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Aos colegas do Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva que 
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À minha filha Alice, pelos belos sorrisos que sempre me trazem energia e alegria para 
continuar seguindo, não importando as dificuldades. 

Aos meus pais pelo empenho na minha educação e formação.

Agradecimento especial

Ao Professor Ismar Lima Cavalcanti, mestre dedicado e atencioso, pelos ensinamentos 
transmitidos não apenas neste projeto como, também, pelo aprimoramento e 
crescimento profissional e pessoal que me proporcionou, sendo incontestável que sem 
a sua valiosa e sempre presente ajuda eu não conseguiria alcançar esta importante 
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RESUMO

Couto, Alfredo Guilherme Haack. Hemipelvectomia: Análise perioperatória e de 
sobrevida em 35 casos. 2016. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) – 
Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016.

Fundamentos: Hemipelvectomia (externa ou interna) é uma cirurgia ortopédica 
de grande porte, indicada em sarcomas pélvicos primários do osso ou de tecidos 
conectivos. Devido à perda significativa de sangue e fluidos, extenso trauma tecidual, 
distúrbios da coagulação e dor intensa pós-operatória, os cuidados perioperatórios 
e a anestesia são desafiadores. Objetivo: Analisar variáveis perioperatórias e 
as estimativas de sobrevida em cirurgias de hemipelvectomia. Métodos: Estudo 
retrospectivo de 35 pacientes consecutivos, submetidos a hemipelvectomia no 
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva entre 2000 e 2013. 
Foram analisadas variáveis perioperatórias. Realizada análise descritiva dos dados, 
expressos em médias±desvios-padrão e medianas. Para análise da sobrevida foram 
construídas curvas de Kaplan-Meier e realizada análise de regressão de Cox para 
identificar os preditores independentes de sobrevida. Resultados: Hemipelvectomia 
externa realizada em 23 (65,7%) pacientes. Dados pré-operatórios: mediana de idade 
40 anos; peso mediano 70 kg; sexo masculino 68,5%; radioterapia pré-operatória 
28,6%; quimioterapia pré-operatória 17,1%; tabagismo 42,8%; hipertensão arterial 
25,7%; diabetes mellitus 5,7%; doença coronariana aterosclerótica 2,8%; asma 2,8%; 
insuficiência renal crônica 2,8%; refluxo gastroesofágico 2,8%; metástase pulmonar 
11,4%; e depressão 5,7%. Anestesia geral combinada com regional realizada em 
31 (88,57%) pacientes. Dados intraoperatórios: 23 (65,7%) pacientes apresentaram 
instabilidade hemodinâmica e medicamentos vasopressores foram necessários em 12 
(34,2%); 6 (17,1%) apresentaram distúrbios da coagulação. A mediana de infusão de 
cristaloides foi 3500 mL e a administração de coloides ficou entre 500 -1500 mL. Vinte 
pacientes (57,1%) receberam concentrado de hemácias e 4 (1,4%) necessitaram de 
outros hemoderivados. Trinta e três (94,2%) pacientes foram extubados na sala de 
operação. Dados do pós-operatório: dor aguda intensa em 31,4% dos casos; 40% 
desenvolveram dor crônica. Dezessete pacientes (48,5%) foram transfundidos. 
Um paciente (2,8%) desenvolveu insuficiência renal aguda, 2 (5,7%) apresentaram 
distúrbios neurológicos, 1 (2,8%) apresentou arritmias e 9 (25,7%) apresentaram 
complicações de ferida operatória. A mediana do tempo de internação após a cirurgia foi 
6 dias. A média de sobrevida após a cirurgia foi 30,5±4,9 meses. Na análise bivariada, 
apenas estágio avançado da doença teve significância como preditor independente 
para morte (p=0,001, HR=6,0, IC95% para HR =2,03–17,6). Na análise multivariada 
ao nível de 5%, apenas os estágios avançados 3 e 4 da doença foram fator de risco 
independente para taxa de sobrevida reduzida. Conclusões: O tempo cirúrgico, o 
volume de fluidos e transfusões sanguíneas e o tempo até a alta foram menores 
quando comparados aos previamente reportados. A hemipelvectomia externa foi mais 
prevalente e apresentou menor sobrevida que a interna. Estágio avançado da doença 
foi preditor significativo para redução da sobrevida após hemipelvectomia.

Palavras-chave: Hemipelvectomia. Análise de sobrevida. Assistência perioperatória. 
Anestesia. Câncer.
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ABSTRACT

Couto, Alfredo Guilherme Haack. Hemipelvectomy: Perioperative and survival 
analysis in 35 cases. 2016. Dissertation (Master in Medical Science) – Faculdade de 
Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016.

Background: External or internal hemipelvectomy is a major orthopedic surgery 
indicated in primary pelvic sarcomas of the bone or connective tissues. Due to significant 
loss of blood and fluids, extensive tissue trauma, coagulation disorders and severe 
postoperative pain, perioperative care and anesthesia are challenging. Objective: To 
analyze perioperative variables and survival estimates in hemipelvectomy surgeries.
Methods: Retrospective study of 35 consecutive patients undergoing hemipelvectomy 
at Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva between 2000 and 2013. 
Perioperative variables were analyzed. Descriptive data analysis was conducted. Data 
are expressed as mean±standard deviation and medians. For survival analysis, Kaplan-
Meier curves were constructed and Cox regression analysis was performed to identify 
independent predictors of survival. Results: External hemipelvectomy was conducted 
in 23 (65.7%) patients. Preoperative data: median age 40 years; median weight 70 kg; 
males 68.5%; preoperative radiotherapy 28.6%; preoperative chemotherapy 17.1%; 
smoking 42.8%; hypertension 25.7%; diabetes mellitus 5.7%; atherosclerotic coronary 
artery disease 2.8%; asthma 2.8%; chronic renal failure 2.8%; gastroesophageal reflux 
2.8%; lung metastasis 11.4%; and depression 5.7%. General anesthesia combined 
with regional anesthesia was employed in 31 (88,57%) patients. Intraoperative data: 
23 (65.7%) patients presented hemodynamic instability and vasopressor agents were 
required in 12 (34.2%); 6 (17.1%) had coagulation disorders. The crystalloid infusion 
median was 3500 mL and colloids administration was between 500 - 1500 mL. Twenty 
patients (57.1%) received packed red blood cells and 4 (1.4%) of them required other 
blood products. Thirty-three (94.2%) patients were extubated in the operating room. 
Postoperative data: intense acute pain in 31.4% of cases; 40% developed chronic pain. 
Seventeen patients (48.5%) were transfused. One patient (2.8%) developed acute 
renal failure, 2 (5.7%) presented neurological disorders, 1 (2.8%) had arrhythmias and 
9 (25.7%) had operative wound complications. Median length of hospital stay after 
surgery was 6 days. Mean survival after surgery was 30.5±4.9 months. In the bivariate 
analysis, only advanced stage of the disease had significance as an independent 
predictor of death (p=0.001, HR=6.0, 95% CI for HR=2.03-17.6). In the multivariate 
analysis at the level of 5%, only advanced stage of the disease (3 and 4) was an 
independent risk factor for reduced survival rate. Conclusions: Operation time, fluid 
and blood transfusion volumes and length of hospital stay before discharge were 
smaller than previous reports. External hemipelvectomy was more predominant and 
presented shorter survival than internal hemipelvectomy. Advanced disease stage was 
significant predictor for reduced survival after hemipelvectomy.

Keywords: Hemipelvectomy. Survival analysis. Perioperative care. Anesthesia. 
Neoplasms.
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DIPAT Divisão de Patologia
EP Erro-padrão
EVA Escala visual analógica
HC II Hospital do Câncer II
INCA  Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
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1. INTRODUÇÃO

 O câncer tem sido discutido na comunidade científica mundial há muitos 
séculos e foi amplamente considerado uma doença dos países desenvolvidos por 
muito tempo. Nas últimas quatro décadas, houve uma inversão, e a maior parte do 
ônus global do câncer pode ser observada nos países em desenvolvimento.1 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS)2 estima em 17 milhões de mortes por 
câncer em 2030, além de 27 milhões de casos incidentes e 75 milhões de sobreviventes 
por ano, com câncer.2

 Os tumores ósseos primários respondem por menos de 1% do total dos casos 
de câncer e, aproximadamente, 2 700 novos casos são diagnosticados por ano no 
Brasil.3

 O câncer ósseo pode se apresentar sob a forma de tumores primários dos 
ossos e por metástase óssea, cujo foco encontra-se em outro órgão ou tecido.3 

 As metástases ósseas são mais frequentes que os tumores primários e 
predominam em idades mais avançadas.3 Sua incidência é de difícil quantificação, já 
que diversos tipos de câncer podem afetar o sistema esquelético. Em pacientes com 
câncer de mama e próstata, a incidência de metástases ósseas alcança até 70%.4                 
Os principais focos primários são: próstata, mama, tireoide, pulmão e rim. 

 O câncer primário é mais comum em homens jovens e os mais incidentes são 
o osteossarcoma, o tumor de Ewing e o condrossarcoma.3 

 A principal causa do acometimento dos ossos da pelve é a doença mestastática, 
presente em 40% do total dos pacientes com metástases ósseas.5 

 As ressecções pélvicas para malignidades ósseas são diferentes de 
cirurgias similares nas extremidades porque a anatomia da pelve é mais 
complexa, aumentando significativamente a dificuldade da ressecção e também 
da reconstrução.6

 A hemipelvectomia é um procedimento cirúrgico infrequente, indicado 
em resposta a uma variedade de neoplasias pélvicas, realizado em centros 
altamente especializados, por equipe cirúrgica multidisciplinar.7 Essa cirurgia 
está associada a alta taxa de complicações bem como grande impacto funcional 
e psicológico.8

 A primeira hemipelvectomia foi realizada por Billroth, em 1891, e o paciente 
sobreviveu por poucas horas. Em 1895, Girard realizou o primeiro procedimento com 
sucesso, e em 1902 havia relatos de 13 hemipelvectomais realizadas no mundo, com 
mortalidade de 60%.9
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 Antes da década de 70, a maioria dos tumores da pelve era tratada cirurgicamente 
com a amputação radical da hemipelve e do membro inferior.  Entretanto, por 
volta da década de 90, as ressecções com preservação de membros tornaram-se 
procedimentos mais frequentes, graças às evoluções técnicas cirúrgicas e do suporte 
clínico, radioterápico e quimioterápico.6 

 Comparando evolutivamente, nos anos 70 foram publicadas algumas séries 
de casos de cirurgias preservadoras de membros, as quais descreviam complicações 
fatais em 10% dos casos e uma taxa de sobrevida de 25 - 35% em cinco anos. Ao 
fim da década de 90 os dados já indicavam uma taxa total de complicações de 33% e 
mortalidade perioperatória próxima de 0%.6

 As cirurgias oncológicas ortopédicas são especialmente complicadas para 
o anestesiologista, já que muitos desafios se impõem. Os pacientes necessitam 
receber avaliação minuciosa pré-operatória para elucidar comorbidades 
importantes e garantir controle adequado antes do procedimento.10 No 
perioperatório, medidas poupadoras de transfusões sanguíneas, de controle 
glicêmico, associação de anestesia regional e seleção de agentes anestésicos 
gerais têm sido debatidas e estudadas no sentido de reduzir a incidência de 
recorrência tumoral e metástases.11

 De acordo com Molnar et al.12, a anestesia para hemipelvectomia é 
particularmente desafiadora devido ao extenso trauma tecidual da cirurgia, uso 
adjuvante pré-operatório de quimioterapia, radioterapia, grande perda sanguínea e 
difícil controle da dor. Além disso, diversas questões como o uso de antifibrinolíticos, 
planejamento pós-operatório para tromboprofilaxia e monitorização hemodinâmica 
também são muito importantes. 

 No período pós-operatório, existem problemas relacionados à perda de 
sangue e fluidos, recuperação de transfusão maciça e íleo. A abordagem da dor pós-
operatória também é crucial por ser intensa, requerendo tratamento multimodal para 
a terapia.13

 Molnar et al.12 revisaram 49 casos de hemipelvectomia e concluíram que o 
cuidado cirúrgico e perioperatório de hemipelvectomias requer uma abordagem de 
equipe dedicada para maximizar qualidade, minimizar morbidade e prover os melhores 
resultados para os pacientes.12

 Poucos centros especializados no Brasil e no mundo realizam hemipelvectomias. 
O estudo de Molnar et al.12, publicado em 2007, foi o primeiro e único estudo até 
então a apresentar dados anestésicos e perioperatórios sobre esse procedimento. 
Esse mesmo estudo enfatiza em suas conclusões que não há banco de dados para 
a comparação de seus resultados, o que justifica a realização do presente estudo no 
Brasil. 
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 O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) realiza 
hemipelvectomias rotineiramente desde o ano 2000, e até o presente há poucos 
estudos sobre o perfil, dados perioperatórios e resultados desse tipo de procedimento 
na população brasileira.
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2. OBJETIVOS

Objetivo primário

• Analisar variáveis perioperatórias e as estimativas de sobrevida em cirurgias 
de hemipelvectomia.

Objetivos secundários

• Comparar dados perioperatórios e de sobrevida entre hemipelvectomia 
interna e externa.

• Identificar fatores de risco que interferem na sobrevida em cirurgias de 
hemipelvectomia.



3
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3. REVISÃO DE LITERATURA

 Os primeiros conceitos de câncer, propostos nos séculos passados, surgiram 
como formas de explicar a doença para satisfazer a medicina aplicada naquele 
momento. Essas explicações estavam restritas aos conhecimentos contemporâneos 
filosóficos, teológicos e científicos, e o conceito tinha que estar de acordo com essas 
linhas de pensamento. Como resultado, uma série de teorias conceituais de câncer 
foram propostas, muitas das quais não são apenas fascinantes, mas se estudadas 
conceitualmente podem prover esclarecimentos para algumas das atuais controvérsias 
científicas.13

 Etimologicamente, a palavra câncer decorre da palavra grega Karkinos, 
expressão usada pelo médico Hipócrates (460 - 370 a.C.) para descrever tumores 
carcinomatosos. Embora tenha criado a expressão, esse importante cientista não foi 
o descobridor da doença. Algumas das primeiras evidências de câncer ósseo foram 
encontradas em múmias do Egito antigo e datam de 1 600 anos a.C.14

 Somente após Die Cellula Pathologie, trabalho de Rudolph Virchow em 1858, 
a teoria celular começou a ganhar mais força e foi fundamental para a evolução do 
conhecimento sobre o câncer e o desenvolvimento de tratamentos até a atualidade.13

 Após essa descrição histórica, pode-se compreender a definição atual de 
câncer proposta pela American Cancer Society: “Câncer é um grupo de doenças 
caracterizadas por crescimento descontrolado e disseminação de células anormais”.15

 Atualmente, o câncer é a principal causa de morte nos países desenvolvidos 
e a segunda causa de morte nos países em desenvolvimento.16 O ônus do câncer 
está aumentando em países economicamente desenvolvidos devido ao crescimento 
e envelhecimento da população, bem como a adoção de hábitos de vida associados 
ao câncer como tabagismo, sedentarismo e dietas “ocidentalizadas”.17

 Para demonstrar a gravidade da situação, atualmente nos Estados Unidos o 
câncer é o maior problema de saúde pública e responsável por uma em cada quatro 
mortes no país.18 Além disso, em termos mundiais, corresponde à segunda causa de 
morte, atrás apenas da doença cardiovascular. 

 O aspecto social desse problema é relevante porque gera grande déficit 
previdenciário e pode exercer efeito devastador em um núcleo familiar cujo provedor 
da família esteja acometido pela doença.2 

 A estimativa da Organização Mundial da Saúde2 de mortes por câncer no 
mundo, em 2008, foi 7,6 milhões de pessoas, sendo que 30% dos casos de câncer 
são considerados evitáveis com medidas como cessação do fumo, vacinação (HPV e 
HBV) e dieta.2
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 As estimativas mundiais do projeto GLOBOCAN 2012, da Agência Internacional 
de Pesquisa em Câncer ligada à Organização Mundial da Saúde, afirmam que, em 
2012, houve 14,1 milhões de novos casos de câncer no mundo com registro de                         
8,2 milhões de mortes.19

 Para o ano de 2030, a estimativa global é de 21,4 milhões de casos novos e 
13,2 milhões de mortes por câncer, em consequência do envelhecimento e da redução 
da mortalidade infantil e de doenças infecciosas em países em desenvolvimento.2

 Apesar de a distribuição do perfil do câncer ocorrer de acordo com o nível 
de desenvolvimento dos países (desenvolvidos vs. emergentes), o padrão vem 
mudando rapidamente com os países emergentes, que apresentam grande aumento 
dos cânceres de pulmão, mama, cólon e reto que, historicamente, não apresentavam 
tamanha importância.20

 No Brasil, esse processo de transição também vem ocorrendo ao longo das 
décadas e, observando-se o perfil das enfermidades, fica evidente que a partir da 
década de 1960 as doenças infecciosas e parasitárias cederam lugar para as doenças 
cardiovasculares e neoplasias, como principais causas de morte.20

 A Estimativa de Câncer de 201620 do INCA  aponta a ocorrência de 596 000 casos 
novos de câncer.20 Devido a sua raridade, poucos dados objetivos sobre neoplasias 
do sistema musculoesquelético são compilados de forma rotineira, contribuindo para 
dificultar o seu estudo. 

 O câncer pode acometer o osso na forma de neoplasia primária ou de forma 
metastática, com foco primário em outro órgão.3 

 Os tumores ósseos primários são considerados raros e atualmente respondem 
por cerca de 1% do total dos casos de câncer. Esses tumores, mais frequentemente, 
acometem pacientes do sexo masculino e jovens.3 

 Apesar de o acometimento dos ossos da pelve por câncer primário ser 
considerado raro, calcula-se que entre 10 - 15% de todos os tumores ósseos malignos 
primários, bem como 5% dos sarcomas de partes moles localizem-se na pelve.21

 Os tipos mais frequentes de câncer ósseo primário são o osteossarcoma, o 
tumor de Ewing e o condrossarcoma.3

 O osteossarcoma é o tipo de sarcoma ósseo mais frequente e tem incidência 
de 4,6 por milhão de indivíduos. A maioria ocorre na faixa etária dos 10 - 19 anos, 
apesar de haver também relação com a doença de Paget em adultos com mais de               
40 anos. Aproximadamente 50% dos casos localizam-se em torno do joelho.3 

 O tumor de Ewing é uma doença típica da adolescência, com pico de três por 
cada milhão de habitantes na faixa etária dos 15 - 19 anos. Apesar da raridade, é o 
segundo sarcoma ósseo que afeta crianças e adolescentes.3
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 O condrossarcoma é o sarcoma ósseo mais frequente em adultos,   
principalmente em homens maiores de 50 anos. A incidência é de oito para cada 
milhão de habitantes.3

 Além dos três tipos citados, outros tumores podem afetar a estrutura 
musculoesquelética da pelve em menor proporção, entre eles fibrossarcomas, 
histiocitomas, rabdomiossarcomas e linfomas.22 

 Nos pacientes com metástases ósseas, lesões na pelve são superadas 
unicamente pelas lesões de coluna vertebral23 e os tumores de próstata, mama, 
tireoide, pulmão e rim estão especialmente relacionados.

 As lesões pélvicas geralmente atingem um tamanho considerável antes 
de serem diagnosticadas. A maioria dos pacientes com lesões da crista ilíaca que 
se estendem para dentro da pelve ou lesões que surgem da fossa ilíaca queixa-se 
inicialmente de dor abdominal inespecífica. Alguns podem apresentar sintomas 
relacionados à compressão de uma estrutura anatômica específica da pelve e 
raramente apresentam sinais sistêmicos de malignidade avançada. Ocasionalmente, 
uma grande e assintomática massa é encontrada ao exame físico.8

 A grande complexidade anatômica da região pélvica, a localização e extensão 
das lesões e o compromisso de resultado funcional são fatores que tornam o tratamento 
cirúrgico do câncer pélvico diferente de cirurgias similares nas extremidades.6

 Assim, torna-se essencial uma avaliação anatômica extensa de tumores 
da pelve realizada por diferentes métodos de imagem,8 bem como associar essas 
descobertas aos conhecimentos já descritos na literatura.

 Sabe-se que a pelve é coberta por músculos. Esses músculos, usualmente, 
restringem o crescimento de tumor primário, impedindo-o de atingir vasos e nervos 
adjacentes. Um exemplo dessa proteção ocorre no nervo ciático, que tende a ser 
protegido na incisura isquiática maior pela presença do músculo piriforme. O feixe 
neurovascular passa justo anterior ao ramo superior do púbis e tumores com origem 
no ramo púbico estão próximos à artéria femoral, veia e nervo. Tumores com origem 
na linha média anterior são incomuns e quando ocorrem, a equipe cirúrgica tem que 
estar atenta para as relações anatômicas com a bexiga e a uretra.6

 Atualmente, diversas técnicas como tomografia computadorizada e reconstrução 
tridimensional têm sido estudadas para auxiliar o diagnóstico e principalmente, o 
planejamento cirúrgico. Essa técnica de imagem avançada facilita a preparação de 
próteses para a reconstrução pélvica, bem como é fundamental para garantir uma 
ressecção de qualidade, aumentando a sobrevida dos pacientes.24

 Apesar de Billroth ter sido o primeiro a realizar uma hemipelvectomia em 1891, 
somente Girard em 1985 teve êxito em manter o paciente vivo após o procedimento. 



24

Importante lembrar ainda de Jabulay em 1893, quando o paciente faleceu  
imediatamente após a cirurgia.25

 Dessa época até a década de 1970, todas as hemipelvectomias realizadas 
envolviam a ressecção de parte óssea da pelve e de todo o membro inferior, causando 
grande impacto funcional e psicológico aos pacientes.6 

 O tratamento das lesões neoplásicas pélvicas só evoluiu de forma significativa 
após 1970, quando diversos estudos sobre cirurgias com preservação de membros 
foram publicados,6 mostrando que era possível ressecar apenas os ossos da pelve 
sem necessitar de amputação de todo o membro inferior.

 A hemipelvectomia pode ser: externa e interna. A externa é uma amputação 
intrapélvica, há perda da extremidade afetada e pode ser realizada pela técnica clássica 
(ressecção completa da hemipelve) ou pela modificada (qualquer outra ressecção parcial) 
(Figura 1). Essa técnica está indicada atualmente apenas nos casos de paliação, falha 
da reconstrução da pelve (perda de enxerto ou infecção), infiltração do nervo ciático ou 
vasos femorais, infecção profunda grave, recorrência tumoral, ampliação da margem 
cirúrgica, destruição biomecânica do membro, falência da terapia neoadjuvante e por 
último, nos casos nos quais a ressecção é realizada para salvar a vida do paciente.26

Figura 1: Retalho cutâneo posterior após hemipelvectomia externa
Fonte: Imagem do arquivo pessoal do Dr. Roberto Vasconcelos (INCA)
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 A hemipelvectomia interna é uma cirurgia preservadora da extremidade, 
indicada para tumores do ilíaco ou fêmur proximal sem invasão vascular. As primeiras 
tentativas de ressecção cirúrgica da pelve com preservação de membro são atribuídas 
a Enneking27 em 1966 e Steel 28 em 1978 (Figuras 2 e 3). 

Figura 2: Hemipelvectomia interna
Fonte: Imagem do arquivo pessoal do Dr. Roberto Vasconcelos (INCA)

Figura 3: Radiografia pós-operatória de hemipelvectomia interna tipo III
Fonte: Imagem do arquivo pessoal do Dr. Roberto Vasconcelos (INCA)
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 A classificação da hemipelvectomia interna (Figura 4) mais aceita e utilizada 
atualmente é a de Enneking e Dunham:29 Tipo I – ressecção do íleo, podendo ou não 
incluir a musculatura glútea; Tipo II – ressecção periacetabular, podendo ou não incluir 
a articulação coxofemoral; Tipo III – ressecção do ísquio e púbis; Tipo IV – ressecção 
de toda a hemipelve.30 Combinações desses procedimentos em associação com 
ressecção femoral alta e/ou extensão sacral também são possíveis e sua indicação 
pode estar relacionada à garantia de margem cirúrgica. 

Figura 4:  Imagem esquemática da classificação de Enneking e Dunham para 
hemipelvectomias internas
Fonte: Puri et al.31

T1 – ilíaco; T2 – acetabular; T3 – púbis ou ísquio; T4 – sacro

 A técnica da hemipelvectomia interna também pode ser acompanhada de 
reconstrução óssea de diferentes formas, e a primeira cirurgia bem sucedida com 
reconstrução parcial foi realizada na Alemanha, em 1978/79.32 Atualmente, a 
reconstrução pode ser realizada por meio de aloenxertos, autoenxertos, artroplastias 
com megapróteses (nos casos de ressecções femorais altas), próteses de hemipelve 
ou em sela (Figura 5), transposição de acetábulo remanescente e plastia rotacional do 
fêmur ou calcâneo.26 

 A escolha da técnica cirúrgica, bem como a opção de realizar ou não a 
reconstrução óssea e por qual técnica, deve considerar muitos fatores, entre eles a 
idade, as expectativas pessoais do paciente e a experiência do cirurgião e do centro.33
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 Discute-se atualmente se a reconstrução óssea deve ser realizada ou não após 
hemipelvectomia interna. Estudo brasileiro demonstrou bons resultados funcionais em 
número reduzido de casos de hemipelvectomia interna sem reconstrução e defendeu 
que reconstruir a parte óssea levaria mais tempo operatório e trauma cirúrgico sem 
benefício funcional.34 Apesar disso, outro estudo demonstrou que a reconstrução 
com implante de prótese em sela reduz a necessidade de anestésicos, melhora 
a independência do paciente e a deambulação. O mesmo estudo concluiu que os  
pacientes submetidos a esse tipo de reconstrução atingem melhor qualidade de vida.35 

Figura 5: Ilustração de prótese em sela
Fonte: White et al.35

 Os desfechos após hemipelvectomia estão relacionados a diversos fatores. 
Além da influência da entidade tumoral e estadiamento, três fatores têm papel 
prognóstico importante: a localização do tumor, o tamanho da massa e a margem de 
ressecção.36 

 Poucos trabalhos se dedicaram a estudar a sobrevida após hemipelvectomia27,37,38 
e foram realizados em décadas distintas com grande intervalo de tempo entre os 
estudos. Penna et al.34 evidenciaram média de sobrevida após hemipelvectomia de  
43 meses em estudo com 23 pacientes; dependendo do tipo de cirurgia, a sobrevida 
em cinco anos atingiu 100%, por exemplo, para casos de hemipelvectomia interna tipo I. 
Em outro estudo com 206 casos, Mankin e Hornicek39 reportaram sobrevida de 50% 
após hemipelvectomia. 
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 Apesar de a cirurgia ser a principal base terapêutica nos tumores pélvicos, a 
evolução da quimioterapia e da radioterapia nos últimos 60 anos tem papel fundamental 
na melhora dos indicadores de sobrevida e cura.40 

 A cirurgia e a radioterapia dominaram o campo da terapia de câncer até que 
durante os anos 1960 ficou evidente que as taxas de cura haviam estacionado em 
torno de 33%, mesmo após procedimentos cirúrgicos mais agressivos, devido a 
micrometástases até então não consideradas. Nessa época, novos dados mostraram 
que a quimioterapia combinada podia curar pacientes com diversos tipos de câncer 
avançado.40

 Exemplificando no caso dos sarcomas, historicamente, antes da instituição de 
quimioterapia eficaz, a doença metastática se desenvolvia em 80 - 90% dos pacientes 
submetidos à ressecção curativa com ou sem radioterapia, resultando em uma taxa 
de sobrevida em longo prazo de menos de 20%. Nos anos 1980, estudos clínicos 
randomizados demonstraram que a adição de quimioterapia perioperatória gerava 
grandes melhoras nas taxas de recorrência e sobrevida.41 Estudos mais novos 
demonstram ainda que esses mesmos pacientes tratados com quiomioterapia de 
agentes múltiplos têm uma taxa de sobrevida em cinco anos de aproximadamente 
70%. Tamanha é a importância da quimioterapia atualmente que a resposta ao 
tratamento neoadjuvante tornou-se o mais importante preditor de resultado.

 O reconhecimento dos efeitos da idade avançada, da gravidade do câncer e dos 
efeitos debilitantes da quimioterapia levaram à evolução das técnicas anestésicas em 
cirurgias oncológicas no Memorial Sloan-Kettering Cancer Center a  partir da década 
de 1950. Este foi o primeiro centro a descrever a importância da técnica anestésica 
em cirurgias oncológicas. O pioneirismo do Dr. Paul Boyan na anestesia hipotensiva é 
um bom exemplo dessa busca por inovação.9

 Naquela época, o grande desafio era manter o paciente estável e vivo no 
período perioperatório, especialmente devido à baixa disponibilidade de tecnologias  
para garantir um suporte avançado em terapia intensiva para as grandes ressecções.

 Com o avanço da tecnologia e a evolução da anestesia e terapia intensiva, a 
busca por novas formas de intervenção no prognóstico do paciente oncológico vem 
aumentando, especialmente após o ano 2000. Atualmente, vários estudos sobre a 
imunomodulação relacionada a fatores perioperatórios estão sendo publicados.11,42-45 

 As bases moleculares para esse tipo de discussão estão no fato de que 
as principais células efetoras de ação antitumoral (células imunes, células natural 
killers, células CD4+Th1 e células CD8+CTL) sofrem importante redução de sua 
função sob o efeito de determinados agentes e fatores, como: medicamentos 
anestésicos, dor, estresse cirúrgico, transfusão sanguínea, alterações glicêmicas e 
de temperatura.11 
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 Em pacientes com metástases hepáticas de câncer colorretal completamente 
ressecadas, já foi demonstrado que hipotensão e transfusão intraoperatória podem 
reduzir a sobrevida.42 

 Em relação aos opioides, a imunomodulação negativa das células efetoras 
antitumor foram alvo de alguns estudos com resultados significativos, confirmando 
essa hipótese, especialmente em relação à morfina.43-45

 A redução do uso de hemoderivados, a segurança dos antifibrinolíticos, a 
redução de uso de opioides, tratamento da dor e o cuidado intra e pós-operatório são 
atuais direções dos estudos na área de anestesia oncológica.46,47

 Dados sugerem que a anestesia geral venosa total com propofol, antagonistas                
da cicloxigenase e combinação com anestesia regional podem reduzir as consequências 
negativas associadas com a imunossupressão. Entretanto, revisões recentes da 
literatura não foram capazes de manter a recomendação de um agente anestésico 
em relação a outro e, apesar de sugerirem efeito benéfico da associação do propofol 
com anestesia regional, concluíram que estudos de melhor qualidade e quantidade 
são necessários para que ocorra mudança de técnica anestésica.46,47 Estudo afirma 
que anestesia inalatória, morfina sistêmica, hemotransfusões, hipóxia intraoperatória, 
hipotensão, hipotermia e hiperglicemia devem ser evitados.11

 Assim, cada vez mais, a anestesia assume papel de destaque no tratamento 
dos pacientes oncológicos, especialmente em cirurgias complexas, que requerem um 
melhor planejamento e conhecimento por parte da equipe.47 

 Em relação à anestesia para hemipelvectomia, muito pouco foi estudado até 
então. Apenas um estudo descritivo – o de Molnar et al.12 – sobre a técnica anestésica 
foi encontrado na revisão realizada, e nas conclusões os autores enfatizaram que 
não havia base para a comparação de dados.12 Esse estudo analisou os dados de                         
49 pacientes submetidos à hemipelvectomia e assim como outras séries de casos,33,38 
a técnica interna foi mais utilizada do que a externa. Desses 49 indivíduos, 19 foram 
submetidos a alguma forma de reconstrução óssea. Uma rotina de controle de dor 
aguda, dependente da técnica anestésica utilizada, foi implantada em todos os casos. 
Como a anestesia geral associada à peridural foi a mais frequente, a maior parte dos 
pacientes recebeu infusões contínuas peridurais de ropivacaína 0,2% associada a 
fentanil 4 μg/mL na forma de analgesia controlada pelo paciente. Foi descrita rotina de 
monitoramento invasivo de pressão arterial e acessos profundos e atenção redobrada 
com o controle da temperatura, tendo em vista a grande quantidade de transfusão 
de produtos de sangue, especialmente concentrado de hemácias, e o alto volume de 
reposição de fluidos. A duração dos procedimentos foi longa e complicações clínicas 
e de ferida operatória ocorreram em 8 e 14 pacientes, respectivamente. Há o relato de 
uma morte intraoperatória devido a sangramento massivo.12
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 Assim, nos últimos 60 anos, o suporte de vida ganhou aliados importantes 
com os avanços tecnológicos, entretanto, a evolução das técnicas de radioterapia 
e medicações quimioterápicas bem como o aumento da expectativa de vida da 
população permanecem impondo grandes desafios para o anestesista no manuseio 
dos pacientes oncológicos, especialmente nas cirurgias de grande porte.10,11
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4. MÉTODOS

4.1. Caracterização do estudo

 Estudo observacional, descritivo e retrospectivo de série de casos, realizado 
no Hospital do Câncer II (HC II) do INCA, localizado na cidade do Rio de Janeiro, 
RJ.

 O INCA é uma instituição de referência nacional do Ministério da Saúde para 
pesquisa e tratamento de câncer no Brasil. O Serviço de Cirurgia de Tecido Ósseo e 
Conectivo funciona no HC II/INCA, desde 2008. 

 Este estudo atendeu às exigências da Declaração de Helsinque e da Resolução 
CNS 466/12 e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do INCA sob o 
nº 82751 de 27/08/2012 (CAE 05859312.9.0000.5274) (Anexo).  A liberação do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido foi aprovado pelo mesmo CEP.

4.2. População do estudo

 Foram incluídos neste estudo 35 pacientes adultos consecutivos, submetidos à 
hemipelvectomia externa e interna no INCA, no período de janeiro de 2000 a dezembro 
de 2013. 

 Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: ≥18 anos de idade, ambos os 
sexos, submetidos à hemipelvectomia no INCA e presença de malignidade confirmada.

 Os critérios de exclusão adotados foram: outros tipos de ressecção e pacientes 
operados fora do INCA. 

 Inicialmente foram selecionados para o estudo 49 casos, porém foram 
excluídos 14 pacientes por não atenderem aos critérios de inclusão. Devido à raridade 
de indicação de hemipelvectomia, encontrou-se um grupo reduzido de pacientes no 
período do estudo.

 Os registros dos pacientes submetidos à hemipelvectomia foram obtidos nos 
relatórios de mapas cirúrgicos dos Serviços de Anestesia e Cirurgia de Tecido Ósseo 
e Conectivo do HC II. De forma a complementar a pesquisa, foram realizadas buscas 
nos bancos de dados da Divisão de Patologia (DISAT) do INCA com as palavras: 
pelve, ísquio, púbis e íliaco. 

4.3. Procedimentos

 A coleta de dados se realizou no arquivo do HC II. Foram estudadas as seguintes 
variáveis: dados antropométricos, pré-operatórios (classificação do estado físico pela 
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escala da American Society of Anesthesiologists (ASA), doenças prévias, tratamentos 
pré-cirurgia, topografia e tipo histológico), intraoperatórios (tempo cirúrgico, tipo 
de cirurgia, volume de fluidos infundidos, volume de transfusão sanguínea, tipo de 
anestesia,  local da extubação orotraqueal) e pós-operatórios (tempo de internação 
pós-operatório, dor crônica e aguda, transfusão sanguínea, complicações clínicas e 
de ferida operatória). 

 A classificação de dor foi baseada na escala visual analógica (EVA) adotada 
pelo INCA e foi considerada dor intensa um valor superior a 7 na referida escala. A 
presença de dor com duração superior a 12 semanas foi considerada dor crônica. 

 As complicações da ferida operatória incluíram: infecção, fístula e deiscência. 
Instabilidade hemodinâmica foi definida como redução da pressão arterial sistólica em 
valor igual ou superior a 30% da inicial. 

 As ressecções pélvicas de hemipelvectomias internas foram classificadas em 
quatro tipos distintos: ilíaca (T1), acetabular (T2), púbis ou ísquio (T3) e sacral (T4)29. 
Combinações desses procedimentos em associação com ressecção femoral alta e/ou 
extensão sacral também foram realizados. 

 O estadiamento das neoplasias foi realizado retrospectivamente por cirurgião 
oncológico ortopédico do INCA. A classificação da American Joint Committee on 
Cancer (AJCC) foi utilizada nos sarcomas de partes moles e para os tumores ósseos, 
adotada a classificação da Union for International Cancer Control (UICC). 

 Os registros de óbito e seguimento foram obtidos através da Área de Registro 
Hospitalar de Câncer do INCA/HCII.

4.4. Tratamento estatístico

 Os dados foram inseridos no software SAS® System 6.11 (SAS Institute, 
Inc., Cary, North Carolina, USA). Realizada análise descritiva dos dados que foram 
expressos em médias e desvios-padrão, mediana e valor mínimo e máximo para as 
variáveis numéricas; e frequência (n) e percentual (%) para as variáveis categóricas. 

 Utilizado o teste de Mann-Whitney para a comparação de dados numéricos e 
o teste do qui-quadrado ou exato de Fisher para dados categóricos. Foram aplicados 
métodos não paramétricos, pois as variáveis numéricas não apresentaram distribuição 
normal (Gaussiana) devido à grande dispersão dos dados e rejeição do teste de 
normalidade de Shapiro-Wilks. O critério de determinação de significância adotado foi 
o nível de 5%.

 A sobrevida foi calculada com 29 indivíduos devido à exclusão dos casos 
de recidiva na análise, de modo a reduzir possíveis vieses. As curvas de Kaplan-
Meier foram construídas para verificar se houve diferença na sobrevida (em 
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meses) entre subgrupos de variáveis de interesse e comparadas pela estatística 
de log-rank.

 Realizada análise de regressão de Cox para identificar os preditores 
independentes para a sobrevida. As variáveis testadas foram: sexo, idade, radioterapia 
e quimioterapia pré-operatórias, hemotransfusão, volume de fluidos intraoperatórios e 
estadiamento da doença.

 Na análise multivariada, o processo de seleção das variáveis utilizado foi o 
de stepwise forward, ao nível de 5%, que seleciona o menor subgrupo de variáveis 
independentes que melhor explica (ou prediz) a sobrevida.  
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5. RESULTADOS

5.1. Resultados do pré-operatório

 A avaliação pré-operatória foi realizada duas a três semanas antes do 
procedimento em 12 pacientes; os demais 23 pacientes foram avaliados após a 
hospitalização. Trinta e três procedimentos foram eletivos e dois foram considerados 
urgentes devido a sangramento tumoral importante. As características da população 
estudada encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1: Características da população estudada

Características Valores

Idade (em anos) (média±DP) e (mediana) 41,7±15,4 (40)

Peso (kg) ( média±DP) e (mediana) 69,1±15,5 (70)

Sexo masculino n (%) 24 (68,57)

Sexo feminino n (%) 11 (31,43)

Radioterapia pré-operatória (%) 28,6

Quimioterapia pré-operatória (%) 17,1

                             1 14 (40,0)

ASA n (%)           2                             13 (37,14)

                          3 8 (22,86)

Tabagismo n (%) 15 (42,85)

Hipertensão arterial n (%) 9 (25,71)

Diabetes mellitus n (%) 2 (5,71)

Doença coronariana n (%) 1 (2,85)

Asma n (%) 1 (2,85)

Insuficiência renal crônica n (%) 1 (2,85)

Refluxo gastroesofágico n (%) 1 (2,85)

Metástase pulmonar n (%) 4 (11,42)

Depressão n (%) 2 (5,71)

ASA – American Society of Anesthesiologists; DP – desvio-padrão

 Um grupo de 12 pacientes apresentou tumor de tecido conectivo e                                                   
23 pacientes, tumor de origem óssea. O condrossarcoma clássico foi o mais frequente 
(n=15 pacientes com 1 recidiva). Outros 2 condrossarcomas foram classificados como 
mesenquimais: 1 ósseo e 1 do tecido conectivo (extraesquelético). Nos 6 pacientes 
com osteossarcoma, os tumores foram classificados histopatologicamente em:                            
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1 fibroblástico, 1 condroblástico, 1 tumor de pequenas células e 3 osteossarcomas 
clássicos. 

 No grupo de outros sarcomas, a classificação histopatológica incluiu 1 tumor 
de células claras, 2 pleomórficos, 1 de alto grau, 1 indiferenciado e 1 fibrossarcoma. 
Quatro de seis casos de recidiva estavam dentro deste grupo. Os casos de histiocitoma 
maligno pleomórfico foram classificados como: 2 pleomórficos (1 recidiva) e 1 mixoide. 
Na população estudada também foram evidenciados 2 casos de sarcoma de células 
sinoviais e 1 caso de tumor de células gigantes.

 No grupo de pacientes com tumores de tecido conectivo, 5 foram classificados 
como estágio 3; 2 como estágio 4; e 5 casos eram recidivas locais. 

 No grupo de pacientes com tumores ósseos, 13 foram classificados como 
estágio 2b, 8 como 1b, 1 como estágio 3 e 1 caso era recidiva local. Um total de 75% 
de pacientes com tumores de tecido conectivo apresentava lesões maiores que 10 cm, 
enquanto 82,6% dos pacientes com tumores ósseos apresentavam lesões maiores 
que 8 cm.

 A Tabela 2 apresenta  a população estudada pelos procedimentos cirúrgicos 
realizados. 

Tabela 2: População estudada pelos procedimentos cirúrgicos realizados

Procedimentos cirúrgicos realizados n (%)

Interna tipo I 5 (14,29)

Interna tipo I com extensão sacral 1 (2,85)

Interna tipo II 2 (5,72 )

Interna tipo III 1 (2,85)

Interna tipo II e III 1 (2,85)

Interna tipo I, II e III com ressecção femoral alta 2 (5,72)

Externa 23 (65,72)

 A Tabela 3 apresenta os dados intraoperatórios. A mediana da infusão de 
cristaloides foi 3 500 mL e a administração de coloides está descrita em múltiplos de 
500 mL.

 No período intraoperatório, elevado número de pacientes apresentou instabilidade 
hemodinâmica (n=23, 65,7%). Todos esses pacientes receberam ressuscitação 
volêmica e agentes vasopressores foram necessários em 52,17% (n=12). Seis (17,1%) 
pacientes apresentaram exames anormais de coagulação no intra ou no pós-operatório.
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5.2. Resultados do pós-operatório

 Os dados pós-operatórios estão apresentados na Tabela 4. 

 Dor aguda intensa após o procedimento ocorreu em 31,4% dos casos e um 
percentual ainda maior (40,0%) desenvolveu dor crônica. Houve transfusão em                                  
17 (48,57%) pacientes após o procedimento. Um paciente desenvolveu insuficiência 
renal, 2 (5,72%) apresentaram distúrbios neurológicos, 1 (2,85%) apresentou arritmia 
cardíaca e 9 (25,7%) pacientes apresentaram complicações de ferida operatória. A 
mediana de internação hospitalar pós-operatória foi 6 dias. 

Tabela 3: Dados intraoperatórios da população estudada

Dados perioperatórios n (%)

Tempo de cirurgia (min)* 200 (90 - 460)

Tipo de anestesia n (%)

Geral combinada com regional 31 (88,57)

Apenas geral 3 (8,57)

Apenas regional 1 (2,86)

Tipo de anestesia geral n (%)

Venosa 3 (8,83) 

Balanceada 31 (91,17)

Tipo de anestesia regional n (%)

Espinhal 4 (12,5)

Peridural 25 (78,12)

Espinhal e peridural 3 (9,38)

Opioide no neuroeixo intraoperatório n (%) 32 (91,42)

Uso intraoperatório de coloides 0,5/1/1,5 L (n) 12/07/03

Volume infundido de cristaloides intraoperatório (mL)* 3500 (1000 - 8500)

Infusão intraoperatória de albumina n (%) 6 (17,14)

Transfusão intraoperatória n (%) 20 (57,14)

Concentrados de hemácias intraoperatório (unidades)* 2 (1 - 6)

Uso de outros hemoderivados intraoperatórios n (%)

Plasma fresco congelado 3 (8,57)

Crioprecipitado 1 (2,85)

Plaquetas 0

Extubação na sala de cirurgia n (%) 33 (94,28)

* Mediana e valor máximo e mínimo
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 A Tabela 5 apresenta os dados dos pacientes submetidos à hemipelvectomia 
externa e interna. 

Tabela 4: Dados pós-operatórios da população estudada

Dados pós-operatórios n (%)

Transfusão pós-operatória  17 (48,57)

Dor intensa após o procedimento EVA ≥7 11 (31,42)

Complicações pós-operatórias  

Insuficiência renal aguda 1 (2,85)

Distúrbios neurológicos** 2 (5,72)

Arritmias 1 (2,85) 

Dor crônica (duração > 12 semanas) 14 (40,0)

Complicações de ferida operatória 9 (25,7)

Tempo até a alta hospitalar (dias)* 6 (3-7)

* Mediana, valor máximo e mínimo
** Isquemia, delirium e/ou desorientação
EVA – escala visual analógica

Tabela 5: Dados  dos pacientes submetidos à hemipelvectomia interna e externa

Variáveis
Interna Externa

p-valor a

n mediana AIQ n mediana AIQ

Idade (anos) 12 40 32 - 46 23 45 29 - 55 0,39

Peso (kg) 12 75 64 - 81 23 63 52 - 83 0,15

Duração da cirurgia (min) 12 240 140 - 284 23 195 160 - 225 0,53

Concentrado de 
hemácias intraop 
(unidades)

6 4 1,8 - 6 14 2 2 - 3 0,13

Volume cristaloides 
intraop (mL) 12 3 750 2 825 - 5 000 23 3 000 2 500 - 4 000 0,29

Total de concentrado de 
hemácias (unidades) 7 4 1 - 8 21 3 2 - 4 0,4

Concentrado de 
hemácias pós-operatório 
(unidades)

3 3 1 - 4 14 2 1 - 2 0,38

Tempo até alta pós-
operatória (dias) 12 6 5 - 7 23 6 4 - 8 0,68

AIQ – amplitude interquartílica (Q1-Q3); intraop – intraoperatório
a teste de Mann-Whitney.
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 Além dos dados apresentados na Tabela 5, a presença de complicações de ferida 
operatória bem dor crônica foram comparadas entre os grupos. Não houveram diferenças 
estatisticamente significativas e os p-valores encontrados foram de 0,095 e 0,17, 
respectivamente. Entretanto, é importante notar que em 8 dos 9 casos de complicações 
de feridas operatórias ocorreram em pacientes submetidos à hemipelvectomia externa. 

 A Tabela 6 mostra o tempo mediano de sobrevida (em meses) e seu respectivo 
erro-padrão e intervalo de confiança de 95% (IC95%) para a população amostral, 
sem os casos de recidiva (n=29) e estratificada por tipo do tumor, estágio, faixa etária 
e sexo. Nesta análise, foram retirados os 6 casos de recidiva.  Para este grupo de                                    
29 pacientes, a mediana de idade foi 44 anos.

Tabela 6: Tempo mediano em meses de sobrevida da população estudada*

População (n=29) Tempo de sobrevida 
estimado (meses)

Erro-padrão IC95%

Total 24,9 9,2 6,8 - 43

Tipo do tumor
Ósseo 60 17,3 26 - 94

Partes moles 9 6,9 0 - 22,6

Estágio
1b ou 2b 60 17,2 26,3 - 93,7

3 ou 4 6,3 3,7 0 - 13,6

Faixa etária
< 45 anos 60 23,2 14,6 - 105,4

≥ 45 anos 14,2 6 2,5 - 25,9

Sexo
Masculino 31,6 19,7 0 - 70,2

Feminino 24,9 13 0 - 50,4

*os 6 casos de recidiva foram retirados desta análise

 Além do tempo mediano de sobrevida demonstrado acima, foi observado um 
tempo médio de sobrevida de 30,5±4,9 meses na população estudada, com IC95% 
entre 20,9 - 40,1 meses, considerando 29 casos, já que 6 casos de recidiva local 
foram também foram excluídos desta análise. 

 As taxas de sobrevida após a cirurgia estão apresentadas nas Figuras 6 a 11.

 Os pacientes portadores de tumores ósseos tiveram taxas de sobrevida 
significativamente mais elevadas do que os sarcomas de tecidos conectivos (p=0,001). 
A taxa de sobrevida dividida pela faixa etária na data do procedimento (<45 anos 
vs. ≥45 anos) bem como o sexo não evidenciaram diferenças significativas (p=0,21 
e p=0,10, respectivamente). Entretanto, quando foram comparadas as curvas por 
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estágio da doença, os pacientes classificados nos estágios 3 e 4 tiveram sobrevida 
menor do que os pacientes classificados nos estágios 1b e 2b (p<0,001).  

 A sobrevida dos pacientes com hemipelvectomia externa foi significativamente 
menor do que os pacientes submetidos à técnica interna (p=0,013). Ao fim de 60 meses, a 
taxa de sobrevida para hemipelvectomia interna foi 53,7% e 7,3% para hemipelvectomia 
externa. 

Figura 6: Curva de Kaplan-Meier para sobrevida na população estudada

Figura 7: Curva de Kaplan-Meier para sobrevida estratificada pelo tipo ósseo/
partes moles na população estudada
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Figura 8: Curva de Kaplan-Meier para sobrevida estratificada pelo estágio da 
doença, na população estudada

Figura 9: Curva de Kaplan-Meier para sobrevida estratificada pela faixa etária, 
na população estudada
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Figura 10: Curva de Kaplan-Meier para sobrevida estratificada por sexo, na 
população estudada

Figura 11: Curva de Kaplan-Meier para sobrevida estratificada por 
hemipelvectomia, na população estudada



44

 A Tabela 7 apresenta os resultados da análise univariada, segundo a regressão 
de Cox para sobrevida. Os parâmetros são: coeficiente, erro-padrão (EP), nível 
descritivo (p-valor) e a razão de risco – RR (hazard ration – HR) com seu respectivo 
intervalo de confiança de 95% (IC95%). 

Tabela 7: Análise univariada. Regressão de Cox para sobrevida

Variáveis Coeficiente EP p-valor RR IC de 95% do HR

Sexo feminino 0,812 0,522 0,12 2,3 0,81 - 6,3

Idade (anos) 0,012 0,019 0,53 1,01 0,98 - 1,05

Idade ≥ 45 anos 0,728 0,52 0,16 2,07 0,75 - 5,7

Estágio 3 ou 4 1,79 0,552 0,001 6 2,03 - 17,6

Radioterapia pré-op 0,308 0,588 0,6 1,36 0,43 - 4,3

Quimioterapia pré-op 0,45 0,593 0,45 1,6 0,49 - 5

Tratamento pré-op -0,573 0,505 0,26 0,56 0,21 - 1,5

Transfusão intraop 0,124 0,518 0,81 1,13 0,41 - 3,1

Transfusão pós-op -0,29 0,492 0,56 0,75 0,29 - 2

Transfusão intra/pós-op 0,666 0,757 0,38 1,95 0,44 - 8,6

Uso de coloides 0,178 0,505 0,72 1,2 0,44 - 3,2

Volume cristaloides intraop (mL) 0 0 0,73 1 1 - 1

Volume intraop total (mL) 0 0 0,62 1 1 - 1

EP – erro-padrão do coeficiente; RR – razão de risco; pós-op – pós-operatório; intraop – intraoperatório

 Ajustando o modelo de Cox individualmente para cada variável, observou-se que 
apenas o estágio 3 ou 4 foi significativo para explicar (ou predizer) a sobrevida, com 
razão de risco de 6,0 (IC95%: 2 - 17). 

 Na análise multivariada, o processo de seleção das variáveis utilizado foi o 
stepwise forward, ao nível de 5%, que seleciona o menor subgrupo de variáveis 
independentes que melhor explica (ou prediz) a sobrevida. Analogamente, observou-
se que apenas o estágio 3 ou 4 foi preditor significativo (p=0,001) independente para 
reduzir a sobrevida. As demais variáveis não apresentaram contribuição independente, 
ao nível de 5%, para predizer a sobrevida, nesta população.
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6. DISCUSSÃO

 Analisando os resultados demonstrados acima, a mediana da idade dos 
pacientes estudados (40 anos) foi discretamente  menor do que a de outros estudos, 
como o de Mankin e Hornicek39 (47 anos) e o de Molnar et al.12 (46 anos). Entretanto, 
a média de idade (41,7±15,4 anos) foi ligeiramente superior à encontrada em outro 
estudo brasileiro (38,1±18,4).34 

 Apesar das hemipelvectomias com preservação de membros (tipo interna) 
serem consideradas possíveis na maioria dos casos devido aos avanços da medicina,48 
no presente estudo 65,7% dos procedimentos realizados foram hemipelvectomias 
externas. 

 Outras séries12,33,39 demonstraram a predominância de hemipelvectomia interna 
em até 32 anos de revisão. Essa diferença significativa pode ser explicada pelo fato 
de os pacientes aqui estudados terem apresentado grandes tumores (o que facilita a 
invasão de estruturas nobres adjacentes), refletindo o número elevado de pacientes 
que chegam ao INCA com estágio avançado da doença. 

 No período intraoperatório, a transfusão de concentrado de hemácias (CH) 
teve mediana de 2 unidades (variação de 1 - 6). O procedimento de hemipelvectomia 
já foi relacionado com sangramentos massivos e perda sanguínea e de fluidos 
significativos.49 Existem relatos de transfusões maciças7 e estudo recente reportou 
uma mediana de 7 unidades (variação 0 - 44 unidades) de CH no intraoperatório,12 
o que permite inferir que os indivíduos deste estudo receberam uma quantidade 
expressivamente menor de CH. 

 A mediana de volume de cristaloides infundidos foi 3 500 mL (variação 1 000 -                      
8 500 mL). Comparando-se com o estudo de Molnar et al.12 (mediana 8 500 mL, variação 
1 000 - 42 000 mL), os pacientes da presente série receberam significativamente menor 
volume no período intraoperatório. 

 O tempo cirúrgico do presente estudo também foi significativamente menor 
(200 min vs. 300 min) se comparado ao estudo de Molnar et al.12 Essa diferença pode 
ser explicada pelo fato de, neste estudo, nenhum dos pacientes ter sido submetido 
à reconstrução óssea na hemipelvectomia interna. Na série de Molnar et al.12,  19 de                                                                                                                                      
49 pacientes receberam alguma forma de reconstrução óssea. No estudo de Penna 
et al.34 não houve reconstrução óssea e a mediana de tempo operatório foi 195 min 
(variação 90 - 300 min), fortalecendo a tese de que a reconstrução óssea implica 
aumento do tempo operatório.

 Anestesia geral balanceada combinada com peridural foi a técnica anestésica  
mais empregada nas cirurgias de hemipelvectomia da presente série, semelhante ao 
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estudo de Molnar et al.12 Embora estudos indiquem uma potencial superioridade do 
propofol em relação aos anestésicos voláteis nos pacientes com câncer,50,51 outros 
estudos não confirmam essa tese.11,46,47 Em revisão recente, Heaney e Buggy46 afirmam 
que não há evidência conclusiva em relação à superioridade de um agente anestésico 
sobre outro no que diz respeito a pacientes com câncer, e que não haveria justificativa 
científica para mudar a prática atual. 

 Anestésicos locais por via peridural e espinhal foram empregados em                                                                                                                                              
33 pacientes da presente série. Os cateteres peridurais foram posicionados nos espaços 
torácicos mais inferiores ou lombares superiores de forma a evitar interferências no 
campo cirúrgico, sempre após a discussão do plano cirúrgico. 

 A administração de dose única de morfina no neuroeixo foi a principal técnica 
de analgesia utilizada. Entretanto 31,4% dos pacientes desenvolveram dor aguda pós-
operatória intensa, indicando que essa medida para o controle da dor não foi eficaz 
para garantir analgesia adequada, o que foi reportado por Anderson et al.10 como 
medida potencialmente efetiva na redução da dor pós-operatória. Importante lembrar 
que, apesar dos resultados encontrados, a superioridade da analgesia peridural sobre 
a intravenosa controlada pelo paciente já foi demonstrada em pacientes submetidos à 
cirurgia ortopédica oncológica.52

 Dor crônica também foi uma complicação pós-operatória encontrada. Um total 
de 14 pacientes apresentou essa complicação e, destes, 11 haviam sido submetidos 
à hemipelvectomia externa. Apesar da diferença, não foi encontrada significância 
estatística suficiente para afirmar que a hemipelvectomia externa está mais relacionada 
com dor crônica. Talvez o pequeno número de pacientes envolvido no estudo possa 
explicar este resultado. 

 Atualmente relata-se que a dor pós-cirúrgica persistente (dor que permanece 
por mais de um a dois meses após a cirurgia) pode estar presente em mais de 30% 
dos pacientes após determinados procedimentos, tais como amputações, e seu 
reconhecimento tem aumentado significativamente.53

 Há relatos reportando até 90% de dor fantasma após amputações do tipo 
hemipelvectomia e, embora os mecanismos da dor nesse processo ainda não sejam 
completamente compreendidos, a dor pode ser debilitante e dificultar a reabilitação e 
a qualidade de vida.53,54

 Quimioterapia neurotóxica, dor pós-operatória moderada a intensa, ansiedade, 
adultos mais jovens, radioterapia na área cirúrgica e presença de dor (moderada 
a intensa) no pré-operatório por mais de um mês são fatores de risco para o 
desenvolvimento de dor crônica pós-cirúrgica; todos ou pelo menos um desses fatores 
pode estar presente nos pacientes submetidos à hemipelvectomia.55,56
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 No presente estudo, 28% dos casos desenvolveram complicações da ferida 
operatória que incluíram infecção, fístula e deiscência. Estudos mais antigos57,58 

reportaram incidências de complicações da ferida entre 75% e 47%, respectivamente. 
Estudo mais recente53 reportou complicações de ferida operatória em apenas 4% dos 
casos em uma série de 97 pacientes, com maior proporção de hemipelvectomias 
externas. Os resultados aqui encontrados são semelhantes aos previamente 
reportados e, apesar de maior número de casos de complicações de ferida em                                                                                                                                         
pacientes submetidos à hemipelvectomia externa e da já conhecida relação entre 
amputações e complicações da ferida operatória,59 não houve diferença estatisticamente 
significativa para afirmar que os pacientes submetidos à hemipelvectomia externa  
têm maior incidência dessas complicações.

 O tempo de cirurgia até a alta hospitalar teve mediana de 6 dias (variação                 
3 - 27 dias), sem diferença significativa entre os pacientes de hemipelvectomia interna 
e externa. Este período de tempo foi mais curto do que previamente reportado por 
Beck et al.53 (14 dias para interna e 20 dias para externa) e por Molnar et al.12 (14 dias). 
Esforços de equipe, experiência institucional e poucas complicações clínicas graves 
podem explicar essa alta hospitalar em menor tempo. 

 No estudo atual, a média de sobrevida no grupo de 29 pacientes foi                          
30,5±4,9 meses. Em estudo de casos brasileiros, Penna et al.34 obtiveram média de 
sobrevida de 43 meses. Essa diferença significativa pode ser explicada pelo fato de 
na presente série, um percentual grande de pacientes apresentar estágio avançado 
da doença no momento da cirurgia. 

 A sobrevida dos pacientes submetidos à hemipelvectomia interna foi 
significativamente maior do que a daqueles submetidos à externa (p=0,013). O fato 
de a cirurgia com amputação do membro ser reservada para os casos em que a 
preservação não é possível, sendo conhecidamente uma cirurgia reservada para 
casos mais graves,26 pode explicar essa diferença.

 Em relação aos tumores de tecidos conectivos, nenhum paciente da presente 
série estava vivo aos 60 meses, enquanto há quase duas décadas Appfelstaedt                                
et al.60 observaram uma taxa de sobrevida em 60 meses de 10% para hemipelvectomias 
curativas e 14% para as paliativas. Há que se destacar que a quase totalidade dos 
indivíduos da presente série foi estadiada como doença avançada (estágios 3 e 4) e 
este fato talvez explique a sobrevida reduzida neste grupo. 

 Entre as variáveis escolhidas e testadas, o estágio avançado da doença foi 
o único fator estatisticamente significativo relacionado com a redução da sobrevida 
após hemipelvectomia. Estudo com 206 pacientes submetidos à hemipelvectomia, 
em 32 anos, demonstrou a influência do estágio avançado para a redução                                  
da sobrevida. Esse mesmo estudo também não observou influência do sexo                         
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na sobrevida, e reportou que pacientes acima de 50 anos tiveram menor                                                                                                           
sobrevida.39
        

 6.1. Limitações do estudo
 Estudos de casos retrospectivos são úteis no estudo de doenças ou eventos 
raros, entretanto várias limitações e vieses podem estar relacionados com esse tipo 
de estudo. O fato de o estudo incluir apenas um centro também pode ter contribuído 
para a formação de viés, entretanto, relatos de centros diferentes são importantes para 
aumentar o conhecimento da doença e seu tratamento, baseado em procedimentos 
agressivos e potencialmente críticos como a hemipelvectomia. 



CONCLUSÕES
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CONCLUSÕES 

 As principais conclusões deste estudo são:

1. Anestesia geral associada a bloqueio peridural foi a técnica anestésica 
mais utilizada nas cirurgias de hemipelvectomia analisadas. 

2. O volume administrado de cristaloides e de concentrado de hemácias no 
intraoperatório, o tempo operatório e de internação hospitalar pós-cirurgia 
foram significativamente menores daqueles até então encontrados.

3. Dor aguda e crônica foram complicações importantes no período pós-
operatório. 

4. A hemipelvectomia externa foi mais prevalente que a interna e apresentou 
menor sobrevida em 60 meses, porém não houve diferença significativa 
entre os dados perioperatórios nas duas técnicas cirúrgicas.

5. O estágio avançado da doença dos pacientes estudados pode ter 
determinado o tempo médio reduzido de sobrevida após a cirurgia.

6. Apenas os estágios avançados 3 e 4 da doença foram preditores 
significativos para a redução da sobrevida após hemipelvectomia.
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2016 jan. 31]. Disponível em: <http://www.sbcancer.org.br>

4. Roodma GD. Mechanisms of bone metastasis. N Engl J Med. 2004;350(16):1655-64.

5. Sim FH. Lesions of the pelvis and hip. In: Sim FH, ed. Diagnosis and management 
of metastatic bone disease. New York: Raven Press; 1988. p. 183-98.

6. Simon MA, Springfield DS, eds. Surgery for bone and soft-tissue tumors. 
Philadelphia: Lippincott-Raven;1998. 

7. Baliski CR, Schachar NS, McKinnon JG, Stuart GC, Temple WJ. Hemipelvectomy: 
a changing perspective for a rare procedure. Can J Surg. 2004;47(2):99-103. 

8. Bickels J, Malawer M. Overview of pelvic resections: surgical considerations and 
classification. In: Malawer MM, Sugarbaker PH, eds. Musculoskeletal cancer 
surgery treatment of sarcomas and allied diseases. Lancaster, England: Kluwer 
Academic Publishers; 2001. p.203-13.

9. Howland WS. Origin of oncologic anesthetic techniques. Semin Surg Oncol. 
1990;6(3):137-40.

10. Anderson MR, Jeng CL, Wittig JC, Rosenblatt MA. Anesthesia for patients 
undergoing orthopedic oncologic surgeries. J Clin Anesth. 2010;22(7):565-72.

11. Kurosawa S. Anesthesia in patients with cancer disorders. Curr Opin 
Anaesthesiol. 2012;25(3):376-84.

12. Molnar R, Emery G, Choong PF. Anaesthesia for hemipelvectomy: a séries of 
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