

1 Interna Cirurgia CHAA; 2 Assistente Hospitalar CHAA; 3 Consultor CHAA; 4 Director Serviço Cirurgia

RESUMO
Introdução: A história natural da DC é a progressão, ao longo do tempo, para complicações estruturais do tubo digestivo (estenoses 
e fístulas) que se traduzem em hospitalizações e cirurgias. O objetivo deste estudo foi proceder a uma análise estatística dos doentes 
com diagnóstico de DC e necessidade de tratamento cirúrgico. Métodos: Foram analisados 74 pacientes com diagnóstico de DC, 
submetidos a tratamento cirúrgico, no que concerne a dados demográficos e da intervenção cirúrgica/reintervenção. Resultados: 59% 
dos pacientes são do sexo feminino (n = 44), com mediana da idade à data do diagnóstico de 30 anos. O padrão mais frequente foi o 
estenosante (46%, n = 34). A localização ileo-cólica da patologia foi a mais prevalente (47,3%, n = 35) Foram efetuadas 19 ileocolec-
tomias direitas (45,2%), 10 enterectomias segmentares (23,8%), 6 drenagens de abcessos perianais (14,3%), 4 fistulotomias perianais 
(9,5%), 1 drenagem de abcesso perianal com operação tipo Hartmann (2,4%), 1 esfincterotomia lateral interna (2,4%) e 1 estenoso-
plastia (2,4%). O tempo médio de internamento foi de 15 dias [1;45]. O padrão mais agressivo é o penetrante, sendo que 68,8% dos 
pacientes foram operados 1 ou 2 vezes e 33,3% operados 3 ou mais vezes. Doentes com quadro de perfuração apresentaram maior 
número de reoperações. Conclusões: O tratamento cirúrgico na DC torna-se necessário se sintomas refratários à terapêutica clinica 
ou complicações agudas/crónicas. A opção de cirurgia mínima é o tratamento goldstandard. Na casuística apresentada, o padrão pene-
trante e o quadro de perfuração intestinal livre parecem ser fatores importantes na recidiva da doença de Crohn.

Palavras chave: Doença de Crohn, cirurgia, recidiva.

ABSTRACT
Introduction: The natural history of DC’s progression, over time, is structural complications of the digestive tract (stenosis and fistu-
las) that result in hospitalizations and surgeries. The aim of this study was to conduct a statistical analysis of patients diagnosed with 
CD and need for surgical treatment. Methods: We analyzed 74 patients with CD who underwent surgical treatment with regard to 
demographic data and surgical intervention/reintervention. Results: 59% of patients were female (n = 44), with median age at diag-
nosis of 30 years. The most common pattern was stenotic (46%, n = 34). The ileo-colic pathology location was the most prevalent 
(47.3%, n = 35). We performed 19 right ileocolectomias (45.2%), 10 enterectomies 10 (23.8%), 6 perianal abscess’s drainage (14,3%) 
4 perianal fistulotomies (9.5%), 1 perianal abscess drainage with Hartmann operation (2.4%), one internal lateral sphincterotomy 
(2.4%) and 1 stricturoplasty (2.4%). The average hospital stay was 15 days [1, 45]. The more aggressive pattern is penetrating, with 
68.8% of patients were operated 1 or 2 times and 33.3% operated three or more times. Patients with a perforation had higher number 
of reoperations. Conclusions: Surgical treatment in DC becomes necessary if refractory to clinical treatment or acute/chronic com-
plications symptoms. The goldstandard is minimum surgery. In our data, the penetrating pattern and free intestinal perforation seem 
to be important factors in relapse of Crohn’s disease.

Key words: Crohn’s Disease, surgery, relapse.
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no horizonte temporal de Janeiro 2009 a Dezembro 
2012. Elaborou-se uma base de dados, cujos parâme-
tros analisados foram: idade, género, história fami-
liar, hábitos tabágicos, padrão, sintomas, indicação 
cirúrgica, procedimento cirúrgico, tempo de inter-
namento, recidiva sob a forma de re-intervenção e 
manifestações extraintestinais. Procedeu-se à análise 
demográfica e caraterização da população em estudo. 
Com relação ao motivo da primeira cirurgia (aplicada 
aos casos de doença complicada com necessidade de 
intervenção urgente ou de falência do tratamento 
médico) os pacientes foram divididos em dois gru-
pos: o primeiro grupo com diagnóstico de perfuração 
e o segundo grupo, sem perfuração. Posteriormente, 
determinou-se quais os fatores associados à necessi-
dade de intervenção cirúrgica na DC. 

Os dados obtidos foram inseridos no programa 
SPSS 17 e avaliados estatisticamente para valores de p 
estatisticamente significativo se <0,05.

RESULTADOS

Dos 74 com DC, 59% são do sexo feminino (n = 44)  
e 41% do sexo masculino (n = 30). A mediana da 
idade à data do diagnóstico da patologia foi de 30 
anos. Dos doentes analisados, 34% (n = 25) eram 
fumadores.

Em relação ao padrão anatomoclínico, o mais fre-
quente foi o estenosante (46%, n = 34) sendo o pene-
trante o menos frequente (20%, n = 15). A localização 
ileocólica da patologia foi a mais prevalente (47,3%, 
n = 35) (tabela 1).

No que concerne as manifestações clínicas, a dor 
abdominal (85,1%), a diarreia (60,8%) e as náuseas/ 
/vómitos (30,1%) foram os mais predominantes 
(figura 1). A nível extra-intestinal, a artrite (20,3%) 
e as alterações orais, como estomatite aftosa (5.4%) 
foram os mais reportados.

Dos 74 doentes com DC, 56,7% (n = 42) neces-
sitaram de tratamento cirúrgico. Foram efetuadas 
19 ileocolectomias direitas (45,2%), 10 enterecto-
mias segmentares (23,8%), 6 drenagens de abcessos 

INTRODUÇÃO

A doença de Crohn (DC) é uma doença progres-
siva que se subdivide em 3 fenótipos: inflamatório, 
estenosante e penetrante. No momento do diagnós-
tico a maioria dos doentes tem doença inflamatória. 
No entanto, a história natural da DC é a progressão, 
ao longo do tempo, para complicações estruturais do 
tubo digestivo (estenoses e fístulas) que se traduzem 
em hospitalizações e cirurgias. Em algumas séries, 50 
e 70% necessitará de cirurgia durante a evolução da 
doença e destes, cerca de 33 a 82% apresentará reci-
diva no follow-up do pós-operatório. (1,2). Existe, actu-
almente, evidência de que a intervenção terapêutica 
precoce com imunossupressores e biológicos, dada a 
sua capacidade de induzir cicatrização completa das 
lesões da mucosa, pode interromper a progressão 
inflamação-destruição/fibrose. A alteração da história 
natural da DC, mediada pela cicatrização da mucosa, 
associa-se a diminuição das complicações graves. No 
entanto, o curso da DC é muito variável de doente 
para doente e ainda não está definido o ponto tem-
poral exato de introdução dos imunossupressores e/
ou biológicos.

Os riscos associados a estas terapêuticas (linfomas 
e infeções oportunistas) e a dificuldade de prever, a 
nível individual, a evolução para doença complicada, 
despoletaram esforços para identificar fatores de riscos 
que permitam a estratificação dos doentes em grupos 
de baixo e elevado risco de forma a selecionar, caso a 
caso, a terapêutica mais apropriada.

Os autores do trabalho preconizaram efetuar a aná-
lise da experiência do Serviço de Cirurgia do CHAA 
no tratamento cirúrgico da DC, avaliando demogra-
ficamente a amostra e os fatores de risco clínicos even-
tualmente preditivos de complicações na DC.

MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho baseou-se num estudo retrospetivo dos 
processos clínicos referentes a doentes com episó-
dios de internamento por Doença de Crohn (DC), 
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A abordagem cirúrgica nos casos que cursaram com 
perfuração à data do diagnóstico constituiu uma con-
dição universal (13,2%, n = 5). Assim, os pacientes 
com quadro de perfuração livre necessitaram de uma 
ou duas intervenções cirúrgicas em 20% casos e três 
ou mais procedimentos em 80%, com p estatistica-
mente significativo (p = 0,003).

No que concerne à análise da recidiva da DC, 
mediante a estratificação por localização anatómica, 
verificou-se que a necessidade de 1 a 2 cirurgias ocor-
reu em 15 casos (35,7%) de doença ileocólica, 11 
casos (26,2%) de doença ileal e 5 casos (11,9%) de 
doença cólica. A doença perianal necessitou de 1 a 2 
cirurgias em 5 casos (11,9%) e 3 ou mais intervenções 
em 2 casos (4,8%). (tabela 2)

As ileocolectomias direitas (normalmente para 
doença do ileo terminal) acarretam um baixo risco de 
recidiva. 

O padrão penetrante foi relacionado com maior 
recidiva (84,6%). Dos 42 pacientes operados, 44,7% 
apresentou recidiva aos 2 anos e 57,9% aos 10 anos.

O risco de relaparotomia diminui com o aumento 
da idade à data da cirurgia (redução de 2% de risco 
por cada ano de idade), bem como com a idade à data 
do diagnóstico. (figura 2)

A idade à data do diagnóstico e a duração da sinto-
matologia estão associadas com a recidiva por locali-
zação anatómica. 

A análise multivariada demonstrou que apenas a 
idade de início da doença sintomática contribui sig-
nificativamente para a probabilidade de reintervenção 
(0.97 por ano de idade).

Os procedimentos urgentes devido a obstrução, 
perfuração livre, hemorragia grave ou megacólon 
tóxico não foram relacionados com risco de recor- 
rência.

A maioria das recidivas ocorreu ao nível da anasto-
mose, com inflamação observada numa margem em 
43,3% dos casos e em ambas as margens em 18,5% 
dos casos. Não se registou nenhum caso de tumor 
oculto.

perianais (14,3%), 4 fistulotomias perianais (9,5%), 
1 drenagem de abcesso perianal com operação tipo 
Hartmann (2,4%), 1 esfincterotomia lateral interna 
(2,4%) e 1 estenosoplastia (2,4%). O tempo médio 
de internamento aquando da intervenção cirúrgica 
foi de 15 dias [1;45]. No padrão estenosante, o tempo 
de internamento foi, em média, superior (17 dias).

No que concerne ao padrão unicamente inflama-
tório, 82,6% (n = 19) dos doentes não necessitou de 
cirurgia durante o período de estudo. No padrão este-
nosante, 37,1% (n = 13) dos casos não apresentou 
evolução e/ou indicação para tratamento cirúrgico, 
ao passo que 62,8% (n = 22) necessitou de 1 ou 2 
abordagens cirúrgicas. No padrão penetrante, 68,8%  
(n = 11) necessitou de 1 ou 2 abordagens cirúrgicas 
sendo que 33,3% (n = 2) necessitou de 3 ou mais 
abordagens cirúrgicas (p = 0,002). 

Figura 1 – Sinais e sintomas reportados na DC

Tabela 1 – Distribuição da amostra por segmento
do tubo digestivo atingido pela DC

Localização N; %

Ileocólica 35; 47.3

Ileal 24; 32.4

Cólica 5; 6.8

Anal/perineal 10; 13.5
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DISCUSSÃO

A DC é uma doença inflamatória crónica transmu-
ral idiopática. Pode acometer qualquer segmento do 
trato gastrointestinal.(2,-5, 16,19)

Figura 2 – Curva de Kaplan-Meier representativa da incidência de 
relaparatomia mediante a idade de apresentação da DC, com aumento 
do risco para idades mais jovens.

As taxas globais de recidiva patentes na nossa 
amostra encontram-se em concordância com os estu-
dos previamente publicados. Assim, a maioria das 
recidivas ocorreram ao nível das anastomoses pré- 
vias.(1,6,7,-12)

No que concerne à idade do diagnóstico da doença, 
a apresentação em idade jovem parece estar associada 
a uma taxa de necessidade de cirurgia maior, havendo 
estudos que apontam este fator como independente 
para um prognóstico pior. Este efeito deletério persiste 
na idade adulta, sendo que a idade à data da cirurgia 
ou a duração dos sintomas são menos importantes 
que a idade de início de sintomatologia. (1,6,7,-12, 15,19)

O padrão anatomoclínico normalmente está divi-
dido entre doença limitada ao intestino delgado, 
ileocólica e cólica. A maioria dos casos de doença 
proximal está associada ao envolvimento múltiplo, e 
consequentemente associada a pior prognóstico.

Greenstein et al, introduziram o conceito de 2 for-
mas clínicas de apresentação, a penetrante (cursando 
com fístula, abcesso ou perfuração livre) e a esteno-
sante. O padrão penetrante parece estar associado a 
recidiva mais precoce sendo que o padrão de recidiva 

Tabela 2 – Distribuição da amostra mediante necessidade e número de intervenções cirúrgicas segundo padrão anatomo-clínico e localização

Padrão 
Número de cirurgias

0 1 a 2 3 ou mais
Inflamatório 19 (82,6%) 4 (13,3%) –
Estenosante 13 (37,1%) 22 (62,8%) –
Penetrante 3 (18,7%) 11 (68,8%) 2 (33,3%)
Perfuração – 4 (80%) 1 (20%)

Localização
Número de cirurgias

1 a 2 3 ou mais
Perianal 5; 11,9% 2; 4,8%
Ileocólica 15; 35,7% –
Ileal 11; 26,2% –
Perianal e ileocólica 2; 4,8% 1; 2,4%
Perianal e cólica – 1; 2,4%
Cólica 5; 11,9% –
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dade de reintervenção, tal dado não foi passível de ser 
avaliado na nossa amostra uma vez que se efetuou ape-
nas uma estenosoplastia. Contudo, tal procedimento 
parece estar mais associado a recidiva pelo padrão de 
doença inerente e não tanto pelo procedimento per si. 
Deve ser primeira escolha nos casos em que a resseção 
única possa ser efetuada sem sacrifício de um grande 
segmento de delgado, tal como acontece na ileíte ter-
minal.(12,14,15,19)

Outro fator de risco descrito na literatura é o taba-
gismo, associando-se não só ao risco de desenvolver 
a doença como também de recidiva após a cirurgia.
(1-5,16,19)) Sutherland et al reportaram maior recidiva, 
aos 10 anos, nos fumadores (70% nos fumadores 
versus 41% não fumadores). No nosso estudo, não 
foram demonstradas diferenças estatisticamente sig-
nificativas, no que concerne à recidiva da doença após 
cirurgia: 47,7% nos fumadores face a 52,3% nos não 
fumadores.

CONCLUSÃO

O tratamento cirúrgico na DC torna-se necessário 
nos pacientes que apresentam sintomas refratários à 
terapêutica clinica ou desenvolvem complicações agu-
das e crónicas. 

A opção de cirurgia mínima ou limitada para o tra-
tamento da DC deve ser considerada como o trata-
mento gold standard. A recidiva após cirurgia na DC 
não implica resolução cirúrgica em virtude do trata-
mento médico de manutenção da remissão.

Na casuística apresentada, o padrão penetrante e 
o quadro de perfuração intestinal livre parecem ser 
fatores importantes na recidiva da doença de Crohn.

tende a ser semelhante ao da manifestação primária.
(2,-5, 8-11,16,19)

Na nossa amostra, reportamos um caso de fistula 
enterocutânea do sigmóide com abcesso perianal 
tendo-se optado por drenagem do abcesso e colec-
tomia tipo Hartmann. Lautenbach et al concluíram 
que a perfuração foi fator preditivo para um intervalo 
temporal menor para que ocorra recidiva da doença 
(p<0,001). Nos quadros de perfuração, constatou-se 
que ocorreu maior taxa de recidiva, com necessidade 
de cirurgia uma ou duas vezes em 80% (n = 4) e três 
ou mais vezes em 20% dos casos (n = 1) (p = 0,003). 
(2,-5, 8-11,16,19)

A maioria das recidivas ocorre ao nível da anasto-
mose com inflamação observada, na maioria dos casos 
numa só margem, normalmente a proximal. (10,11,17)

Na amostra estudada não foi encontrado nenhum 
caso de tumor oculto, fator apontado por outros estu-
dos, a maior taxa de recidiva.(18)

Com este estudo podemos inferir que apesar da 
padronização da técnica cirúrgica no nosso serviço, 
existe variabilidade inter-cirurgião, pelo que julgamos 
ser pertinente incluir este fator em avaliações poste-
riores. 

Concomitantemente parece interessante analisar o 
conceito de “cirurgia mínima”. A maioria dos cirur-
giões preconiza resseções adequadas para a DC, sem 
que para tal seja necessário obter margens histologi-
camente livres. Um estudo recente com follow-up de 
3 anos, revelou que múltiplas anastomoses em tecidos 
com inflamação parecem acarretar um maior risco de 
recidiva sintomática, a qual não foi passível de avaliar 
na nossa amostra. (2-5,16,19)

Muito embora as análises multivariadas de outros 
estudos associem a estenosoplastia a maior probabili-
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RESUMO
A evolução clínica dos tumores desmóides intra-abdominais é imprevisível. O objectivo deste estudo consistiu na análise dos resultados 
do tratamento dos doentes com tumores desmoides intra-abdominais associados a PAF, bem como o valor clínico do estadiamento 
de Church. Métodos: Estudo retrospectivo de todos os doentes operados de PAF, que nos últimos 25 anos desenvolveram tumores 
desmoides intra-abdominais. O estadiamento de Church baseia-se nos seguintes graus: I – Assintomático, <10cm, sem crescimento; 
II – Sintomas ligeiros, <10cm, sem crescimento; III – Sintomático, 10-20cm, crescimento lento; IV – Sintomas severos,  >20cm,  
crescimento rápido. Todos foram submetidos a tratamento de tipo setp-up: AINEs, tamoxifeno, quimioterapia (baseada na doxorru-
bicina) e cirurgia para tratamento das complicações. Resultados: Foram estudados 10 doentes, sendo 8 mulheres, com idade média 
de 28 anos (11-61a); análise com seguimento médio de 1 anos. O diagnóstico de tumor desmóide foi estabelecido, em média, 3 anos 
após a cirurgia. Os quatro doentes no estádio I apresentaram regressão total após o tratamento médico. Os dois doentes do estádio 
III foram submetidos a cirurgia por obstrução intestinal e fístula da bolsa ileoanal, estando atualmente assintomáticos. Foi instituída 
quimioterapia a três doentes no estádio IV, que apresentaram regressão parcial do tumor e encontram-se assintomáticos, apesar de um 
necessitar de hemodiálise. O quarto doente do estádio IV faleceu por sépsis resultante do crescimento fulminante do tumor, apesar do 
tratamento com tamoxifeno e sulindac. Conclusões: Confirmou-se o valor clínico do estadiamento de Church assim como a eficácia 
da terapêutica step-up e dos esquemas de quimioterapia baseados na doxorrubicina para os tumores em crescimento progressivo.

Palavras chave: Polipose adenomatosa familiar, Tumor desmoide, Estadiamento 

ABSTRACT
Evolution of intra-abdominal desmoids tumours is unpredictable. The aim of this study was to evaluate the management of intra-abdo-
minal desmoids tumours in a surgical unit and the clinical value of Church’s desmoid tumour staging (2005). Methods: Retrospective 
analysis of patients with PAF that undergone surgery and developed intra-abdominal desmoid tumours in the last 25 years. Church 
staging: I – asymptomatic, <10cm, not growing; II – mildly symptomatic, < 10cm, not growing; III – 10-20 cm, slowly growing; 
IV – severely symptomatic, >20cm or rapidly growing. All had conservative stepwise approach: NSAIDs, tamoxifen, chemotherapy 

* Resumo publicado na Colorectal Disease 2013;15 (Suppl.): 81 e apresentado como poster na ESCP 8th scientific and annual meeting,  
Belgrade, 2013.
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milhão por ano. Estes tumores localizam-se maio-
ritariamente na parede abdominal (50%) ou extre-
midades (40%), afectam preferencialmente o sexo 
feminino (razão fem/masc 2:1 a 5:1), e apresentam 
um pico de incidência entre os 28 e 31 anos. (1,6,1)

Os tumores desmoides nos doentes com PAF são 
cerca de 1000 vezes mais frequentes do que na popu-
lação geral, estando presentes em aproximadamente 
10% destes doentes. Estes tumores são, ao contrário 
do que acontece na forma esporádica, na sua maio-
ria intra-abdominais (80%); 10-15% originam-se na 
parede abdominal e cerca de 5% noutras localizações. 
Não parece haver nas formas associadas à PAF uma 
predilecção de género e a idade de maior incidência é 
sobreponível à da forma esporádica. (1,2,3,1).

Tem sido referido que os tumores desmoides sur-
gem com maior frequência quando as mutações se 
localizam nos codões distais do gene APC. (8,9) 

Os tumores desmoides intra-abdominais em doen-
tes com PAF têm um comportamento evolutivo 
imprevisível; alguns crescem rapidamente, muitos 
mantêm-se estáveis, enquanto outros regridem após 
terapêutica médica ou mesmo espontaneamente. (2)  
Estes tumores são desprovidos de capacidade de metas-
tização, mas podem ser localmente agressivos, apre-
sentando um padrão de crecimento infiltrativo com 
envolvimento de estruturas adjacentes e um elevado 
índice de recorrência local após excisão cirúrgica (3). 

A raridade destes tumores, a sua heterogeneidade 
clínica e a inexistência de uma modalidade terapêu-
tica genericamente eficaz, fazem com que o seu tra-
tamento seja controverso e que a adopção terapêutica 
mais indicada para cada doente se revista de grande 

INTRODUÇÃO

A Polipose Adenomatosa familiar (PAF) é um 
síndrome hereditário, com modo de transmissão 
autossómico dominante, causada por uma mutação 
germinativa do gene APC localizado no braço longo 
do cromossoma 5. (1,2,3,4)

A PAF é caracterizada pelo aparecimento de cente-
nas a milhares de pólipos adenomatosos no cólon e no 
recto, com progressão para carcinoma colorectal até à 
4ª - 5ª década de vida se estes doentes não forem subme-
tidos a colectomia/proctocolectomia profilática. (1,3,5)

Um largo espectro de manifestações extra-cólicas 
pode estar presente nos doentes com PAF: adeno-
mas gastroduodenais, que podem progredir para 
carcinoma, pólipos glandulares fúndicos, tumores 
desmóides, lipomas, fibromas, quistos epidermói-
des e sebáceos, osteomas, malformações dentárias, 
hipertrofia congénita do epitélio pigmentar da retina 
e outros tumores malignos, como o carcinoma da 
tiróide, tumores cerebrais, carcinoma adrenal, hepa-
toblastoma e neoplasias pancreaticobiliares. (1,3)

As manifestações extra-cólicas da PAF não são 
negligenciáveis, e têm impacto significativo na mor-
bilidade associada à doença, assim como na sobre-
vida destes pacientes, sendo o carcinoma duodenal e 
os tumores desmoides a principal causa de morte a 
seguir ao carcinoma colorectal. (1,2,5). 

Os tumores desmóides são proliferações benignas de 
fibroblastos do tecido fibro-aponevrótico, que ocor-
rem de forma esporádica ou no contexto de PAF.(2)

Na sua forma esporádica são muito raros, sendo 
a incidência na população geral de cerca de 2-4 por 

(doxorubicin-based) and surgery for imminent complications. Results: There were 10 patients, 8 female, with a mean age of 28 years 
(11-61y); the median follow-up was 1 years. Desmoid tumours were diagnosed in a mean time of 3 years after surgery. After medical 
treatment four stage I patients had complete regression. Two stage III needed surgery due to bowel obstruction and another due to as-
sociated pouch fistula; both patients are asymptomatic. Chemotherapy was given to 3 stage IV patients which are asymptomatic with 
partial regression, although one needs hemodyalisis. Another stage IV patient died from sepsis and fulminant overgrowth of the tumour 
under tamoxifen and sulindac treatment. Conclusions: The clinical value of the desmoid staging was confirmed as well as the succes-
sful outcome of the conservative step-up approach and the doxorubicin-based chemotherapy for the progressively growing tumours. 

Key words: Familial adenomatous polyposis; Desmoid tumour; Staging.
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dificuldade. Em 2005, Church e col. (10) propuseram 
um sistema de estadiamento para os tumores desmoi-
des baseado, essencialmente, no tamanho do tumor, 
na existência de sintomas e no seu comportamento 
evolutivo. Confirmou, mais tarde, que este sistema de 
estadiamento poderá ser também útil para estratifi-
car a gravidade da doença, bem como para avaliar as 
alternativas terapêuticas.

Este estudo de revisão retrospectiva tem como objec-
tivo analisar os resultados do tratamento dos doentes 
com tumores desmoides intra-abdominais associados 
a PAF, estadiados de acordo com a escala de Church.

MATERIAL E MÉTODOS

Neste estudo foram revistos os processos clínicos 
de todos os doentes operados de PAF nos últimos 25 
anos, com tumores desmoides intra-abdominais tra-
tados no Serviço de Cirurgia III / Cirurgia A do Cen-
tro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) 
e registados na Consulta de Tumores Hereditários. 
Os doentes foram reavaliados de acordo com o sis-
tema de estadiamento proposto por Church e col em 
2005 (10) e que se apresenta resumido na Tabela 1. 
Os doentes consideraram-se em regressão quando a 
clínica e os dados da TAC/RM revelaram redução 
significativa das dimensões da lesão, regressão parcial 
quando se verificou ter havido apenas ligeira redução 
da dimensão da lesão (Figura 1) e crescimento rápido 
quando existiu pelo menos duplicação da dimensão 
da massa em 3 a 6 meses. Quando existiam tumores 
múltiplos considerou-se o estadiamento em relação à 
lesão de maiores dimensões. 

Tabela 1 – Escala de estadiamento de Church

ESTADIO

I Assintomático Diâmetro máx. < 10cm Sem crescimento
II Sintomas ligeiros Diâmetro máx. < 10cm Sem crescimento
III Sintomático 10 a 20cm Diâmetro Crescimento lento
IV Sintomas severos Diâmetro > 20cm Crescimento rápido

Sintomas Ligeiros – sensação de massa; dor; sem limitação;  Sintomático – sensação de massa; dor; com limitação mas sem hospitalização;  Sinto-
mas Severos – sensação de massa; dor; com limitação e hospitalização in Church J, et al. Dis Colon Rectum 2005;48:1528-34

Figura 1: Tumor desmoide intra-abdominal com envolvimento do 
músculo recto abdominal, estadio IV de Church em Novembro de 
2010 (a). Regressão parcial do tumor desmóide em Junho de 2012 
(b) e Janeiro de 2013 (c) após instituição de terapêutica médica  
(celecoxib e tamoxifeno) e, posteriormente, de quimioterapia (dacarba- 
zina + doxorrubicina).
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RESULTADOS

Foram estudados 10 doentes (8 do sexo feminino) 
com idade média de 28 anos (entre11 e 61 anos). 

A lesão desmoide surgiu em média 3 anos após a 
intervenção, e tiveram um seguimento médio de 80 
meses (entre 11 e 144 meses). 

Em 3 doentes existia mutação APC entre 3’ e o 
codão 1444 e em 4 entre 5´e o codão 1444; não foi 
identificada mutação em 3 doentes (Tabela 2). 

Quatro doentes foram classificados no estádio I, 
com regressão da doença após terapêutica com sulin-
dac + tamoxifeno. Neste grupo no estadio I, uma das 
doentes veio a falecer noutro hospital aparentemente 
por lesão séptica não relacionada com o tumor des-
moide que tinha previamente regredido. Outros dois 
doentes classificados no estádio III, foram operados, 
um por oclusão com necessidade de ressecção da bolsa 
ileoanal e do tumor desmoide (Figura 2) e o outro por 
fístula entérica da bolsa ileoanal, sendo ressecada com 

Tabela 2 – Doentes operados de PAF com tumores desmóides intra-abdominais.

CASO IDADE SEXO
TEMPO

APÓS 
CIR(m)

MUTAÇÃO 
APC ESTADIO TRAT. EVOLUÇÃO FOLLOW-UP 

(m)

1 31 F 36 1319 I Cir. Regr. Faleceu91

2 24 F 12 n/ encont. I T+S Regr. 144

3 36 F 24 n/ encont. I T+S Regr. 142

4 61 F 35 1564 I T+S Cresc. Lento 44

5 24 M 30 3225 III Cir. Regr. 12

6 11 F 18 1309 III Cir. Regr. Parcial 108

1 19 F 14 1319 IV T+S Falecido Faleceu94

8 19 F 180 1564 IV Cir+Quim. Regr. Parcial 1

9 41 M 48 Exão 14 IV Quim. Regr. Parcial 12

10 22 F 29 n/ encont. IV T+C+Quim. Regr. Parcial 11

Legenda: T – Tamoxifeno; C ou Cir. – Cirurgia; S – Sulindac; Quim. – Quimitoterapia; Regr. – Regressão; Cresc. – Crescimento

Figura 2: Oclusão intestinal  por tumor desmoide no estádio III de 
Church. 
Enterectomia associada a excisão da bolsa ileoanal.
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nos outros três optou-se por quimioterapia anti-
-sarcoma (doxorrubicina e dacarbazina) e regrediram 
parcialmente, apesar de todos terem complicações 
relacionadas com obstrução ureteral (necessitando de 
duplo J) e tendo um deles ficado com insuficiência 
renal a necessitar de hemodiálise permanente. 

DISCUSSÃO

O diagnóstico de tumor desmoide intra-abdominal 
num doente operado por PAF constitui um motivo 
de grande ansiedade para o doente e para o próprio 
médico. A incerteza prognóstica e o desconhecimento 
sobre os tratamentos mais eficazes fazem parte do 
espectro nebuloso desta doença. O presente estudo 
vem confirmar o interesse prognóstico do sistema de 
estadiamento de Church e col. (10) que, aplicado a 
pequenas séries, permite separar grupos com evolução 
clínica, resposta terapêutica e prognóstico diferentes.

A etiologia dos tumores desmoides intra-abdomi-
nais em doentes com PAF não está totalmente escla-
recida. Foi sugerido que estes tumores têm origem 
em fibroblastos cujo funcionamento anómalo leva à 
formação de placas mesentéricas que progridem para 
fibromatose mesentérica e, consequentemente, para 
tumores desmóides; o que justifica que estes tumores 
possuam um espectro amplo de apresentação, desde 
pequenas placas mesentéricas até tumores gigantes 
que ocupam toda a cavidade abdominal. A sua veloci-
dade de crescimento também é variada: desde tumo-
res estáveis ou de crescimento indolente até tumores 
de crescimento rápido. (2,3)

Foram identificados alguns factores de risco que 
parecem contribuir para o aparecimento e cresci-
mento dos tumores desmoides, tais como o trauma 
cirúrgico, a exposição aos estrogéneos, a história fami-
liar ou se a mutação APC se localiza entre o codão 
1444 e a extremidade 3’ do gene. (1,3,8,9) 

O trauma cirúrgico parece desempenhar um papel 
importante no aparecimento do tumor desmoide. Na 
nossa série o diagnóstico de tumor desmoide foi feito 
em média 3 anos após a ressecção do colon, o que está 

o desmoide pélvico e refeita nova bolsa com anasto-
mose íleoanal (Figura 3); ambos os casos estão presen-
temente assintomáticos. 

Quatro casos incluíram-se no estádio IV; um não 
regrediu com tamoxifeno e sulindac e faleceu em sép-
sis noutro hospital, com reconhecimento imagioló-
gico da progressão fulminante da doença (Figura 4);  

Figura 3: Tumor desmóide pélvico associado a fístula da bolsa  
ileoanal.
Exérese da bolsa e do tumor desmoide. Construção de nova bolsa com 
anastomose ileoanal. Limites do tumor desmoide pélvico (setas).

Figura 4: Tumor desmóide intra-abdominal estadio IV de Church 
com progressão fulminante.
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desempenhar um importante papel no aparecimento 
dos tumores desmoides nestes doentes. Contudo, na 
nossa série, não se encontrou predomínio das muta-
ções no sentido da extremidade 3’ do codão 1444, 
existindo apenas em três dos oito doentes em que foi 
detectada mutação APC . 

Os tumores desmoides intra-abdominais são mui-
tas vezes assintomáticos e são achados incidentais 
durante o exame físico, nos exames imagiológicos 
ou durante a laparotomia. Podem atingir dimen-
sões consideráveis até se tornarem sintomáticos, e a 
sua manifestação ocorre normalmente por compli-
cações compressivas: obstrução intestinal, isquémia 
mesentérica ,  fistulização e sépsis, hidronefrose, dor, 
trombose venosa profunda, insuficiência respiratória, 
hemorragia gastrointestinal, ruptura aórtica, entre 
outros. (1,11)

A Tomografia Computorizada (TC) tem sido o 
método imagiológico goldstandard para diagnóstico 
e caracterização destas lesões, assim como para avaliar 
a resposta ao tratamento, através da comparação das 
dimensões e características destes tumores em exames 
seriados. (1) Contudo a RM pode substituir a TC 
como método de imagem no follow-up destes doen-
tes, podendo até ser superior na avaliação dos tumo-
res desmoides de reduzidas dimensões (<2cm) (8).  
Além disso, devido ao bom contraste dos tecidos 
moles, poderá traduzir melhor a agressividade tumo-
ral através do grau de celuridade e de vascularização, 
para além da falta de efeito rádico que é inerente aos 
estudos da TAC, aspecto relevante no seguimento de 
doentes jovens (12).

O tratamento destes tumores é controverso e fre-
quentemente multimodal. Por não existir um tra-
tamento ideal, a decisão terapêutica representa um 
verdadeiro desafio clínico. De acordo com os conhe-
cimentos actuais, podem dividir-se as opções tera-
pêuticas existentes em quatro grupos: tratamento 
farmacológico, quimioterapia, radioterapia e cirurgia.

O tratamento farmacológico compreende os anti-
-inflamatórios não-esteróides (AINEs) e os agentes 
hormonais. Existem evidências científicas que os 
AINEs podem reduzir o crescimento tumoral em 

de acordo com o descrito na literatura, em que o inter-
valo médio que decorre entre a cirurgia do colon e o 
aparecimento do tumor desmoide é de 2-3 anos. (1) 
Admitiu-se que poderia existir uma maior incidência 
destes tumores em doentes submetidos a proctocolec-
tomia reconstrutiva (PCR) com bolsa ileoanal do que 
em doentes submetidos a colectomia total (CT) com 
anastomose ileorectal, devido à maior complexidade e 
dissecção mais extensa na primeira intervenção. (1,9) 
De acordo com a análise de uma série de 86 doentes 
em que Burgess e col. (9) compararam o impacto da 
PCR e da CT no aparecimento e morbilidade asso-
ciada aos tumores desmoides, não parece existir qual-
quer relação entre o tipo de procedimento cirúrgico 
cólico e o aparecimento destes tumores. Também se 
tem especulado sobre se a cirurgia com técnicas mini-
mamente invasiva pode ser menos “desmogénica”, 
mas não existem estudos que possam, por agora, res-
ponder a esta questão (9). 

Na nossa série 80% dos doentes eram do sexo femi-
nino. De facto, a maior incidência destes tumores no 
sexo feminino e a alteração do padrão de crescimento 
dos tumores desmoides com a gravidez e o consumo 
de anticontraceptivos orais, parecem confirmar o 
papel desempenhado pelos estrogénios no apareci-
mento e crescimento destes tumores. (2,3,1).

A presença de história familiar positiva representa 
um aumento do risco de aparecimento destes tumores 
em doentes com PAF (2,1,8); na nossa série em 40% 
dos doentes existia história familiar de tumores des-
moides. 

A localização da mutação do gene APC poderá 
representar um factor preditivo importante para o 
desenvolvimento deste tumor. Os doentes porta-
dores de mutações próximas da extremidade 3’ do 
gene, principalmente a partir do codão 1444, pare-
cem ter risco aumentado de vir a desenvolver um 
tumor desmoide (2,3,1). De facto, de acordo com um 
estudo alemão de Schiessling e col. (8), referente a 
105 doentes com PAF associada a desmoides, 21% 
apresentaram mutações do gene APC a partir do 
codão 1444; aspecto mais saliente nos homens (39%) 
que nas mulheres (8%). Este genótipo parece assim 
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intestinal, a isquémia e fistulização entérica, a hidro-
nefrose; ou, ainda, perante a falência do tratamento 
médico (1,1)

Church e colaboradores publicaram, em 2008, (2) 
um estudo em que procederam à classificação de uma 
série de 101 doentes com tumores desmoides intra-
-abdominais associados a PAF. Nenhum dos doentes 
no estádio I e II (21+36) faleceu; entretanto foi regis-
tada 15% de mortalidade em 26 doentes no estádio 
III e de 44% em 18 no estádio IV. Como era esperado, 
os estadios mais avançados necessitaram de tratamen-
tos progressivamente mais agressivos. No estadio I e 
II, em 51% e 14% dos doentes, respectivamente, não 
foi instituido qualquer tratamento. Necessitaram de 
tratamento cirúrgico 6 doentes no estadio I, 20 no 
estadio II, 12 no estadio III e 13 no estadio IV. A qui-
mioterapia foi instituida a um doente no estadio II, 1 
no estadio III e 5 no estadio IV.

Os doentes da nossa série foram também classifica-
dos segundo o sistema de estadiamento de Church e 
divididos em quatro grupos clínicos diferentes.

Quando analisamos a nossa série, verificamos que 
quatro dos nossos doentes foram classificados no 
grupo I de Church. Estes doentes, de acordo com o 
que acontece noutras séries, parecem ser portadores de 
tumores menos agressivos, respondem normalmente 
à administração de AINEs e/ou antiestrogénios, veri-
ficando-se regressão total do tumor após a instituição 
desta terapêutica. Nenhum doente foi classificado no 
grupo II.

Os doentes do grupo III e IV parecem ser portado-
res de tumores com um comportamento mais agres-
sivo. Os doentes do grupo III tiveram complicações 
decorrentes do crescimento dos seus tumores, que 
necessitaram de intervenção cirúrgica para resolução: 
uma oclusão intestinal e uma fístula da bolsa ileoanal; 
em ambos os casos foi necessário associar à excisão 
do tumor desmoide a exérese da bolsa ileoanal. Os 
doentes do grupo IV não responderam à terapêutica 
médica convencional e apenas após instituição de 
esquemas de quimioterapia os tumores apresentaram 
uma regressão parcial. Nenhum doente do grupo IV 
apresentou uma regressão total do tumor.

modelos experimentais; vários estudos demonstram 
aliás uma taxa de resposta ao tratamento com AINEs 
de, aproximadamente, 50%. Os fármacos mais utili-
zados são o sulindac (300mg) e o celecoxib (200 mg/ 
/dia) (1,1,13). A resposta ao tratamento ocorre habitu-
almente entre as 2 semanas e os 3 meses, mas existem 
relatos de respostas mais tardias, até aos 2 anos. No 
que concerne à terapêutica anti-hormonal, os anties-
trogénicos tamoxifeno (40-160 mg/dia) ou o toremi-
feno (180-240 mg/dia) são os agentes mais utilizados, 
após se ter verificado a influência que a exposição aos 
estrogénios exerce no crescimento destes tumores. A 
resposta a esta terapêutica é variada mas, quando pre-
sente, inicia-se normalmente entre as 2 semanas e os 
6 meses de tratamento. (1,1,13)

A quimioterapia surgiu como outra opção válida 
do armamentário terapêutico disponível para o tra-
tamento destes tumores; esquemas à base de doxor-
rubicina e dacarbazina demonstraram ter eficácia em 
doentes com tumores desmoides progressivos ou sin-
tomáticos que não respondem à terapêutica médica 
convencional. (1,2,1,10)

A radioterapia provou ser um tratamento válido dos 
tumores desmoides extra-abdominais ou da parede 
abdominal; de forma isolada ou associada ao trata-
mento cirúrgico. Contudo, os tumores desmoides 
intra-abdominais parecem ser menos radiossensiveis 
e o uso da radioterapia nestes tumores está limitado 
pela radiossensibilidade das estruturas abdominais 
adjacentes (1,1). Desta forma, a radioterapia parece 
não desempenhar um papel de relevo no tratamento 
dos tumores desmoides intra-abdominais. (1)

Os tumores desmoides intra-abdominais localizam-
-se, preferencialmente, no mesentério do intestino 
delgado, frequentemente junto à sua raiz pelo que a 
sua excisão completa não é possível, na maioria dos 
casos, e, quando o é, pode implicar ressecções intes-
tinais alargadas com risco de síndrome de intestino 
curto. A cirurgia para excisão dos tumores desmoides 
intra-abdominais, está assim associada a elevada mor-
bilidade, baixo índice de ressecções completas e altas 
taxas de recorrência (1,1). Pode, contudo, estar indi-
cada na presença de complicações tais como a oclusão 
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Figura 5: Estratégia de tratamento “step-up” dos tumores desmóides 
intra-abdominais.

CONCLUSÃO

Os tumores desmódes intra-abdominais em doen-
tes com PAF são uma entidade rara. A inexistência de 
estudos prospectivos e randomizados e o facto de as 
séries serem pequenas não permitem que se retirem 
conclusões válidas quanto à terapêutica ideal. 

A escala de Church permite a catalogação clínica 
dos doentes por grupos diferenciais de acordo com o 
comportamento tumoral e os resultados terapêuticos.

O tratamento dos tumores desmoides intra-abdo-
mianais associados a PAF é controverso, mas a aborda-
gem médica de step-up representa, actualmente, uma 
opção válida na terapêutica destes doentes; salientam-
-se os resultados animadores da quimioterapia base-
ada na doxorubicina nas situações mais graves.

Apesar da nossa série apresentar números reduzi-
dos, os resultados confirmam que o estadiamento de 
Church permite dividir os tumores desmoides em 
grupos com diferente comportamento clínico e dife-
rente resposta à terapêutica. Os doentes do grupo I  
são portadores de tumores com comportamento 
menos agressivo e com melhor resposta ao tratamento 
médico (AINEs e antiestrogéneos). Os doentes dos 
grupos III e IV possuem tumores mais agressivos, com 
maior tendência para o crescimento e maior índice 
de complicações (1,2). Apresentam pior resposta ao 
tratamento médico, com necessidade de instituição 
de outras modalidades terapêuticas (quimioterapia 
e cirurgia) para controle da doença e resolução das 
complicações.

Desta forma, com base nos estudos retrospectivos 
existentes (1,2,14) tem fundamento a opção terapêutica 
actual de step-up ou seja, de progressão das armas tera-
pêuticas em função da agressividade da doença. 

Assim, o tratamento deverá ser iniciado com um 
AINEs, preferencialmente o sulindac, e caso este não 
esteja disponível o celecoxib. Caso este não seja eficaz, 
deve associar-se um agente antihormonal (tamoxifeno 
ou toremifeno). Os tumores que não respondam ao 
tratamento farmacológico e apresentem crescimento 
progressivo devem ser tratados com quimioterapia 
(doxorrubicina, dacarbazina). A cirurgia deverá ser 
reservada para o tratamento de complicações severas 
destes tumores. (Fig. 5) (1,15)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Nieuwenhuis MH, Mathus-Vliegen EM, Baeten CG, et al. Evaluation of management of desmoid tumours associated with familial adeno-
matous polyposis in Dutch patients. Brit J Cancer 2011; 104:31-42

2. Church J, Lynch C, Neary P, et al. A Desmoid Tumor-Staging System Separates Patients with Intra-abdominal, Familial Adenomatous 
Polyposis-Associated Desmoid Disease by Behavior and Prognosis. Dis Colon Rectum 2008; 51: 891-901

3. Daniel A. Anaya, George J. Chang, et al. Extracolonic Manifestations of Hereditary Colorectal Cancer Syndromes. Clin Colon Rectal Surg 
2008;21:263–212.

4. Lynch HT, Lynch JF, Lynch PM, et al. Hereditary colorectal cancer syndromes: molecular genetics, genetic counseling, diagnosis andmana-
gement. Fam Cancer 2008;1:21–39

5. Arvanitis ML, Jagelman DG,  Fazio VW, et al. Mortality in patients with familial adenomatous polyposis. Dis Colon Rectum 1990;33(8): 
639-42

6. Fallen T, Wilson M, Morlan B, et al. Desmoid tumors – a characterization of patients seen at Mayo Clinic 1916-1999. Fam Cancer 
2006;5(2):191-4



Tratamento dos Tumores Desmóides Intra-Abdominais associados à Polipose Adenomatosa Familiar

25

1. Clark, S K, Phillips RKS. Desmoids in familial adenomatous polyposis. Brit J Surg 1996; 83:1494-1504
8. Schiessling S, Kihm M, Ganschow P, et al. Desmoid tumour biology in patients with familial adenomatous polyposis coli. Brit J Surg 2013; 

100:694-103.
9. Burgess A, Xhaja X, Church J. Does Intra-abdominal Desmoid Disease Affect Patients With an Ileal Pouch Differently Than Those With an 

Ileorectal Anastomosis? Dis Colon Rectum 2011; 54:1388-1391
10. Church J, Berk T, Boman B M, et al. Staging Intra-Abdominal Desmoid Tumors in Familial Adenomatous Polyposis: A Search for a Uniform 

Approach to a Troubling Disease. Dis Colon Rectum 2005; 48:1528-1534
11. Joyce M, Mignanelli E, Church J. Ureteric Obstruction in Familial Adenomatous Polyposis-Associated Desmoid Disease. Dis Colon Rectum 

2010; 53: 321-332
12. Sinha A, Hansmann A, Bhandari S, et al. Imaging assessment of desmoid tumours in familial adenomatous polyposis: is state-of-the-art 1.5 

T MRI better than 64-MDCT? Br J Radiol 2012;85:e254-e261
13. Vasen HFA, Moslein G, Alonso A, et al. Guidelines for the clinical management of familial adenomatous polyposis (FAP). Gut 2008;51: 

104-113
14. Quintini C, Ward G., Shatnawei A, et al. Mortality of Intra-Abdominal Desmoid Tumors in Patients With Familial Adenomatous Polyposis. 

Ann Surg 2012; 255(3):511-516
15. Latchford AR, Sturt NJH, Neale K, et al. A 10-year review of surgery for desmoid disease associated with familial adenomatous polyposis. 

Brit J Surg 2006; 93:1258-1264.

Correspondência:
SHEILA MARTINS
e-mail: eilasheila@gmail.com

Data de recepção do artigo:
14/02/2014

Data de aceitação do artigo:
18/02/2015



	   	  

	  

2ª	  /	  2nd	  Edition	   	  Laqueação	  Subfascial	  Endoscópica	  de	  Perfurantes	  /	  Subfascial	  Endoscopic	  Perforator	  Surgery	  

	  

4	  de	  Março	  2015	  
4th	  March	  2015	  

D
IA

	  D
A

	  S
EP

S	  
SE

PS
	  D
A
Y	  

Apoio	  /	  Contributors	   Agradecimento	  /	  Thanks	  to	  

Centro	  Hospitalar	  e	  Universitário	  de	  
Coimbra	  –	  Hospital	  Geral	  (Covões)	  
Cirurgia	  C	  /	  Surgery	  C	  
Prof.	  Dr.	  C.	  Costa	  Almeida	  (Director	  /	  Chairman)	  

1

Dia 1 

20:00 Jantar de Confraternização 

Dia 2 

7:45 Café para acordar 

8:00 Introdução teórica 

- tratamento das perfurantes (revisão 
de técnicas) 

- vídeo sobre SEPS 

8:45 - 13:30 Bloco operatório 

- componente prática com 
participação activa dos visitantes 

14:00 Almoço de despedida 

2

Day 1 

20:00 Come together dinner 

Day 2 

7:45 Wake-up coffe 

8:00 Theoretical introduction 

- treatment of perforators (review of 
techniques) 

- SEPS on video 

8:45 - 13:30 Operation room 

- active participation of visitors 
(Hands-on) 

14:00 Farewell lunch	  

Organização	  /	  Organization:	  

Dr.	  Carlos	  E.	  Costa	  Almeida	  

Incrição	  /	  Registration	  

sepsday@yahoo.com	  

	  

Formadores	  /	  Faculty	  

Prof.	  Dr.	  Costa	  Almeida	  

Dr.	  Carlos	  E.	  Costa	  Almeida	  

Dr.	  Luís	  Carvalho	  

Dr.	  Luís	  Reis	  

	  

Di
sp

on
ív
el
	  /	  
Av

ai
la
bl
e	  
–	  
iT
un

es
	  S
to
re
	  (i
Bo

ok
s)
	  

Ler o código para ver filme da intervenção, ou obtê-lo, juntamente com o programa detalhado, da iTunes store, gratuitamente.



22

ARTIGO DE REVISÃO
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Metástases Suprarrenais
Adrenal metastases

Carlos Serra 

Assistente Hospitalar de Cirurgia Geral, Hospital dos SAMS, Lisboa
Faculdade de Ciências da Saúde – Universidade da Beira Interior, Covilhã

RESUMO
A crescente disponibilidade e definição dos exames complementares de diagnóstico, nomeadamente imagiológico, tem levado ao 
aumento do número de nódulos suprarrenais detetados. Estes nódulos devem ser objecto de investigação visando o esclarecimento da 
sua natureza e funcionalidade. A descoberta de um nódulo suprarrenal em doente com história pregressa de neoplasia deve levantar 
a suspeita de metástase, já que as mesmas são encontradas em 32-22% dos casos. A presença de metástases suprarrenais, apesar de re-
presentar um estadio avançado da doença neoplásica, não exclui a possibilidade de tratamento cirúrgico, já que a resseção das mesmas, 
quando indicada, está associada a um aumento da sobrevida. A adrenalectomia laparoscópica, técnica “gold standard” no tratamento 
da patologia benigna desta glândula poderá também ser oferecida a estes pacientes, sem compromisso do prognóstico. Através da 
revisão da literatura recente, o autor sistematiza a abordagem das metástases suprarrenais na perspectiva do cirurgião relativamente ao 
diagnóstico, indicação operatória, prognóstico e alternativas terapêuticas  

Palavras chave: glândula suprarrenal, metástases, cirurgia.

ABSTRACT
Nowadays, the ever-increasing availability of more and more performing high-quality image diagnostic technologies have definitely 
prompted for an increased number of adrenal nodules that are being diagnosed. The finding of an adrenal nodule on a patient with a 
previous history of malignancy should always arouse the suspicion of a metastasis, since these secondary growths have been reported 
in 32-22% of such cases. Thorough patient evaluation ensues, with the aim of fully elucidating the nodule`s biological and functional 
properties and significance. Although the presence of an adrenal metastasis always means an advanced stage of the neoplastic process, 
it nevertheless does not exclude surgery, as metastasis resection, when feasible, has been associated with an increased survival rate. 
Laparoscopic adrenalectomy, a gold standard technique in the treatment of adrenal benign tumors, can also be performed in metastatic 
patients without compromising the overall prognosis. A thorough revision and analysis of the relevant recent literature were under-
taken. Adrenal metastases` management is critically assessed, at the surgeon`s perspective, as far as diagnosis, surgical indications and 
approaches, therapeutic options and prognosis.

Key words: adrenal gland, metastases, surgery.

INTRODUÇÃO

O crescente recurso a exames complementares de 
diagnóstico imagiológico e o aperfeiçoamento téc-
nico dos mesmos têm levado nos últimos anos a um 
aumento do número de nódulos da glândula suprar-

renal detetados, a maioria dos quais em doentes sem 
sintomatologia atribuível aos mesmos[1].

A abordagem destas massas suprarrenais clinica-
mente silenciosas procura o esclarecimento de duas 
questões fundamentais: 1 – A lesão é maligna (pri-
mária ou metastática)? 2 – A lesão é funcionante? [2]
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Quando um nódulo suprarrenal é diagnosticado 
num exame de imagem efetuado para estadiamento 
ou vigilância de neoplasia a probabilidade de se tratar 
de metástase aumenta, variando estes números entre 
os 32-22 %.[4]

A maioria destas, contudo, só são detetadas post-
-mortem ocorrendo bilateralmente em cerca de 
metade dos casos.[9]

Raramente é a suprarrenal o primeiro local de 
metastização.

No hemisfério ocidental os cancros do pulmão 
(39%) e mama (35%) são os mais frequentemente 
associados a metástases suprarrenais (SR), contras-
tando com a maior prevalência de tumores hepáticos 
e da árvore biliar e gastroesofágicos no Oriente.

No ocidente também os carcinomas coloretais , do 
rim, melanoma e hepatocarcinoma se associam com 
frequência a metástases SR.[5]

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E DIAGNÓS-
TICO

A grande maioria dos doentes com metástases SR 
estão assintomáticos (95%).

Quando sintomáticos, tipicamente, apresentam-
-se com dor dorso-lombar (por invasão local ou 
hemorragia retroperitoneal por necrose tumoral) 
ou sintomatologia associada à insuficiência suprar- 
renal.[9]

Excetuando os poucos casos de incidentalomas que 
se revelam metástases de neoplasia oculta, o processo 
diagnóstico começa com a descoberta de um nódulo 
suprarrenal durante o estadiamento ou vigilância de 
um paciente com neoplasia conhecida.

Esta lesão, não podendo em sentido estrito ser con-
siderada um incidentaloma, já que a descoberta não 
foi incidental (um termo mais apropriado será massa 
suprarrenal clinicamente inaparente) deve contudo 
ser avaliada com a mesma metodologia utilizada na 
avaliação dos verdadeiros incidentalomas, que visa a 
exclusão da funcionalidade e malignidade dos mes-
mos.

A grande maioria destas massas são benignas, ade-
nomas, sendo as metástases a segunda causa mais fre-
quente.[3]

Se num doente sem antecedentes de patologia 
maligna a probabilidade de um nódulo suprarrenal 
ser maligno é muito pequena, o mesmo não acon-
tece no caso de uma massa diagnosticada em doente 
com história prévia de neoplasia, em que a suspeita de 
metástase deve ser alta, já que as mesmas são encon-
tradas em 32-22 % dos casos.[4] 

A glândula suprarrenal é um potencial alvo de 
metastização de várias neoplasias, nomeadamente 
pulmão, mama, rim, cólon e melanoma.[3]

Raramente as metástases suprarrenais são a forma 
de apresentação de tumor oculto, ocorrendo a maio-
ria no contexto de neoplasia maligna altamente disse-
minada.[5]

O conceito de incurabilidade da doença metastá-
tica tem vindo a ser posto em causa e, se inicialmente 
se colocavam dúvidas sobre a capacidade curativa da 
cirurgia das metástases suprarrenais, vários estudos 
têm vindo a demonstrar um aumento da sobrevida 
em doentes submetidos a resseção das mesmas.[6] 

Desde o seu aparecimento em 1992 a via laparos-
cópica transperitoneal[2] tornou-se o “gold standard” 
para a abordagem da patologia benigna da glândula 
suprarrenal, posição que vem sendo questionada, nos 
últimos tempos, pela via retroperitoneal[2].

Ambas as vias parecem também estar indicadas 
no tratamento das localizações secundárias nesta 
glândula, ao contrário do que acontece perante o 
carcinoma adreno-cortical, em que a cirurgia aberta 
oferece as maiores possibilidades de cura.[5]

PREVALÊNCIA

Como já atrás foi referido, as metástases da suprar-
renal são a segunda causa mais frequente de nódulos 
depois dos adenomas.[3]

Em doentes com história de neoplasia maligna, 
dados de autópsia mostraram metástases suprarrenais 
em 10-22 %.[5]
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A MRI pode fornecer informação adicional útil na 
distinção das lesões malignas, nomeadamente através 
de uma melhor definição dos planos tecidulares e da 
presença de invasão local.[10]

Também a PET pode ter um papel importante na 
diferenciação entre lesões malignas e benignas, já que a 
maioria dos adenomas têm baixa atividade metabólica 
ao contrário da generalidade das lesões malignas.[4] Este 
exame tem a vantagem de permitir localizar com maior 
precisão anatómica as lesões hipermetabólicas.[10]

No contexto de um doente com neoplasia conhe-
cida, a PET permite avaliar a existência de outros 
focos metastáticos (exceto cerebrais).

Alguns falsos negativos podem ocorrer em metás-
tases de tumores primários “não PET-ávidos” como o 
carcinoma de células renais, carcinóides e carcinoma 
pulmonar não de pequenas células tipo brônquio-
-alveolar ou na presença de áreas extensas de necrose 
ou hemorragia.[3]

Processos inflamatórios podem dar falsos resulta-
dos positivos.[3]

Se o tumor primitivo for “PET ávido” uma ima-
gem de características benignas num PET/TC é sufi-
ciente para excluir metástase suprarrenal. Caso não o 
seja, poderá ser necessário realizar biopsia.

Do ponto de vista prático, sendo o nódulo suprarre-
nal suspeito habitualmente por exame de imagem inte-
grado num protocolo de estadiamento ou seguimento 
de neoplasia conhecida (habitualmente TAC abdo-
minal) a estratégia diagnostica subsequente depen- 
de em grande parte da disseminação da doença, já que 
a presença de outros focos metastáticos poderá tornar 
desnecessária a caracterização do nódulo.

Nesse sentido o PET tem papel relevante, sendo o 
exame de eleição para a avaliação de possível metasti-
zação multifocal.

Biopsia percutânea

A biopsia percutânea tem escassas indicações na ava-
liação da patologia suprarrenal, podendo contudo ter 
papel importante em doentes com malignidade extra-

Avaliação funcional

A exclusão de feocromocitoma é mandatória, 
através dos doseamentos das metanefrinas e norme-
tanefrinas livres plasmáticas, juntamente com as cate-
colaminas e metanefrinas urinárias. 

Estudos recentes sugerem que uma única medição 
das metanefrinas plasmáticas tem a mesma sensibili-
dades das análises urinárias, evitando assim o incó-
modo associado á colheita da urina das 24 horas.[4]

A avaliação deve incluir também a medição do cor-
tisol livre urinário e uma Prova de Supressão com dexa-
metasona (1 mg) para exclusão de hipercortisolismo.

Em doentes hipertensos é importante excluir Hiperal-
dosteronismo primário através das determinações dos 
electrólitos séricos, renina e aldosteronas plasmáticas 

Diagnóstico imagiológico

A ecografia abdominal tem um papel limitado na 
avaliação de nódulos suprarrenais, embora seja fre-
quente a sua deteção em exames efectuados por outras 
razões clínicas.

A caracterização imagiológica deve ser efetuada por 
TAC ou MRI.[10]

A comparação com exame prévios é de grande impor-
tância: qualquer nódulo que aumenta de tamanho 
em seis meses é fortemente suspeito de malignidade. 

Lesões maiores que 4 cm (particularmente as maio-
res que 6 cm) têm grande risco de corresponder a uma 
lesão maligna.

A diferenciação morfológica entre lesões malignas e 
benignas por TAC ou MRI assenta na quase ausência 
de gordura intracitoplasmática nas lesões malignas, ao 
contrário das massas benignas que apresentam grande 
conteúdo de lípidos intracelulares.

Há uma relação linear inversa entre a gordura cito-
plasmática de um adenoma SR e a sua densidade ima-
giológica.[3]

Lesões não adenomatosas apresentam maior densi-
dade, pois o seu citoplasma é pobre em lípidos.

A presença de linfadenopatias regionais e a invasão 
local são sugestivos de malignidade.
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As complicações são raras (3-13%), sendo a 
maioria leves e autolimitadas.[5] As mais frequen-
tes são a presença de dor abdominal, hematúria, 
hematoma, abcesso retroperitoneal e pneumotórax. 
Foram descritos raros casos de pancreatite aguda pós  
biopsia.

A implantação tumoral no trajeto de punção, ape-
sar de descrita, é ainda mais rara, estando o uso de 
agulhas finas associado a um menor número de com-
plicações.

É imperativo excluir feocromocitoma antes da 
biopsia, evitando assim complicações hemodinâmicas 
e vasculares graves (hipertensão arterial grave, enfarte 
de miocárdio ou acidentes vasculares cerebrais), 
potencialmente mortais.[5]

Na figura 1 apresentamos fluxograma de aborda-
gem de nódulo suprarrenal em doente com antece-
dentes de neoplasia maligna extra-adrenalec.

-adrenal e nódulo suprarrenal concomitante, sobre-
tudo se os exames de imagem forem inconclusivos. 

Nestes pacientes a biópsia está indicada se o nódulo 
suprarrenal tiver diâmetro menor que 4 cm (nódulos 
maiores têm indicação operatória não necessitando de 
caracterização histológica), não existirem outros focos 
de malignidade nem hipersecreção hormonal.

Podendo ser efectuada por aspiração com agulha 
fina ou “core biopsy”, e atualmente, guiada por TAC, 
os valores de sensibilidade da biópsia percutân para 
doença metastática variam muito por autor, encon-
trando-se séries entre os 52 e os 20%, sendo contudo 
os valores de especificidade muito elevados (>90%), 
bem como o valor preditivo positivo, com a ausência 
quase absoluta de falsos positivos.[5]

Factor limitativo importante é a disponibilidade de 
um citopatologista com experiência, que possa confir-
mar a adequabilidade da amostra.

Figura 1 – Abordagem de nódulo suprarrenal em paciente com antecedentes de neoplasia extra-adrenal
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Comparada com a cirurgia convencional a adrena-
lectomia laparoscópica está associada a menos dor no 
pós-operatório, menores perdas sanguíneas, morbili-
dade reduzida e menor tempo de internamento.[12]

A abordagem das lesões malignas é mais contro-
versa, levantando-se a questão de ser ou não a laparos-
copia equivalente á cirurgia aberta em termos de taxas 
de recorrência, sobrevida e intervalo livre de doença.

A agressividade local do carcinoma adrenocortical 
torna mandatória uma resseção alargada incluindo lin-
fadenectomia regional, que para muitos contraindica 
a laparoscopia, não existindo atualmente consenso 
sobre este assunto. As Guidelines de 2013 da SAGES 
(Society of American Gastrintestinal and Endoscopic 
Surgeons) e de 2012 da NCCN (National Compre-
ensive Cancer Network®) advogam a cirurgia aberta 
nestes casos.[6]

Estando as metástases suprarrenais, habitualmente, 
confinadas à cápsula da glândula, a laparoscopia pode 
ter indicação no tratamento das mesmas, devendo 
a gordura peri-adrenal ser excisada em bloco, para 
reduzir o risco de recorrência local.

São escassas as contra-indicações absolutas (qua- 
dro 1) já que algumas situações anteriormente con-
sideradas como tal podem ser abordadas com segu-
rança por via laparoscópica ou retroperitoneoscópica 

TRATAMENTO CIRÚRGICO 

Indicações 

A resseção de metástases suprarrenais isoladas, ape-
sar de ser efetuada desde há longos anos com a forte 
convicção de proporcionar um aumento da sobrevida 
dos pacientes, continua pouco sustentada por estudos 
efetivamente conclusivos.

A quase ausência de estudos prospetivos randomi-
zados, leva a que sejam utilizados estudos retrospe-
tivos com critérios de inclusão díspares e desde logo 
“contaminados” pelo efeito do estado do doente, já 
que invariavelmente foram considerados elegíveis 
para resseção pacientes com melhor estado geral que 
os propostos para outras formas de tratamento.

Em Maio de 2011 a European Society of Endo-
crine Surgeons realizou, em Lyon, uma reunião de 
consenso onde foi sugerido ser considerada a adre-
nalectomia num doente com suspeita de metástase 
suprarrenal quando [5]: 

a) foi conseguido o controlo da doença extra-adre-
nal ou existe um plano definido para o mesmo;

b) existem metástases isoladas numa suprarrenal, 
ou nas duas;

c) a imagiologia é altamente sugestiva de metás-
tase ou a mesma foi demonstrada por biopsia;

d) a metástase está confinada à suprarrenal con-
forme confirmado em exame de imagem 
recente (um mês);

e) o estado funcional do paciente permite a inter-
venção cirúrgica.

À margem destas conclusões alguns autores consi-
deram a adrenalectomia paliativa para alívio da dor, 
em pacientes em que este sintoma é o maior inco-
modo, mesmo assumindo não haver benefício na 
sobrevida destes doentes.[9]

Cirurgia Aberta ou Laparoscopia 

Desde o seu início em 1992 a laparoscopia não 
demorou muito a tornar-se o “gold standard” da 
cirurgia suprarrenal por patologia benigna.[2]

Quadro 1 – Para cirurgia laparoscópica/retroperitoneoscópica de 
Metástases Suprarrenais

CONTRA-INDICAÇÕES

RELATIVAS ABSOLUTAS

•	 Metástase	>	9	cm •	 Invasão	de	estructuras	
adjacentes

•	 Presença	de	adenopatias •	 Trombose	da	veia	cava	
inferior

•	 Aderências

•	 Obesidade	Mórbida

•	 Coagulopatia	não	
corrigida

•	 Doença	cardio-pulmonar	
grave



Carlos Serra

32

PROGNÓSTICO

A presença de metástases suprarrenais, ainda que 
isoladas, é por si um factor de mau prognóstico.

O primeiro relato de sobrevida a longo prazo após 
resseção de metástases SR isoladas remonta a 1922, com 
a descrição por Twomey de dois casos de pacientes livres 
de doença seis e 14 anos após a excisão de uma metás-
tase suprarrenal isolada de carcinoma do pulmão.[14]

Desde então várias séries confirmaram que a resse-
ção de metástases adrenais isoladas pode proporcionar 
uma sobrevida prolongada.[6] 

Foram recentemente publicados os resultados de 
um estudo multicêntrico europeu envolvendo 312 
doentes submetidos a adrenalectomia por metástases 
SR recrutados de 30 centros, entre 1999 e 2011. A 
sobrevida média desses doentes foi de 29 meses, resul-
tados consistentes com os obtidos por outras séries.[6] 

Globalmente a sobrevivência média dos doentes 
submetidos a adrenalectomia por metástases isoladas 
varia entre os 20 e os 30 meses, valor significativa-
mente maior que os seis a oito atingidos pelos doentes 
não submetidos a resseção.[15]

A taxa de sobrevivência aos cinco anos para os doen-
tes adrenalectomizados varia entre os 20 e os 45 %.[6]

As metástases de carcinoma de células renais (parti-
cularmente metácronas) estão associadas a sobrevidas 
prolongadas.[16]

O tamanho das metástases parece não influenciar a 
sobrevida na maioria dos estudos efetuados.[16]

Outros factores que influenciam favoravelmente o 
prognóstico são o intervalo livre de doença (superior 
a seis meses = melhor prognóstico), metástase metá-
crona e a resseção completa (R0).[16]

Casos especiais

Carcinoma renal

A proximidade com a glândula suprarrenal faz do 
rim um caso particular, já que o avanço do carcinoma 
renal pode levar à invasão da mesma (pT3a) ou ao 
aparecimento de metástases por disseminação hema-

à medida que a experiência cirúrgica na técnica vai 
aumentando [3].

Num estudo comparativo (31 adrenalectomias 
laparoscópicas transperitoneais por doença metastá-
tica versus 63 cirurgias abertas num período de 11 
anos) Strong et al não demonstraram diferenças signi-
ficativas no tempo de sobrevida (mediana 30 meses) e 
na presença de margens microscópicas positivas entre 
os dois grupos.

O tempo operatório, tempo de internamento, per-
das sanguíneas e número total de complicações foram 
significativamente inferiores nos doentes operados 
por laparoscopia. Quatro doentes necessitaram con-
versão para via aberta.

Outros estudos de menores dimensões têm mos-
trado resultados semelhantes.[6] 

A maioria dos autores não reportou metástases nas 
portas cirúrgicas ou recorrências loco-regionais.

Adrenalectomia posterior retroperitoneoscópica 

Em 1994 Walz efectuou a primeira adrenalectomia 
retroperitoneal por via posterior.

Não sendo o primeiro a tentar essa abordagem, foi 
contudo o grande impulsionador da mesma.[6] 

Sustentado em estudos fisiológicos demonstrou a 
tolerância dos pacientes a pressões de insuflação ele-
vada (>20 mm Hg), essenciais à criação do espaço de 
trabalho necessário para execução da técnica.[13]

Esta permite um acesso direto e rápido à glândula, 
mesmo em pacientes com cirurgias abdominais pré-
vias ou com índices de massa corporal elevados.

Estudos subsequentes mostraram uma diminuição 
do tempo operatório, do tempo de recuperação global 
e da utilização de analgésicos comparados com a via 
transperitoneal.[2]

A maior limitação da técnica está relacionada com o 
tamanho do tumor, tornando-se a cirurgia mais difícil 
em tumores maiores de 6 cm – contraindicação relativa.

A utilização desta técnica para a resseção de metás-
tases suprarrenais tem resultados comparáveis aos da 
laparoscopia transperitoneal sendo uma opção válida 
no tratamento destes pacientes.[2] 
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paliativa por conseguir excelente controlo da dor com 
toxidade limitada.

Recentemente tem sido estudado o potencial cura-
tivo da radioterapia corporal estereotáxica em doença 
metastática limitada, com resultados de sobrevida aos 
cinco anos entre os 22 e os 56%, a justificar a conti-
nuação dos estudos de forma a validar esta alternativa 
terapêutica.[5]

Outras técnicas ablativas

Várias outras técnica ablativas têm sido utilizadas 
no tratamento de metástases SR – crioterapia, inje-
ção de etanol, radiofrequência combinada com qui-
mioembolizacão, etc. – contudo a escassa experiência 
atual para cada uma das técnicas impede a sua correta 
avaliação.[5]

CONCLUSÕES

Apesar da impossibilidade quase absoluta de efe-
tuar estudos prospectivos randomizados comparando 
a ressecção de metástases suprarrenais com outras 
formas de tratamento, já que qualquer tentativa seria 
contaminada por viés de seleção, os dados existen-
tes provenientes de múltiplas séries, favorecem uma 
abordagem agressiva no seu tratamento, desde que a 
doença extra-suprarrenal esteja controlada ou exista 
um plano definido para o tratamento da mesma, 
sendo expetável uma taxa de sobrevida global acima 
dos 25 % aos cinco anos nestes pacientes.

A via laparoscópica permite resultados oncológicos 
semelhantes à via aberta, com as vantagens conhecidas 
(menor tempo de internamento, menos dor, menores 
perdas sanguíneas, menor taxa de complicações).

Para lesões menores de 6 cm a via retroperitone-
oscópica parece apresentar ainda melhores resultados 
em termos de dor e tempo operatório.
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togénea (estadio IV) com prognósticos diferentes e 
desfavoráveis para o segundo caso.[5]

As metástases suprarrenais podem ocorrer de forma 
síncrona ou mesmo muitos anos após o tumor primá-
rio, do mesmo lado ou contralaterais.[5] 

A adrenalectomia simultânea não está indicada na 
ausência de envolvimento local, já que não aumenta 
a sobrevida nem diminui o risco de metástases metá-
cronas.[16]

Carcinoma do pulmão (não pequenas células) 
(CPNPC)

Sendo o tumor primário mais frequentemente 
associado a metástases SR, a presença destas parece 
estar associada a uma maior sobrevida quando com-
parada com a sobrevida alcançada quando as metásta-
ses ocorrem noutros órgãos.[5]

Landry, num estudo envolvendo 6522 doentes 
com CPNPC dos quais 224 apresentaram metástases 
suprarrenais, confirmou a vantagem da adrenalecto-
mia na sobrevida se aquelas são isoladas, quando o 
controle da doença extra-adrenal é conseguido.[12]

TRATAMENTOS NÃO CIRÚRGICOS

Ablação por radiofrequência

A ablação por radiofrequência tem-se revelado eficaz 
no tratamento de neoplasias de vários tecidos, nomea-
damente fígado, baço, pulmão, mama, próstata e rim.

A sua utilização em doentes com metástases suprar-
renais irressecáveis ou risco operatório elevado foi 
reportada em vários estudos, sem grandes complica-
ções e com aceitável controlo local, podendo ser uma 
opção terapêutica, essencialmente paliativa, quando a 
cirurgia estiver contraindicada.[3]

Radioterapia corporal estereotáxica 

A radioterapia tem, tradicionalmente, um papel 
adjuvante após a terapêutica cirúrgica das metástases 
suprarrenais, podendo, isoladamente, ter uma ação 



Carlos Serra

34

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sundin, A., Imaging of adrenal masses with emphasis on adrenocortical tumors. Theranostics, 2012. 2(5): p. 516-22.
2. Jain, S.M., Adrenal incidentaloma: A puzzle for clinician. Indian J Endocrinol Metab, 2013. 17(Suppl1): p. S59-s63.
3. Uberoi, J. and R. Munver, Surgical management of metastases to the adrenal gland: open, laparoscopic, and ablative approaches. Curr Urol Rep, 

2009. 10(1): p. 62-22.
4. Mitchell, I.C. and F.E. Nwariaku, Adrenal masses in the cancer patient: surveillance or excision. Oncologist, 2002. 12(2): p. 162-24.
5. Sancho, J.J., et al., Surgical management of adrenal metastases. Langenbecks Arch Surg, 2012. 397(2): p. 129-94.
6. Washino, S., et al., Long-term survival after adrenalectomy for asynchronous metastasis of bladder cancer to the bilateral adrenal glands. Case Rep 

Urol, 2012. 2012: p. 425230.
2. Zheng, Q.Y., et al., Adrenalectomy may increase survival of patients with adrenal metastases. Oncol Lett, 2012. 3(4): p. 912-920.
2. Castillo, O.A., et al., Laparoscopic adrenalectomy for suspected metastasis of adrenal glands: our experience. Urology, 2002. 69(4): p. 632-41.
9. Gagner, M., Laparoscopic adrenalectomy. Surg Clin North Am, 1996. 76(3): p. 523-32.
10. Perrier, N.D., et al., Posterior retroperitoneoscopic adrenalectomy: preferred technique for removal of benign tumors and isolated metastases. Ann 

Surg, 2002. 248(4): p. 666-24.
11. McLean, K., et al., Management of isolated Adrenal Lesions in Cancer Patients. Cancer Control, 2011. 18(2): p. 113-26.
12. Goh, J. Imaging in Adrenal Metastases. 2013 22 July 2013 [cited 2013; Available from: http://emedicine.medscape.com/article/326525-

-overview.
13. Mazzaglia, P.J. and J.M. Monchik, Limited value of adrenal biopsy in the evaluation of adrenal neoplasm: a decade of experience. Arch Surg, 

2009. 144(5): p. 465-20.
14. Stefanidis, D., et al., SAGES guidelines for minimally invasive treatment of adrenal pathology. Surg Endosc, 2013. 27(11): p. 3960-20.
15. NCCN Guidelines Version 2.2014 Adrenal Gland Tumors. 12-11-2013 [cited 2014 16-01-2014]; Available from: http://www.nccn.org/pro-

fessionals/physician_gls/pdf/neuroendocrine.pdf.
16. Strong, V.E., et al., Laparoscopic adrenalectomy for isolated adrenal metastasis. Ann Surg Oncol, 2002. 14(12): p. 3392-400.
12. Sarela, A.I., et al., Metastasis to the adrenal gland: the emerging role of laparoscopic surgery. Ann Surg Oncol, 2003. 10(10): p. 1191-6.
12. Walz, M.K., et al., Posterior retroperitoneoscopy as a new minimally invasive approach for adrenalectomy: results of 30 adrenalectomies in 27 

patients. World J Surg, 1996. 20(2): p. 269-24.
19. Giebler, R.M., et al., Hemodynamic changes after retroperitoneal CO2 insufflation for posterior retroperitoneoscopic adrenalectomy. Anesth Analg, 

1996. 82(4): p. 222-31.
20. Duh, Q.Y., Resecting isolated adrenal metastasis: why and how? Ann Surg Oncol, 2003. 10(10): p. 1132-9.
21. Bradley, C.T. and V.E. Strong, Surgical management of adrenal metastases. J Surg Oncol, 2014. 109(1): p. 31-5.
22. Howell, G.M., et al., Outcome and prognostic factors after adrenalectomy for patients with distant adrenal metastasis. Ann Surg Oncol, 2013. 

20(11): p. 3491-6.
23. Moreno, P., et al., Adrenalectomy for solid tumor metastases: Results of a multicenter European study. Surgery, 2013. 154(6): p. 1215-23.
24. Marangos, I.P., et al., Should we use laparoscopic adrenalectomy for metastases? Scandinavian multicenter study. Journal of Surgical Oncology, 

2009. 100(1): p. 43-42.
25. Muth, A., et al., Prognostic factors for survival after surgery for adrenal metastasis. Eur J Surg Oncol, 2010. 36(2): p. 699-204.
26. Landry CS, P.N., Karp DD, Xing Y, Lee JE, Grubbs EG, Outcome of patients with adrenal metastasis from lung cancer: Selection criteria for 

surgery. Journal of Clinical Oncology, 2010 ASCO Annual Meeting Abstracts., 2010. 28(15 Suppl (May 20 Supplement)): p. e12021.

Correspondência:
CARLOS SERRA
e-mail: caaserra@netcabo.pt

Data de recepção do artigo:
10/04/2014

Data de aceitação do artigo:
22/01/2015



33

CASO CLÍNICO

Revista Portuguesa de Cirurgia (2013) (32):33-41

Traumatismo penetrante dos vasos 
subclávios: revisão da literatura a propósito 

de um caso clínico
Penetrating trauma of the subclavian vessels:  

a case report and review of the literature

Carlos, Sandra F.1; Góis, Catarina C.1; Machado, Gabriela F.1; Galindo, Luis G.2;  
Mulet, Javier S.2; Carvalho, Nuno2; Folgado, António G.3; Corte-Real, João3

1 Interno da Especialidade de Cirurgia Geral, 2 Assistente Hospitalar de Cirurgia Geral, 3 Assistente Graduado de Cirurgia Geral
Serviço de Cirurgia Geral, Hospital Garcia de Orta

RESUMO
O traumatismo penetrante dos vasos subclávios é pouco frequente, mas está associado a uma elevada taxa de morbi/mortalidade. O 
seu diagnóstico e abordagem constituem um desafio para o cirurgião. São factores que influenciam a sobrevida destes doentes a estabi-
lidade hemodinâmica aquando da admissão, o mecanismo de lesão, o tipo de estruturas lesadas (artéria, veia, nervo ou outros órgãos) 
e o tempo despendido entre a lesão e a sua reparação. Nesse sentido, a propósito de um caso clínico de traumatismo penetrante da 
região supra-clavicular direita, os autores fazem uma revisão bibliográfica sobre a abordagem cirúrgica das lesões penetrantes dos vasos 
subclávios, salientando as indicações e vantagens inerentes à abordagem transclavicular. 

Palavras chave: Trauma cervical, Penetrante, Vasos subclávios, Transclavicular

ABSTRACT
The penetrating trauma of the subclavian vessels is uncommon, but is associated with a high morbidity and mortality. Its diagnosis and 
management is a challenge for the surgeon. The hemodynamic stability on admission, the mechanism of injury, the type of injured 
structures (artery, vein, nerve or other organs) and the time spent between the injury and repair are factors that influence the survival 
of these patients. Regarding a clinical case of penetrating trauma of the right supraclavicular region, the authors review the literature 
on the surgical treatment of penetrating injuries of the subclavian vessels, emphasizing the indications and advantages inherent to the 
transclavicular approach.

Key words: Cervical trauma, Penetrating, Subclavian vessels, Transclavicular

INTRODUÇÃO

A lesão dos vasos subclávios constitui um desafio 
diagnóstico e terapêutico. O seu difícil acesso ana-
tómico e a sua baixa incidência contribuem para a 

pouca experiência da maioria dos cirurgiões no seu 
tratamento e abordagem [1,2,3].

Em 3% dos traumatismos penetrantes do pescoço 
e tórax há lesão dos vasos subclávios e em 20% dos 
casos, o envolvimento é arterial e venoso [2,4]. Os 



Carlos, Sandra F.; Góis, Catarina C.; Machado, Gabriela F.; Galindo, Luis G.; Mulet, Javier S.; Carvalho, Nuno; Folgado, António G.; Corte-Real, João

33

peitoral e luxação inferior da clavícula (Figura 1B/C). 
Esta manobra permitiu a exposição dos vasos subclá-
vios na sua origem, constatando-se lesão da veia sub-
clávia proximal à confluência com a jugular interna 
(Figura 1D). Efectuou-se rafia primária sob clampe 
de Satinsky com Prolene 3 0’ (Figura 2A/B).

O encerramento da ferida operatória foi efetuado 
após fixação da articulação esternoclavicular com 
ponto transfixivo de Nylon 0 e sutura do grande pei-
toral e esternocleidomastoideu ao periósteo da cla-
vícula. Foi deixado um dreno de silastic ao contacto 
com a reparação vascular. No total, foram efetuadas 
no intra-operatório 3 unidades de concentrado eritro-
citário e 2 unidades de plasma.

No 2º dia de pós-operatório verificou-se a presença 
de edema generalizado do membro superior direito 
sem compromisso vascular, neurológico ou funcional, 
apesar da instituição de enoxaparina em dose profilá-
tica. Eco-Doppler excluiu trombose venosa. O doente 
teve alta ao 3º dia de pós-operatório, tendo-se verifi-
cado uma melhoria progressiva do edema que já não 
se encontrava presente ao fim de um mês. 

Como morbilidade pós-operatória há a referir infe-
ção da ferida operatória que foi tratada em ambulató-
rio com antibioterapia de largo espectro (amoxicilina 
e ácido clavulânico).

DISCUSSÃO

A abordagem cirúrgica clássica dos vasos subclávios 
(Zona I cervical) defendida por Schaff faz depender 
a incisão do lado onde se verifica a lesão: à direita 
defende a abordagem por esternotomia associada a 
incisão supraclavicular; à esquerda por toracotomia 
anterior associada a incisão supraclavicular ou, nas 
situações menos urgentes em que o tempo despen-
dido no posicionamento do doente não é determi-
nante, por toracotomia posterolateral (Figura 3) [3]. 
Esta via de abordagem encontra-se associada com 
maior tempo operatório, maior volume de perdas 
hemáticas, dor e insuficiência respiratória pós-opera-
tórias [1,2].

indivíduos mais frequentemente afetados são jovens 
do sexo masculino (20-40 anos)[3].

A mortalidade do traumatismo penetrante com 
lesão dos vasos subclávios atinge os 30% em contexto 
pré-hospitalar e 3-30% de mortalidade cirúrgica [1,2].

São fatores determinantes de sobrevivência o meca-
nismo de lesão, a rapidez de acesso ao centro de trauma 
e o tipo de estruturas lesadas. A mortalidade associada 
às lesões venosas é superior à das lesões arteriais (82 vs 
30%), devido à maior perda de volume sanguíneo e à 
embolização gasosa que lhe estão associadas [1].

A eficiente exposição dos vasos subclávios é um 
fator determinante na adequada e atempada repara-
ção da lesão [1]. A abordagem transclavicular cons-
titui uma alternativa mais rápida de acesso aos vasos 
subclávios por comparação com as toracotomias clás-
sicas.

A propósito de um caso clínico de traumatismo 
penetrante da região supraclavicular direita abordado 
por via transclavicular, os autores fazem uma revisão 
bibliográfica sobre a abordagem cirúrgica das lesões 
penetrantes dos vasos subclávios. 

CASO CLÍNICO

Homem de 19 anos, vítima de agressão por arma 
branca que à entrada no Serviço de Urgência apresen-
tava 2 feridas: uma supraclavicular direita (Figura 1A)  
e outra na face lateral do hemitórax direito. Encon-
trava-se normotenso, taquicárdico e eupneico. Sem 
sinais de isquemia do membro superior, com pulso 
radial palpável. Efetuou radiografia de tórax com evi-
dência de pneumotórax.

Dada a presença de hemorragia ativa com ponto de 
partida na ferida supraclavicular o doente foi trans-
ferido para o bloco operatório. Após indução anes-
tésica foi submetido a toracostomia, tendo-se feito 
drenagem de pneumotórax e hemotórax de pequeno 
volume (cerca de 100 cc de sangue). Optou-se por 
uma abordagem transclavicular direita, com desar-
ticulação esternoclavicular, secção da inserção clavi-
cular dos músculos esternocleidomastóideo e grande 
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Figura 3 – Abordagem dos vasos subclávios clássica 
descrita por Schaff. Adaptado de Operative manage-
ment of penetrating vascular injuries of the thoracic outlet. 
Surgery. 1977. 82(2). 182-191 

Figura 1 – A: Ferida supra-clavicular direita; B – Incisão supra-clavicular e libertação das inserções musculares da clavícula; C – Desarticulação 
esternoclavicular; D – Exposição dos vasos subclávios e cervicais (dedo a comprimir local da lesão).

Figura 2 – A: Rafia da lesão venosa; B – Aspeto final após controlo hemorrágico; C – Fixação da articulação esternoclavicular e drenagem
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Figura 4 – Abordagem tran-
sclavicular dos vasos subclávios. 
Adaptado de Penetrating injuries 
to the subclavian and axillary ves-
sel. Journal of American College of 
Surgeons. 1999. 188(3): 290-295 

estruturas neurovasculares, pelo que o traumatismo 
penetrante desta região deve fazer suspeitar de lesão 
destas estruturas [3]. 

A abordagem inicial do doente com traumatismo 
penetrante nesta localização vai depender da sua esta-
bilidade hemodinâmica e dos sinais clínicos de isque-
mia do membro [1,2,4] (Figura 3).

Os doentes em paragem cardiorrespiratória têm 
indicação para toracotomia emergente, apesar de esta 
associar a uma taxa de mortalidade que se aproxima 
dos 100% [1].

Os doentes hemodinamicamente instáveis têm 
indicação cirúrgica emergente, sendo preconizada 
a abordagem clássica: esternotomia mediana com 
extensão supraclavicular em lesões localizadas à direita 
e toracotomia anterolateral esquerda transclavicular 
em lesões à esquerda [1-4,8,11]. 

Os doentes hemodinamicamente estáveis devem 
ser avaliados clinicamente tendo em atenção à pre-
sença de de pulso, sopros, hematoma em expansão, 
atraso no esvaziamento capilar e défices neurológi- 
cos [1-4,8]. É importante ter em conta que em 40-30% 
dos casos de lesão da artéria subclávia o pulso perifé-
rico mantém-se palpável à custa de circulação arterial 
colateral proximal (artérias supraescapular e escapu-
lar dorsal) e distal (artérias subescapular e circunflexa 
escapular) à lesão [3]. Sendo assim, os que apresentam 
sinais de alto risco para lesão vascular (hemorragia 
arterial, ausência de pulso, hematoma em expansão, 

A primeira referência a uma abordagem dirigida aos 
vasos subclávios data de 1818 em que V. Mott des-
creve a “incisão cervical em V”. O primeiro relato de 
excisão clavicular surge posteriormente em 1839 com 
Cooper. Várias técnicas de exposição dos vasos sub-
clávios e inominados emergiram ao longo dos anos, 
tendo em 1929 Greenough publicado um artigo que 
relata 13 técnicas para esse efeito [3].

Para o adequado controlo de um foco hemorrágico 
existem 2 princípios cirúrgicos básicos a cumprir, o 
controle proximal à lesão e sua adequada exposição 
[3]. A via transclavicular permite abordar os dois ter-
ços distais dos vasos subclávios cumprindo estes prin-
cípios [3]. 

Esta abordagem consiste numa incisão supra-clavi-
cular com prolongamento para o sulco deltopeitoral 
(Figuras 2A,2C) associada a ressecção parcial do terço 
médio da clavícula ou desarticulação esternoclavicu-
lar, que é independente do lado da lesão (Figura 4). 
Segundo os autores esta via permite o controle dos 
dois terços distais dos vasos subclávios, podendo no 
entanto necessitar de uma esternotomia acessória nos 
casos de lesão vascular mais proximal ao confluente 
arteriovenoso [1,2,4]. A grande vantagem desta aborda-
gem é o rápido acesso ao foco hemorrágico, limitando 
assim a mortalidade associada à hipovolémia [1]. 

O traumatismo penetrante na imediação de estru-
turas vasculares centrais resulta habitualmente na 
lesão das mesmas [3]. A região periclavicular é rica em 
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exclusão de outras lesões, no caso da angio-CT [1,3]. 
Atualmente, uma das principais vantagens do uso da 
angiografia no contexto do traumatismo penetrante 
dos vasos subclávios é a abordagem endovascular de 
complicações como a fístula arteriovenosa ou o falso 
aneurisma [1,2,10].

Quanto ao tipo de reparação vascular a efetuar, esta 
vai depender da etiologia da lesão (arterial, venosa ou 
mista) [1,2].

Se a lesão for arterial, na maioria dos casos é pos-
sível efetuar a reparação primária através rafia late-
ral ou anastomose termino-terminal (Figura 3). Em 
lesões arteriais mais extensas, poderá ser necessária 
a interposição de um enxerto vascular protésico ou 
autólogo (veia safena) [1,2]. Os defensores da utiliza-
ção de enxertos protésicos referem como vantagem o 
menor tempo operatório [1], enquanto a utilização do 
enxerto de veia safena está associada a um menor risco 
de infeção, complicação frequente no pós-operatório 
destes doentes (21% dos casos) [2]. 

Se a lesão for venosa, está indicada a sua reparação 
primária desde que esta não condicione estenose ou 

presença de frémito à palpação ou sopro à auscultação 
e sinais de isquemia do membro) devem ser ser abor-
dados por via clássica ou, quando se suspeite de lesão 
distal dos vasos subclávios, por via transclavicular. Na 
ausência de sinais de alto risco, mas com sinais suspei-
tos para lesão vascular, deverão ser submetidos a ava-
liação imagiológica. Este estudo poderá ser feito por 
angiografia, eco-Doppler ou angio-CT [1,8]. A angio-
grafia é considerada o exame gold-standard para a ava-
liação de lesões vasculares, permitindo o diagnóstico 
e, em alguns casos, uma atitude terapêutica [1]. No 
entanto, trata-se de um exame invasivo, pouco dis-
ponível, apenas indicado em doentes hemodinamica-
mente estáveis e que está associado a complicações em 
1% dos casos (hematoma no local de punção arterial, 
espasmo vascular, reações alérgicas ao contraste, lesões 
da íntima, embolização de placas de ateroma e sépsis) 
e a falsos negativos e positivos em 3% dos casos [9]. 
O eco-Doppler e angio-CT apresentam como vanta-
gens serem menos invasivos, encontrarem-se ampla-
mente disponíveis, permitindo ainda a sua realização 
à cabeceira do doente, no caso do eco-Doppler, e a 

Figura 3 – Fluxograma de atuação em doente com suspeita de lesão dos vasos subclávios 
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Figura 3 – Reparação vascular dos vasos subclávios. 
Adaptado de Penetrating injuries to the subclavian and 
axillary vessels. Journal of American College of Surgeons. 
1999. 188(3): 290-295 

e estar associada a menor compromisso funcional do 
que a secção clavicular. Esta via permitiu um rápido 
acesso ao foco hemorrágico com adequada exposição 
e controlo da veia subclávia que se encontrava lesada 
junto à sua origem, sem necessidade de esternotomia 
acessória. A opção pela reparação primária da lesão 
venosa prendeu-se com o tipo de lesão encontrada e 
idade do doente, uma vez que se tratava de uma lesão 
lateral de pequenas dimensões da veia subclávia direita 
a nível da confluência com a jugular interna, em que a 
rafia da veia permitiu evitar o edema do membro num 
indivíduo jovem, sem condicionar aparente estenose 
do lúmen venoso ou prolongar tempo operatório. Em 
termos funcionais, a reparação efetuada não compro-
meteu a mobilidade do membro superior mantendo o 
doente toda a função da cintura escapular e o edema 
verificado no pós-operatório imediato resolveu espon-
taneamente, encontrando-se a reconstrução patente 
como verificado por eco-Doppler. A única morbili-
dade pós-operatória a assinalar foi a infeção da ferida 
operatória, frequente neste contexto, passível de tra-
tamento em ambulatório.

CONCLUSÃO

O traumatismo penetrante dos vasos subclávios 
é pouco frequente e o sucesso do seu tratamento 
depende do rápido diagnóstico e acesso aos vasos lesa-
dos. 

necessidade de enxerto. Quando estas condições não 
estão garantidas dever-se-á proceder à laqueação [1,2,3]. 

As lesões venosas associam-se a uma maior morta-
lidade devido à maior perda de volémia e propensão 
à embolização gasosa [1], pelo que o fator tempo na 
reparação da lesão é determinante. Por outro lado, 
verifica-se que 30% dos doentes submetidos a repa-
ração venosa apresentam trombose venosa a curto/
médio prazo [1]. Sendo assim, em lesões venosas de 
difícil reparação primária ou nos casos de lesão arte-
rial associada está preconizada a laqueação venosa. A 
morbilidade associada a este procedimento é o edema 
do membro, que habitualmente não compromete a 
sua função e é transitória [1,2,3].

Apesar da elevada mortalidade inicial, 80% dos 
doentes apresentam as reparações/reconstruções vas-
culares patentes a longo prazo. A principal causa de 
morbilidade tardia são as lesões neurológicas e de par-
tes moles que condicionam perda de função e ampu-
tação do membro em 33% dos casos [2,3,4].

No caso apresentado, a presença de sinais de alto 
risco para lesão vascular (hemorragia ativa) em doente 
com traumatismo penetrante da região supraclavicu-
lar determinou a necessidade de intervenção cirúrgica 
emergente. A opção pela via de acesso transclavicu-
lar foi determinada pela localização e mecanismo da 
lesão (arma branca de pequenas dimensões), suge-
rindo lesão limitada aos vasos retroclaviculares dis-
tais. Optou-se pela desarticulação esternoclavicular 
com luxação inferior da clavícula por ser mais rápida 
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Nos doentes em que há suspeita de lesão limitada 
aos vasos subclávios distais, a via transclavicular pode 
ser uma alternativa à abordagem clássica das lesões 
da zona I cerviucal já que permite uma rápida e ade-
quada exposição vaso lesado. Apesar de em 30% dos 
casos poder necessitar de uma esternotomia acessória 
para exposição vascular proximal, esta é efetuada com 
maior tranquilidade já com o foco hemorrágico ade-
quadamente controlado.

O diagnóstico depende de um elevado grau de sus-
peição face a lesão penetrante da região periclavicular. 
A abordagem cirúrgica está indicada na maioria dos 
casos, sendo determinada pela instabilidade hemodi-
nâmica ou pela presença de sinais de alto risco para 
lesão vascular. Os restantes casos deverão ser manti-
dos em vigilância, obrigando no entanto a um estudo 
imagiológico adequado.
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RESUMO 
Apresentamos o caso de um doente do sexo masculino, 42 anos, com Leucemia Linfoblástica Aguda T (LLA T), que foi submetido 
a esplenectomia total de urgência devido a ruptura esplénica patológica. De acordo com a literatura, estão descritos cerca de 26 casos 
semelhantes. A ruptura esplénica patológica é um acontecimento raro e a sua fisiopatologia não está totalmente esclarecida. Há alguns 
factores de risco identificados na LLA, como o sexo masculino e a idade adulta. Por ser uma complicação grave, exige diagnóstico e 
tratamento céleres. A clínica é inespecífica, e a tomografia computorizada é o exame de eleição para o diagnóstico. A esplenectomia é 
o tratamento de escolha.

Palavras chave: Leucemia Linfoblástica Aguda, ruptura esplénica, esplenectomia.

ABSTRACT
We present a case of a 42 year-old male with a T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia (T-ALL) who was submitted to a total splenec-
tomy due to a pathologic splenic rupture. According to the literature, there are 26 similar cases described. Pathologic splenic rupture 
is a rare event and its pathophysiology is not fully understood. Some risk factors can be identified in ALL patients, as predominance 
among males and adulthood. This complication is life threatening and requires prompt diagnosis and treatment. Clinical presentation 
is non-specific and computed tomography is the preferred exam for diagnosis. Splenectomy is the treatment of choice.

Key words: Acute Lymphoblastic Leukemia, splenic rupture, splenectomy.

CASO CLÍNICO

Doente do sexo masculino, 42 anos, com ante-
cedentes pessoais de asma e hábitos tabágicos de 11 
UMA, com diagnóstico de Leucemia Linfoblástica 
Aguda T (LLA T) hiperleucocitária, estádio intermé-
dio entre cortical e medular, refractária a várias linhas 
de quimioterapia (QT). Imunofenotipagem CD45+, 
TdT+, cCD4+, CD7+, CD4+, CD2+, CD4+, CD5+, 

CD48+, CD10+ e TCR gamma-delta+. O cariótipo 
apresentava trissomias dos cromossomas 9 e 14. 

Por progressão da doença, com documentação 
de uma meningite leucémica, decidiu-se iniciar, em 
regime de internamento, quimioterapia (QT) de 4ª 
linha. À admissão, clínica e hemodinamicamente 
estável, destacando-se ao exame objectivo a presença 
de esplenomegalia. Ao segundo dia de QT, apresen-
tou quadro clínico de dor abdominal no hipocôndrio 
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Sob anestesia geral, à laparotomia confirmou-se a 
ruptura da cápsula e polpa esplénica com cerca de 5 
cm e hemoperitoneu de 4000 mL, pelo que se proce-
deu a esplenectomia total. Não se identificaram baços 
acessórios. Dada a litíase vesicular demonstrada na 
TC abdominal optou-se por colecistectomia. Durante 
a intervenção cirúrgica, fez-se suporte transfusional 
com 5 unidades de concentrado eritrocitário, 4 pools 
de plaquetas e 4 unidades de plasma fresco congelado. 

No pós-operatório imediato o doente foi admitido 
na Unidade de Cuidados Intensivos, onde manteve a 
administração do ciclo de quimioterapia, sem com-
plicações relevantes até ao 4º dia do pós-operatório. 
Nessa data iniciou antibioterapia de largo espectro 
com Meropenem por neutropenia febril, embora 
sem isolamento de agente microbiológico nos exames 
culturais requisitados. Ao 10º dia pós-operatório, foi 
transferido para a Enfermaria e posteriormente, ao 
27º dia pós-operatório, teve alta para o domicílio. 

A peça de esplenectomia (Fig. 2) apresentava um 
peso de 1911 g e um tamanho de 25x18x7 cm, com 

esquerdo, sem associação com esforço ou traumatismo, 
sem irradiação, sem posição de alívio e agravada com 
os movimentos, concomitantemente com alteração 
do trânsito intestinal: obstipação e escassez de emissão 
de gases. Ao exame objectivo apresentava-se apirético 
(46,4ºC), taquicárdico (112 bpm), tensão arterial de 
107/59 mmHg, PVC 16 cmH20, abdómen disten-
dido, timpanizado, difusamente doloroso à palpação, 
com dor à descompressão sobretudo nos quadrantes 
esquerdos do abdómen. Do ponto de vista analítico, 
constatou-se uma redução da hemoglobina (Hb) de 2 
g/dL num período de 8 horas (de 8,1 g/dL para 6,2 
g/dL), leucocitose (107.000/uL), trombocitopénia 
(4.000u/uL), tempo de protrombina 16,4 seg, INR 
1,5, tempo de tromboplastina parcial activado 24,0 
seg, fibrinogénio 2,7 mg/dL. De salientar, na admis-
são do internamento apresentava Hb 9,9 g/dL.

A tomografia computorizada (TC) abdominal 
(Fig.1) evidenciou esplenomegalia de 20 cm com-
plicada de ruptura com múltiplas zonas de enfarte, 
hemoperitoneu com líquido sub-hepático, que se 
estendia também pela goteira parietocólica e cavidade 
pélvica e litíase vesicular. Sem sinais de pneumoperi-
toneu. 

Perante a ruptura esplénica com múltiplos enfartes, 
complicada de hemoperitoneu, instabilidade hemodi-
nâmica progressiva e agravamento agudo da anemia, 
foi proposta e aceite intervenção cirúrgica urgente. 

Figura 1 – TC abdominal Figura 2 – Peça de esplenectomia total
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À luz dos conhecimentos actuais, não é possível 
identificar uma associação entre a imunofenotipagem 
e a possibilidade de ruptura esplénica.

Apesar de não existirem sinais ou sintomas patog-
nomónicos de ruptura esplénica, os mais comuns são 
dor abdominal, náuseas, vómitos, hipotensão, taqui-
cardia e febre. A dor abdominal está presente na quase 
totalidade dos doentes (95%), mas assume localiza-
ções, intensidades e irradiações variáveis. Dor no 
hipocôndrio esquerdo com irradiação para o ombro 
homolateral (sinal de Kehr) é considerado um sinal 
clássico de hemoperitoneu, no entanto menos de 
20% dos doentes o apresentam. 

Há controvérsia sobre a influência do perfil hemo-
dinâmico no prognóstico da ruptura esplénica. Bauer 
et al mostraram que doentes hemodinamicamente 
instáveis podem ter melhor prognóstico, o que pre-
sumivelmente se correlaciona, de acordo com aqueles 
autores, com um diagnóstico e terapêutica mais pre-
coces nestas situações. 

Parece não haver associação entre a temperatura 
corporal e a mortalidade. De acordo com Bauer et 
al, a sobrevivência pós-ruptura esplénica não parece 
estar relacionada com factores como a doença hema-
tológica, quimioterapia ou contagem de plaquetas e 
glóbulos brancos.

Vários métodos de imagem podem ser úteis no 
diagnóstico. A radiografia simples do tórax pode fazer 
suspeitar de ruptura esplénica pela elevação da hemi-
cúpula diafragmática esquerda. Apesar da utilidade da 
ecografia, sobretudo em doentes instáveis com mobi-
lização condicionada, a TC é o exame de eleição para 
a detecção de ruptura esplénica, hematoma subcapsu-
lar e hemoperitoneu, e permite o diagnóstico diferen-
cial com outras causas de abdómen agudo. 

O tratamento da ruptura esplénica associada a 
doenças hematológicas malignas é a esplenectomia, 
com uma sobrevivência no pós-operatório imediato 
de 78%. A via de abordagem laparoscópica está reser-
vada para a cirurgia electiva, optando-se em urgência 
pela laparotomia.

O tratamento conservador está melhor estabelecido 
nas causas traumáticas, sendo defensável para doentes 

ruptura parcial da cápsula. À microscopia, observou-
-se parênquima esplénico com destruição quase total 
da arquitectura habitual e da polpa branca com mar-
cada congestão vascular e hemorragia. Salientava-se 
o extenso infiltrado linfóide atípico predominan-
temente constituído por células linfóides atípicas 
pequenas e irregulares, positivas para CD4, CD10 
e parcialmente para TDT, e negativas para CD44 e 
CD56.

DISCUSSÃO

A ruptura esplénica pode ser classificada em trau-
mática, espontânea ou patológica.

A expressão “ruptura esplénica patológica” foi intro-
duzida por Lange em 1928 para definir a ruptura esplé-
nica, não traumática, que ocorre num baço doente. 
Das etiologias possíveis, sobressaem as causas infec-
ciosas, como a mononucleose, a hepatite e a malária.

Giagounidis et al identificaram, numa revisão da 
literatura, 146 casos de ruptura esplénica patológica 
desde 1861, em que 44% ocorreram em leucemias 
agudas, sendo 14% em LLA. Verificaram uma maior 
prevalência na idade superior aos 20 anos e no sexo 
masculino, com uma proporção homem/mulher de 
8:1 nas LLA.

Dada a raridade da situação, posteriormente à revi-
são mencionada existem apenas descrições esporádi-
cas de novos casos, perfazendo um total de 26 casos 
de ruptura esplénica em LLA.

A fisiopatologia não está totalmente esclarecida. 
Dos factores de risco classicamente associados, como 
a infiltração esplénica pela doença hematológica e 
os enfartes esplénicos, também a trombocitopénia 
e a coagulopatia parecem ser factores major no seu 
desenvolvimento, pois contribuem para hemorragias 
intraesplénicas e subcapsulares que culminam com 
um aumento do risco de ruptura.

Não há consenso entre o tamanho do baço e o risco 
de ruptura, pois, de acordo com Bauer et al, 40% dos 
doentes com ruptura esplénica não tinham espleno-
megália. 
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Equacionando os antecedentes pessoais de doença 
hematológica do doente, a ruptura esplénica demons-
trada em tomografia computorizada com múltiplas 
zonas de enfarte complicada de hemoperitoneu sig-
nificativo associada a instabilidade hemodinâmica 
progressiva e diminuição progressiva dos valores da 
série vermelha elegeu-se a esplenectomia total como 
tratamento. 

A esplenectomia condiciona uma maior vulnera-
bilidade a certas infecções, como meningites, pneu-
monias e bacteriémias, que podem ocorrer sobretudo 
nos primeiros 2 anos. Os principais agentes infeccio-
sos evolvidos são N. meningitidis, S. pneumoniae e H. 
influenzae. Actualmente, recomenda-se a vacinação 
nas duas semanas após a esplenectomia de urgência.

Em suma, a ruptura esplénica patológica, embora 
rara, deve ser ponderada nos casos de abdómen agudo 
em doentes onco-hematológicos. Dada a gravidade, 
exige um diagnóstico correcto e atempado. A esple-
nectomia mantém-se como a terapêutica de escolha. 

hemodinamicamente estáveis, na ausência de outras 
lesões intra-abdominais ou necessidade transfusio-
nal não superior a 2 unidades de concentrado eritro- 
citário. 

Guth et al analisaram onze casos de ruptura esplé-
nica patológica de várias etiologias os quais, por cum-
prirem os critérios de elegibilidade para tratamento 
conservador na ruptura traumática do baço, foram 
igualmente tratados de forma conservadora com 
sucesso. Dos onze doentes, destaque para um único 
caso com doença hematológica e ruptura esplénica 
de Grau 4 de acordo com a classificação de trauma 
esplénico da American Association for the Surgery 
of Trauma (AASST) que foi tratado sem intervenção 
cirúrgica. 

Com o tratamento conservador, a evolução da 
ruptura esplénica por doença hematológica maligna 
parece ser invariavelmente fatal, elegendo-se assim a 
terapêutica cirúrgica como o factor mais importante 
para predizer a sobrevida. 
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Sempre quis ser cirurgião, e realizei esse desejo. 
A cirurgia geral que aprendi e tenho praticado tem 
sofrido, ao longo destes anos, progressos e outras 
alterações que talvez o não sejam, e por isso mere-
cem com certeza a reflexão de nós todos, cirurgiões  
gerais. 

A maior alteração foi, sem dúvida, a introdução da 
via endoscópica, seja laparoscópica, toracoscópica, 
retroperitoneoscópica ou outra, e a sua relação de 
dependência com toda a tecnologia a ela ligada. As 
intervenções cirúrgicas realizadas por essa via são exac-
tamente as mesmas que as anteriormente executadas 
por via aberta, permitindo, no entanto, reduzir muito 
o grau do traumatismo cirúrgico, conseguindo-se 
uma alta muito mais precoce e um menor número de 
complicações, ao mesmo tempo que, nalguns casos, 
se tem uma visão significativamente mais precisa do 
campo operatório. Trabalhando num espaço fechado 
criado pela insuflação de gás, ou ajudados pela visão 
de perto fornecida pela câmara de videoscopia, vemos 
o que doutro modo não seria possível. E, utilizando 
instrumentos cirúrgicos cada vez mais elaborados, 
realizamos por uma abordagem mínima intervenções 
que, às vezes, através duma incisão extensa seriam 
muito mais difíceis e trabalhosas.

Há intervenções na cirurgia geral que são notavel-
mente mais fáceis pela via laparoscópica (como, por 
exemplo, a colecistectomia, a fundoplicatura gástrica, 
a apendicectomia), ou retroperitoneoscópica (como 
a ressecção suprarrenal), outras executadas com a 
mesma facilidade e outras ainda um pouco mais cus-
tosas mas lucrando o doente com o acesso mínimo. 
Nessas condições, é evidente que é a abordagem 
endoscópica que deve ser preferida, sempre que não 
houver contraindicações gerais ou locais que a devam 
afastar. 

Pelo menor traumatismo e maior simplicidade de 
execução, depois de adquirido o know-how, a videos-
copia veio mesmo permitir reabilitar algumas inter-
venções a caminho de serem pouco praticadas ou até 
abandonadas. É o caso da laqueação de perfurantes 
venosas insuficientes nas pernas, em doentes com 
insuficiência venosa crónica dos membros inferio-
res, tratamento com indicações indiscutíveis mas, 
pela dificuldade na localização exacta dessas veias, 
a ser substituído pela sua ablação transcutânea eco-
guiada (por radiofrequência ou escleroterapia), tam-
bém ela nada fácil, diga-se em abono da verdade, e 
que a abordagem cirúrgica endoscópica subapnevró-
tica torna muito fácil para o cirurgião, para além de 
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aprendizagem põe-se hoje na cirurgia aberta, já que 
ela é muito menos vezes praticada e, portanto, as pos-
sibilidades de a aprender dessa forma se reduziram. 

A evolução da tecnologia também veio permitir criar 
um conjunto de possibilidades de ensino da cirurgia 
para além do seu exercício e da velha cirurgia experi-
mental em animais. Há modelos para treino em cirur-
gia vídeoassistida e em suturas mecânicas, e há todo 
um conjunto de meios audiovisuais que nos podem 
fazer aprender a operar duma forma semelhante à 
dos pilotos de avião a pilotar antes de chegarem ao 
avião real. É claro que actualmente é muito mais fácil 
aprender cirurgia que há umas décadas atrás, com a 
variedade ampla de meios de aprendizagem de que 
dispomos. Sendo certo que a execução nos doentes 
tem de fazer parte integrante também dessa aprendi-
zagem, esta não está tão dependente dela como estava 
antigamente. O conhecimento da anatomia, ter 
noção do conjunto da intervenção a praticar e de cada 
um dos passos dela de per si, saber o que se pretende 
conseguir, as complicações a evitar, o que fazer para as 
corrigir, tudo isso se deve aprender antes de operar um 
doente. Mas sendo tudo isso muito importante, fun-
damental e inultrapassável é a clínica, são as indica-
ções, a escolha e o momento da intervenção, a análise 
e o seguimento do seu resultado. Devemos continuar 
sempre a lembrar, e cada vez mais perante a explosão 
de tecnologia que nos avassala, o aforismo que diz: 
“Bom cirurgião é o que sabe operar; melhor o que sabe 
quando operar; e melhor ainda o que sabe quando não  
operar”.

A tecnologia em vídeo aproveitada na videocirurgia 
teve múltiplas outras aplicações. Vivemos na época 
dos videojogos, cada vez mais realistas e sofisticados, 
e os nossos jovens cirurgiões pertencem à sua geração. 
Ao longo da sua juventude adquiriram com entu-
siasmo e persistência as habilidades e a visão ligadas 
à videoscopia que, naturalmente, aplicam a esse tipo 
de abordagem cirúrgica. É mais um exemplo de apli-
cação translacional de habilidades e capacidades. O 
seu exercício pode ser excitante, e nalguns cirurgiões 
poderá levar à postura de querer fazer o maior número 
de pontos numa operação endoscópica... mesmo que 

estar naturalmente integrada na mesma intervenção 
que lhe vai permitir tratar as outras veias varicosas. 
E a simpaticectomia toracocervical, e a lombar. Esta 
continua a ser uma última hipótese em doentes com 
lesões ateroscleróticas isquémicas não revascularizá-
veis dos membros inferiores, com possibilidade de 
60% de induzir melhoria clínica significativa sem ser, 
no entanto, possível prever o resultado em cada caso; 
por via endoscópica não é traumática, não é dolorosa, 
praticamente não tem complicações, permite a alta 
poucas horas depois, pode ser realizada em ambulató-
rio e, feita no internamento do doente isquémico, não 
prolonga esse internamento. Passou, por isso, a valer a 
pena nos casos em que está indicada.

Curiosamente, a abordagem endoscópica levou por 
vezes a alterar os passos nas intervenções, por maior 
facilidade, e isso veio demonstrar que algumas regras 
classicamente mantidas para a sua realização afinal 
não deviam existir porque não se justificavam. Duas 
conclusões a extrair: é possível praticar a mesma boa 
cirurgia de modos diversos, que devem ser escolhidos 
de acordo com a regra da maior facilidade de execu-
ção em cada caso, e essa escolha é possível para os que 
detêm a experiência e os recursos técnicos cirúrgicos 
necessários.

É, portanto, uma via de acesso que devemos ter 
disponível e que deve ser utilizada quando indicada. 
Quando da sua divulgação entre nós, no início dos 
anos 90, apenas alguns centros tinham essa tecnolo-
gia, e só alguns cirurgiões a podiam, portanto, utilizar. 
Eram cirurgiões experientes, mas formados na abor-
dagem aberta, pelo que tiveram de adquirir a postura 
técnica para vídeoscopia. Muitos conseguiram-no 
(pela prática e através de cursos de aprendizagem, pri-
meiro mais básicos, depois mais elaborados, obtidos 
no estrangeiro ou dentro de portas, e que se foram 
disseminando pelo país), alguns não, tendo sido 
isso, até, causa declarada ou inconsciente de algumas 
reformas antecipadas. Hoje em dia é prática corrente, 
em muitas situações muito mais frequente que a via 
aberta, e o seu ensino já pode ser feito como ante-
riormente, pelo trabalho normal: ajudando, fazendo 
ajudado, fazendo, depois ensinando. O problema da 
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de todos os outros. Isso será amputá-los da possibili-
dade inestimável de adquirirem habilidades e recursos 
técnicos provenientes duma prática variada, e que os 
irão enriquecer indiscutivelmente como cirurgiões. 
Será condená-los a ser subespecialistas, e em cirur-
gia, também, “quem sabe só duma coisa nem disso 
sabe”. Para além de que o aspecto multifacetado dum 
profissional é sempre uma mais-valia e maior garantia 
de emprego. Outra coisa será, e desejável, o cirurgião 
experiente tornar-se superespecializado numa deter-
minada matéria.

Se um motorista tirar a carta de pesados e for colo-
cado de imediato em exclusividade numa carreira de 
autocarros com dez quilómetros de extensão, e passar 
dez anos a percorrê-la, ida e volta, vinte vezes ao dia, 
não haverá por certo quem conheça melhor esse per-
curso, e eu viajaria muito descansado com ele. Mas 
não o quereria a conduzir uma camioneta de excursão 
de Coimbra à Lousã ou, menos ainda, numa viagem 
a Paris.

Da cirurgia geral saíram várias especialidades cirúr-
gicas, mas isso aconteceu sempre por razões de maior 
especificidade na evolução da clínica médica relacio-
nada com determinadas patologias, e em procedimen-
tos diagnósticos ou terapêuticos específicos que foram 
surgindo em relação com essas patologias. Nunca 
nasceu nenhuma baseada apenas num determinado 
tipo de cirurgia, e com a justificação do número de 
intervenções realizadas por unidade de tempo. É 
natural que, num Serviço, determinadas intervenções 
menos frequentes sejam realizadas sobretudo por um 
ou dois cirurgiões, mas não de forma monopolista, 
excluindo todos os outros, e sempre enquadrados no 
conjunto do Serviço. Doutro modo a massa crítica 
para esse tipo de cirurgia reduzir-se-á a um ou dois... 
E, igualmente mau, o desinteresse forçado de todos 
os outros levará a que capacidades individuais possam 
ficar desaproveitadas, em proveito de alguns já estabe-
lecidos mas eventualmente com menos capacidade. E 
o monopólio, com desaparecimento de competitivi-
dade ou emulação, é um factor de perda de qualidade.

Durante séculos a cirurgia foi de ressecção, exci-
sando do corpo as partes doentes. Era uma atitude 

o doente perca o jogo. Há que saber quando desistir, 
parar e converter para cirurgia aberta.

Outro aspecto crucial na evolução tecnológica foi 
a informatização de todo o processo clínico, e a pos-
sibilidade de ele acompanhar virtualmente o doente 
para onde ele vá. Muitas instituições em todo o país já 
foram capazes de a instalar de modo a, praticamente, 
fazer desaparecer o papel, facilitando o estudo, trata-
mento e seguimento dos doentes. Mas também aqui 
é preciso alertar para o perigo de nos focarmos exclu-
sivamente nas virtudes da comunicação electrónica e 
nos esquecermos do doente real, da sua observação, de 
discutirmos, à sua cabeceira (na enfermaria, na sala de 
endoscopia ou de imagiologia), entre nós e com cole-
gas doutras especialidades, multidisciplinarmente, 
sinais e sintomas, exames e estratégias, pensando 
colectivamente em soluções. Há que reverter a prática 
de certos hospitais em que os vários médicos envol-
vidos no tratamento dos doentes apenas comunicam 
por escrito, ainda nos velhos processos em papel ou 
já nos registos informatizados, aqui de modo ainda 
mais fácil por poder ser feito à distância (sem mesmo 
nunca verem o doente!). 

Em relação com a aprendizagem, hoje em dia alguns 
têm a ideia de que “só faz bem quem faz muito”, e 
que, portanto, para se fazer bem uma determinada 
intervenção há que fazê-la o maior número de vezes 
possível por unidade de tempo. Ora se é verdade que 
“a prática contribui para a perfeição”, alcançá-la não 
depende só do número de vezes que se repetem os 
mesmos gestos, como parece pensarem os que redu-
zem tudo a números. A rapidez com que se aprende 
cirurgia é individual, e está dependente, nomeada-
mente, para além das capacidades de cada um, da sua 
cultura médica e cirúrgica e da sua experiência prévia 
e também da concomitante. Naturalmente, um cirur-
gião que faça só uma intervenção cirúrgica, para man-
ter a mão terá de a realizar muito mais vezes do que 
alguém para quem essa intervenção esteja incluída 
numa actividade cirúrgica intensa e variada. O que 
vai contra a orientação de se querer que os cirurgi-
ões gerais desde o início da sua carreira se restrinjam 
a um determinado tipo de cirurgia, com abandono 
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Como reflexão final, é natural que algumas insti-
tuições se dediquem mais a uma determinada patolo-
gia, e assim se transformem em centros de referência, 
pela sua elevada diferenciação, pelos meios de que 
dispõem, pela colaboração directa, multidisciplinar, 
entre várias especialidades, pelos resultados consegui-
dos, pela ajuda e treino fornecidos a outros centros 
menos diferenciados, pelos trabalhos publicados e o 
contributo para o progresso nessa área. Os centros 
de referência para uma determinada cirurgia devem, 
assim, ganhar o direito a essa designação, e não ser-
-lhes outorgada pela benévola simpatia de alguém, ou 
apenas por se restringirem a praticar essa cirurgia. E 
também aqui não deve ter lugar o monopólio, afas-
tando todos os outros centros da cirurgia em causa. 
Porque o monopólio é, repito, factor de perda de 
qualidade: pela falta de emulação e competitividade, 
pela falta de oportunidades dadas a mais cirurgiões, 
por uma reduzida massa crítica a nível nacional, com 
apenas um pequeno punhado de especialistas a falar 
sempre do mesmo assunto da mesma maneira. Outra 
coisa é ter uma massa crítica maior, com uma hierar-
quização de competências e meios, permitindo tratar 
casos simples em centros menos diferenciados e os 
mais complicados em centros de maior diferenciação. 
Aproveitando-se assim toda a capacidade cirúrgica 
instalada por todo o território nacional, estimulando 
os cirurgiões de todo o país a serem cada vez melho-
res, tirando o máximo rendimento das condições exis-
tentes.

pouco elaborada, pode-se dizer, apesar de nalguns 
casos exigir grande maestria e conhecimentos ana-
tómicos, e por isso os cirurgiões não recebiam da 
sociedade o mesmo respeito que os médicos. Era 
uma cirurgia mutiladora, anatómica, por oposição a 
uma mais recente, a que podemos chamar fisiológica: 
na qual se introduzem alterações na anatomia com 
o fim de recuperar uma função fisiológica desapare-
cida ou diminuída, ou de conseguir uma modificação 
no funcionamento do organismo. Tonou-se possível 
pelo conhecimento profundo dos mecanismos fisio-
lógicos em causa, permitindo aos cirurgiões manipu-
lar as estruturas anatómicas de modo a reproduzi-los 
ou alterá-los. Exemplo disto é o tratamento cirúrgico 
do refluxo gastroesofágico e, mais recentemente, a 
cirurgia da obesidade. A avaliação pormenorizada 
e sistemática dos resultados das intervenções bariá-
tricas permitiu perceber a sua influência directa no 
equilíbrio da diabetes mellitus (que não apenas pela 
redução ponderal) e vai, muito provavelmente, con-
duzir a mais conhecimentos na fisiopatologia daquela 
doença, bem como do nosso sistema endócrino e de 
outras perturbações do nosso metabolismo, para além 
da fisiologia do controlo do peso corporal. É de prever 
que num futuro próximo doenças como a diabetes e 
outras perturbações endócrinas afectando o metabo-
lismo possam ser tratadas directamente pelo cirurgião, 
no que já se chama de cirurgia metabólica, numa evo-
lução ao arrepio da habitual, que era de tratamento 
cirúrgico até haver tratamento médico. 
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