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RESUMO

A cirurgia reparadora em cabeça e pescoço(CP) evoluiu muito nas últimas décadas, principalmente 

com a ampliação dos conhecimentos dos retalhos(R) microcirúrgicos.  
Nesta série, os pacientes apresentam defeitos devido o tratamento e que requerem reconstruções 
complexas. Objetivo: Avaliar 5 casos de reconstruções difíceis em CP, descrevendo a técnica e 
desfechos. Métodos: Caso(C) 1: Homem, 58anos(a), com lesão em assoalho de boca (carcinoma 
de células escamosas - CEC). Feito pelveglossomandibulectomia e reconstrução com R de fíbula 
livre. C2: Homem, 79a, com lesão avançada em couro cabeludo(CEC) tratado previamente com 
radioterapia(RXT). Feito craniectomia ampla e reconstrução com R anterolateral da coxa(RALC) 
livre.C3: Homem, 65a, com lesão pele nasal avançada(carcinoma basocelular). Feito rinectomia 
total, reconstrução com R de Soares e nariz pré-fabricado em couro cabeludo. C4: Homem, 68a, 
com extensa fístula faringocutânea pós laringectomia total. Tentativas prévias com R locais frustras. 
Feito novo reparo com R supraclavicular e deltopeitoral. C5: Homem, 55a, com lesão expansiva da 
maxila(CEC). Feito maxilectomia total, reconstrução com RALC livre e enxerto ósseo. Resultados: 
C1: No intra-operatório e no 2o dia pós-operatório(DPO) submetido a re-exploração microcirúrgica e 
re-anastomose devido a trombose arterial. No 8o DPO, submetido à nova exploração com perda do 
R, seguido de debridamento e novo reparo com R osteomiocutâneo peitoral e arco costal. Alta no 
17o DPO. C2: No intra-operatório, evoluiu com trombose venosa temporal, cuja re-anastomose foi 
dificultada pelo encurtamento de veia, sendo necessário enxerto de venoso para alcance da 
extensão. C3: Ao fim da RXT, aguardou 1 mês(m) e foi submetido a transposição do nariz da fronte 
para área de defeito e evoluiu bem. C4: Evoluiu satisfatoriamente e apresentou estudo de 
seriografia normal. C5: Submetido à RXT adjuvante, atualmente com 18m de seguimento sem 
sinais de recidiva. Discussão: A escolha da técnica utilizada foi baseada na facilidade, experiência e 
na dimensão a ser reconstruída. Em última análise, o uso de um R pediculado foi alternativa 
simples no reparo da perda de um R microcirúrgico, assim como o uso de um enxerto de veia para 
alcance do pedículo venoso microcirúrgico e os demais R de resgate da série com o devido 
sucesso ao que se propunham. Conclusão: A escolha da melhor tática cirúrgica e o conhecimento 
de lidar com adversidades proporcionou reparar defeitos complexos 
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RESUMO  
A desnutrição é uma patologia condição frequente em pacientes internados para cirurgias de 
cabeça e pescoço, principalmente nos portadores de neoplasias malignas. A depender da 
topografia, essa condição pode se agravar pela dificuldade na alimentação e deglutição. A albumina 
é o mais estudado fator preditivo de complicações pós-cirurgicas e a mais abundante proteína 
sérica humana. A desnutrição está associada a diminuição de seus valores séricos e, havendo um 
trauma cirúrgico, que aumenta o catabolismo proteico, pode chegar a níveis que alterem a resposta 
fisiológica ao trauma e inflamação, levando a um maior risco de complicações cirúrgicas. Objetivos: 
Verificar se os níveis de albumina sérica nos diferentes pós-operatórios (PO) e sua evolução estão 
associados à maior frequência de complicações maiores em pacientes submetidos a grandes 
cirurgias em Cabeça e Pescoço. Métodos: Foram analisados todos os pacientes portadores de 
neoplasias malignas de cabeça e pescoço, atendidos no Hospital do Servidor Público Estadual de 
São Paulo no Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço portadores de câncer de cavidade oral, 
laringe, orofaringe ou hipofaringe, estadiamento T2 a T4, submetidos a cirurgias em monobloco. 
Valores de albumina sérica considerados normais foram aqueles acima de 3,5 mg/dL; depleção 
leve entre 3,0 e 3,5 mg/dL; moderada entre 2,4 e 2,8 mg/dL e grave menor que 2,4 mg/dL. A 
dosagem de albumina sérica foi realizada no 1°, 3°, 5° e 7° pós operatórios. Diariamente os 
pacientes foram avaliados para a pesquisa de complicações maiores. Os pacientes foram divididos 
em dois grupos sendo pacientes com complicações (PC) e Pacientes sem complicações (PS) 
Resultados: Um total de 27 pacientes participaram do estudo sendo que 62%(n=17) não 
apresentaram complicações e 37%(n=10) apresentaram. No grupo PC, as médias de albumina no 
1ºPO foram 2,92±0,35, no 3ºPO 2,80 ± 0,49, 5ºPO 2,95 ± 0,46 e 7ºPO 3,1 ± 0,51. No PS no 1ºPO 
3,25 ± 0,44, 3ºPO 3,10 ± 0,46, 5ºPO 3,30 ± 0,45 e 7º PO 3,30 ± 0,45. Os valores de albumina de 
PC quando comparados a PS são menores em todos os PO’s. Conclusão: Os valores de albumina 
mensurados nos PO’s foram diferentes entre os pacientes dos grupo PC e PS, mostrando que os 
valores de albumina sérica podem ser utilizados como preditores de complicações pós cirurgicas 
em cabeça e pescoço, sendo uma ferramenta importante no manejo destes pacientes, permitindo 
tratamento individualizado para pacientes em risco de complicações. 

 
HSPE 
Palavras-chave: albumina sérica; complicações cirúrgicas em cabeça e pescoço; desnutrição
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RESUMO  
A preocupação em melhorar os resultados estéticos e funtionais sem comprometer a eficácia 
oncológica aumentou significativamente na cirurgia de cabeça e pescoço. Neste cenário, 
procedimentos endoscópicos, vídeo-assistidos e robóticos tornaram possível o desenvolvimento de 
novas abordagens para o pescoço, incluindo o acesso retroauricular, que é agora usado 
rotineiramente em alguns centros, especialmente na Coréia do Sul. 
Objetivos. A análise descritiva de nossa experiência inicial com abordagem retroauricular vídeo-
assistida, avaliando reprodutibilidade, segurança e resultados estéticos. 
Métodos. Análise descritiva dos primeiros 18 pacientes elegíveis submetidos à abordagem 
retroauricular vídeo-assistida para cirurgias cervicais no Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço 
do Departamento no Centro de Câncer AC Camargo. 
Resultados. Um total de 18 pacientes foram incluídos neste estudo, incluindo 7 esvaziamentos 
cervicais supraomohioideos, 8 excisões de glândula submandibular, 3 hemitireoidectomias e uma 
excisão de paraganglioma vagal. Não houveram complicações locais significativas, intercorrências 
técnicas ou necessidade de conversão no procedimento convencional nesta série. Do ponto de 
vista oncológico, apesar do seguimento muito curto, os procedimentos realizados pareceram 
adequados pelo aspecto final do campo e número de linfonodos dissecados nos esvaziamentos. O 
benefício estético foi evidente, comparando com os resultados obtidos com cirurgia clássica. 
Conclusão. Nossa experiência inicial nos mostrou que esta abordagem é viável, segura, 
oncologicamente eficaz e pode ser utilizada para casos selecionados com um claro benefício 
cosmético. 
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RESUMO

Dentre as doenças da glândula tireoide, o nódulo tireoidiano se mostra a manifestação de grande 
relevância na prática clínica. Atualmente, a Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) guiada por 
ultrassonografia (USG) se mostra o exame mais recomendado para a investigação de nódulos 
tireoidianos. 
Embora a PAAF guiada por USG tenha se configurado o exame padrão-ouro para diagnóstico de 
nódulos , há trabalhos que questionam a sensibilidade e especificidade da PAAF quando 
considerado o volume nodular. 
Nosso estudo objetiva avaliar a capacidade do método da PAAF guiada por USG dar o correto 
diagnóstico de nódulos tireoidianos, quanto à ao sistema Bethesda para laudos citopatológicos da 
tireóide e, ao mesmo tempo, relaciona a sensibilidade e especificidade desse método com o volume 
aumentado dos nódulos . 
 O estudo foi realizado na cidade de Natal e baseado na coleta de dados na Clínica de Imagem e 
Diagnóstico e no Laboratório Médico de Patologia Dr. Getúlio, durante o período de 10/2014 a 
06/2015, onde são realizados os citopatológicos das PAAFs e os histopatológicos dos pacientes 
que foram operados. 
Inicialmente foram selecionados apenas pacientes que apresentavam nódulos com volume igual ou 
superior a 2,5cm. Em seguida, foram analisados os dados dos laudos citopatológicos dessas 
PAAFs, que foram classificados como Bethesda II e III, totalizando uma população de 496 
pacientes. Utilizando os resultados histopatológicos dos pacientes que tiveram indicação cirúrgica, 
comparamos os resultados dos cito e histopatológicos, e verificamos a existência de uma coerência 
entre eles. 
É importante enfatizar que as USGs para guiar as PAAFs foram realizadas por um único 
radiologista, e que, as PAAFs foram realizadas por uma equipe de quatro cirurgiões de cabeça e 
pescoço, os mesmos que realizaram as tireoidectomias, quando indicadas. Já as avaliações 
citopatológicas e histopatológicas  foram realizadas num único laboratório, por uma equipe de 4 
patologistas. Desta forma, conseguimos diminuir os vieses do estudo. 
Nos encontramos na etapa de análise estatística dos dados. Buscamos responder o quanto o 
volume aumentado do nódulo interfere negativamente nas especificidade e sensibilidade das 
PAAFs, e a partir de qual volume nodular com citopatológico Bethesdas II e /ou III, podemos 
considerar a indicação cirúrgica. 
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RESUMO

Adenoma pleomórfico é o tumor benigno mais comum de glândulas salivares e representam de 3 a 
10% dos tumores de cabeça e pescoço 
O padrão de distribuição pode variar de acordo com localização geográfica o que torna difícil avaliar 
a freqüência no país 
Objetivo 
Avaliar a distribuição de Adenoma Pleomórfico em hospital terciário e seus aspectos clínicos 
Materiais e Métodos 
Revisão dos prontuários dos pacientes submetidos à procedimeno cirurgico por neoplasia de 
glândulas salivares e selecionados os com diagnóstico por anatomia patológica de Adenoma 
Pleomórfico,entre 01 de janeiro de 1995 e 31 de Dezembro de 2012 
 Resultados 
138 casos,com proporção de 2,3 :1,0 Mulheres X Homens. Média de idade de 50,43 anos(11-89) 
Glândula salivar mais acometida foi a Parótida, em 80,43%,em seguida Submandibular em 
13,04%,Salivares menores em 7,25% e Sublingual em 1,45%.Reicidiva em 8 casos 
Realizadas 88 parotidectomias superficiais,22 parotidectomias totais,18 Submandibulectomias,10 
exéreses de glândulas salivares menores,2 exéreses de glândula sublingual,1 exérese de lesão de 
glândula parótida 
Tamanho médio dos tumores foi 2,82cm.Complicações em 22,46%,sendo7,9% 
permanentes.Destes,74% em tumores maiores ou igual a 3cm 
Discussão 
Adenoma Pleomórfico é mais prevalente em mulheres,encontramos proporção semelhante aos 
estudos brasileiros,inclusive média de idade 
Parotidectomia superficial realizada em 79% dos casos,E recorrência tumoral em 5,8%.Outros 
estudos não demonstraram recorrência tumoral 
Complicações em 22,46%, similar a outros estudos. Encontramos associação entre complicações e 
tamanho tumoral:74,2% em tumores maiores ou igual a 3cm 
Conclusão 
Nossos dados corroboram com a maioria dos outros estudos, A PARÓTIDA como glândula mais 
afetada,idade e distribuição entre os sexos.Porem não há concordância entre reicidivas tumorais 
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Encontramos forte associação entre tamanho tumoral e complicações por operatórias  
 

 
 
Palavras-chave: adenoma pleomorfico, glandula salivar
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RESUMO

Objetivo: Apresentar o serviço de Cuidados Paliativos criado dentro do Ambulatório de Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço em um hospital público universitário. Método: Desde abril de 2011 iniciou-se o 
atendimento dos pacientes com indicação de cuidados paliativos que pertenciam ao serviço de 
cirurgia de cabeça e pescoço. A equipe foi formada a princípio com um médico, um enfermeiro, um 
nutricionista e um psicólogo. Atualmente a equipe é formada por dois médicos, ambos cirurgiões de 
cabeça e pescoço com curso de especialização em cuidados paliativos, um enfermeiro, um técnico 
de enfermagem, um nutricionista, um psicólogo e um fonoaudiólogo. Os atendimentos são 
realizados semanalmente em horário específico para esse ambulatório. Todos pacientes são vistos 
por toda a equipe e assistidos de forma individualizada conforme suas necessidades. Resultados: 
Foram atendidos no período de quatro anos um total de 77 pacientes, a maioria homens (64,9%). 
Todos foram encaminhados pela equipe de cirurgia de cabeça e pescoço com as seguintes 
indicações de cuidados paliativos: metástase a distância, tumor irressecável ou pacientes sem 
performance para tratamento com finalidade curativa. Do total, 55,8% tinham dor não controlada no 
primeiro atendimento feito pela equipe de cuidados paliativos. Conclusão: A criação do ambulatório 
de cuidados paliativos dentro de um serviço de cirurgia de cabeça e pescoço tornou o atendimento 
ainda mais humanizado e completo para os pacientes sem possibilidade de cura. Além disso, pode-
se dedicar mais tempo para atender as demandas específicas desse grupo de pacientes e melhorar 
o fluxo de atendimento do ambulatório com a equipe cirúrgica concentrada no atendimento dos 
casos cirúrgicos. 

 
Nenhuma 

 
Palavras-chave: Cuidados Paliativos; Neoplasias de cabeça e pescoço; Ambulatório hospitalar
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RESUMO

Analisamos o tratamento cirúrgico das doenças tireoidianas em 3 períodos distintos de tempo no 
nosso serviço. 
Um total de 1796 tireoidectomias foram operadas e separadas por décadas, a saber: de 1991 a 
2000 com 702 operações; 2001 a 2010 com 797 e 2011 a 2015 com 297 casos operados. 
Quanto ao diagnostico, observamos uma queda do numero dos bócios tóxicos, particularmente a 
doença de Basedow Graves e um aumento significativo dos casos de câncer tireoidiano (de 16,5% 
no período de 1991 a 2000 para 36,6% de 2001 a 2015). 
Quanto a prevalência por sexo, esta continua estável com as mulheres sendo maioria, com uma 
proporção de 9:1. 
Quanto ao tipo de cirurgia, praticamente não fazemos mais a tireoidectomia subtotal (cirurgia 
padrão para tratamento da Doença de Basedow Graves).  
Por outro lado observamos um aumento do  numero de Tireoidectomias Totais (de 33,61% de 1991 
a 2000 para 73,98% de 2011 a 2015) devido ao aumento do numero de casos de câncer e também 
por estarmos mais liberais na indicação da tireoidectomia total especialmente no Bócio Multinodular 
Atóxico. 
Estes dados nos fazem inferir que: 
- prevalência quanto ao gênero vem se mantendo em proporcional 9:1 para o sexo feminino. 
- idade com tendência de aumento. 
- redução nos casos de bócio tóxico especialmente a doença de graves. 
- aumento de casos de tireoidectomia total, inclusive para casos benignos.  
 
Palavras-chave: Tireoidectomia
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RESUMO

O objetivo desse estudo é correlacionar os achados da Punção Aspirativa com Agulha Fina 
(PAAF)de nódulos tireóideos - classificadas de acordo com o Sistema de Bethesda - com o 
diagnóstico histopatológico (DHP) das amostras. Para tal, está sendo feito um estudo retrospectivo 
dos prontuários de pacientes de 2013 e 2014 da Clínica de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. A 
análise primária de 188 casos de Tireoidectomias, permitiu a existência das primeiras correlações. 
O grau de malignidade encontrado no DHP de nódulos com classificação Bethesda II, III, IV, V e VI, 
foram, respectivamente, 7,5%; 43,3%; 44,4%, 70% e 97,8 %. As percentagens encontradas para os 
nódulos de classificação II, IV, V e VI estão coerentes com a literatura especializada. Os nódulos de 
classificação III, apresentaram um alto índice de malignidade. Isso se justifica pela existência de 
melhores critérios de seleção dos casos com indicação cirúrgica por meio do uso da 
ultrassonografia e da repunção, diminuindo, assim, o número de cirurgias desnecessárias. 
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RESUMO  

A identificação do câncer de tireóide apresentou alguns avanços, quando, em 2007, o “National 
Cancer Institute” publicou o Sistema Bethesda para Laudos Citopatológicos de Tireoide. Acredita-se 
que a Categoria III (atipias de significado indeterminado / lesão folicular de significado  
indeterminado) apresente um risco de 5-15% para malignidade. Porém, este risco pode estar 
subestimado. Diante disso, esse trabalho objetiva estabelecer a o risco de malignidade para 
Punções Aspirativas com Agulha Fina (PAAF), cujo resultado é Bethesda III. 
Métodos: os dados foram coletados no banco de dados da Clínica de Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço, sendo analisado 153 nódulos tireoidianos classificados como bethesda III entre os anos 
de 2012 e 2014. As características clínica e radiológica foram os fatores determinantes para a 
indicação cirúrgica. Os nódulos previamente classificados como bethesda III foram confrontados 
com o diagnóstico histopatológico. 
Resultados: 29,4% (45/153), dos pacientes selecionados, foram operados e os resultados 
encontrados nesse estudo evidenciou que 20,9% (32/153) eram portadores de doença maligna. 
Sendo: 60% (27/45) carcinoma papilífero, 8,9% (4/45) carcinoma folicular, 2,2% (1/45) carcinoma 
medular, 24,4% (11/45) bócio adenomatoso e 4,4% (2/45) tireoidite. Foram repetidos a PAAF em 
17,6% (27/153) sendo o resultado da repunção assim distribuídos: 74% (20/27) foram 
reclassificados como bethesda II, 11,1% (3/27) permaneceu como bethesda III, 7,4% (2/27) 
classificado como bethesda IV, 3,7% (1/27) classificado como bethesda V e 3,7% (1/27) 
classificado como bethesda VI. 
Conclusão: a taxa de malignidade dos nódulos, inicialmente, classificados como bethesda III, foi 
maior que a taxa proposta na conferência de 2007. Esses dados devem ser considerados e novos 
estudos devem estabelecer qual a taxa de malignidade do nódulo classificado como bethesda III na 
população brasileira para, então, reavaliar as recomendações do manejo dos pacientes com 
nódulos dessa categoria. 
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RESUMO

OBJETIVO:Avaliar retrospectivamente as complicações da reconstrução faringoesofagica em uma 
série de pacientes com CEC de Hipofaringe(HF) e esôfago cervical(EC)METODOS : Foram 
estudados 81p com CEC  de HF/EC submetidos a faringolaringoesofagectomia(FLE) circular 
cervical e ou torácica com esvaziamento cervical uni ou bilateral.53p(65,4%) foram submetidos a 
FLE cervical(GRUPO A), sendo que em 41p a reconstrução foi realizada com tubo gástrico 
isoperistaltico(TGI),em 5p com retalho miocutaneo de m.peitoral e em 7p retalho microcirúrgico(4p-
´jejuno;3p-coxa).Em 28p(34.6%)(GRUPO B)foi realizada a FLE total, sendo realizada a 
transposição gástrica em 26p e em 2p o colo.RESULTADOS:Complicações sistêmicas em 8p(15%) 
do Grupo A(Cvascular-3; Pulmonar-4;Sepsis-1) e em12p(42,8%) do Grupo B(Cvascular-
4;Pulmonar-7;CIVD-1). Obito em 1p(1,8%) do Grupo A e em 3(10,7%) do Grupo B. As 
complicações locais ocorreram em 30p(56,6%) do Grupo A(deiscência/estenose da anastomose 
glossogastrica/retalho-27p;necrose parcial/total do TGI-3p) e em 11p(39,2%) do Grupo 
B(deiscência da anastomose glossogastrica/colo-8p;necrose parcial gastrica -2p;lesão traqueal-
1p).Obito em 1p(1,8) do Grupo A e 1p(3,5%)do Grupo B.CONCLUSÃO:A reconstrução com TGI e a 
transposição gástrica /colônica são procedimentos com alto índice de morbidade, mas com boa 
resolutividade e proporcionando deglutição satisfatória na maioria dos pacientes ;a transposição 
gástrica/colônica apresentou maior índice de complicações sistêmicas por necessitar de ressecção 
esofágica total por via transmediatinal 
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RESUMO

O hiperparatireoidismo primário (HPTP) é uma situação frequente, mais comumente decorrente da 
presença de lesão adenomatosa única na glândula paratireóide. A cirurgia é a única opção de 
tratamento curativo e a introdução da dosagem intra-operatória de paratormônio (PTH) trouxe a 
possibilidade de cirurgias minimamente invasivas. Objetiva-se com esse estudo determinar a 
acurácia da dosagem seletiva de PTH na veia jugular interna em auxiliar a localização intra-
operatória da glândula paratireóide hiperfuncionante. Foram selecionados vinte e cinco pacientes 
acompanhados no ambulatório de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, que apresentavam 
diagnóstico de hiperparatireoidismo primário, sintomático ou não, com indicação cirúrgica. A 
sensibilidade do método foi de 75% para determinar a lateralidade da paratireoide adenomatosa; a 
especificidade, de 50%; e o valor preditivo positivo foi de 90%. Conclui-se que em situações de 
indefinição sobre a localização da paratireoide anormal esta técnica se mostra eficaz na 
identificação da mesma. No entanto, apesar de promissores esses resultados sugerem que estudos 
com maior número de pacientes devem ser realizados e aprimorados para que haja uma 
padronização da sua utilização, inclusive com a elaboração de um protocolo para a cirurgia 
minimamente invasiva no HPTP. 
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RESUMO

O câncer de cavidade oral e orofaringe é o sexto tipo de câncer mais comum mundialmente e seu 
tratamento pode causar uma desvantagem em relação à qualidade de vida (QV) relacionada à 
comunicação. Objetivo: Avaliar a QV relacionada à fala em pacientes tratados por câncer de 
cabeça e pescoço através do Índice de Desvantagem da Fala (IDF). Metodologia: Estudo 
transversal incluindo pacientes adultos, independente do sítio do tumor primário. Foram aplicados o 
IDF e o Questionário de Qualidade de Vida - Short Form Health Survey (SF36). Os resultados 
foram correlacionados com os dados clínicos e demográficos. Resultados: Foram avaliados 65 
pacientes, 72,3% do gênero masculino com média de idade de 59 anos. O sítio do tumor primário 
predominante foi cavidade oral (61,2%), a maioria em estadiamento avançado (52,2%) e tratados 
com modalidades combinadas. Como resultado da aplicação do questionário IDF nos pacientes 
tratados na Instituição, as médias obtidas foram 30,09 no score total, 8,4 no domínio físico, 11,3 no 
emocional e 11,3 no funcional, considerados como uma limitação mínima. A percepção do paciente 
sobre sua fala demonstrou associações significativas, sendo que quanto pior o paciente avalia a 
sua fala maiores os scores médios observados nos domínios. Apesar dos maiores scores em todos 
os domínios e no score total em pacientes com idade avançada (>=60 anos), gênero masculino, 
estadiamento T avançado, presença de linfonodos positivos, baixa escolaridade, modalidades 
combinadas de tratamento e esvaziamento cervical, não houve significância estatística para estas 
correlações. Também não foi observada correlação significativa com a realização de fonoterapia, 
apesar deste grupo de pacientes ter demonstrado maiores scores no questionário. Conclusão: O 
questionário IDF pode ser considerado um instrumento apropriado e válido para o uso em pacientes 
com dificuldades de fala decorrente do tratamento do câncer de cabeça e pescoço na amostra 
estudada. 

 
 
Palavras-chave: 1- Qualidade de vida; 2- Fonoaudiologia; 3- transtornos de articulação
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RESUMO

A paralisia de pregas vocais em adução pode decorrer de vários fatores, sendo o trauma o fator de 
risco mais frequente. Os sintomas envolvem principalmente as vias respiratórias, podendo 
manifestar-se com estridor e dispnéia. São descritas diversas técnicas que visam melhorar o 
padrão respiratório e preservar a qualidade vocal. Objetivos: Discutir e avaliar a eficácia da 
aritenoidopexia para tratamento de paralisia bilateral de pregas vocais em adução. Forma de 
Estudo: Revisão de técnica cirúrgica. Pacientes e Métodos: dez pacientes com paralisia bilateral de 
pregas vocais em adução, de causas variadas, foram submetidos a aritenoidopexia e avaliados, no 
período de 1999 a 2015. Realizou-se descrição dos aspectos técnicos, suas dificuldades e as 
complicações associadas. As alterações do padrão respiratório e da qualidade vocal, e o 
comprometimento da deglutição também foram observados. Resultados: A duração média dos 
procedimentos foi de duas horas. Cinco pacientes foram submetidos a traqueostomia pré-operatória 
para facilitar o procedimento de laterofixação. Dois pacientes precisaram de reintervenção 
decorrente da ruptura do fio de tração, com medialização da prega vocal e dispnéia importante 
associada. Houve melhora significativa do padrão respiratório em seis pacientes que tiveram um 
seguimento pós-operatório adequado. Quatro pacientes apresentaram piora leve a moderada da 
qualidade vocal, e dois casos tiveram piora significativa, mas com fatores complicadores 
associados. Um paciente manteve o padrão vocal inalterado. Não foram observadas alterações de 
deglutição no pós-operatório. Conclusões: Trata-se de uma técnica pouco invasiva e 
potencialmente reversível. Houve grande melhora do padrão respiratório sem comprometimento 
importante da qualidade vocal e sem alterações de deglutição associadas. A técnica mostrou-se 
eficaz no tratamento da paralisia bilateral de pregas vocais em adução. 

 
sem financiamento 
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RESUMO  
Esvaziamento cervical em portadores de carcinoma da tireoide é realizado quando há metástase 
identificada antes ou durante a cirurgia (Pescoço N+). Metástases são encontradas em até 80% das 
peças cirúrgicas de esvaziamento cervical eletivo, realizado na ausência de metástase previamente 
identificada (Pescoço N0), mas metástase clínica ocorre em apenas 5 a 40% dos casos. Recidivas 
são mais comuns em pescoço N+ mesmo após tratamento inicial adequado. Linfonodos pequenos 
ou em localização anatômica não habitual são possíveis causas de recidiva. Elaboramos o presente 
estudo para descrever características ultrassonográficas que permitem identificar linfonodos com 
metástase de carcinoma da tireoide antes do tratamento inicial. 
Casuística e métodos: Em estudo prospectivo, 95 portadores de CBDT foram submetidos a 
ultrassonografia (USG) nos modos B e Duplex-Doppler colorido e posteriormente tratados por 
cirurgia em nosso serviço nos anos de 2011 e 2012. Avaliamos a localização e as características 
ultrassonográficas dos linfonodos. Nódulos suspeitos foram submetidos à punção aspirativa por 
agulha fina (PAAF). Os achados à USG foram comparados aos resultados dos exames 
anatomopatológicos da PAAF e da cirurgia. 
Resultados: Setenta e sete eram mulheres (81%) e 18 homens; a média de idade foi de 45 anos; 
foram 75 portadores de carcinoma papilífero (79%); 12 de carcinoma medular (12,6%); 8 de 
carcinoma folicular (8,4%). Houve 10% de recidiva em linfonodo cervical após tireoidectomia sem 
esvaziamento cervical e em 16% dos casos com esvaziamento cervical na primeira cirurgia. As 
características ultrassonográficas dos linfonodos com metástase foram: forma arredondada, 
presença de microcalcificações, áreas de necrose e vascularização na periferia dos linfonodos 
distribuída de forma irregular. Houve tendência a maior concentração de metástase nos níveis III e 
IV, sem diferença estatística. 
Conclusão: Forma arredondada, presença de microcalcificações, áreas de necrose e 
vascularização na periferia dos linfonodos com distribuição irregular, localizadas nos níveis III e IV 
do pescoço estavam associadas a metástase linfonodal. 
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RESUMO

Introdução: Polimorfismo C677T e A1298C do gene Metilenotetraidrofolato da redutase (MTHFR) 
pode ser fator de risco para carcinoma espinocelular (CEC) do trato aerodigestório alto (TADA) por 
indução na via de metilação que resulta na carcinogênese do CEC do TADA. 
Objetivo: Avaliar a frequência dos polimorfismos C677T e A1298C do gene MTHFR em portadores 
de CEC do TADA e em grupo controle para determinar os genótipos de maior ocorrência para 
desencadear o câncer. 
Método: Estudo de 106 doentes com CEC do TADA “casos” e 154 indivíduos sem neoplasias ou 
doenças crônicas detectadas “controles” para avaliar os polimorfismos C677T e A1298C do gene 
MTHFR do sangue para análise genética por PCR e, análise da relação com as variáveis 
demográficas (gênero, faixa etária e raça) e clínica (hábitos) em comum nos grupos. Analisamos as 
relações das variáveis demográficas e clínicas (queixas principais, estádio clínico, tipo de 
tratamento, estádio patológico, status e sobrevivência global) com os casos. 
Resultados: A associação entre o polimorfismo C677T e A1298C do gene MTHFR e os casos e 
controles não apresentou significância estatística (p=0,2305 e 0,2945, respectivamente). Ocorreram 
diferenças significativas entre os grupos do estudo entre os genótipos dos polimorfismos C677T e 
A11298C com a faixa etária (51 e 60 anos) com p=0,0020, hábitos – tabagismo associado ao 
etilismo com p=0,0000 e sexo masculino com p=0,0000.   
Conclusões: Não houve associação entre o polimorfismo MTHFR C677T e A1298C com os grupos 
de casos e controles. 
 
Palavras-chave: câncer de cabeça e pescoço, carcinoma espinocelular, polimorfismo genético, 
oncogene. 
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RESUMO

A associação entre o carcinoma papílifero de tireoide e a tireoidite de Hashimoto tem sido 
amplamente discutida nas últimas décadas. Alguns estudos apontam para uma relação causa efeito 
entre ambas as enfermidades, enquanto outros não a demonstram. Os objetivos desse estudo 
foram: avaliar os resultados das análises citopatógicas de nódulos tireoideanos quanto a frequência 
de tireoidite, e correlacionar a presença de tireoidite e carcinoma papilífero. 
Método  
Foi realizado estudo retrospectivo incluindo 120 pacientes com nódulo(s) tireoideano(s) submetidos 
a punção aspirativa por agulha fina guiada por ultrassonografia (PAAF), entre janeiro e março de 
2015. Os dados demográficos dos pacientes e os resultados dos exames citopatológicos foram 
avaliados, dividindo-os em dois grupos: com tireoidite e sem tireoidite, comparando a frequência de 
carcinoma papilífero entre eles. O diagnóstico de tireoidite foi feito com base nos achados 
citopatológicos. 
Resultados 
Entre os 120 pacientes, 36 (30%) demonstraram achados citopatológicos compatíveis com 
tireoidite. A frequência de pacientes com resultado de PAAF compatível com carcinoma papilífero 
foi de 8,3% no grupo com tireoidite, e de 4,8% no grupo sem tireoidite, mas sem diferença 
estatística entre ambos os grupos (p=0,7339), apesar de uma frequência de carcinoma papilífero 
72% maior no grupo com tireoidite. O grupo com tireoidite apresentou ainda uma mediana de idade 
menor que o grupo sem tireoidite (48 versus 58 anos), uma maior frequência de pacientes do 
gênero feminino (97,2 versus 90,5%) e uma maior média de nódulos puncionados por paciente 
(1,56 versus 1,19). 
Discussão 
Na prática clínica diária, a frequência de pacientes com tireoidite tem sido bastante alta. Nosso 
estudo, embora tenha avaliado apenas os casos de tireoidite diagnosticados pela PAAF, 
demonstrou que aproximadamente um terço dos pacientes que serão submetidos a punção de 
nódulos tireoideanos apresenta esta enfermidade. Podemos observar ainda que este grupo de 
pacientes é mais jovem, composto quase que exclusivamente por mulheres, possui mais nódulos 
puncionados, além de apresentar uma maior frequência do carcinoma papilifero ao diagnostico 
citopatológico (embora sem significância estatística). 
Conclusão 
O presente estudo permite demonstrar uma frequência alta de tireoidite de Hashimoto entre os 
pacientes submetidos a punção de nódulos tireoideanos e sugere uma correlação entre a tireoidite 
de Hashimoto e o carcinoma papilífero. 
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RESUMO  
A lesão do nervo frênico é uma possível complicação da cirurgia de esvaziamento cervical e que 
pode resultar em disfunção diafragmática. O risco de complicações respiratórias deve ser sempre 
considerada após este tipo de cirurgia, principalmente em pacientes com qualquer 
comprometimento prévio da função respiratória. 
Objetivo: Avaliar a ocorrência de disfunção diafragmática após esvaziamento cervical e sua 
implicação clínica no curto prazo. 
Métodos: Estudo prospectivo de uma série consecutiva de pacientes adultos submetidos à 
esvaziamento cervical, incluindo pelo menos dois dos seguintes níveis linfonodais do pescoço: III, 
IV e/ou V. Os pacientes foram avaliados antes da cirurgia, 48 a 72 horas após o procedimento e 30 
dias após cirurgia. As avaliações incluiram a realização de testes de força muscular inspiratória 
(SNIP – Sniff Nasal Inspiratory Pressure e PIMáx - Pressão Inspiratória Máxima), ultrassonografia 
do diafragma para avaliação da sua espessura e mobilidade e radiografia simples de tórax. 
Resultados: Um total de 43 pacientes foram incluídos nesta série, em que 13 deles foram 
submetidos a um esvaziamento cervical bilateral, resultando em um total de 56 nervos sob risco. 
Dezoito pacientes (42%) foram tratados por câncer oral e 18(42%) foram tratados por câncer de 
tireóide . A disfunção da mobilidade do diafragma foi encontrada em três pacientes (6,9%), dois 
deles apresentaram manifestações clínicas leves (dispnéia leve e atelectasia) e um apresentou 
repercussão clínica severa, incluindo tempo prolongado em ventilação mecânica, grande 
atelectasia e derrame pleural no lado do diafragma com disfunção de mobilidade. Os pacientes 
tiveram uma redução significativa nos testes de força muscular inspiratória (SNIP e PI max) 72 
horas após a cirurgia (p <0,001), com recuperação em 30 dias após a cirurgia. A medida do 
espessamento do músculo diafragma mostrou uma redução significativa em 30 dias após a cirurgia 
(p = 0,041). 
Conclusão: A disfunção do diafragma pode ocorrer após o esvaziamento cervical em alguns 
pacientes, e pode ser considerado um fator de risco potencial para complicações pulmonares. A 
ultrassonografia para o diagnóstico e avaliação da função do diafragma pode ser considerada uma 
ferramenta valiosa para esses pacientes, bem como os testes de força muscular inspiratória (SNIP 
e PI max), que poderiam ser utilizados para o diagnóstico e prevenção das complicações 
pulmonares secundárias à lesão do nervo frênico nos pacientes submetidos a esvaziamento 
cervical. 
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RESUMO

A cavidade oral corresponde ao oitavo sitio mais frequente de câncer no Brasil. Em mais de 90% 
dos casos, o tipo histológico é o carcinoma epidermoide; os 10% restantes envolvem, 
principalmente, carcinomas de glândulas salivares menores. Acometem principalmente pacientes 
entre a sexta e oitava décadas de vida, com maior predileção pelo sexo masculino. Isso pode ser 
justificado pela maior exposição dos homens aos fatores de risco, principalmente álcool e tabaco. 
Apesar de todos os avanços diagnósticos e terapêuticos, o câncer de cavidade oral continua a 
apresentar um prognóstico desfavorável, com altas taxas de mortalidade. O sistema mais utilizado 
para estadiamento é o TNM da American Joint Committee on Cancer. No entanto, este sistema 
exclui fatores que influenciam negativamente no prognóstico, como espessura tumoral, invasão 
perineural ou vascular, extravasamento extra capsular, comorbidades, entre outros. Sabe-se que a 
presença de metástase cervical é o fator prognóstico mais importante, reduzindo em 50% a 
sobrevida do paciente. Estudos demonstram que a espessura do tumor é um importante preditor de 
sobrevida em estadios precoces, com altos índices de metástase linfonodal oculta quando esta 
ultrapassa 4 mm. O presente estudo foi realizado através de análise retrospectiva dos prontuários 
de pacientes portadores de CEC de língua e assoalho oral, classificados clinicamente em T1 ou T2, 
sem evidência de envolvimento linfonodal (N0) ao diagnóstico. Objetivou-se avaliar as principais 
características do tumor relacionadas à presença de recidiva e metástase linfonodal. Todos os 
pacientes foram tratados cirurgicamente, com ressecção tumoral e esvaziamento cervical seletivo 
supra-omoioideo (ECSOH), pela equipe de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital de Clínicas 
da UNICAMP, no período de 4 anos. A espessura tumoral menor do que 4mm foi encontrada em 
apenas 3 pacientes (18,7%); entre 4 e 10mm, em 5 pacientes (31,25%); espessura maior que 
10mm, em 8 pacientes (50%). Quatro pacientes (25%) apresentavam metástase linfonodal ao 
exame anatomopatológico e a espessura tumoral, nesses casos, encontrava-se entre 14 e 20mm. 
Recidivas foram observadas em 25% dos casos, e o principal fator relacionado foi a presença de 
invasão angiolinfática e perineural, presentes em 75% dos casos. O presente estudo corrobora os 
dados da literatura que mostram maior risco de recidiva e metástase cervical nos tumores com 
maior espessura. 
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RESUMO

Câncer de laringe é o segundo tipo mais comum de câncer entre todos os cânceres de cabeça e 
pescoço. A desregulamentação dos efetores epigenéticos, incluindo a expressão alterada de 
histonas metiltransferases da família MLL (linhagem mista leucemia), têm sido relatados em muitos 
tipos de câncer, mas pouco se sabe sobre o seu envolvimento no câncer de laringe. Nosso objetivo 
foi determinar o perfil de expressão de genes MLL no carcinoma da laringe e tecidos adjacentes 
normais e correlacionar este perfil para as características do tumor. Analisou-se o perfil de 
expressão de 5 genes MLL em 13 casos de carcinoma da laringe e os seus tecidos não tumorais 
adjacentes utilizando-PCR quantitativo em tempo real. MLL3 estava hipoexpressa de forma 
significativa em amostras de tumor em comparação com as suas contrapartes normais, e todos os 
genes MLL mostraram expressão diminuída em tumores mais avançados em comparação com 
tumores na fase inicial. A expressão alterada de um único gene MLL foi associada com uma 
alteração semelhante nos outros genes MLL, revelando uma forte correlação de expressão em 
cada paciente individual. Em conclusão, os genes MLL podem ter controle transcricional 
semelhante, e diminuição da expressão destes genes pode contribuir para a progressão do cancer 
de laringe. 

 
Fundaçao Araucaria/ CNPq 
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RESUMO

O câncer de cabeça e pescoço possui grande impacto na qualidade de vida dos pacientes. 
Prejudica funções importantes como respiração, fonação e deglutição e geralmente estão em local 
visível levando a deformidades provocadas tanto pelo tumor, quanto por seu tratamento. 
Conhecer os aspectos mais afetados na qualidade de vida dos paciente auxilia a escolha do melhor 
tratamento, a abordagem pré operatória, a otimização da terapêutica multidisciplinar e aumenta a 
adesão desse paciente ao seu tratamento melhorando sua reabilitação e qualidade de vida. 
Avaliar a qualidade de vida dos pacientes com CEC de cabeça e pescoço tratados e em 
seguimento pelo serviço Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo. 
Analisados um total de 59 pacientes, sendo 17 com sítio primário na boca, 32 na laringe, oito na 
orofaringe e dois tumor primário oculto.  
A qualidade de vida foi avaliada com a utilização do EORTC C30 e HN35. 
Dos 59 pacientes analisados 51 (86,4%) foram do sexo masculino e 8 (13,6%) do sexo feminino. 
Quarenta e dois pacientes (71,2%) tinham estádio avançado - III e IV e 17 pacientes (28,8%) 
estádio precoce – I e II.  
Na avaliação do questionário C30 o domínio emocional e cognitivo foram os mais prejudicados. O 
escore global de qualidade de vida foi de 75. Entre os sítios primários orofaringe e tumor primário 
oculto apresentaram os menores escores 
Na avaliação dos sintomas pelo HN35 xerostomia e saliva grossa foram os sintomas mais 
frequentes. 
O câncer de cabeça e pescoço continua a ser uma doença de alto impacto na qualidade de vida 
dos pacientes especialmente no sítio de orofaringe. 
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RESUMO  

O câncer avançado de laringe e seus tratamentos cirúrgicos extensos determinam morbidades 
significativas na vida dos pacientes. A laringectomia total tem um impacto relevante em funções 
vitais para os pacientes e podem influenciar sua qualidade de vida e contexto social.   
Objetivo: Descrever a qualidade de vida e avaliar os fatores associados com a pior qualidade de 
vida(QV) em pacientes com neoplasias malignas avançadas de laringe submetidos a cirurgias 
radicais 
Metodologia: Estudo observacional de corte transversal em pacientes com neoplasias malignas 
avançadas de laringe submetidos a cirurgias radicais. Foi utilizada a quarta versão do Questionário 
de Qualidade de Vida da Universidade de Washington (UW-QOL). 
Resultados: Foram incluídos 95 pacientes com câncer de laringe. Em relação ao domínio subjetivo, 
grande parte dos pacientes (38.9%) reportaram estar melhor atualmente, comparado ao mês 
anterior do diagnóstico de câncer. Os piores escores de QV para os pacientes submetidos a 
laringectomia total foram humor, atividade, reabilitação fonoaudiológica por meio da voz esofágica e 
ausência de emissão vocal. A média do escore composto para qualidade de vida em laringe foi 
80.4. A única variável associada ao escore composto de qualidade de vida foi emissão vocal.    
Conclusão: A média elevada do escore composto de QV dos pacientes com câncer de laringe 
evidenciou que estes avaliaram de forma positiva sua qualidade de vida. A ausência de emissão 
vocal foi o único domínio independentemente associado à pior QV de acordo com o UW-QOL. 
 

 
Instituto Nacional do Câncer 
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RESUMO

Define-se bócio mergulhante como aumento das dimensões da glândula tireoide insinuando-se 
através do intróito torácico. Possui características compressivas às estruturas vizinhas, 
principalmente esôfago e traquéia, gerando sintomas deletérios à qualidade de vida. A compressão 
ou desvio traqueal pode ocasionar dispnéia, hipopnéia ou apnéia do sono. Já a compressão 
esofágica pode gerar disfagia em diferentes graus. A ressecção cirúrgica completa do bócio é o 
tratamento de escolha. 
Foi realizado estudo prospectivo de pacientes portadores de bócio mergulhante e avaliados a 
qualidade de vida e características do sono pré e pós tireoidectomia. 
Avaliou-se 10 pacientes tratados pelo serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí, entre outubro de 2014 e maio de 2015. Foram incluídos pacientes com volume 
tireoidiano maior que 150 centímetros cúbicos na avaliação ultrassonográfica. Nove (90%) eram do 
sexo feminino. A idade média foi de 57,2 anos. Foi avaliado o peso e altura, sendo que o IMC 
médio foi de 31,08.  Investigou-se a presença de odinofagia, difagia, dispnéia, apnéia, insônia e 
disfonia, sendo que todos possuíam pelo menos dois destes sintomas. Todos se queixavam de 
dispnéia de decúbito.  Disfagia foi observado em 8 pacientes (80%) e insônia em 6 (60%). Nenhum 
deles queixou-se inicialmente de apnéia, odinofagia ou disfonia. O Raio-X de tórax evidenciou 
desvio de traquéia em 6 casos (60%). Todos foram submetidos apenas a cervicotomia sem 
necessidade de abertura do esterno. O peso médio da glândula foi de 229 gramas. O 
hipoparatireoidismo transitório ocorreu em 4 pacientes (40%), e definitivo em apenas 2 (20%). 
Nenhum paciente apresentou disfonia pós-operatória. A polissonografia pré-operatória evidenciou 
alteração do índice apnéia/hipopnéia em 8 casos, sendo 4 (40%) de intensidade leve (5 a 15 por 
hora), um (10%) moderado (15 a 30 por hora) e 3 graves (maior que 30 por hora), com 
dessaturação da oxihemoglobina inferior a 90% em 8 casos (60%-89%.) A polissonografia pós-
operatória evidenciou melhora do índice apnéia/hipopnéia em todos que tiveram índices pré-
operatórios alterados, com melhora da dessaturação de oxihemoglobina (mais que 90%) em 6 
casos. A qualidade de vida foi relatada como melhor por todos os pacientes após a cirurgia. A 
qualidade do sono também melhorou em todos. 
Conclui-se que a tireoidectomia é o tratamento ideal para bócio mergulhante e melhora 
substancialmente a qualidade de vida e do sono dos pacientes. 
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RESUMO

OBJETIVO:Avaliar os resultados precoces e tardios do tratamento cirúrgico em uma série de 
pacientes portadores de divertículo faringoesofagico.METODO:Foram estudados 
retrospectivamente 73p com diverticulo faringo esofágico diagnosticados através da avaliação 
clinica, endoscopica e radiológica.A técnica cirúrgica realizada foi baseada no tamanho do 
divertículo, sendo os pacientes divididos em 2 grupos:GRUPO A:diverticulos >3cm-61p-
diverticulecotomia com miotomia do musculo cricofaríngeo(DV/MCF);este grupo foi subdividido em 
2 subgrupos de acordo com a técnica de sutura do  fechamento do faringe:A1-27p-sutura mecânica 
linear;A2-34p-sutura manual.GRUPO B:diverticulos <3cm-12p-pexia com miotomia do musculo 
cricofaríngeo(PX/MCF)RESULTADOS:Na avaliação precoce do pós operatório, 1p(3,7%) do Grupo 
A1, 4p(11.1%) do Grupo A2 e 1p(8,3%) do Grupo B apresentaram deiscência da sutura do faringe 
,tendo todos boa evolução com tratamento conservador..No Grupo A2 ,3p(8,8%), apresentaram 
estenose da sutura do faringe, com boa evolução com dilatação endoscópica.A infecção pulmonar 
esteve presente em 5p,sendo 2p(7,4%) do Grupo A1,3p(8,8%) do Grupo A2 e nenhum no grupo B, 
tendo todos os pacientes boa evolução com tratamento clinico especifico.Na avalição tardia, entre 1 
a 7 anos, realizada em 59p, 21p(87,3%) do Grupo A1(de24p analisados),20(76,9%) do Grupo 
A2(de 26p analisados) e 9p(81,8%) do Grupo B(de 11p analisados),referiram estarem satisfeitos 
com o procedimento cirúrgico, pois conseguiram resgatar a deglutição normal.CONCLUSÃO:A 
indicação do tratamento cirúrgico do diverticulo faringo esofágico deve ser seletiva de acordo com o 
tamanho do divertículo, pois se demonstrou nos 3 grupos estudados, que os procedimentos 
cirúrgicos foram adequados, por ter resgatado a deglutição normal na maioria dos pacientes. 
Também o fechamento do faringe com sutura mecânica se mostrou uma técnica mais eficaz em 
relação a sutura manual, pois proporcionou um menor índice de complicações locais 
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RESUMO

Objetivo: Avaliar o funcionamento do auto implante de paratireóide em loja única no tratamento do 
hiperparatireoidismo através das dosagens séricas do paratormonio intacto. Métodos: Pacientes 
submetidos à paratireoidectomia total com auto implante no músculo deltóide (Ptx-Ai) entre abril de 
2008 e dezembro de 2013 sendo avaliado o estado funcional do implante através da determinação 
de quatro estados funcionais (EF) de acordo com o nível sérico de PTH: 1- abaixo do normal; 2- 
normal; 3- elevado não mais que três vezes; 4- elevado mais que três vezes. Foram submetidos a 
Ptx-Ai 44 pacientes, sendo elegíveis 39 pacientes para o estudo. Resultados: Em relação ao EF, foi 
observado: EF1 30,77%, EF2 48,72%, EF3 12,82%, EF4 7,69%. Hipoparatireoidismo transitório 
ocorreu em 35,9% dos pacientes com melhora em 38,55±31,78 semanas. O índice de 
hipoparatireoidismo definitivo foi de 30,77% e o índice de funcionalidade do implante de 69,23%. 
Conclusão: A ocorrência de hipoparatireoidismo definitivo apresentada no devido estudo foi de 
30,77% e o funcionamento global do auto implante evidenciado foi de 69,23%. 
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RESUMO

O carcinoma espinocelular é o câncer mais frequente da cavidade oral e tem alta taxa de 
mortalidade. Os fatores de risco que influem na sobrevida são tamanho, N positivo, metástase à 
distância, espessura e grau histológico. O objetivo desse estudo é testar o volume tumoral como 
preditor de sobrevida. 
 
METODO 
266 pacientes (204 e homens e 62 mulheres) foram seguidos após serem submetidos a cirurgia 
para avaliação de desfecho (óbito e recidiva). O período seguido variou de 12 até 1904 dias 
(mediana 574 dias), a idade dos pacientes variou de 27 a 91 anos (mediana 59 anos). Através do 
laudo da anatomia patológica foi calculado o volume tumoral das neoplasias de cada paciente 
(usando a fórmula: largura x altura x profundidade). 
 
RESULTADOS 
Foram observados 99 recidivas (37,2%) e 131 óbitos (49,2%). O volume tumoral variou de 0,01 a 
867 cm3, com média de 34,9 (73) cm3 . Entre os pacientes que tiveram recidiva, o volume médio foi 
de 53,8 (102,7) cm3 e entre os com óbito relacionado o volume médio foi de 50,1(93,5) cm3 . A 
média de volume tumoral dos pacientes que se mantém vivos é de 20,2 (41,03) e os que se não 
recidivaram foi de 23,7(44,7). A comparação das distribuições entre os grupos foi significativa para 
os eventos recidiva (P<0,05) e óbito (p<0,05). 
 
CONCLUSOES 
O volume tumoral mostrou-se preditor de recidiva e óbito nessa casuística. 
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RESUMO

OBJETIVOS: Este projeto tem por objetivo avaliar a qualidade de vida (QV) global dos pacientes 
submetidos à bucofaringectomia por carcinoma epidermóide de orofaringe no Serviço de Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço do Hospital e Maternidade Celso Pierro (HMCP), da PUC-Campinas, com 
relação a propriocepção dolorosa, consequências estéticas da cirurgia, interação social, reabilitação 
funcional e perspectivas pessoais quanto à doença e seu tratamento. MÉTODOS: Foram avaliados, 
através de entrevista direta e preenchimento de formulário, pacientes submetidos à 
bucofaringectomia no período de janeiro 2007 a dezembro 2013 por carcinoma epidermóide. O 
questionário utilizado é o Questionário de QV da Universidade de Washington, validado em 
português pelo Hospital A. C. Camargo. Os resultados foram analisados de maneira quali e 
quantitativa, a partir de um escore, cujo valor varia de 0 (pior QV) a 100 (melhor QV) e através da 
média global desses domínios, além da análise da questão aberta. RESULTADOS: Foram 
entrevistados no total 18 pacientes, os quais tiveram seus prontuários avaliados. O carcinoma 
epidermóide de orofaringe acomete mais homens entre 50 e 75 anos, segundo a literatura, o que 
também foi observado nesse estudo, no qual foram entrevistados 16 homens e 2 mulheres, com 
idade média de 63,5 anos e follow up médio de 39,55 meses. Foi observado média de score de 
79,77, variando de 45 a 97, mediana de 81,58 e desvio padrão de 13,46. De acordo com o critério 
descrito nesse projeto, o score e a mediana da amostra apresentaram ótimo QV, uma vez que 
estão acima de 75. Na questão aberta, 11 pacientes relataram sialorréia. A queixa mais frequente 
(12 pacientes) no questionário foi a disfagia a alimentos sólidos, além da alteração na aparência, 
ressaltada por 6 pacientes. Na maioria dos casos, apresentou acentuada melhora comparado com 
o momento anterior à retirada do câncer, devido a caráter subjetivo, como abstenção do etilismo e 
do tabagismo, além da aproximação familiar. A alteração mutilante provocou mudanças na vida 
social de muitos pacientes, os quais relatam uma vida mais doméstica após a cirurgia, a fim de 
evitar possíveis constrangimentos. CONCLUSÃO: Apesar do estigma social e do aspecto mutilante, 
a bucofaringectomia proporciona ótima QV à maioria dos pacientes. 
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RESUMO  

Os tumores de orofaringe são, em sua maioria, carcinoma de células escamosas. Inversamente à 
alguns tumores de cabeça e pescoço, esses, apresentam aumento de sua incidência. Estão 
associados principalmente ao tabaco, álcool e infecção por HPV. O tratamento adequado depende 
de vários fatores como o estadio do tumor, localização, função do órgão após o tratamento. Existe 
uma grande divergência em relação ao melhor tratamento desses pacientes, principalmente quanto 
à necessidade de tratamento cirúrgico ou não. 
 
Objetivo: O objetivo do estudo é comparar a sobrevida dos pacientes portadores de câncer de base 
de língua, T3 ou T4, submetidos à cirurgia em relação aos pacientes submetidos à quimioterapia, 
ambos associados à radioterapia. 
 
Resultados: No período de 2007 à 2014, foram atendidos e tratados 99 pacientes portadores de 
câncer avançado de orofaringe, com acometimento da base da língua em todos os casos. Desses 
pacientes, 87 (87,9%) eram homens e 12 (12,1%) mulheres, com média de idade de 58 anos. Em 
relação ao estadiamento clínico, 13 (13,1%) pacientes eram Estadio 3 e 86 (86,9%) Estadio IV, 
sendo 2 (2,0%) T2, 24 (24,2%) T3 e 73 (73,7%) T4. Em relação ao N, 25 (25,3%) eram N0, 14 
(14,1%) N1, 38 (38,4%) N2 e 22 (22,2%) N3. Cinquenta e cinco (55,5%) dos pacientes foram 
tratados inicialmente com radio e quimioterapia e 44 (44,4%) foram operados seguidos de 
radioterapia concomitante ou não à quimioterapia. Ao final do período estudado, 37 (48,1%) dos 
pacientes estavam vivos sem doença, 8 (10,4%) com recidiva local, 6 (7,8%) com recidiva regional, 
2 (2,6%) recidiva loco-regional, 3 (3,9%) com metástase à distância, 17 (22,1%) haviam morrido 
pela doença, 3 (3,9%) morreram por outras causas e 1 (1,3%) estava com segundo tumor primário. 
A sobrevida global desses pacientes foi de 22,5 meses, não havendo diferença entre o grupo 
tratado com radio e quimioterapia com o grupo tratado com cirurgia (p = 0,71). O tempo de recidiva 
após a cirurgia foi de 8 meses e de 4,5 meses após Rxt/Qt. 
 
Conclusão: Ambas as terapêuticas aplicadas nesses pacientes apresentaram resultados 
semelhantes quanto à sobrevida. A principal diferença em relação aos pacientes que apresentaram 
melhor prognóstico foi o status N do mesmo. 
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RESUMO  

As neoplasias de boca e orofaringe apresentam um comportamento frequentemente agressivo 
localmente e frequentes metástases ipsi e contralaterais. No nordeste, o câncer da cavidade oral é 
o quarto tipo mais frequente (7,16/ 100 mil). O atraso no diagnóstico é uma realidade, relacionado 
ao baixo rastreio entre os profissionais da atenção básica em detectar lesões precoces, bem como 
o acesso à saúde dos pacientes que residem distantes das capitais.  Logo, estudos apontam um 
incremento anual de 0,72 % da mortalidade global por estas neoplasias. Assim, executou-se este 
estudo com o objetivo de avaliar o perfil epidemiológico e as características associadas à 
mortalidade dos pacientes com câncer de boca e orofaringe diagnosticados em um centro 
oncológico de referência localizado em Mossoró/RN. Metodologia: Trata-se de um estudo 
descritivo, retrospectivo e documental com abordagem quantitativa. Foi realizada análise dos 
prontuários eletrônicos, sendo incluídos no estudo os casos com CID C01, C02, C03, C04, C05, 
C06, C09, C10 diagnosticados entre os anos de 2006-2013.Foram coletados dados referentes a 
sexo, idade, profissão, tabagismo, etilismo, sítio acometido, estadiamento, tratamento e status 
oncológico atual do paciente. Dados coletados após aprovação no comitê de ética. Resultados: 
Foram identificados 72 casos de neoplasias de boca e orofaringe. A localização mais frequente foi a 
língua (34,72%), seguida pelas lesões de orofaringe (26,38%). Predomínio do sexo masculino 
(62,50%) em relação ao feminino (37,5%). A idade média dos pacientes foi de 63,93 anos. As 
profissões mais frequentes foram agricultor (44,44%) e doméstica (7,41%). 85% eram tabagistas e 
58% etilistas. Quanto ao estádio, a grande maioria dos tumores foi diagnosticada nos estádios 
avançados III e IV (75,75%). O tratamento cirúrgico foi a opção mais frequente (57,14%), seguido 
de quimioradioterapia concomitante (28,57%) e radioterapia isolada (26,79%). No desfecho dos 
pacientes, 58,93% vieram a óbito, identificando-se como fatores estatisticamente significativos a 
este desfecho o tabagismo, estádios iniciais III e IV e tratamento não-cirúrgico. Conclusão: Busca 
ativa e educação em saúde para diagnóstico de lesões precoce, redução de tabagismo e 
otimização da radio e quimioterapia ou incremento do tratamento cirúrgico são possíveis 
intervenções para otimizar o tratamento destas neoplasias no interior da região nordeste. 

 
Programa de Iniciação Científica do Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró. 
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RESUMO

O câncer de tireoide na infância é raro, sendo responsável por 1,5 a 3% das neoplasias malignas 
nesta faixa etária. 
O objetivo deste trabalho é analisar a apresentação e evolução dos casos de câncer de tireoide na 
infância e adolescência. 
Foi realizado estudo retrospectivo através de análise de prontuários de 30 pacientes menores de 21 
anos de idade portadores de câncer de tireoide tratados na Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) de 1994 até 2014. 
 O sexo feminino correspondeu 23 pacientes (76,6%). O tipo histológico predominante foi o 
carcinoma papilífero ( 90%), seguido do carcinoma folicular (6,66%) e apenas um caso (3,33%)de 
carcinoma medular. Este possuía diagnóstico de Neoplasia Endócrina Múltipla tipo 2B. Três 
pacientes (10%) possuiam histórico de radioterapia prévia ao diagnóstico, devido à doença 
linfoproliferativa. O tratamento preconizado foi a tireoidectomia total em 23 pacientes (76,6%), 
sendo que em todos os 7 pacientes  restantes, submetidos à tireoidectomia parcial, foi instituída a 
totalização da tireoidectomia. O esvaziamento cervical do compartimento central foi realizado 
eletivamente em 18 pacientes (60%) e, dentre estes, o esvaziamento cervical lateral foi instituído 
em 11 (36,6%). Observou-se metástases linfáticas em 15 pacientes (50%) e metástases à distância 
em 7 (23,3%). As recidivas do tumor primário foram identificadas em 8 pacientes (26,6%).  O 
tamanho médio do tumor foi de 2,91 cm (0,5-6,3cm). A Pesquisa de Corpo Inteiro (PCI) foi negativa 
em apenas 2 pacientes (6,66%), não sendo instituído Tratamento com Iodo Radioativo (RIT) 
apenas nestes casos. No entanto, houve recidiva em ambos, sendo posteriormente submetidos a 
RIT. A sobrevida foi de 100%. 
Comparando com a literatura, os resultados encontrados foram semelhantes. Embora a incidência 
de câncer de tireoide na infância seja baixa, possui apresentação inicial mais agressiva quando 
comparado a idade adulta, com maior chance de recidiva local, metástases linfáticas e a distância. 
Mesmo assim a sobrevida é favorável. 
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RESUMO

O microcarcinoma papilar de tireoide é definido como tumor menor que 10 mm. Este, teve aumento 
em sua incidência nos últimos anos, principalmente devido a grande melhora nos métodos 
diagnósticos. 
 
Objetivo: Avaliar as características dos pacientes e dos tumores de pacientes portadores de 
microcarcinoma papilífero da tireoide. 
 
Resultados: No período de 2003 à 2015, 359 pacientes foram submetidos à tireoidectomia com 
diagnóstico prévio ou posterior de carcinoma papilífero. Destes, 135 (37,60%) apresentavam 
tumores menores de 1 cm. Eram 19 (14,07%) homens e 116 (85,92%) mulheres, com média de 
idade de 46,39 anos. O diagnóstico clínico pré-operatório foi de bócio uninodular – 81 (60%), bócio 
multinodular – 43 (31,85%), tireoidite – 1 (0,74%), Bócio difuso tóxico – 1 (0,74%) e neoplasia – 9 
(6,66%). O diagnóstico citológico pré-operatório foi Bethesda I – 5 (5,05%), II – 6 (6,06%), III – 10 
(10,10%), IV – 18 (18,18%), V – 20 (20,20%) e VI – 40 (40,40%). Foram realizadas 131 (97,03%) 
tireoidectomias totais e 4 (2,97%) lobectomia + istmectomia. Sessenta (44,44%) pacientes foram 
submetidos à esvaziamento cervical eletivo e 9 (6,66%) terapêuticos. 
 
Conclusão: Devido aos métodos diagnósticos de maior qualidade, cerca de um terço dos 
carcinomas papilíferos diagnosticados eram microcarcinomas, principalmente quando maiores que 
3mm. O esvaziamento cervical é um bom meio para estadiar esses pacientes visto que 24 (40%) 
dos pacientes esvaziados apresentavam metástase linfonodal. 
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RESUMO

O carcinoma diferenciado da tireóide geralmente apresenta um excelente prognóstico. No entanto, 
a presença de invasão extra-tireoideana das estruturas adjacentes está associada com um pior 
prognóstico e uma mortalidade aumentada. O objetivo deste estudo é avaliar a influência dos 
achados clínicos, patológicos e cirúrgicos no prognóstico de pacientes com carcinoma difrenciado 
de localmente avançado. Pacientes e Métodos: Cento e dezesseis pacientes portadores de 
carcinoma diferenciado de tireóide localmente avançado foram submetidos à tratamento cirúrgico 
no Departamento de Cirurgia de Cabceça e Pescoço do A.C. Camargo Cancer Center. Setenta e 
oito eram do sexo feminino (67%) e 38 masculinos (33%), com uma idade mediana de 51 anos 
(variando de 5 a 81 anos). Havia 98 carcinomas papilíferos e 18 foliculares. Dezoito pacientes 
(15,5%) apresentavam evidências clínicas de extensão extra-tireoideana e 6 pacientes (5,2%) 
ausência de sintomas. A dimensão do tumor variou de 1,5 a 18cm (mediana, 4 cm). Os locais de 
invasão foram: músculo em 63% dos casos, nervo laríngeo recorrente em 19%, traquéia em 21%, 
laringe 12%, esôfago em 10% e outros em 12%. O teste de Kaplan-Meier foi utilizado para analise 
de sobrevida e o Long Rank foi usado para comparação das curvas de sobrevida. O modelo 
proporcional de risco de Cox foi utilizado na análise multivariada.  
Resultados: O período de seguimento variou de 4 a 320 meses (mediano, 49 meses). O taxa de 
sobrevida global em 10 anos foi 88,5% para carcinoma papilífero e 47,6% para folicular. A taxa de 
recorrência foi 21,6%. A análise univariada demonstrou que o tipo histológico (p=0.001), presença 
de sinais ou sintomas clínicos de extensão extra-tireoideana (p=0.003), idade maior do que 45 anos 
(0.02) e ressecção incompleta (0.001) foram os fatores que afetaram a sobrevida. No entanto, os 
fatores prognósticos em análise multivariada que afetaram a sobrevida foram idade maior do que 
45 anos, o tipo histológico e o tipo de ressecção. Já a sobrevida livre de recorrência não apresentou 
associação significativa  com tipo histológico(p=0.867) e a idade (p=0.181) 
Conclusões: Estes resultados confirmam o pobre prognóstico associado com ressecção incompleta 
e similar sobrevida em pacientes submetidos a ressecção completa ou ressecção tipo “Shave”. 
Outros fatores que afetaram o prognóstico foram idade maior do que 45 anos e a histologia.     
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RESUMO  
Os carcinomas diferenciados da tireóide geralmente apresentam bom prognóstico e a taxa de 
sobrevida global em 5 anos de 90-95%. O carcinoma folicular é o segundo tipo de neoplasia mais 
comum da tireóide, originado a partir do epitélio tireoidiano e com altas taxas de cura. 
Apresentamos um caso de neoplasia folicular da tireóide com evolução atípica.  
RELATO DE CASO: Paciente feminina, 54 anos, teve diagnóstico de carcinoma folicular 
moderadamente diferenciado de tireóide em 2008, inicialmente tratada com tireoidectomia total e 
terapia com iodo radioativo I 131. Permaneceu sem evidência de doença até agosto de 2012, 
quando apresentou quadro de dor lombar e perda de força muscular em membros inferiores. 
Ressonância nuclear magnética (RNM) de coluna demonstrou lesões ósseas sugestivas de 
acometimento secundário, com sinais de compressão medular torácica. Paciente submetida a 
artrodese e descompressão do canal medular. Anátomo-patológico de lesão em coluna confirmou 
infiltração por carcinoma pouco diferenciado de tireóide. Em fev/2013, a paciente apresentou 
quadro de turvação visual à direita associado a paraparesia e hipoestesia de membros inferiores, 
além de surgimento de massa tumoral em axila direita. Biópsia da lesão axilar confirmou tratar-se 
de carcinoma pouco diferenciado de tireóide. RNM de crânio, evidenciou múltiplas lesões em 
topografia temporal direita, insular direita, fronto-parietal esquerda e em tronco encefálico, com 
realce periférico após contraste e associadas a pequeno halo de edema, compatível com lesões 
secundárias. Paciente foi então submetida a radioterapia em crânio total e em massa tumoral axilar 
direita, com resolução dos sintomas neurológicos e controle da massa axilar.  
DISCUSSÃO: Embora pouco frequentes, metástases à distância do câncer folicular de tireóide 
podem ocorrer em 10-15% dos casos através de disseminação hematogênica. Os sítios mais 
frequentes são osso e pulmão. O acometimento de sistema nervoso central e pele é raro. 
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RESUMO  

As neoplasias malignas de tireoide representam 1,5% da incidência de câncer em adultos e o 
carcinoma papilífero é a sua forma mais comum, representando 90% desse total e manifestando-se 
principalmente em mulheres (2,5:1) na quarta e quinta décadas de vida. Relatamos um caso 
incomum de carcinoma papilífero metastático em um paciente jovem masculino de 26 anos. Relato 
de caso: O paciente masculino de 26 anos, sem histórico familiar da doença, foi internado no 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, em Recire (PE), em 29/06/14 para 
investigação e tratamento de nódulo tireoidiano de +-5 cm em diâmetro. Durante investigação foram 
observados nódulos paratraqueais e intratorácicos à ultrassonografia e tomografia 
computadorizada. Foi submetido, então, à tireoidectomia total com esvaziamento cervical bilateral 
modificado e mediastinoscopia com biópsia de linfonodo mediastinal em 11/08/14, que revelou 
carcinoma papilífero com mestástases para cadeia cervical direita, pré-traqueal nível 2 e nível 3 
direitos. Evoluiu favoravelmente, recebendo alta hospitalar para controle ambulatorial em 22/08/14. 
Foi novamente internado em 09/09/14 com metástases mediastinais. Submetido à linfadenectomia 
mediastinal por toracotomia posterolateral direita e ressecção de lesão cística encapusalada (+-3 
cm) na região supraclavicular esquerda, que se revelou de natureza benigna. Recebeu alta para 
controle ambulatorial com revisão de lâmina, cintilografia, ablação com iodo radiativo em 27/09/14, 
quando o acompanhamento do paciente foi perdido. Conclusão: O relato representa um caso raro e 
de grande gravidade em sexo e faixa etária atípicos, onde a rápida detecção tem papel 
fundamental. A importância de uma anamnese e exame físico cuidadosos em pacientes de todas 
as faixas etárias e da educação continuada deve ser ressaltada, uma vez que casos semelhantes 
em fase inicial podem ser facilmente negligenciados em pacientes “improváveis”. 
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RESUMO

Os tumores de glândulas salivares são pouco frequentes no território de cabeça e pescoço, 
variando de 2% a 7% em incidência nesta região. O presente trabalho tem como objetivo descrever 
a casuística dos tumores de glândulas salivares no Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. No período de 1984 a 2014 foram 
diagnosticados 177 pacientes com tumores de glândulas salivares, dos quais 39,77% do sexo 
masculino e 60,23% do sexo feminino. A média de idade foi de 46,65 anos e a média do tempo de 
evolução clínica da doença até o diagnóstico foi de 51,33 meses. A glândula parótida representou o 
sítio primário de 84,6% das neoplasias; submandibular em 12% e glândulas salivares menores em 
3,4%. O tamanho médio das lesões foi de 3,32 cm. Os tumores benignos representaram 76,27% do 
total, sendo o adenoma pleomórfico (51,4%), tumor de Warthin (13,6%) e oncocitoma (2,8%) as 
mais frequentes. Os tumores malignos representaram 23,4% do total, sendo o carcinoma adenoide 
cístico (4,5%), carcinoma mucoepidermoide de baixo (4,0%) e alto (1,7%) graus as mais 
frequentes. A maioria dos pacientes não apresentava história de etilismo (69%) ou tabagismo 
(66,7%). A taxa de recidiva dos tumores malignos foi de 5,7%, principalmente metástase à distância 
(44,4%). Dos pacientes tratados inicialmente com cirurgia, 15,3% foram submetidos a tratamento 
adjuvante com radioterapia. 
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RESUMO  

O CPNM é a neoplasia mais frequente do homem. A pele da cabeça e pescoço é a mais envolvida 
sendo responsável por 90% dos casos nos homens. Embora usualmente considerados de fácil 
tratamento, a negligência propicia a evolução para invasão das estruturas ósseas do crânio e face. 
Este trabalho tem o objetivo de demonstrar os resultados de tratamento em uma série consecutiva 
de pacientes submetidos a CCF num período de 11 anos. 
 Material: Trata-se de estudo retrospectivo incluindo 43 CCF em 41 pacientes no período de março 
de 2002 a maio de 2013. Trinta e um eram do sexo masculino. A idade variou entre 12 a 87 anos. 
Vinte e três cirurgias foram por Carcinoma Basocelular (CBC). As cirurgias realizadas envolveram 
20 temporalectomias e 23 craniectomias e/ou exenterações ampliadas de órbita envolvendo a fossa 
anterior e média. Todos as reconstruções foram com retalhos regionais, exceto em dois casos de 
retalhos microcirúrgicos (4,6%). Apenas 32,6%  não haviam sido tratados previamente. Invasão de 
órbita e de Dura-máter ocorreu em 44 e 30% respectivamente. Não houve morte antes dos 30 dias. 
A radioterapia prévia não influenciou a sobrevida global (p=0,612) e o índice de correlação 
(Soearman ) entre radioterapia prévia e complicações foi de apenas 0,076 (p=0,661). A sobrevida 
global média estimada foi de 88 meses e ao final de 10 anos mais da metade dos pacientes 
estavam vivos. Na  análise estratificada por invasão ou não de Dura-máter, a sobrevida dos CBC foi 
superior ao de outras histologias (notadamente CEC ) quando não havia invasão de Dura-máter 
(p=0,042). 
Discussão : O tratamento do CPNM avançado representa um desafio para o cirurgião de cabeça e 
pescoço. Nas séries sul americanas de CCF  se destacam os CPNM. Na nossa experiência mais 
da metade dos casos de CCF foram para tratamento de CPNM avançados. É possível realizar CCF 
com reconstrução a partir retalhos locoregionais. O resultado estético-funcional é aceitável, 
considerando a gravidade das lesões. A sobrevida global é boa, considerando a natureza agressiva 
das lesões de pele avançadas e a ausência de outro tratamento disponível com intenção curativa. 
O CBC que ainda não invadiu a Dura-máter parece ter prognóstico mais favorável do que as outras 
histologias.  
Conclusão: CPNM avançado representa um desafio para a especialidade, não só pela ressecção, 
mas também pela reconstrução. Mesmo sendo cirurgias complexas a mortalidade pós-operatória é 
baixa e a sobrevida global justifica o procedimento. 
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RESUMO

Historicamente, o câncer de amígdala localmente avançado tem dificuldade em sua exposição por 
via transoral convencional, necessitando de dissecções extensas por via aberta ou sendo tratados 
com quimioterapia ou radioterapia. Com a introdução da TORS, permitiu-se um manejo mais 
adequado do câncer de orofaringe e amígdala por cirurgia minimamente invasiva. A cirurgia 
robótica transoral oferece uma abordagem cirúrgica alternativa aos tumores da orofaringe com 
resultados oncológicos aceitáveis e melhores resultados funcionais do que as abordagens abertas 
tradicionais. OBJETIVOS: Análise das amigdalectomias realizadas por via Transoral Robótica 
(TORS) no Instituto Nacional de Câncer (INCA-RJ), no período entre março/2012 a dezembro/2014 
e correlacionar fatores individuais como: sexo, idade e margens cirúrgicas com recidiva 
locoregional, além de realizar o cálculo de sobrevida global e sobrevida livre de doença. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo retrospectivo e descritivo dos casos de amigdalectomia por 
câncer de amígdala operados por via transoral robótica no período de março/2012 a 
dezembro/2014. Utilizou-se os testes do qui-quadrado, teste t-student e curvas de sobrevida pelo 
método Kaplan-Meier. RESULTADOS: Foram realizadas trinta e cinco (35) amigdalectomias via 
TORS. Vinte e seis (74,28%) pacientes do sexo masculino e nove (25,71%) do sexo feminino. A 
média de idade foi de 57,8 ± 12,21 anos. Trinta e um casos (88,5%) foram de tumores T1 e T2. 
Obtiveram-se margens livres em trinta e dois (91,4%) casos. Carcinoma de células escamosas foi o 
tipo histológico mais comum, com trinta e três (94%) casos, com espessura tumoral média de 
8,8mm. Houve complicações em três (8,5%) casos, sendo o sangramento o mais incidente. O 
tempo de seguimento médio de trinta (30) meses. A sobrevida global em três anos foi de 71,8% e a 
sobrevida específica foi de 73,9%, chegando a 89,5% em pacientes cujo tratamento primário foi a 
cirurgia robótica.  Houve recidiva em seis (6) casos, sendo estes responsáveis por cinco (5) óbitos. 
50% dos óbitos foram após cirurgias de resgate. As margens cirúrgicas livres correlacionaram-se 
positivamente com a sobrevida (p=0,01). A duração de internação média foi de 3,77±1,62 dias. 
Onze (31,4%) pacientes necessitaram de traqueostomia e 23 (65,7%) de sonda nasoenteral.  
CONCLUSÃO: Cirurgia transoral robótica(TORS) é uma opção viável e segura para o tratamento 
dos tumores de amígdala, sendo a margem intraoperatoria fundamental para a sobrevida. 
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RESUMO

Nos últimos anos, a cirurgia transoral robótica (TORS) tem sido utilizada no tratamento do câncer 
de orofaringe com o objetivo de melhorar os resultados funcionais e estéticos, sem comprometer a 
sobrevida. Objetivos: Análise das ressecções de tumores de base de língua realizadas por via 
transoral robótica (TORS) no INCA-RJ a fim de se avaliar a segurança, eficácia, resultados 
funcionais e oncológicos do procedimento. Metodologia: Estudo retrospectivo e descritivo de 30 
cirurgias consecutivas de tumores de base de língua operados por TORS no período de 
março/2012 a dezembro/2014. Foram utilizados os testes do qui-quadrado, teste t-student e curvas 
de sobrevida pelo método Kaplan-Meier. 
Resultados: Dos trinta pacientes estudados, vinte e quatro (80%) eram do sexo masculino. A idade 
variou de trinta a oitenta anos (média = 60,35 anos). Os tumores T1 e T2 foram maioria (76,6%), e 
quase metade (46,6%) foram resgates cirúrgicos. Obtiveram-se margens livres em vinte e oito 
(93,3%) casos. Foi necessária a traqueostomia em dez (33,3%) casos, com tempo médio de 
retirada de 21,2 dias. Em relação a sonda nasoenteral os valores chegaram a vinte e três (76,6%) 
casos e 28,61 dias, respectivamente. Sete pacientes apresentaram recidiva da doença, cinco locais 
e duas à distância. Das sete recidivas, seis (85%) foram resgates cirúrgicos, impactando a 
sobrevida destes doentes (p=0,003). O tempo de seguimento médio foi de vinte e três meses, com 
sobrevida global em 3 anos de 58% e específica de 60,1%.  Desconsiderando-se os resgates, os 
valores de sobrevida global chegam a 93,3% com seguimento médio de 28 meses. 
Conclusão: A cirurgia transoral robótica é uma modalidade de tratamento para as lesões na base 
da língua com resultados semelhantes as outras modalidades de tratamento como a associação de 
quimioterapia e radioterapia. E com uma incidência baixa de complicações. Mesmo que alguns 
pacientes necessitem de traqueostomia eletiva e sonda nasoenteral, estas foram temporárias e a 
grande maioria dos pacientes teve a deglutição reabilitada e foram decanulados, o que torna a 
cirurgia transoral robótica um método eficaz, seguro e de baixa morbidade para o tratamento dos 
tumores da base da língua como terapia primaria isolada ou combinada com radioterapia adjuvante, 
e como opção de resgate cirúrgico para os pacientes já irradiados. 
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RESUMO

Introdução: A reconstrução microcirúrgica de partes moles após resecção tumor de cavidade oral/ 
orofaringe afeta a qualidade de vida do paciente. Dois retalhos utilizados frequentemente são 
anterior de antebraço e lateral do braço. 
Objetivo: Comparar a evolução do sítio receptor e doador entre os dois tipos de retalho. 
Método: estudo retrospectivo de 122 pacientes submetido as reconstrução com os retalhos citados. 
Resultados: Maioria dos pacientes era masculinos (56%) idade média de 56,5 anos. Reconstrução 
com lateral de braço foi realizado em 71% dos casos. Nós analisamos tempo de permanência com 
traqueostomia, duração tempo cirúrgico, tempo utilização sonda alimentação e ocorrência de 
complicações do sítio reconstrução e área doadora. Foi observado diferença estatística entre o 
tempo de duração de sonda alimentação (p=0,037) e fechamento área doadora (p=0,000) em favor 
a retalho de lateral do braço, enquanto retalho de anterior do braço apresentou menor tempo 
cirúrgico (p=0,048) 
Discussão O retalho lateral do braço tem vantagens significativas sobre anterior de antebraço 
nessa série com respeito cicatrização área doadora e permanência tempo com sonda. 
Conclusão nós consideramos ambos os retalho úteis e adequados para reconstrução de cavidade 
oral/ orofaringe, mas nossa primeira opção é lateral do braço. 
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RESUMO

O ultrassom é o principal método para diagnóstico de nódulos tireoidianos. Os parâmetros 
ultrassonográficos podem revelar sinais de benignidade ou malignidade desses nódulos, podendo 
ser utilizado como referência na indicação do tratamento cirúrgico.     
O principal objetivo do estudo é fazer uma analogia entre exames ultrassonográfico e 
anatomopatológico, de forma a analisar a precisão do primeiro no diagnóstico de nódulos 
tireoidianos. Evitando, portanto, cirurgias desnecessárias. Através do ultrassom, os nódulos 
tireoidianos são classificados- de acordo com a classificação da FMUSP- em grau I, II, III e IV; 
sendo os graus I e II indicação de benignidade, III e IV de malignidade.  
Foram analisados, com a utilização do ultrassom modo-B, 188 nódulos de tireoide registrados nos 
prontuários da Clínica de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, de Natal-RN. Do total de nódulos, a 
avaliação ultrassonográfica classificou 2(1,06%) como grau I, 114(60,6%) como grau II, 46(24,5%) 
como grau III e 26(15,4%) como grau IV. Dentre os classificados em grau I, foram diagnosticados 
pelo anatomopatológico como 100% benignos; os de grau II, 79% eram benignos e 21% malignos; 
os de grau III, 34,7% eram benignos e 65,3% malignos; já os de grau IV, 80,76% eram malignos e 
19,23% benignos.  
De acordo com os dados observados anteriormente, os nódulos classificados em grau IV, pela 
classificação ultrassonográfica, apresentaram expressivo índice de malignidade (80% dos nódulos). 
Esse resultado, portanto, demonstra a importância do exame ultrassonográfico para a indicação do 
tratamento cirúrgico de nódulos tireoidianos. 
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RESUMO

O risco de malignidade dos nódulos tireoidianos são avaliados no pré-operatório pela citologia por  
punção aspirativa por agulha fina (fine needle aspiration cytology - FNAC). Para simplificar a 
interpretação do aspirado da tireoide foi criado o Sistema Bethesda de citopatologia da tireoide 
(Bethesda system for reporting thyroid cytopathology - BSRTC), objetivando padronizar a 
comunicação dos resultados da análise citopatológica . OBJETIVO: A citologia aspirativa de 
nódulos tireoidianos classificados pelo sistema de Bethesda foi comparado com o resultado 
histopatológico da peça cirúrgica em paciente submetidos a tireoidectomias no Instituto do Câncer 
Doutor Arnaldo Vieira de Carvalho (ICAVC) entre fevereiro de 2013 e junho de 2015. MÉTODO: 
Estudo retrospectivo, de corte transversal realizado com 320 pacientes portadores de nódulo 
tireoidiano que foram submetidos a punção aspirativa prévia e classificados segundo o sistema de 
Bethesda e tireoidectomizados no ICAVC. RESULTADO: Dentre os 16 pacientes classificados com 
Bethesda II, 2 tiveram resultado de malignidade no histopatológico (12,50%); 36 pacientes dentre 
os 68 classificados como Bethesda III, tiveram resultado de malignidade no histopatológico 
(52,94%); quando analisados os 79 pacientes catalogados como Bethesda IV foram 36 os 
resultados de malignidade (45,57%); 61 dos 88 pacientes com Bethesda V, tiveram resultado 
maligno (69,32%); já dentre os 69 pacientes com resultado de Bethesda VI, 62 tiveram resultado 
maligno na análise histopatológica (89,85%).  CONCLUSÃO: O risco de malignidade aumenta 
quanto maior a classificação de Bethesda. Foi observado um risco aumentado de malignidade para 
as categorias II, III e IV se comparadas com a literatura, sendo verificada maior proporção de 
malignidade nos pacientes Bethesda III em comparação aos Bethesda IV nesta amostragem. 
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RESUMO

Este trabalho objetiva enriquecer a amplitude do conhecimento médico não apenas acerca dos 
laudos citopatológicos da tireoide realizados pelo sistema de Bethesda para Punções Aspirativas 
por Agulha Fina (PAAF), mas também a partir da classificação ultrassonográfica em graus 
estabelecida pela FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo). Assim, sua 
elaboração consistiu em correlacionar ambos os métodos de avaliação de um nódulo tireoideano, o 
que foi possível através do estudo de prontuários de pacientes que passaram por tireoidectomia 
datados de 2013 e 2014 da Clínica de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Casos de grau I da 
ultrassonografia não são importantes para este estudo, visto que foram analisados apenas 
pacientes cirurgiados e, portanto, a casuística dessa classificação é pequena. Uma análise primária 
de 188 casos do acervo revelou que para os 115 casos em que o grau da ultrassonografia foi II, a 
porcentagem deles que obteve graus I, II, III, IV, V e VI no sistema de Bethesda foi, 
respectivamente: 2,60%, 68,69%, 12,17%, 2,60%, 2,60% e 11,30%. Já para os 46 de grau III, 
respectivamente: 2,17%, 13,04%, 29,91%, 10,86%, 10,86% e 39,13%. Por fim, para os 27 de grau 
IV, respectivamente: 0%, 11,11%, 14,81%, 3,70%, 7,4% e 62,96%. Essa análise minuciosa e 
descritiva indica haver claramente uma relação entre os dois métodos de classificação para nódulos 
tireoideanos, sendo eles importantes aliados para o mais correto diagnóstico. Como exemplo, mais 
de dois terços dos casos de grau II da ultrassonografia, o qual aponta para a benignidade, tiveram 
também a mesma classificação na PAAF, o que reforça o provável estado da tireoide. Já casos 
avaliados pela US que tratam a malignidade como duvidosa (grau III) também tiveram suas 
hipóteses diagnósticas auxiliadas pelo sistema de Bethesda, o qual indicou principalmente o 
mesmo grau (gerando suspeitas) e o grau VI, que praticamente confirma a malignidade. E os 
nódulos que foram classificados com suspeita de haver malignidade pela US (grau IV) foram 
reiterados pelos resultados da PAAF, que em quase dois terços dos casos apontou fortemente para 
o mesmo diagnóstico (grau VI). 
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RESUMO

Objetivo: Estudar o impacto do número de linfonodos dissecados no campo do esvaziamento 
cervical. 
Métodos: Estudo retrospectivo dos pacientes tratados entre janeiro de 1985 a dezembro de 2005, 
submetidos a esvaziamento cervical e que apresentam ao menos 1 linfonodo  acometido. 
Resultados: Nós analisamos 698 pacientes consecutivos. O esvaziamento cervical radical 
modificado (ECRM) foi o procedimento mais realizado, correspondendo a 341(48,65%); seguido de 
esvaziamento seletivo (SND) (níveis I-III e I-IV) com 183 pacientes (26,22%); esvaziamento cervical 
radica clássico (ECRC) em 174 pacientes (24,93%). Esvaziamento contralateral foi realizado em 
192pacientes (27,51%). 
 O número de linfonodos dissecados variou de 6 a 116 ipsilateral e de 1 a 89 contralateral. A razão 
linfonodal foi obtida da divisão do número total de linfonodos metastáticos pelo número de 
linfonodos. Com resultados variando de 0,01 a 0,98. 
 Múltiplas variáveis foram responsáveis por afetar razão linfonodal. O estádio pT apresentou alta 
significância (R2:0,0268,P<0,001). Estadio pN tem impacto tanto quanto os pacientes foram 
incluídos ou não na análise. A quantidade linfonodal removida também tem influencia taxa da razão 
linfonodal. Em pacientes com menos de 20 linfonodos ressecados o prognóstico da razão linfonodal 
é maior. 
Conclusão: A razão linfonodal é um fator prognóstico melhor em pacientes com baixa linfonodos 
dissecados dos que com muitos linfonodos ressecados.  
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RESUMO

A ruptura de carótida é uma complicação incomum, porém extremamente grave, pois tem como 
desfecho o óbito na maioria dos casos e nos sobreviventes as complicações neurológicas podem 
chegar a 40% e a mortalidade por complicações a 60%. Um protocolo de manejo desta situação 
grave pode ser útil na prática clínica. 
Objetivos: Descrever uma série de casos tratados e as mudanças no tratamento 
Métodos: Análise retrospectiva de 5703 procedimentos cirúrgicos realizados no período de outubro 
de 2012 a maio de 2015 no Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia 
do A. C. Camargo Cancer Center para identificar os casos de tratamento de sangramento 
carotídeo. Foram identificados e selecionados para estudo 10 casos, para cada caso foi estudado 
conduta estabelecida e a partir dos mesmos foi estabelecido um protocolo de abordagem e 
tratamento dos sangramentos com suspeita de origem carotídea.  
Resultados: Dentre os dez casos, 8 eram homens e 2 mulheres, destes 5 pacientes morreram, um 
perdeu seguimento e 4 pacientes estão vivos com uma média de sobrevida de 13,8 meses; sendo 
três destes submetidos a ligadura de carótida comum e um a embolização de ramo carotídeo. Os 
primeiros casos todos foram submetidos a ligadura cirúrgica imediata da carótida ou dos ramos 
sangrantes, devido a alta morbimortalidade deste procedimento o departamento de cabeça  e 
pescoço em conjunto com a radiologia intervencionista elaborou o seguinte protocolo, se o paciente 
estivesse estável hemodinamicamente, faz-se uma angiotomografia para avaliar o foco de 
sangramento, se confirmado que a origem é na carótida ou ramos o paciente é submetido a 
arteriografia, se o foco do sangramento for em ramos da carótida externa, realiza-se oclusão 
endovascular do vaso sangrante. Por outro lado se o sangramento for da carótida comum, realiza-
se o estudo do polígono de Willis, se o polígono for patente, também por via endovascular, faz-se a 
ligadura da carótida, caso contrário realiza-se a reconstrução vascular, quando possível através de 
stents. Nos casos de instabilidade hemodinâmica o paciente deve ser encaminhado imediatamente 
ao centro cirúrgico. 
Conclusão: Como o evento de rotura da carótida ou ramos é uma complicação rara em cabeça e 
pescoço, mas com mortalidade elevada a elaboração de um protocolo de abordagem e tratamento 
facilita o manejo destes pacientes. 
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RESUMO

Atualmente, a via endoscópica endonasal transesfenoidal (CEET) é a de eleição para abordagem 
dos tumores selares. Embora os objetivos principais sejam a cura cirúrgica dos tumores 
funcionantes, descompressão do nervo óptico e evitar a fístula liquórica, as alterações do olfato são 
relevantes. 
Objetivo: Avaliar a incidência de hiposmia e anosmia em pacientes submetidos a cirurgia 
endoscópica endonasal transesfenoidal (CEET) para tumores da região selar. 
Casuística e Método: Estudo retrospectivo de 63 paciente submetidos a CEET no período entre 
janeiro de 2002 a janeiro de 2015 no Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Santa Casa de 
Santos para avaliação do olfato no pré operatório, no 30.o dia de pós operatório e após 6 meses. 
Resultados: A incidência média  de hiposmia e anosmia permanentes foram respectivamente de 
11% e 2%. Resseção de concha média, dissecção septal bilateral ampla e uso de retalho 
nasosseptal foram fatores que contribuíram para essas complicações. 
Discussão: Houve redução progressiva de ambas complicações no decorrer dos anos. Isso se deve 
a mudança de técnica cirúrgica. 

 
não há 
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RESUMO

Os nódulos de tireóide são relativamente comuns na população adulta, no entanto, são raros na 
infância e adolescência. O objetivo deste estudo é avaliar o resultado de tireoidectomia realizada 
em pacientes com doença ondular da tireoide em uma única instituição em pacientes com idade até 
21 anos.Material e Método: Cento e setenta pacientes portadores de doença nodular da tireoide  
foram submetidos a tireoidectomia no Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e 
Otorrinolaringologia, no período de janeiro de 1990 a dezembro de 2012. Cento e vinte dois 
pacientes eram do sexo feminino e quarenta e oito do sexo masculino, com  idade variando de 2 a 
21 anos.  Cinco pacientes apresentavam cirurgia prévia à admissão. Houve 112 tireoidectomias 
totais, 16  subtotais, 42 lobectomias com istmectomia. Houve 102 tireoidectomias para doenças 
malignas e 58 para benignas. Vinte e seis pacientes foram submetidos a esvaziamento cervical 
unilateral e oito a bilateral. O esvaziamento paratraqueal foi realizado unilateral ou bilateralmente 
em 42 pacientes. Resultados: A incidência de complicações pós-operatória foi de 22%. As 
complicações pós-operatória mais freqüentes foram: hipocalcemia transitória em 23 pacientes 
(13,5%) e permanente em  7 paciente (4,2%). O tipo de tireoidectomia e/ou a associação de 
esvaziamento recorrencial foi significativamente relacionado com hipocalcemia pós-operatória. 
Conclusão: A análise dos resultados demonstra que a doença nodular da tireóide é rara em 
pacientes jovens e que nesta idade é mais provavelmente maligna. No entanto, a tireoidectomia 
pode ser realizada com baixa morbidade. O hipoparatireoidismo foi a mais problemática 
complicação e associação de esvaziamento recorrencial o mais significante fator de risco para 
hipocalcemia pós-operatória. 
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RESUMO

O acesso cirúrgico ao espaço mastigatório/Parafaríngeo é decisivo para ressecção de tumores 
nesta localização. O acesso transmandibular se justifica na maioria dos casos para garantir controle 
da hemostasia e ressecção tridimensional. Diferentes técnicas como a luxação mandibular e 
mandibulotomias visam prover melhor acesso durante a ressecção de tumores neste espaço. O 
presente trabalho relata um caso de Adenoma Pleomórfico em espaço Mastigatório/Parafaríngeo 
exemplificando o acesso por dupla mandibulotomia. 
 
Relato: Feminino, 38 anos, há três meses foi encaminhada com dor à mastigação, associada a 
abaulamento em região da hemiface à direita. A tomografia indicou massa captante de contraste 
com atenuação de partes moles, determinando deslocamento anterior da parede posterior do seio 
maxilar, medindo cerca de 5,2 x 2,2 cm. Na ressonância magnética, foi constatado lesão expansiva 
de aspecto lobulado e limites imprecisos no espaço mastigatório à direita, com hipossinal em T1 e 
hipersinal em T2, deslocando medialmente os músculos pterigoideo e estabelecendo contato com o 
ramo da mandíbula e seio maxilar posteriormente, sem invasão óssea. Em princípio, foi 
considerada como hipótese diagnóstica tumor de origem neural (Schwannoma) e a paciente foi 
encaminhada para cirurgia. Foi submetida à Cervicotomia com acesso por dupla mandibulotomia ao 
espaço Mastigatório/Parafaríngeo com preservação do feixe vasculo-nervoso alveolar inferior e 
completa exposição da lesão. O anatomopatológico revelou adenoma pleomórfico. Paciente seguiu 
sem dificuldades mastigatórias ou alterações sensitivas em pós-operatório tardio. Conclusão: A 
dupla mandibulotomia proporciona um acesso cirúrgico adequado para ressecções de tumores em 
espaço mastigatório, possibilitando ao paciente retornar precocemente a mastigação no pós-
operatório, assim como a permanência da vitalidade do feixe vásculonervoso alveolar inferior, 
minimizando risco de hipoestesia/anestesia labial. 
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RESUMO

Objetivo: desenvolver e validar um escore prognóstico que ajudaria prever a sobrevida câncer 
específica após o tratamento da recorrência local do câncer de laringe. 
Metodologia: estudo de coorte retrospectivo, multicêntrico com 784 pacientes com carcinoma 
espinocelular de laringe ressecável, tratados com intenção curativa entre 1995 a 2007 em três 
instituições de referência para o tratamento oncológico. Os pacientes com recidiva local após o 
tratamento foram analisados para desenvolver o escore. Incluímos variáveis consideradas 
clinicamente relevantes e aquelas com significância estatística. O modelo foi desenvolvido 
utilizando o modelo de riscos proporcionais de Cox com modelo de bootstrap com 2000 repetições 
de estimativa do coeficiente, validadas sobre a série original. Os pacientes foram agrupados em 
quatro grupos de risco. A pontuação teve um índice de concordância na série original de 0,73. 
Resultados: Foram 91 casos de recidiva local com 43 casos de morte devido a progressão da 
doença. As variáveis incluídas foram cT, cN, traqueostomia prévia, o nível de hemoglobina pré-
operatório, modalidade de tratamento inicial e idade. Com base nessas variáveis, podemos 
estratificar pacientes de acordo com o risco de morte específica por câncer. Os pacientes no grupo 
de muito alto risco evoluiu para morte por progressão da doença nos primeiros 24 meses após a 
cirurgia de resgate, enquanto aqueles no grupo de baixo risco a taxa de sobrevida câncer 
específica foi de 57%. 
Conclusões: o escore tem um bom poder preditivo para sobrevida câncer específica após o 
tratamento da recidiva local nos pacientes submetidos à cirurgia de resgate para o carcinoma de 
células escamosas da laringe. A validação externa é útil  para consolidar o emprego mais amplo 
deste escore. 
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RESUMO

O conceito da espessura do tumoral é usado para quantificar o risco de metástase linfonodal em 
pacientes com CEC de cavidade oral. Múltiplos estudos têm confirmado seu papel como importante 
fator preditor de metástase linfonodal. Múltiplos pontos de corte da espessura linfonodal foral 
propostos variando de 1,5mm a 10mm. Metanálises recente confirmou a espessura de 4mm como 
ponto de corte para predizer risco de metástase. 
Metodologia:  nós analisamos 532 casos consecutivos de pacientes com CEC de boca e 
submetidos a esvaziamento cervical, e de acordo com nossos dados 260 pacientes (48,79%) 
apresentaram linfonodo cervical metastático. 
Resultados:  Regressão logística univariável demonstrou que espessura tumoral significante para a 
metástase linfonodal em ambas formas continua e categórica foi de 3mm como ponto de corte. 
Espessura como variável continua apresenta um maior AUC e significância estatística na área 
abaixo da curva (AUC) com p=0,0074.  
Conclusão: nós concluímos que a espessura tumoral de 3mm é significativamente melhor como 
ferramenta diagnóstico para envolvimento se caso usado como variável continua. Se outras 
características forem levadas em consideração, o ponto de corte de 4mm é mais adequado. 
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RESUMO

Apesar da padronização do tratamento do carcinoma medular da tireoide (CMT), a maior parte das 
curas bioquímicas tem sido alcançada com tratamento profilático e não com extensas operações. 
Para avaliar fatores preditivos de resultado do tratamento de CMT, estudamos nossa casuística dos 
procedimentos para tratamento de recidivas. 
Casuística e Métodos: Das 78 cirurgias para tratamento de CMT realizadas entre 2002 e 2014 em 
nosso serviço, 18 foram para tratamento de recidiva cervical (23%). Avaliamos o procedimento 
inicial,  o local e o tempo entre o tratamento inicial e a recidiva, e a cura bioquímica, considerada 
como calcitonina (Ct) normal no seguimento. 
Resultados: Quatro recidivas cervicais ocorreram após tireoidectomia total (TT) exclusiva, sendo 
apenas uma de 15 TTs profiláticas e 3 por diagnóstico de CMT no pós-operatório; seis recidivas 
ocorreram após TT + esvaziamento do compartimento central do pescoço (ECC); duas após 
TT+ECC + esvaziamento cervical unilateral (ECU); seis após TT+ECC + esvaziamento cervical 
bilateral (ECB). O tempo médio entre a cirurgia inicial e a recidiva foi de 2,5 anos para a TT; 6,6 
anos após TT+ECC; 5,5 anos após TT+ECC+ECU; 4,1 anos após TT+ECC+ECB.  
No caso submetido a TT  profilática a  Ct permaneceu em 7pg/mL, o CEA 6.5ng/mL, mas sem 
doença identificada. Três dos 16 casos (18,7%) submetidos a TT profilática evoluíram com 
hipoparatireodismo. 
Conclusão: Cura bioquímica em CMT está relacionada ao estadiamento inicial e não à extensão da 
operação. 
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RESUMO

A assistência ventilatória, cada vez mais freqüente nas Unidades de Terapia Intensiva, pressupõe a 
utilização de sondas endotraqueais ou cânulas de traqueostomia. Além disso, os avanços 
tecnológicos e científicos, possibilitando aumento de sobrevivência, prolongam esta assistência, 
disto resultam sequelas, entre elas, a estenose laringotraqueal. Esta pode ser devido à intubação 
oro, nasotraqueal ou traqueostomia em consequência de complicações técnicas do procedimento 
de intubação ou cirúrgico, cuidados inadequados na seleção de sondas e cânulas, assim como 
manutenção imprópria após intubação, ou mesmo, infecções locais e do aparelho respiratório. 
Objetivo: análise dos resultados do tratamento cirúrgico dos 120 casos operados. Método: 
Levantamento retrospectivo dos prontuários eletrônicos pelo sistema MV dos pacientes submetidos 
ao tratamento cirúrgico da estenose pós- intubação. Resultados: a causa básica que levou à 
intubação foi o TCE em 90(75,0%) casos, BCP 15 (12,5%), Sepsis 12 (10,0%), Encefalite 2 (1,5%) 
e miastenia gravis 1 (1,0%). Quanto à idade: tivemos na faixa etária abaixo dos 10 anos 5(4,2%) 
casos), 11- 20 anos 20 (16,5%) casos, 21-30 ,80(66,7%) casos, acima dos 31 anos 15(12,5%) 
casos. Quanto ao gênero : 98(81,5%) eram do masculino e 22(18,5%) do feminino. A traqueostomia 
foi realizada de emergência em 40(33,5%) casos. A técnica de ressecção e anastomose 
cricotraqueal foi realizada em 50 (41,5%), anastomose laringotraqueal  28(23,5%) e técnicas de 
ampliação, 42 (35,0%). A permeabilidade da via aérea no grupo A, foi excelente ou boa em 68 
(56,5%) casos e satisfatória em 10 (8,5%); no grupo B foi excelente ou boa em 16(13,5%) casos, 
satisfatória em 14(11,5%) e ruim em 12(10,0%). As complicações foram: infecção em 5,0% 
(infecção local, pulmonar), hematoma de subcutâneo (3,0%), reestenose (2,0%). Mortalidade 
zero.Trata-se de sequela muito grave ,a grande maioria são doentes  jovens em idade produtiva, 
que pela incapacidade para a fala ficam incapacitados para o trabalho; a técnica cirúrgica é 
complexa, porém quando bem executada trará bons resultados e índice de complicações bastante 
baixo; as estenoses associadas da glote , subglote e traquéia  oferecem um desafio maior para a 
sua correção e descanulização . Conclusão: a técnica cirúrgica deverá ser individualizada e 
acredito que o melhor ainda seja a prevenção 

 
HOSPITAL SANTA MARCELINA 
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RESUMO

OBJETIVOS: Avaliar pacientes submetidos a Laringectomia total,  comparando o fechamento da 
neofaringe com sutura manual com o fechamento com sutura mecânica. MÉTODOS: Foi realizado 
um estudo restrospectivo de 43 pacientes submetidos a laringectomia total entre janeiro 2009 e 
maio de 2015 no Hospital Estadual Mario Covas. Todos foram submetidos a estadiamento  pré-
operatório, sendo o grampeador utilizado nos casos de tumores restritos à endolaringe. As variáveis 
estudadas foram sexo, idade, tipo de sutura, tempo de internação, presença de fístula e recidivas 
tumorais. Para comparação da freqüência dos fenômenos variáveis entre os grupos existentes 
foram utilizados o teste exato de Fischer, Teste qui quadrado e o teste T de Student. 
RESULTADOS: Das 43 laringectomias totais 41,8% (18) foram fechados com sutura mecânica e 
58,2% de maneira manual. Predominaram os casos de Carcinoma Epidermóide (42 casos), 
pacientes do sexo masculino (36 pacientes), todos com estadiamento T3 e T4. A idade media foi de 
60,5 anos (menor 44 maior 78 anos).  O tempo médio de internação foi de 10 dias, variando entre 4 
chegando ate 38 dias. De todos os casos avaliados, 17 pacientes (39,5%) apresentaram fistulas 
salivares no pós-operatório, todas com resolução ao longo do seguimento. 46,5% conseguiram 
reabilitação vocal, 33 pacientes progrediram para dieta oral, 7 pacientes tiveram um segundo tumor 
primário e 10 pacientes ocorreram recidivas loco-regionais. Ao comparar os grupos de pacientes 
onde houve sutura mecânica e manual, os pacientes que tiveram a neofaringe feita por grampeador 
tiveram menor tempo médio de internação (5,8 vs 13 dias),  menos complicações gerais no pós-
operatório (38,9% vs 56%), menos casos de fistulas salivares (27,8% vs 36%). Porém 
apresentaram piores resultados quanto a reabilitação vocal (44,4% dos pacientes vs 48%) e dieta 
via oral (77,8% vs 79,2%). Pela analise estatística, apenas no tempo de internação a sutura 
mecânica foi estatisticamente significante, com p=0,001 pelo teste T de Student. CONCLUSÃO: 
Apesar do fechamento com sutura mecânica apresentar melhores resultados em quase todas as 
variáveis, apenas o menor tempo de internação foi estatisticamente significante. Esse resultado 
mostra que, se usada de rotina, a sutura mecânica pode trazer benefícios para o paciente  e para 
os profissionais envolvidos no pós-operatório. E com um estudo ampliado, podemos ter uma 
análise estatisticamente significante das outras variáveis analizadas. 
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RESUMO  

É importante no diagnóstico do câncer tireóideo, a citologia de seus nódulos e sistemas 
classificatórios são propostos para estratificar seu risco de malignidade. Segundo a Classificação 
de Bethesda, as categorias III e IV apresentam, 5% a 15% e 15% a 30% de risco de malignidade, 
respectivamente. (1) Nas diretrizes de nosso serviço, tais categorias são indicações para o 
tratamento cirúrgico dos nódulos tireóideos. OBJETIVOS: Associação entre nódulos tireóideos 
categorias III e IV de Bethesda na citologia, com seu estudo anátomo-patológico após a 
tireoidectomia, com o objetivo de calcular as taxas de malignidade e de “incidentalomas” nos 
nossos pacientes. MÉTODOS: No período de 2009 a 2013, 582 indivíduos (615 nódulos 
tireoidianos puncionados), citologias Bethesda III (478 nódulos - 77,7%) e IV (137 nódulos), foram 
submetidos à tireoidectomia no Instituto de Câncer do Estado de São Paulo – ICESP. Realizado um 
estudo observacional, com análise retrospectiva dos prontuários eletrônicos, associando-se os 
nódulos puncionados e seu anátomo-patológico pós-operatório. Observaram-se também as taxas 
de carcinomas diagnosticados de forma incidental (incidentaloma), ou seja, diagnosticado câncer 
em nódulos não puncionados . RESULTADOS: Entre os 478 nódulos Bethesda III, observados 139 
carcinomas (29,07%). Desses, 75 nódulos (15,69%) eram carcinomas coincidentes aos nódulos 
puncionados e 64 (13,39%) incidentalomas. Entre os Bethesda IV, 49 nódulos (35,77%) foram 
positivos para carcinoma. Destes, houve coincidência em 23 nódulos (16,79%) e 26 (18,98%) 
incidentalomas. Observada multifocalidade tumoral em 68 pacientes dentre os 184 portadores de 
carcinoma. DISCUSSÃO: Apesar dos riscos de malignidade estabelecidos para nódulos Bethesda 
III e IV (1), as taxas identificadas nesse estudo foram muito semelhantes entre as duas categorias 
analisadas (16% e 17% respectivamente) e superiores às taxas estabelecidas em literatura. Ao 
associar os incidentalomas, computados cerca de 30% de carcinoma nos pacientes Bethesda III e 
mais de 35% nos Bethesda IV. Números que respaldam nossa opção pelo tratamento operatório 
nos Bethesda III. O diferencial deste estudo está no fato de todos os nódulos Bethesda III 
possuírem uma confirmação histológica de seu diagnóstico.(2) Outros estudos já observaram 
associações de malignidade de até 34% (3,4) nos Bethesda III e até 50% (3,4) nos Bethesda IV. 
Desse modo, sugere-se que a estratificação de risco de malignidade seja subestimada para os 
pacientes Bethesda III e IV. CONCLUSÃO: Foram observadas taxas semelhantes no diagnóstico 
de carcinoma tireoideo entre nódulos com citologia Bethesda III e IV e diferentes daquelas 
relatadas à descrição desse sistema classificatório. 
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RESUMO

O câncer de pele ocorre quando as células se dividem descontroladamente e, dependendo das 
células afetadas, tem-se a neoplasia de pele não-melanoma(NM) ou o melanoma cutâneo(MC). Os 
tipos mais frequentes de tumores NM é o carcinoma basocelular(CBC)e o carcinoma 
espinocelular(CEC).Sabe-se que a etiopatogenia do NM é multifatorial e incluem exposição solar 
prolongada, pré-disposição genética e lesões pré-neoplásicas. Este estudo é pioneiro em Mossoró-
RN e região e, não há trabalhos científicos locais publicados sobre o tema. Objetivo: analisar a 
associação de fatores epidemiológicos, clínico-cirúrgicos e histológicos, segundo tumor maligno de 
pele associado e a sobrevida livre de doença em pacientes tratados no Centro de Oncologia e 
Hematologia de Mossoró(COHM). Metodologia: realizou-se análise de prontuários eletrônicos do 
COHM de pacientes tratados através de ressecção cirúrgica, com confirmação histológica, por NM 
no período de 2006 a 2013, levando em consideração os aspectos demográficos, antecedentes 
pessoais e familiares, hábitos de vida associados, além da opção cirúrgica, bem como a realização 
de tratamento adjuvante. Resultados: foram analisados 758 prontuários de pacientes com idade 
mediana de 68 anos, sendo 58% homens e 42% mulheres, predominando a incidência em pessoas 
de cor branca (69,9%). A atividade laboral que apresentou maior índice incluiu os 
agricultores(29,7%). A maioria dos pacientes apresentaram neoplasia em pele de outras regiõesda 
face (69,1%), como pele da bochecha, face, fronte, mandíbula, nariz, mento e têmpora e não 
apresentaram outros tumores malignos de pele associados. Cerca de 83,8% apresentaram o 
diagnóstico histológico de CBC e 16,2% de CEC, com prevalência do TNM 1(T1N0M0) de 55,4%, 
diagnosticados inicialmente por cirurgiões de cabeça e pescoço(82,4%) seguidos pela oncologia 
cirúrgica(12,2%) e sendo a cirurgia o principal tratamento(98,3%), com sobrevida de 99,86% da 
amostra. A maioria dos pacientes não apresentava histórico familiar de câncer(79,8%) e nunca foi 
etilista(75,6%) nem tabagista(62,9%). Conclusão:  Observou-se, que pessoas de pele clara e que 
trabalhavam com alta taxa de exposição solar apresentaram maiores índices de câncer de pele do 
tipo basocelular, com predominância em partes inespecíficas da região cérvico-facial. Além disso, 
corroborando com a literatura existente,o tratamento cirúrgico apresenta-se como uma excelente 
opção terapêutica para tumores de pele NM localizados. 

 
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró 
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RESUMO

OBJETIVO: Com o objetivo de introduzir laser indução de terapia térmica (LITT) em nosso país, 
analisamos tal procedimento como um tratamento paliativo em pacientes com tumôres recorrentes 
de cabeça e pescoço tratados na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), nossa 
instituição colaboradora nos Estados Unidos. 
 
PACIENTES E MÉTODOS: Este foi um estudo fase-II observacional retrospectivo de duzentos e 
vinte e sete (227) pacientes submetidos ao tratamento por LITT no centro médico da UCLA, tendo 
como objetivos primários registrar a resposta do tumor e sobrevivência. Os valores prognósticos 
foram avaliados pelo método de Kaplan-Meier.   
 
RESULTADOS: Cento e trinta e oito pacientes do sexo masculino e oitenta e nove do sexo feminino 
foram tratados.  Os melhores resultados foram observados em tumores de cavidade oral, em que 
sobrevivência foi de 26,1 mêses, em comparação com tumores do pescoço (média de 11,3 mêses, 
variando entre 5,4-19,6 mêses - intervalo de confiança de 95%). O tabagismo foi um fator de mau 
prognóstico, ao passo que a doença pescoço e estágio do tumor no início do tratamento foram 
fatores relevantes.   
 
CONCLUSÃO: Neste estudo, oitenta e quatro (82) dos duzentos e vinte e sete (227) pacientes 
tratados por LITT permaneceram vivos ao final de nosso período de observação, sendo uma 
resposta completa obtida em quarenta e cinco pacientes (19%). A taxa de resposta mais elevada foi 
observada em tumores de cavidade oral, o que sugere que a localização do tumor neste site pode 
ser um preditor de desfecho favorável com LITT.  Neste relato, também descrevos a nossa 
experiência inicial em vinte e quatro (24) pacientes submetidos a LITT em nossa instituição. 
 

 
This study was supported by the Division of Head and Neck Surgery, the Jonsson Comprehensive 
Cancer, 
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RESUMO

Nas últimas décadas a cirurgia oncológica de cabeça e pescoço tem apresentado notáveis 
progressos com o desenvolvimento de diversas modalidades de cirurgias minimamente invasivas e 
melhora nas técnicas de reconstrução. Entre os avanços mais recentes, destaca-se a utilização do 
sistema robótico DaVinci, que permite, entre outros,  visualização tridimensional e uma 
magnificação dos tecidos e do campo operatório, com vários ângulos de visão, maior precisão, 
melhor  ergonomia e possibilidade de acessos remotos.  
Objetivo: Descrever a utilização da técnica robótica realizada por acesso retroauricular modificado 
para realização de esvaziamentos cervicais.  
Métodos: análise descritiva de uma de série de casos, tratados em um único centro (A.C. Camargo 
Cancer Center, São Paulo, Brasil), no período de 3 meses, de Abril a Julho de 2015.  
Resultados: Foram incluídos 7 esvaziamentos cervicais robóticos por acesso retroauricular 
modificado, sendo 4 esvaziamentos cervicais seletivos (ECS) dos níveis I a III, um ECS dos níveis I 
a IV, um ECS dos níveis II-V e um esvaziamento cervical radical modificado (ECRM). Não 
ocorreram complicações como sangramento ou infecção. Não houveram lesões não intencionais de 
estruturas cervicais. Nas peças cirúrgicas dos esvaziamentos cervicais foram descritos de 8 a 29 
linfonodos (média 18; mediana 14). O resultado estético foi claramente superior quando comparado 
subjetivamente com os casos submetidos a esvaziamento convencional em nosso departamento.  
Conclusão: Nossa experiência inicial indicou que esta abordagem é viável, segura e eficaz podendo 
ser utilizado em casos selecionados com um benefício cosmético evidente. A avaliação funcional e 
oncológica necessita de um maior tempo de seguimento. 
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RESUMO

Existem diversas opções de técnicas de laringectomias parciais para o tratamento dos tumores 
iniciais de laringe e para casos avançados selecionados. O objetivo deste estudo foi avaliar a 
frequência de pacientes submetidos aos diferentes tipos de laringectomias parciais em um hospital 
de ensino. 
Método: Através de um estudo retrospectivo, analisamos 167 pacientes submetidos a todos os tipos 
de laringectomias parciais para o tratamento de neoplasias de laringe entre 1992 e 2014. Dividimos 
a análise em dois períodos: entre 1992 e 2003; e entre 2004 e 2014, considerando os diversos tipos 
de laringectomias parciais realizados. 
Resultados: No primeiro período do estudo (1992-2003), 60 pacientes foram submetidos a 
laringectomia parcial. Já no segundo período (2004-2014), 107 pacientes foram submetidos a 
laringectomia parcial. Comparando os dois períodos observamos um aumento do numero de 
laringectomias frontolaterais (32 entre 2004 e 2014 e 11 entre 1992 e 2003), laringectomias 
supracricóideas (28 entre 2004 e 2014 e 7 entre 1992 e 2003), cordectomias (24 entre 2004 e 2014 
e 7 entre 1992 e 2003) e laringectomias supratraqueais (6 entre 2004 e 2014 e 0 entre 1992 e 
2003); uma diminuição no número de laringectomias near total (1 entre 2004 e 2014 e 14 entre 
1992 e 2003) e laringectomias supraglóticas (13 entre 2004 e 2014 e 18 entre 1992 e 2003). O 
número de hemilaringectomias se manteve igual (3 em ambos os períodos). 
Discussão: Um ampla variedade de técnicas de cirurgias conservadoras de laringe vem sendo 
empregadas, muitas delas em pacientes com tumores avançados anteriormente submetidos a 
laringectomia total, como a laringectomia supracricóidea e a laringectomia supratraqueal. As 
técnicas mais tradicionais, mais comumente utilizadas em tumores iniciais como a cordectomia e a 
laringectomia frontolateral também vem sendo utilizadas mais frequentemente. A laringectomia near 
total foi praticamente abandonada, e a laringectomia supraglótica tem sido menos utilizada talvez 
devido à preferência pela laringectomia supracricóidea. Já a laringectomia supratraqueal, é uma 
técnica adotada mais recentemente e embora pouco utilizada, é uma alternativa para pacientes 
selecionados, anteriormente candidatos a laringectomia total. 
Conclusão: o presente estudo nos permite concluir que as laringectomias parciais vem sendo mais 
utilizadas recentemente, principalmente a laringectomia frontolateral, laringectomia supracricóidea e 
a cordectomia. 
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RESUMO

A cirurgia conservadora de laringe vem sendo cada vez mais utilizada em nosso meio em 
detrimento dos protocolos não cirúrgicos de tratamento para o câncer de laringe. Nas últimas 
décadas algumas técnicas de cirurgias parciais de laringe foram difundidas e passaram a ser 
empregadas rotineiramente, enquanto outras foram abandonadas. O objetivo deste estudo foi 
avaliar a frequência de pacientes  submetidos a laringectomias totais e parciais em um hospital de 
ensino. 
Método: Através de um estudo retrospectivo, analisamos 435 pacientes submetidos a cirurgias para 
tratamento de neoplasias de laringe entre 1992 e 2014. Todos os tipos de laringectomias parciais 
ou totais foram incluídos neste estudo. Dividimos a análise em dois períodos: entre 1992 e 2003; e 
entre 2004 e 2014, considerando os tipos de laringectomias parciais realizados. 
Resultados: Entre os 435 pacientes estudados, 268 foram submetidos a laringectomia total e 167 
foram submetidos a laringectomia parcial, considerando ambos os períodos do estudo. No primeiro 
período do estudo (1992-2003), 161 (72,9%) pacientes foram submetidos a laringectomia total e 60 
(27,1%) pacientes foram submetidos a laringectomia parcial. Já no segundo período (2004-2014), 
107 (50,0%) pacientes foram submetidos a laringectomia total e 107 (50,0%) foram submetidos a 
laringectomia parcial.  
Discussão: Uma ampla variedade de técnicas de cirurgias conservadoras de laringe vem sendo 
empregadas, muitas delas em pacientes com tumores avançados anteriormente submetidos a 
laringectomia total, como a laringectomia supracricóidea e a laringectomia supratraqueal, o que 
seguramente contribuiu para o aumento do numero de cirurgias parciais realizadas no segundo 
período do nosso estudo. 
Conclusão: A frequência de pacientes submetidos a laringectomias parciais vem aumentando em 
relação as laringectomias totais nos últimos anos, e atualmente metade dos pacientes com 
neoplasias de laringe submetidos a tratamento cirúrgico recebe algum dos tipos de cirurgia 
conservadora de laringe. 
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RESUMO

Diante do câncer de cavidade oral, que demonstra perspectiva de aumento na mortalidade, há 
necessidade de revelar novos aspectos citológicos e moleculares com o objetivo de obter 
marcadores tumorais capazes de identifica-lo precocemente e detectar peptídeos tumorais 
específicos capazes de induzir resposta imune. Os antígenos cárcino-testiculares (ACT) formam um 
grupo de genes expressos numa variedade de neoplasias malignas e não expressos em tecidos 
normais, exceto nas células germinativas dos testículos e placenta.  Objetivos: O presente estudo 
visa analisar a expressão dos ACTs, Multi MAGE-A, MAGE-C1 e NY-ESO-1 e avaliar a relação dos 
ACTs com características clínicas, histológicas e o prognóstico. Casuística e Métodos: Obteve-se 
de 63 blocos de parafina, cortes seriados representativos do tumor de cavidade oral que foram 
marcados com os anticorpos 57B, MA454, M3H67, 6C1 (Multi MAGE-A), CT7-33 (MAGE-C1) e 
E978 (NY-ESO-1) para análise da imunomarcação no Instituto Ludwig - NY. Da analise 
retrospectiva dos prontuários obteve-se: idade, sexo, tabagismo, etilismo e estadiamento, sobrevida 
e da análise histológica: infiltrado inflamatório, grau de diferenciação, invasão angio-linfática e 
neural que foram relacionados com a expressão dos ACTs. Resultados: A expressão dos ACTs 
Multi MAGE-A foi de 90,5%, do MAGE-C1 foi de 17,5% e do NY-ESO-1 foi 12,7%. Não houve 
relação significante entre a expressão gênica, as variáveis estudadas e as curvas de sobrevida. 
Discussão: A identificação de antígenos tumorais capazes de induzir resposta imune específica tem 
despertado o interesse dos pesquisadores. Com a combinação dos anticorpos MA454, M3H67, 
6C1, 57B obteve-se expressão de 90,5% do Multi MAGE-A, qualificando-o como alta expressão em 
carcinoma espinocelular de cavidade oral. Conclusão: Os ACTs estudados são expressos em 
diferentes proporções. A expressão dos ACTs não teve relação com as variáveis estudadas, nem 
com as curvas de sobrevida. 
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RESUMO

Está bem estabelecido que a metástase em linfonodo cervical é o mais importante fator prognóstico 
em pacientes com carcinoma oral de células escamosas (COCE). A definição de parâmetros e 
classificações que poderiam separar os pacientes em grupos de baixo, médio e alto risco está 
sendo tentada por vários anos. 
Objetivos: O objetivo deste estudo foi determinar possíveis fatores preditivos relacionados à 
ocorrência de metástase oculta em linfonodo cervical através da análise de laudos histopatológicos 
de espécimes cirúrgicas obtidos após ressecção COCE e esvaziamento cervical seletivo de 
pacientes inicialmente classificados como N0. 
Métodos: Este foi um retrospectivo observacional, estudo caso-controle primário. 
Laudos histopatológicos foram revisados para determinar se alguns achados foram relacionados à 
ocorrência de metástases em linfonodos oculto. Os eventos analisados foram: infiltração muscular, 
desmoplasia, embolia vascular, infiltração perineural, espessura do tumor e as margens 
comprometidas. 
Resultados: 19,10% dos casos apresentavam metástase cervical oculta. Desmoplasia, infiltração 
perineural e espessura do tumor são fatores preditivos de metástase cervical oculta (OR: 0,0488, 
0,0326, 0,0395, respectivamente). 
Conclusão: A definição precisa dos fatores preditivos de metástase cervical oculta pode orientar a 
seleção de pacientes que devem ser submetidas à radioterapia, evitando a exposição 
desnecessária dos pacientes de baixo risco à radiação e um melhor controle regional da doença em 
pacientes de risco moderado ou alto. 
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RESUMO

O CEC primário de pele é a segunda neoplasia mais comum no homem. A frequência de 
metástases de CEC de pele da cabeça e pescoço para a glândula parótida ocorre em cerca de 1% 
a 5% de todos os CEC de pele em face e pescoço. O CEC  metastático em parótida apresenta um 
prognóstico desfavorável, apresentando queda de cerca de 46% na sobrevida,  alto índice de 
recidiva loco-regional e baixas taxas de sobrevida global. A identificação de fatores prognósticos e 
a correta classificação dos pacientes poderiam ajudar a selecionar aqueles para o tratamento mais 
adequado. Objetivo: Avaliar fatores que implicam no prognóstico e as características clínicas de 
pacientes portadores de CEC de pele com metástases para a glândula parótida. Método: Estudo 
retrospectivo com análise de prontuários de pacientes portadores de CEC de Pele com metástases 
em Glândula parótida submetidos a tratamento cirúrgico. Resultados: n =  23 pacientes, 18 homens 
e 5 mulheres. Idade média na data da cirurgia foi 66,43 anos. Tempo médio de seguimento foi 
30,83 meses. Os sítios mais frequentes dos primários foram bochecha e couro cabeludo da região 
temporal. Tempo médio decorrido entre a cirurgia para a retirada do tumor primário e a 
parotidectomia foi 9,45 meses. O esvaziamento cervical mais frequente foi o supra-omohioideo. Em 
9 deles (39,1%) haviam comprometimento metastático e em 7 destes (77,8%) houve 
extravasamento extracapsular. Nove pacientes (39,1%) encontravam-se em estadio IVa, 5 em 
estadio III (21,7%), 5 em estadio II (21,7%) e apenas 1 em estadio I (4%). Sete pacientes 
apresentaram recidiva. O extravasamento extracapsular tumoral mostrou correlação não 
significante com a presença de recidiva (p = 0,07). Observamos 3 óbitos pela doença, sendo 2 com 
recidiva local e 1 com recidiva a distância. Estadio inicial mostrou ser fator correlacionado a status 
clínico VSD com significância estatística (p= 0,002). Conclusões: observou-se  metástases cervicais 
ocultas em 39% dos pacientes. Os pacientes em estadios iniciais (I e II) apresentaram sobrevida 
sem doença maior quando comparados os estadios III e IV.  
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RESUMO

O melanoma de mucosa é uma patologia rara e agressiva correspondendo a cerca de 1% de todas 
as neoplasias de cabeça e pescoço, na mucosa oral compreende 0,5% de todas as malignidades. 
Os estudos que identificam fatores que influenciam na sobrevida destes pacientes incluem 
pequenas series de caso que incluem todos os melanomas de cabeça e pescoço, sendo escassas 
as informações apenas para melanomas de mucosa oral. 
Objetivo: Identificar fatores relacionados ao tumor e ao tratamento que influenciem na sobrevida 
destes pacientes. 
Métodos: Estudo retrospectivo com 31 casos de pacientes tratados no AC Camargo Cancer Center, 
Brasil, no período de 1954 – 2014, dos quais foram extraídas informações e preenchidos os dados 
de uma ficha padronizada. 
Resultados: Foram identificados 31 casos de melanoma oral, dos quais, 54% eram homens e 46% 

mulheres com uma média de idade de 58,4 (15,14). Com predominância do grupo étnico branco 
com 77,4% pacientes. No momento do diagnóstico, a maioria era assintomática. Ao considerar os 
aspectos do tumor, observou-se que 54,84% apresentavam superfície não ulcerada, 93,54% das 
lesões eram pigmentadas e 61,29% nodulares.  Do total de casos 35,48% classificados como 
tumores T3 e 64,5% dos casos como T4. Apenas 35,48% dos pacientes apresentaram linfonodo 
palpável no momento do diagnóstico. Como modalidade terapêutica 20 pacientes realizaram 
cirurgia radical, 5 apenas crioterapia e 2 quimioterapia. Na análise de sobrevida foi visto que a 
presença de linfonodo positivo ao diagnóstico e tratamento cirúrgico radical foram os fatores 
prognósticos mais significantes, com p de 0,002 e 0,004, respectivamente. 
Conclusão: Obtivemos 23 recidivas e identificamos como fatores significantes para sobrevida o 
aspecto da superfície tumoral, o estádio T, a presença de N+ e a modalidade terapêutica adotada. 
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RESUMO

As taxas de recorrência local nos tumores  de laringe variam conforme o estadiamento clínico, 

opções terapêuticas e fatores relacionados ao paciente e ao tumor.  
Objetivo; avaliar os fatores prognósticos relacionados a sobrevida global  nos pacientes portadores 
de carcinoma espinocelular de laringe submetidos a tratamento inicial e ao tratamento da recidiva 
local. 
Métodos; estudo retrospectivo e multicêntrico com 784 pacientes portadores de  cec de laringe 
admitidos para tratamento entre janeiro de 1995 a dezembro de 2007 em três instituições de 
referência para o tratamento oncológico.  Foram analisados características clínicas, demográficas, 
tipo de tratamento realizado, presença ou não de traqueostomia prévia ao tratamento, taxas de 
recorrência e o impacto do follow up na sobrevida. A sobrevivência foi analisada de acordo com os 
modelos uni e multivariada; 
Resultados; o tempo de follow-up que variou de 0,7 até 187,87 meses. A sobrevida global em 5 
anos foi de 71,3% e em 10 anos 60,6%. Fatores que influenciaram a sobrevida na análise 
univariada foram traqueostomia prévia, estágio cT e cN, extensão para a hipofaringe, erosão da 
cartilagem, extensão da neoplasia para as partes moles perilaríngeas, invasão da base de língua e 
modalidade de tratamento empregada. Na análise multivariada, o estadiamento clínico, a presença 
de traqueostomia prévia e a extensão para hipofaringe foram estatisticamente significativos como 
fatores prognósticos relacionados a sobrevida. No que se refere ao tratamento da recorrência, 
apenas a cN permanece como fator prognóstico. 
 Conclusão: os fatores prognósticos devem ser vistos como critérios dinâmicos  e podem divergir no 
que se refere ao tratamento da recorrência, quando comparados ao tratamento inicial. 
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RESUMO

O carcinoma de laringe é segundo tipo mais comum e um dos tumores mais agressivos do 
carcinoma espinocelular (CEC) de cabeça e pescoço (CP). Apesar dos avanços tecnológicos e 
terapêuticos aplicados ao tratamento do câncer de cabeça e pescoço, a sobrevida dos pacientes 
não resultou numa melhora significativa, devido a frequente recidiva e metástase. Portanto, a 
compreensão dos mecanismos moleculares envolvidos na CECCP é importante para identificar 
potenciais biomarcadores preditivos. Nós usamos uma abordagem baseada em microarranjos de 
mRNA para investigar assinaturas de expressão gênica associadas com a progressão do CEC de 
laringe. No estudo foram analisados 32 pacientes diagnosticados com CEC de laringe (divididos em 
16 pacientes com estadiamento inicial e 16 com estadiamento avançado) e 13 amostras de tecidos 
normais adjacentes ao tumor de alguns dos pacientes analisados. A comparação da expressão 
gênica entre os estágios inicial e avançado revelou 30 genes com expressão diferencial 
significativa, porém com razão média de aproximadamente 1,4. A validação da expressão por RT-
qPCR confirmou a significância de apenas dois genes (TMEM56 e SEC14L2) dos oito 
selecionados. No caso da comparação entre os tecidos normais adjacentes e os tumorais, 69 
genes tiveram expressão estatisticamente significativa (razão média de 5,5), sendo que 30 desses 
estavam hiperexpressos nos tecidos tumorais. A validação da expressão por RT-qPCR de 10 genes 
(cinco mais expressos no tecido normal: CLCA4, OGN, TFF3, FAM3D e MYOC e cinco mais 
expressos no tecido tumoral: SPRR2G, S100A7A, MMP3, MMP12 e HOXC13) foi positivo para 
todos. Considerando os 30 genes hiperexpressos nas amostras de tumor, destaca-se um grupo de 
sete membros da família HOX (HOXA10, HOXC8, HOXC9, HOXC10, HOXC13, HOXD10 e 
HOXD11), que são fatores de transcrição conhecidos por atuarem na embriogênese, regulando os 
processos biológicos como diferenciação celular, apoptose e proliferação celular, mecanismos 
importantes para o desenvolvimento de tecidos e órgãos. No presente estudo, nós inferimos que o 
programa genético regulado pelos sete genes da família HOX é reativado no CEC de laringe e pode 
estar associado com o desenvolvimento do tumor. Para confirmar esta hipótese, foram realizados 
ensaios de siRNA contra os genes HOXC8, HOXD10 e HOXD11, seguido da avaliação dos 
mecanismos de apoptose e proliferação celular em linhagens celulares de CECCP (FADU e 
UMSCC-14). Os resultados demonstraram que apenas o gene HOXC8 está associado com o 
aumento da apoptose. Por outro lado, o ensaio clonogênico demonstrou a diminuição da 
proliferação celular para os três genes analisados. Estes resultados sugerem fortemente que 
membros da família HOX podem estar associados com o desenvolvimento do CEC de laringe. 
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RESUMO

A cirurgia da tireoide é descrita desde a antiguidade como forma de tratamento patologias da 
glândula, tendo sido associada a grandes taxas de mortalidade e complicações1. Através de 
estudos anatômicos detalhados, aperfeiçoamento da técnica cirúrgica e do surgimento de novas 
tecnologias, a incidência de complicações diminuiu significativamente. Suas principais 
complicações são a lesão dos nervos laríngeos e a hipocalcemia, as quais podem ter repercussão 
clínica importante e difícil manejo. A ressecção inadvertida das glândulas paratireoides é 
considerada fator de risco para hipocalcemia. Ocasionalmente, podem ser encontradas em posição 
ectópica, como no mediastino superior, espaço pré-vertebral, na bainha carotídea ou próximo à 
membrana tíreo-hioidea. A presença de glândula paratireoide intratireoidiana é pouco frequente, 
com sua incidência variando de 0 a 5,4%. Em nosso meio, ainda faltam dados sobre a incidência de 
paratireoides intratireoidianas em pacientes submetidos à ressecção da tireoide. Objetivos: verificar 
a incidência de glândulas paratireoides intratireoidianas em pacientes submetidos à ressecção de 
glândula tireoide e avaliar o impacto sobre o valor de paratormônio sérico (PTH) pós-operatório. 
Método: estudo retrospectivo de análise de dados anatomopatológicos e de prontuários de 754 
pacientes submetidos à ressecção da glândula tireoide (parcial ou total). Resultados: observou-se 
maior incidência de pacientes do sexo feminino (92,17%). A média de idade foi 47,5 anos, com 53% 
de glândulas tireoides com histopatologia maligna. O volume médio da glândula foi 63,94 cm3. Em 
434 pacientes foi coletado o PTH rápido, com média dos níveis de  23,88 pg/mL. Em 18,4% dos 
pacientes foram ressecadas glândulas paratireoides, sendo que 3,2% eram intratireoidianas. As 
variáveis histologia (p=0,04) e idade jovem (p = 0,02) obtiveram relação com a presença de 
paratireoides intratireoidianas. A média do PTH rápido dos pacientes com paratireoide 
intratireoidiana foi significativamente menor que o grupo sem paratireoides encontradas (p = 0,001), 
porém não diferiu do grupo com paratireoide em outras localizações (p= 0,13). Conclusões: A 
incidência de paratireoide intratireoidiana em nosso estudo foi 3,2%. Os níveis de PTH nos 
pacientes com paratireoide intratireoidiana ressecadas sofreram diminuição estatisticamente 
significante, mostrando que estas glândulas apresentam função dentro da normalidade. 
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RESUMO

Descrito pela primeira vez por Luschka em 1862 os tumores glômicos do corpo carotídeo são raras 
neoplasias primárias das células paraganglionares (derivadas da crista neural) existentes na 
bifurcação da artéria carótida comum. Não há prevalência entre os sexos e podem ser vistos dos 12 
aos 69 anos de idade. Estes tumores podem ser funcionalmente ativos (secretores de 
catecolaminas mimetizando clinicamente o feocromocitoma) ou não (maioria dos tumores). 
As metástases são raras e normalmente ocorrem para linfonodos regionais, mas podem aparecer 
nos rins, tireóide, pâncreas, cerebelo, pulmão, ossos, plexo braquial, abdome e mama quando a 
malignidade torna-se patente. As formas esporádicas são as mais freqüentes quando a 
bilateralidade varia de 5% a 10%. Na forma familiar ( 10% dos casos) a bilateralidade ocorre em 
30%. 
Relato de Caso 
Masculino, 42 anos, história de massa cervical lateral pulsátil à direita há 1 ano. Ultrassonografia 
evidenciava apenas dois linfonodos de aspecto inflamatório com vascularização central. TC cervical 
localizava duas formações expansivas bem definidas circunferenciando o bulbo carotídeo com 
realce ao contraste sugerindo glomus carotídeo e extensão até Base do crânio. As catecolaminas 
urinárias apresentavam-se em níveis normais. 
Paciente foi submetido a embolização endovascular (embolosferas de 300-500 µg) evoluindo com 
amaurose direita permanente. 
Realizada intervenção cirúrgica com acesso por mandibulotomia paramediana. Foi observado lesão 
circunferencial fortemente aderida a carótida Comum e bifurcação. Havia comprometimento do 
Nervo Vago e Hipoglosso. Margem de Base de crânio duvidosa para ressecção completa. Abortado 
procedimento e realizado biópsia. Anatomopatológico observou linfonodo extensamente ocupado 
por neoplasia sem invasão capsular concluindo como metástase de tumor glômico. Encaminhado a 
radioterapia. 
Conclusão e Discussão 
Paragangliomas malignos são raros e a literatura não identifica fatores que sugiram o diagnóstico 
previamente ao tratamento. Mesmo o exame anatomopatológico é inconclusivo, exceto na 
confirmação de metástases. Ressecção cirúrgica é o tratamento de escolha. Nos casos 
irressecáveis a radioterapia pode ser uma opção. 
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RESUMO

O câncer de língua oral tem seu tratamento baseado na cirurgia e na radioterapia, podendo os dois 

tratamentos serem associados. Para tumores pequenos ambos tratamentos oferecem as mesmas 
chances de cura.Nos tumores avançados, a radioterapia, isolada ou associada a quimioterapia, não 
oferece as mesmas chances de cura que a cirurgia seguida da radioterapia e os efeitos adversos 
são pronunciados. Nesses casos a cirurgia ainda e’ a terapia de escolha e a glossectomia total (GT) 
pode ser necessária para garantir margens de segurança. A literatura nacional carece de estudos 
sobre GT. Apenas uma instituição brasileira publicou sua experiência até o momento. 
Objetivo: avaliar os casos de GT sem laringectomia total associada, realizados enre 2006 a 2013, 
analisando-se o resultado funcional e oncológico.  
Materiais e métodos: estudo retrospectivo. Avaliaram-se as características clínicas, 
histopatológicas, complicações pós-operatórias, permanência na UTI, tempo de internação, o 
tempo de uso de traqueostomia e sonda de alimentação, e a capacidade de ingesta oral. 
Resultados: 21 pacientes foram submetidos à GT. Desses, uma paciente faleceu no 5º dia pós-
operatório e outra teve dados insuficientes no prontuário, assim, foram excluídos. Dos 19 pacientes 
restantes, 17 eram do sexo masculino. A idade variou de 41 a 67 anos, com média de 57 anos. 
Quanto às características do tumor, 18 (94.7%) eram carcinoma espinocelular e 1 (5.3%) era  
carcinoma adenóide cístico. O estádio clínico III foi verificado em 2 pacientes (10.6%) e o estádio 
clínico IV  em 17 (89.4%). A reconstrução foi feita com retalho de peitoral maior em 11 (57.9%) e 
em 9 (47.4%)  foi utilizado retalho microcirúrgico. O tempo de seguimento foi de 12 a 96 meses, 
com média de 68 meses. O tempo de uso de traqueostomia teve média de 4 meses; 3 pacientes 
ficaram dependentes da mesma (15.8%).  Via artificial de alimentação foi utilizada durante 9 meses 
e 10 dias (média). Cinco (26.3%) ficaram dependentes de via artificial para alimentação. A 
sobrevida livre de doença foi de 69% e a sobrevida específica de 80%. 
Conclusão: a GT com preservação da laringe possibilita manter dieta oral na maioria dos pacientes, 
oferecendo bons índices de sobrevida. 
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RESUMO

O diagnóstico do Hiperparatireoidismo Secundário (HPTS) nos doentes renais crônicos é 
estabelecido diante de achados clínicos e laboratoriais, entre estes a dosagem de PTH intacto 
superior a 300pg/mL é considerado o limite diagnóstico para pacientes em vigência de programa 
dialítico, devendo o nível de PTH mesmo em pacientes com doença renal em estágio terminal ser 
mantido entre 2 a 9 vezes o valor superior do limite normal. Níveis de PTH sérico persistentemente 
acima de 800 pg/mL, associado hipercalcemia ou hiperfosfatemia refratárias, calcificações 
extraósseas, doença óssea avançada ou aumento do volume de glândulas paratireóides, tem 
indicação de paratiroidectomia. Dados precisos e confiáveis em relação ao hiperparatireoidismo 
secundário em doentes renais crônicos na região Norte do Brasil são escassos; no Acre, inexistem 
na literatura científica. Objetivo: Caracterizar a demanda hospitalar em programa dialítico em junho 
de 2015 no centro de diálise do Hospital das Clínicas do Acre, estimando a prevalência do 
hiperparatireoidismo secundário e a demanda por paratiroidectomia nesta população. Método: Foi 
realizado estudo descritivo, transversal com levantamento de dados secundários de pacientes em 
curso de terapia renal substitutiva no único centro de diálise do Acre no mês de junho de 2015 e a 
análise estatística foi realizada com o emprego do Excel e programa SPSS.Resultados: Dos 212 
pacientes em terapia renal substitutiva no Acre em junho de 2015, predominaram os homens 
(55,2%), a idade variou de 18 a 97 anos, com uma média 54,1 anos. 190(89,6%) faziam 
hemodiálise (os demais, diálise peritoneal), o tempo médio de diálise foi de 37,8 meses. Em relação 
à dosagem de PTH intacto, apenas 4 dos 212 pacientes não tinha o exame. Dos 208 restantes, 
3(1,4%) apresentavam valor abaixo do normal, 11(5,3%) apresentavam valores no limite da 
normalidade (15 – 65pg/mL), 97(46,6%) apresentavam valores de 66 a 300pg/mL, 48(23,1%) 
apresentavam valores de 300-585pg/mL e 49(23,6%) apresentavam valores acima de 585pg/mL. 
34(16,4%) dos pacientes apresentavam PTH acima de 800pg/mL e 25 destes(12%) 
concomitantemente a hiperfosfatemia.Conclusão: A alta prevalência de hiperparatireoidismo 
secundário e de casos que necessitam de paratireoidectomia nos pacientes em terapia renal 
substitutiva no Acre evidencia a urgente necessidade de providências por parte dos gestores do 
Sistema Único de Saúde local. 

 
FINANCIAMENTO PRÓPRIO 
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RESUMO

O número crescente de publicações em procedimentos endoscópicos tem um aumento crescente 

nos últimos 20 anos. Até mesmo um número reservado de neoplasias malignas podem ser 
abordadas dentro dos princípios oncológicos pela via natural, graças do avanço do conhecimento 
anatômico endoscópico, tecnologia e formas de reconstrução da base do crânio. 
Objetivo:Ilustrar a experiência de 18 anos de cirurgia endoscópica endonasal na atividade 
profissional de um especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Principais dificuldades em cada 
etapa da curva de aprendizado, como evitar os principais erros, aplicação prática e perspectiva 
futura.  
Casuística e método: estudo retrospectivo dos pacientes submetidos a cirurgia endoscópica 
endonasal no período entre 1997 a 2015 divididos por complexidade, etiologia e complicações nos 
Serviços de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Santa Casa de Santos e Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP. 

 
não há 
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RESUMO

Os neutrófilos associados a tumores podem ter um perfil pró-tumoral ou anti-tumoral, de acordo 
com as moléculas que produzem. Foi demonstrado previamente que os neutrófilos desempenham 
papéis importantes na biologia tumoral, sendo especulado seu papel prognóstico em diversos 
cânceres humanos. Entretanto, não há estudos que identifiquem o fenótipo dos neutrófilos no 
câncer de boca. 
 
Objetivos: Avaliar, em sangue periférico de pacientes com carcinoma de células escamosas de 
boca, a contagem de neutrófilos e linfócitos, a razão neutrófilos/ linfócitos e a expressão de 
arginase-1, CD11a, IL-10, TNF e IFN-g, comparando com 
 
indivíduos saudáveis. Avaliar a associação destes resultados com estadio “T” e “N” dos pacientes. 
 
Métodos: Foi coletado sangue periférico de 13 pacientes com diagnóstico de carcinoma de células 
escamosas de boca confirmado por biópsia. A coleta foi realizada previamente ao tratamento. 
Também foi coletado sangue periférico de 13 indivíduos saudáveis pareados com os pacientes por 
sexo, idade e tabagismo. A identificação das moléculas de interesse (CD66b, CD4, CD8, CD16, 
CD11a, arginase-1, IL-10, TNF e IFN-g) foi realizada por imunofluorescência e avaliada por 
citometria de fluxo. Os testes estatísticos empregados foram: Shapiro-Wilk, Wilcoxon, Mann-
Whitney e teste t. A significância assumida foi de 0,05. 
 
Resultados: Os pacientes apresentaram, em relação aos controles, maior percentual de neutrófilos 
(p<0,05) e menor de linfócitos (p<0,05), resultando também em maior razão neutrófilo/ linfócito 
(p<0,05). Também apresentaram maior porcentagem de células CD66b+Arginase1+, 
CD66b+Arginase1+IL-10+, CD8lowIFN-g+, e menor porcentagem de células 
CD66b+CD16+CD11a+ e CD66b+Arginase1+TNF+ (p<0,05). Para os demais marcadores, não 
houve diferença estatisticamente significativa entre pacientes e controles. Não houve associação 
dos marcadores e estadio “T” e “N”. 
 
Conclusões: A quantidade e imunofenótipo dos neutrófilos circulantes dos pacientes com câncer de 
boca foi diferente dos indivíduos saudáveis, predominando um perfil imunossupressor e, 
consequentemente, pró-tumoral. Portanto, estas células podem ser fontes de moléculas que 
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participam no desenvolvimento da doença. Futuros estudos avaliando a relevância prognóstica 
destes marcadores podem ser desenvolvidos, bem como sua avaliação “in situ”. Apoio: CNPq 
(150144/2014-8), FAPEMIG (CDS-PPM-00221-13) 
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RESUMO

A avaliação da qualidade de vida (QV) associada à função de deglutição é fundamental para a 
reabilitação em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Objetivo: O objetivo deste estudo foi 
avaliar a QV relacionada à disfagia em pacientes tratados por câncer de cabeça e pescoço através 
do Índice de Desvantagem da Disfagia (IDD). Métodos: Foi realizado um estudo transversal, 
incluindo pacientes adultos tratados do câncer de cabeça e pescoço, independente do sítio tumoral. 
Foram aplicados o IDD, o Questionário de Qualidade de Vida em Deglutição (SWAL-QOL) e o 
Questionário de Qualidade de Vida - Short Form Health Survey (SF36). Os resultados foram 
correlacionados com dados clínicos e demográficos. O questionário Índice de Desvantagem da 
Disfagia (IDD) foi previamente traduzido e validado pelos pesquisadores (CCI = 0,89; p < 0,001). 
Resultados: Foram avaliados 80 pacientes, 72,5% do gênero masculino, média de idade de 58 
anos. O sítio do tumor primário predominante foi cavidade oral (61,2%), 31,2% com estadiamento 
avançado e tratados com modalidades combinadas (47,5%). O questionário IDD apresentou 
correlações estatisticamente significantes com o SWAL-QOL e o SF 36 (quanto pior a QV 
relacionada à deglutição, piores os escores da QV geral). Os pacientes que realizaram fonoterapia 
(56,25%) obtiveram valores significativamente melhores no IDD. Foi observada diferença 
significativa em todos os domínios para questão global nos questionários e uma média do score 
total de 42,5. Observamos maiores scores em todos os domínios e no score total em pacientes com 
idade avançada (>=60 anos), gênero masculino, estadiamento T avançado, presença de linfonodos 
positivos, baixa escolaridade, modalidades combinadas de tratamento e esvaziamento cervical, 
apesar da não significância estatística. Conclusão: O IDF de pacientes tratados do câncer de 
cabeça e pescoço demonstra uma limitação de 42,5 no score total, que pode ser considerada uma 
limitação mínima na qualidade de vida. 
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RESUMO

Baseado na experiência de 230 casos do nosso Serviço, com mortalidade geral de 9% e de 40 % 
nos casos de mediastinite associada, observamos que: 
- Os Principais fatores prognósticos para complicações e óbito são a idade e a extensão da 
infecção. 
- Os principais fatores para óbito foram choque séptico e mediastinite descendente. 
- Para diagnóstico o exame de imagem padrão ouro é a tomografia computadorizada. 
- Cuidado especial deve-se tomar na anestesia destes pacientes evitando-se administrar relaxantes 
musculares na indução anestésica. 
Assim, esta experiência nos leva a propor um algoritmo de conduta nestes casos, visando 
diagnóstico precoce das complicações e tratamento mais agressivo do doente como medida chave 
para evitar óbito. 
 

 
 
Palavras-chave: Infecção Cervical; Faciíte; mediastinite



                                   TRABALHOS CIENTIFICADOS - CCP 2015   
                                                               TEMAS LIVRES 

  
TÍTULO

INVASÃO PERINEURAL COMO FATOR DE MAU PROGNÓSTICO EM CARCINOMA 
MUCOEPIDERMÓIDE DE GLÂNDULAS SALIVARES 

 
AUTORES

JULIANA CRISTINA PACHECO, LARISSA IZUMI FUJI, GIULIANNO MOLINA DE MELO, LUIZ 
HENRIQUE GUILHERME, THATIANA GUERRIERI, ONIVALDO CERVANTES, MÁRCIO 
ABRAHÃO 

 
INSTITUIÇÕES

1,2,4,5-Residentes em Cirurgia de Cabeça e Pescoço;  
3-Cirurgião Assistente, Doutorando em Cirurgia de Cabeça e Pescoço;  
6,7-Professor, Livre Docente 
Disciplina de Cirurgia de Cabeça e Pescoço 
Departamento de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço – Universidade Federal de São Paulo / Escola 
Paulista de Medicina (UNIFESP/EPM) 
 

RESUMO

Carcinoma mucoepidermóide (CME) é neoplasia maligna mais comum das glândulas salivares. 
Classificados em baixo, intermediário e alto grau segundo a diferenciação que influencia a evolução 
clínica, variando de indolente (baixo grau) a agressivo (alto grau). O tratamento é cirúrgico, 
associado a esvaziamento cervical e radioterapia quando indicado. Estudos mostram como fatores 
de mau prognóstico as margens comprometidas, alto grau, maior tamanho tumoral e metástase 
cervical, porém poucos consideram a invasão perineural (IPN). Objetivo: Associar a IPN isolada 
como mau prognóstico em CME de glândula salivar. Método: Estudo retrospectivo, na Universidade 
Federal de São Paulo, de 2009 a 2015. Realizada revisão dos anatomo-patológicos (AP) e 
prontuários: avaliação de características clínicas, histopatológicas e presença de IPN+.  Exclusão: 
dados indisponíveis, perda de seguimento, morte por outras causas; Variável independente: IPN+; 
Variáveis dependentes: recidiva e óbito. Estatística: teste T-Student e Qui-quadrado. Regressão 
logística quando p<0,05. Resultado: Das neoplasias de glândulas salivares, 8,9% eram CME, com 
66,67% de homens, idade média de 58,27 anos, 80% em parótida. Todos tratados com cirurgia e 
46,67% com adjuvância. Recidiva em 26,67% e óbito em 20% (1 caso excluído). Reavaliação do 
AP: 10 casos (66,67%): CME de baixo grau e 5 (33,33%):  CME de alto grau, 7 (46,67%) com 
margens comprometidas, 4 (26,67%) com IPN+ e 3 (20%) com metástase cervical. Análise de IPN+ 
e óbito mostrou associação estatisticamente significante (p=0,021), de IPN+ e recidiva não mostrou 
associação (p=0,12), de IPN+ e alto grau  não mostrou associação (p=0,31). Discussão: Estudos 
relacionaram fatores como tumores de alto grau e estadiamento ao pior prognóstico em CME, 
poucos consideraram IPN+ como um fator. Este trabalho, no entanto, demonstrou associação entre 
IPN+ e óbito com p significativo. Conclusão: Os fatores que levam a um desfecho desfavorável em 
CME de glândulas salivares ainda não estão plenamente estabelecidos. Neste trabalho houve 
associação de IPN+ com maior mortalidade em CME de glândulas salivares. Mais estudos 
randomizados e prospectivos com longo tempo de seguimento são requeridos para validar os 
achados deste trabalho. 
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RESUMO

A laringectomia near total (LNT) é uma técnica de cirurgia subtotal descrita para tumores que 
acometem apenas um hemilaringe. Essa técnica foi descrita inicialmente por Pearson em 1978 e 
apresenta resultados oncológicos satisfatórios além de preservar a maioria das funções da laringe. 
Materiais e métodos: Foi realizada uma análise retrospectiva unicêntrica, com coleta de dados de 
prontuários médicos de 37 pacientes com neoplasia maligna de laringe, submetidos a laringectomia 
near total  de maio de 1990 a novembro de 2011, no Instituto Nacional do Câncer. Objetivos: Esse 
levantamento tem como objetivo avaliar os resultados oncológicos e funcionais nos pacientes 
submetidos a laringectomia near total no Instituto Nacional do Câncer. Resultados: A média de 
idade foi de 74 anos, variando de 47 a 94 anos. No grupo de pacientes que evoluíram para óbito o 
tempo médio entre o início dos sintomas e o diagnóstico  foi de 10 meses e nos pacientes ainda em 
controle foi de 7 meses. A análise entre o tempo de diagnóstico e sobrevida mostrou correlação 
entre esses fatores (p=0,005). Dos 37 pacientes 33 foram submetidos a algum tipo de 
esvaziamento cervical; 13 apresentavam metástases cervicais e 24 apresentavam o esvaziamento 
negativo. A análise da relação entre a presença de linfonodos positivo e a sobrevida mostrou uma 
relação de interdependência desses fatores (p=0,008). A incidência de complicações pós 
operatórias precoces foi de 21%. A radioterapia adjuvante foi indicada para 16 pacientes, 2 já erram 
irradiados. Quatro pacientes não apresentavam shunt  funcionante. Apenas 1 paciente não 
conseguiu evoluir para dieta via oral e necessitou de gastrostomia. A sobrevida global em 5 anos foi 
de 81,1% e a sobrevida específica de 87%. Discussão: O tempo entre o início de sintomas e o 
diagnóstico apresentou relação direta com a sobrevida possivelmente pelo diagnóstico em estádio 
mais avançado. A presença de linfonodos positivos também mostrou impacto direto na sobrevida. 
Conclusão: A laringectomia near total é uma boa alternativa a laringectomia total em pacientes com 
câncer de laringe localmente avançado que não apresentam acometimento circunferencial, com 
resultados oncológicos e funcionais satisfatórios. 
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RESUMO

A LSC-CHEP é uma cirurgia de preservação das funções da laringe indicada para o tratamento 
cirúrgico dos tumores iniciais. O tratamento cirúrgico do carcinoma espinocelular de laringe consiste 
em laringectomia total ou laringectomia total com radioterapia pós operatória.  A laringectomia total 
resulta em perda da função e alto grau de morbidade. Outros tratamentos cirúrgicos são a 
laringectomia near total e a LSC-CHEP, que são oferecidas para tumores avançados (T3/T4). 
Objetivo: Determinar aspectos epidemiológicos, segurança oncológica e funcionais  de pacientes 
com tumores avançados de laringe submetidos a LSC-CHEP. Metodologia: Análises dos pacientes 
com tumores de estadio T3 e T4 de laringe, submetidos a laringectomia subtotal com 
cricohioideoepiglotepexia e correlacionar fatores individuais e margens cirúrgicas com recidiva 
locoregional. Utilizou-se os testes do qui-quadrado, teste t-student e curvas de sobrevida pelo 
método Kaplan-Meier. Resultados: Foram realizadas quarenta e cinco (45) laringectomias 
supracricóides com CHEP no período do estudo. Quarenta e três (95,5%) pacientes do sexo 
masculino e duas (4,5%) do sexo feminino. A média de idade foi de 68 anos. Trinta e nove (86,6%) 
foram de tumores T3 e seis (13,3%) T4. Obtiveram-se margens livres em todos os pacientes 
operados, sendo necessária ampliação de margens em onze (24,4%) casos. Carcinoma de células 
escamosas foi o tipo histológico predominante. Houve complicações em 12 (26,6%) casos, sendo o 
sangramento o mais incidente. Houve também  2 casos de fístula  e 1 de infecção do sítio. A 
mobilidade das cordas vocais foi comprometida em diferentes níveis para 29 pacientes. Apenas 
11% negaram vicio tabágico. CONCLUSÃO: LSC + CHEP é uma cirurgia oncologicamente segura, 
com bons resultados funcionais, mesmo para tumores avançados. 
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RESUMO

Laringocistocele caracteriza-se por uma dilatação anormal do ventrículo de Morgagni com 
comunicação direta com lúmen laríngeo. É uma doença rara (5% das lesões benignas da laringe), 
sua etiologia ainda é desconhecida e pode estar associado ao aumento da pressão intra luminal do 
órgão. A literatura descreve alguns casos de associação da laringocistocele com CEC de laringe 
devido a um possível mecanismo valvular gerado pelo tumor aumentando a pressão intra luminal, 
porém poucos casos são descrit  os como complicação pós operatória. 
 
Paciente MCS, sexo masculino, 38 anos com diagnóstico de CEC glote T1bN0M0 submetido a 
laringectomia fronto lateral direita. Após 7 meses da cirurgia evoluiu com piora da disfonia, 
diminuição da mobilidade da laringe à direita e abaulamento da prega vestibular direita com a 
mucosa íntegra. Tomografia computadorizada de pescoço evidenciou lesão cística preenchendo 
ventrículo laríngeo a direita. 
A laringoscopia de suspensão não evidenciou lesões sugestivas de recidiva e foi realizado 
tratamento da lesão com drenagem por mesma via.  
Paciente evoluiu com melhora da fonação e desaparecimento do abaulamento em prega vestibular 
com mobilidade laríngea preservada 
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RESUMO

A tireoidectomia é o pilar do tratamento do câncer tireoideo bem diferenciado - derivado de células 
foliculares - e moderadamente diferenciado - carcinoma medular, derivado das células C - podendo 
incluir esvaziamentos dos compartimentos cervicais, central e/ou lateral a depender do diagnóstico 
de metástases linfonodais. Recidivas ocorrem especialmente nos linfonodos cervicais. O controle 
das recidivas loco-regionais é cirúrgico como primeira escolha terapêutica. Avaliamos a seguridade 
e efetividade da técnica preoperatoria de marcação com carvão e localização com agulhamento das 
metastases. Métodos foi realizada a análise retrospectiva de cinco pacientes submetidos ao 
tratamento cirúrgico de recidivas de carcinomas papilífero (4) e medular (1), após marcação pré-
operatória com carvão ativado em três indivíduos e agulhamento em dois outros. As lesões 
contavam com confirmações e não eram perceptíveis ao exame físico. Resultados Cinco 
portadores de recidiva foram submetidos ao re-esvaziamento cervical utilizando a marcação pré-
operatória. Essas foram diagnosticadas após 23 meses, em média, do último tratamento cirúrgico. 
As marcações dessas lesões foram realizadas com injeção de carvão ativado (3) e agulhamento 
(2). Quatro indivíduos portavam carcinomas papilíferos tratados previamente com tireoidectomia 
total, esvaziamento cervical nos níveis da recidiva relatada nesse estudo e radioiodoterapia. As 
recidivas atuais foram diagnosticadas no compartimento central em três casos e em 
compartimentos laterais em outros dois. As marcações com carvão ativado foram realizadas 28,6 
dias em média, antes da operação (1-49) e as marcações com agulha foram realizadas no mesmo 
dia da operação. Todos os procedimentos foram realizados por um ultrassonografista com 
experiência. As incisões foram realizadas por sobre as cicatrizes de procedimentos prévios em 
pacientes sob anestesia geral. As metástases identificadas contavam com dimensões entre 0,2 e 
2,5 cm em seus maiores diâmetros (média 0,95).  Em todos os casos as metástases foram 
identificadas e confirmadas ao exame intra-operatório de congelação. Não foi identificada doença 
residual loco-regional após os procedimentos. Conclusão as marcações pré-operatórias com carvão 
ativado e agulhamento são métodos precisos, seguros e comparáveis para orientação na re-
abordagem cirúrgica de recidivas de metástases cervicais localizadas de carcinoma de tireoide. 
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RESUMO

Objetivo: O objetivo deste estudo é analisar a imunoexpressão de Fas, ErbB2, MUC1, MMP-2 e 
MMP-9 em pacientes portadores de carcinoma de tireóide com idade até 18 anos e sua relação 
com o prognóstico. Material e Métodos: A determinação imunohistoquímica do Fas, ErbB2, MUC 1 
e metaloproteinas (MMP-2 e MMP-9)  foram realizadas em 35 espécimes  cirúrgicas de pacientes 
portadores de carcinomas bem diferenciados de tireóide com idade até 18 anos. Havia  14 
pacientes do sexo masculino e 21 do feminino com idade variando de 4 a 18 anos. O tipo 
histológico incluía: 31 papilíferos e 4 foliculares. O diagnóstico histológico de todos os casos foi 
revisado e a análise da imunoexpressão do marcador biológico foi estudado por um único 
patologista. Resultados:  A Imunoexpressão do Fas foi encontrada em 13 casos (37%) e do ErbB2 
foi evidenciada em 8 pacientes (23%). O MUC1 foi imunoexpresso em 28 pacientes (80%) e MMP-2 
foi detectada 31 pacientes ( 89%), enquanto MMP-9 foi superexpressa em  33 pacientes (94%). 
Não houve correlação entre a imunoexpressão do Fas com o sexo (p=0,311), faixa etária (p=0,518), 
diâmetro do tumor (p=0,409) e tipo histológico (p=0,478). A imunoexpressão do Fas foi detectada 
no único paciente que morreu  da doença durante o período de estudo. O ErbB2 não apresentou 
nenhuma associação com o sexo (p=0,288), faixa etária (p=0,228), diâmetro do tumor (p=0,108) e 
tipo histológico (p=0,335).  Não houve correlação da imunoexpressão do Fas ou ErbB2 com o 
prognóstico desse grupo de pacientes. A imunoexpressão do MUC1 não apresentou correlação 
com o sexo (p=0,061), faixa etária (p=0,092), tipo histológico (p=0,359) e sobrevida (p=0,475). No 
entanto, a imunoexpressão do MUC1 foi significativamente relacionado com o tamanho do 
tumor(p=0,006). Nenhuma diferença significativa foi encontrada entre a imunoexpressão das 
metaloproteinas (MMP-2 e 9) com o sexo (p=0,544), faixa etária (p=0,160), tamanho do tumor 
(0,631), tipo histológico(p=0,148) e sobrevida (p=0,230). Conclusão: No estudo a imunoexpressão 
de biomarcadores como Fas e ErbB2  neste grupo de pacientes ocorre em  baixa percentagem e 
sem correlação com o sexo, idade, diâmetro do tumor e tipo histológico. Já demonstrou uma 
elevada imunoexpressão das metaloproteínas (MMP-2 e MMP-9), mas não apresentaou nenhuma 
correlação com as variáveis clínicas e histológicas estudadas. No entanto, a imunoexpressão do 
MUC1 foi elevada  neste grupo de pacientes e relacionada com o tamanho do tumor. 
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RESUMO

A margem cirúrgica é o principal fator que o cirurgião pode controlar durante a ressecção de 
carcinoma espinocelular de boca e de orofaringe (CECBO). 
OBJETIVO: Estudar a associação entre obtenção de margens cirúrgicas livres de pacientes com 
CECBO (impressão do cirurgião/exame anatomopatológico) e recidiva locorregional. 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo cuja amostra é de pacientes 
consecutivos portadores de CECBO tratados inicialmente com cirurgia em nosso serviço, entre os 
anos de 2005 e 2014. 
RESULTADOS: Foram avaliados 137 pacientes. Dos 88 casos submetidos a exame intraoperatório 
de congelação, 13 apresentaram recidiva da doença, tendo uma sobrevivência acumulada livre de 
doença de 68,2% e, dos 49 casos que não foram submetidos ao exame, 13 apresentaram recidiva 
e uma sobrevivência acumulada livre de doença de 69,8% (p=0,202 conforme a análise de Kaplan-
Meier). Em relação à sobrevivência global, 12/88 casos submetidos à congelação foram a óbito, 
apresentando uma sobrevivência acumulada de 70,8% e 4/49 casos não submetidos ao exame 
foram a óbito, sendo a sobrevivência acumulada de 90% (p=0,223 pela análise de Kaplan-Meier). 
CONCLUSÃO: O grupo submetido ao exame intraoperatório de congelação apresentou mais 
margens livres ao exame anatomopatológico, entretanto, este fato não influenciou na sobrevivência. 
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RESUMO

Introdução: O melanoma é o tumor maligno de pele mais letal. No Brasil, a maior incidência é após 
a sexta década, no sexo masculino e cor branca. Desde 2009, pacientes com melanoma de cabeça 
e pescoço são operados no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP). 
 
Objetivo: descrição da casuística e prognóstico dos pacientes operados. 
 
Material e Método: Entre 2009 e 2014, 46 pacientes portadores de melanoma foram submetidos a 
tratamento cirúrgico no ICESP. Foram analisados em relação a sexo, idade, local de incidência do 
melanoma, índice de Breslow, nível de Clark, índice mitótico, ulceração, TNM, estadio clínico, 
indicação de linfonodo sentinela, tempo de seguimento, recidiva e óbito. 
 
Resultados: 21 homens e 25 mulheres, de idades entre 18 e 86 anos, sendo a média 64(13,3) 
anos. O índice de Breslow variou entre 0 e 34 milímetros, com média de 4,8(6,5)mm. Em relação ao 
índice de Clark, 2% da amostra é I, 11% é II, 17% é III, 44% é IV e 26% é V. Quanto à localização: 
38% malar, 15% nasal, 11% orelha, 9% couro cabeludo, 7% temporal, 4% periorbital, 4% fronte, 2% 
cervical, 2% lábio, 2% ombro, 2% preauricular, 2% retroauricular e 2% sobrancelha. Foi observado  
2% de T0, 22% T1, 26% T2, 22% T3 e 28% T4. Estadios clínicos: 44% de estadio I, 30% II, 15% III 
e 11% IV. Foi realizada biópsia do linfonodo sentinela em 32 pacientes, sendo 5 positivos. 5 
pacientes apresentavam metástase macroscópica (N1b, N2 ou N3) à entrada no serviço.  O tempo 
de seguimento variou de 2 a 61 meses, com mediana de 30. Houve 10 recidivas (22%) e 9 óbitos 
(20%). O tempo médio de aparecimento de recidiva foi de 20,4 (19,9) meses. Dos pacientes 
que apresentaram recidiva, 7 foram a óbito, com tempo médio de 5,4 (4,9) meses. Dois pacientes 
foram a óbito por outras causas. 
 
Discussão: Os melanomas de cabeça e pescoço operados no ICESP apresentaram características 
epidemiológicas semelhantes ao relatado na literatura brasileira. Diferentemente de outros estudos, 
há 50% de melanomas iniciais. No entanto, quase um terço da casuística é de tumores com 
Breslow acima de 4mm. Houve menor frequência de linfonodos sentinelas positivos cervicofaciais 
do que comumente encontrado em outros sítios, confirmando outros autores. 

 
FMUSP 
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RESUMO

Em aproximadamente 5% dos casos que se apresentam com metástases cervicais não é 

identificado um tumor primário. Objetivo: avaliar as características epidemiológicas e o resultado do 
tratamento das neoplasias malignas metastáticas em linfonodos cervicais de tumor primário oculto. 
Método: foram revisados os prontuários de 200 pacientes atendidos entre 1978 e 2010, cujo tumor 
primário não foi identificado após completar a investigação diagnóstica. Avaliadas características 
clínicas e histológicas e seu significado prognóstico em relação à sobrevida global. Resultados: 
houve predomínio de pacientes masculinos (83%), tabagistas (84%) e etilistas (70%), com estádio 
N3 (71%) e histologia de carcinoma epidermóide (63%). A idade média foi de 57 anos e o tempo de 
queixa de seis meses. O tratamento cirúrgico foi realizado inicialmente em 74 casos e a 
radioterapia em 60, os demais pacientes não retornaram para tratamento. A sobrevida global em 
dois e cinco anos para os pacientes tratados foi de 33% e 23% respectivamente, sendo influenciada 
pelo tipo de tratamento, faixa etária e bilateralidade. Em 18 casos foi identificado tumor primário 
durante o seguimento dos pacientes. Conclusão: a maioria dos pacientes apresenta doença 
cervical volumosa, explicando os maus resultados do tratamento nesta série, raramente sendo 
identificado o tumor primário no seguimento. 
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RESUMO

A incidência do câncer de tireoide vem crescendo de maneira considerável, sendo o sexo feminino 
mais acometido. O carcinoma da tireoide pode ser classificado em bem diferenciado, pouco 
diferenciado, medular e anaplásico. Metástases em seio maxilar raramente são encontradas, com 
um número reduzido de casos na literatura. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 78 
anos, sem queixas iniciais, trazida ao ambulatório de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital 
das Clínicas da Universidade Federal do Ceará por familiares, que notaram, há dois meses, 
protrusão de olho esquerdo associada à diminuição da acuidade visual do mesmo. Ao exame físico, 
notou-se uma tireoide cinco vezes aumentada, endurecida, heterogênea e aparentemente 
multinodular; assimetria de hemiface esquerda com parestesia; e proptose de órbita esquerda. O 
tratamento da paciente consistiu em tireoidectomia total e radioterapia adjuvante. Paciente foi a 
óbito no 29º pós-operatório por pneumonia nosocomial e edema agudo de pulmão. DISCUSSÃO: 
Paciente possuía carcinoma pouco diferenciado de tireoide, uma variante incomum de câncer 
tireoidiano, com metástase rara para seio maxilar. Trata-se de uma manifestação agressiva do 
carcinoma tireoidiano, resultando em prognóstico ruim e taxa de mortalidade alta. 
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RESUMO

O carcinoma de tireoide representa 1,5% dos carcinomas em mulheres e o tipo Folicular representa 
de 10-20% das malignidades de Tireóide.1 Metástases acontecem de 11-20% dos casos2, sendo 
ossos e pulmões os sítios mais comuns. Metástases para crânio, no entanto, são incomuns, 
representando entre 2,5 – 5,8% dos casos.3 Nesses casos a maioria é localizada na região 
occipital4 
Relato de caso 
Feminino, 60 anos com história de tireoidectomia total por carcinoma de tireóide há 5 anos e 
radioiodoterapia(RIT) (300mCi) para metástases ósseas (inclusive Osso Frontal) com resposta 
completa da lesão Frontal. Recidiva da massa tumoral frontal à direita após 4 anos. PET-CT 
demonstrou lesão osteolítica com componente de partes moles e aumento acentuado de 
metabolismo. 
Realizado nova RIT sem resposta clínica. Submetida a ressecção incompleta incluindo osso, pele e 
dura-máter. Reconstrução com tela de titânio e rotação de retalho de escalpo. 
Anatomopatológico(AP) revelou infiltração por carcinoma folicular de tireóide. Seguiu-se com RIT 
adjuvante. 
Manteve-se assintomática por 1ano até retornar com proptose ocular direita, massa amolecida na 
mesma topografia e episódios de confusão mental. Tomografia computadorizada evidenciou 
extensa recidiva no osso frontal com sinais compressivos. 
Submetida a nova ressecção (incompleta) descompressiva incluindo pele, teto da órbita e parte do 
parênquima cerebral infiltrado.  Alta no 7º DPO sem complicações. AP revelou carcinoma folicular 
metastático. 
No 41º DPO a paciente retorna com exposição da tela, fístula purulenta e história de episódio de 
confusão mental. 
Ressonância evidenciou abscesso subcutâneo se estendendo a parênquima cerebral edema e 
hipertensão intra-craniana. Observou-se ainda metástases em múltiplos sítios da Dura-máter não 
presentes antes da segunda cirurgia. 
Realizada limpeza cirúrgica, retirada de tela e pericárdio bovino. Paciente evoluiu bem com  alta 
sem complicações após  14 dias. 
Conclusão 
A metástase craniana de carcinoma tireoideano, particularmente em osso frontal é raro. RIT e 
supressão do TSH controlou a metástase por 4 anos.  
Ressecções cirúrgicas paliativas de doença metastática podem beneficiar nos casos de 
compressão/Hipertensão intracraniana propiciando um aumento de sobrevida sem perda da 
qualidade de vida. 
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RESUMO

O câncer de cavidade oral é considerado um problema de saúde pública em todo o mundo. A última 
estimativa mundial apontou que ocorreriam cerca de 300 mil casos novos e 145 mil óbitos, para o 
ano de 2012. 
 
A taxa de incidência do Brasil para câncer de boca é de 11.280 para homens e 4.010 para 
mulheres, enquanto que a mortalidade é de 3.882 para homens e 1.009 para mulheres, de acordo 
com o (INCA, 2014). 
 
OBJETIVO: 
Avaliar a incidência e a mortalidade no período de 1988 a 2010 em Goiânia - Goiás - Brasil. 
 
MÉTODOLOGIA: 
Os dados coletados de incidência foram pelo Registro de Câncer base populacional de Goiânia, e a 
mortalidade foi pelo SIM (Sistema de Informação de Mortalidade). 
 
RESULTADOS: 
A incidência do câncer de boca apresentou um aumento significativo de 2.5% para homens, e 4.8% 
para as mulheres.  
 
A análise da mortalidade no sexo masculino apresentou uma tendência de aumento de 3.7% no 
período analisado. No sexo feminino não foram observados essa tendência. 
 
CONCLUSÃO: 
Verificamos um aumento de câncer de cavidade oral em ambos os sexos com a tendência mais 
acentuada nas mulheres, e a mortalidade no sexo masculino com aumento significativo. 
 
Recomendamos para Goiânia o estímulo de campanhas continuadas contra o tabagismo e o 
etilismo com a finalidade e de prevenir e fazer o diagnóstico precoce destes tumores e 
consequentemente aumentado a sobrevida. Também sugerimos uma alimentação saudável, rica 
em legumes e frutas, e com a pratica de esportes e uma maior conscientização dos governantes 
em investir na saúde pública, com vacinas contra o HPV e ajuda no combate ao tabagismo e 
etilismo. 
 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 
Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Coordenação de Prevenção e Vigilância 
Conprev. Dados do registro de câncer de base populacional. Rio de Janeiro: INCA; 2014. 
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RESUMO

Neoplasias de glândula parótida são achados frequentes no cotidiano do Cirurgião de Cabeça e 
Pescoço. Parte dessas neoplasias tem origem da própria glândula salivar, enquanto outros tumores 
são originários de outros sítios, com acometimento da mesma por infiltração metástases. 
Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de apresentar a casuística de massas da região 
parotídea operadas no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) entre 2009 e 2013 e 
comparar o prognóstico dos pacientes com massas parotídeas de origem salivar e não-salivar. 
Métodos: Um total de 100 pacientes foram submetidos a parotidectomias no período de 2009 a 
2013 no ICESP. 
Características epidemiológicas dos pacientes e da histologia dos tumores foram coletadas, em 
como dados relativos a recorrência e mortalidade. 
Resultados: A proporção de tumores benignos e malignos encontrados no estudo foi de 1:1. Dos 50 
pacientes com neoplasia maligna confirmada, 20 apresentavam tumores primários de glândula 
salivar e os 30 restantes, outro tumores com metástases à distância ou infintração locorregional 
para a região parotídea. 
O tempo de seguimento dos pacientes foi entre sete dias e 59 meses, tendo 15 pacientes 
apresentado desfecho desfavorável (sete recidivas, seis óbitos e dois óbitos decorrentes de 
recidivas). 
Dor 69 pacientes com tumores primários de glândulas salivares, 20 (28,98%) tinham doenças 
malignas e apenas 1 evoluiu a óbito no período de seguimento do estudo. 
Entre os 31 pacientes com neoplasias secundárias da parótida, 100% apresentavam doenças 
malignas e sete (22,58%) evoluíram a óbito. 
Discussão: A distribuição das neoplasias da região parotídea se mostrou equilibrada neste estudo, 
comparando-se tumores benignos e malignos, com tendência a haver mais tumores primários da 
glândula parótida que secundário (69 contra 31, respectivamente). 
O risco de recorrência e óbito é menor nos tumores malignos primários da glândula salivar, 
comparados com outras malignidades da região parotídea. 
 

 
não há 
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RESUMO

Os tumores do seio maxilar são incomuns e habitualmente tem diagnóstico tardio. Objetivo: analisar 

a casuística e o resultado do tratamento das neoplasias malignas do seio maxilar. Método: 
revisados os prontuários de 23 casos atendidos entre janeiro de 2003 e dezembro de 2013. 
Resultados: catorze casos eram femininos e nove masculinos, com idade média de 59 anos. O 
tabagismo foi identificado em 10 casos e o etilismo em quatro. Quinze pacientes apresentavam 
doença no estádio IV e o carcinoma epidermóide foi o tipo histológico predominante (11 casos). O 
tratamento cirúrgico foi utilizado inicialmente em 11 casos e a radioterapia em oito, quatro pacientes 
não foram tratados. A sobrevida em dois e cinco anos foi de 35% e 23%, respectivamente. 
Conclusão: os pacientes apresentam perfil epidemiológico distinto em relação aos demais tumores 
das vias aerodigestivas superiores, com sobrevida baixa após o tratamento. 
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RESUMO

Introdução; o estadiamento clínico TNM é um dos principais fatores relacionados a escolha 
terapêutica nas neoplasias de laringe. O overstaging pode levar a tratamentos desnecessários, 
como a laringectomia total, por outro lado o understaging tumoral pode estar relacionado a falha 
terapêutica. O estudo da acurácia deste sistema pode levar a sua melhoria. 
Objetivo; avaliar a acurácia do sistema de estadiamento TNM em neoplasias de laringe 
Materiais e Métodos; estudo retrospectivo, multicêntrico, com pacientes portadores de neoplasias 
de laringe  submetidos a tratamento cirúrgico em três centros oncológicos, sendo dois no Brasil e 
outro na Europa. Todos os pacientes foram submetidos a laringoscopia para avaliação clínica e 
biópsia da lesão, além de tomografia computadorizada pelo menos nos últimos nos sessenta dias 
anteriores ao tratamento cirúrgico.  Foram 454 pacientes avaliados, sendo 404 (89%) do sexo 
masculino, destes 155 (34,1%) foram estadiados clinicamente com cT1, 120 (26,4%) foram 
estadiados com cT2,  107 (23,6%) como cT3 e 69 (15,2%) como cT4a. Em relação ao estadiamento 
linfonodal,  390 (85,9%) foram estadiados clinicamente com cN0,  21 (4,6%) como cN1, 13 (2,9%) 
como cN2 e 28  (6,2%) como cN3. A maioria dos pacientes eram portadores de neoplasias de 
origem glótica 174 (38,3%). 
Resultados; dos 154 pacientes com estádio cT1, 136 (88,3%) foram estadiados como pT1. Dos 120 
pacientes estadiados como cT2, 61 (50,8%) foram estadiados como pT2. Nos tumores T3, dos 107 
cT3, 57 (53,2%) eram pT3 e dos 69 cT4, 59 (85,5%) eram pT4. Em relação a correlação clínico 
patológica do estadiamento linfonodal, dos 390 pacientes estadiados com cN0, 165 foram 
submetidos a esvaziamento cervical e destes 119 (72,1%) foram estadiados com pN0, dos 21 
pacientes estadiados como cN1, 7 (33,4%) foram estadiados com pN0, 4 (19%) como pN1 e 10 
(47,6%) como pN2. Dos 13 pacientes estadiados como cN2, 2 (15,4%)eram pN0, 2 (15,4%) foram 
pN1 e 9 (69,2%) eram pN2 e dos 28 pacientes estadiados com cN3, 3 (10,7%) eram pN0,  1 (3,6%) 
era pN1,  22 (78,5%) eram pN2 e 2 (7,2%) foram estadiados com pN3.  Em relação estadiamento 
tumoral nos tumores T2 e T3 a tomografia apresenta menor acurácia que nos T1 e T4 (p< 0,001). 
Em relação ao estadiamento linfonodal nos pacientes com estádio clínico N0 e N3 há maior 
correlação entre o estádio clínico e patológico que nos pacientes com N1 e N2. 
Conclusão; o estadiamento clínico com tomografia apresenta uma acurácia menor nos tumores T2 
e T3 que nos pacientes T1 e T4 e nos pacientes N0 e N3, que nos pacientes N1 e N2. 
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RESUMO

Introdução: Fístula faringocutânea (FFC) é uma das complicações mais desafiadoras no manejo 
pós-operatório de laringectomia total. O uso do tubo faríngeo de Montegomery é uma opção 
terapêutica efetiva no controle da FFC pós-laringectomias. O objetivo deste trabalho é descrever a 
experiência de um centro de referência nacional com o tubo faríngeo no tratamento das FFCs pós-
laringectomias. 
Métodos: Estudo retrospectivo realizado no AC Camargo Cancer Center, no período de janeiro de 
2007 à maio de 2015. Foram incluídos 16 pacientes que utilizaram tubo faríngeo no tratamento ou 
na prevenção da FFC pós-laringectomia total. Foram analisadas características clínico-patológicas, 
tipo de tratamento, desfechos e fatores prognósticos dos pacientes. 
Resultados: Todos os 16 eram do sexo masculino. A idade média dos pacientes foi de 63,75 anos 
(variando de 49 à 78 anos). A maioria dos pacientes foram classificados com ASA III. O IMC dos 
pacientes variou de 13,25 à 31,21, com média de 22,48. Destes procedimentos 9 foram 
laringectomias totais de resgate. Em relação ao tubo faríngeo, 12 foram colocados durante a 
laringectomia total para prevenção de fístulas, sendo 3 foram submetidos a colocação do tubo e 
rotação de retalho miocutâneo de peitoral maior e 4 foram colocados para o tratamento de fístulas, 
após falha com tratamento com curativos. Dos pacientes que o tubo faríngeo foi colocado 
preventivamente a média de permanência variou de 1 a 8 meses, nos 3 casos que o retalho 
miocutâneo de peitoral foi usado o tempo médio foi de 1 a 3 meses.  Dos 4 pacientes que o tubo foi 
colocado para o tratamento de fístulas evoluiu à óbito por complicações clínicas, um abandonou o 
tratamento e dois retiram o tubo após 1 mês com fechamento completo da fístula. Em todos os 
casos os pacientes receberam alta com o tubo faríngeo e foram seguidos com curativos 
ambulatoriais até o completo fechamento das fístulas. Os 3 casos que foi utilizado o tubo faríngeo e 
realizado a rotação do músculo de peitoral o tempo de fechamento da fístula foi menor. 
Conclusão: O tubo faríngeo de Montegomery é opção terapêutica válida no manejo de FFC pós-
laringectomia, podendo também ser usado como método de prevenção, mas não substitui a rotação 
de retalhos miocutâneo como melhor método de prevenção e tratamento das fístulas 
faringocutâneas. 
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RESUMO

The parathyroid glands are often similar to lymph nodes, fat, and occasionally thyroid tissue. For 
that reason, sometimes, it is difficult to identify during surgery and a biopsy of the parathyroid for 
identification can lead to devascularization and damage of the functional gland.  The use of static 
and time-resolved fluorescence techniques to detect biochemical composition and tissue structure 
alterations could help to develop a portable, minimally invasive, and non-destructive method to 
assist medical evaluation. In this study, we investigated 10 human parathyroid samples by 
absorbance, fluorescence, excitation, and time-resolved fluorescence measurements. This initial 
investigation has demonstrated that parathyroid tissue comprise many endogenous fluorophores, 
which results in different fluorescence bands.We observed fluorescence lifetimes at 340 nm 
emission of 1.09±0.10 and 4.46±0.06 ns for healthy tissue; 1.01±0.25 and 4.39±0.36 ns for benign 
lesions; and 0.67±0.36 and 3.92±0.72 ns for malignant lesions. The fluorescence lifetimes for benign 
and malignant lesions were significantly different, as attested by the analysis of variance using 
Fisher's Least Significant Difference and Tukey methods with confidence levels higher than 87%. 
Our results suggest that fluorescence lifetimes of benign and malignant lesions can potentially assist 
diagnosis. After further investigations, fluorescence methods could become a tool for the surgeon to 
identify normal and pathological parathyroid tissues. 
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RESUMO

Introdução:Os sarcomas de osso representam aproximadamente 5%  de todos os tumores 
malignos na criança,4,5% ocorrem na cabeça e pescoço. Os sítios mais comuns são a mandíbula e 
a maxila.O oteossarcoma é uma neoplasia maligna agressiva, de  origem mesenquimal, 
caracterizada por tecido ósseo imaturo, com matriz osteóide e células fusiformes estromais 
malignas ; os genes envolvidos no reparo do DNA ribossomal podem contribuir para a etiologia 
deste tumor. Como fatores de risco associados à origem do osteossarcoma , destacam-se a 
radioterapia prévia, doença de Paget e osteomielite crônica . O diagnóstico inicial nem sempre é 
fácil. A TC com penetração para osso e a RM , podem ajudar em casos avançados; a TC 3D, 
trouxe um avanço .O diagnóstico é feito pela biópsia associada à imunohistoquímica.O tratamento 
cirúrgico com ampla margem de segurança é o que pode determinar a cura e deve ser associada 
sempre a QT. A reconstrução é um desafio nestes tumores.Objetivo : relato de 2 casos , tratamento  
cirúrgico empregado , reconstrução e quimioterapia. Relato do caso 1:G.M.S., 9 anos ,M, pardo, 
natural de SP, deu entrada na CCP do HMCC, com história prévia de aparecimento de nódulo na 
mandíbula com tratamento prévio de cisto odontogênico; nova biópsia no HMCC confirmou 
osteossarcoma , após exames de imagem e cintilografia óssea ; o tumor tinha 6,0X4,0cm, 
envolvendo todo o mento e deformidade bastante acentuada; foi submetido a ressecção segmentar 
do mento e mandíbula com margem de segurança ampla, reconstrução com prótese de titânio , 
protegida com acrílico e cobertura  da mucosa intraoral com retalho miocutâneo de platisma. Este 
paciente fez QT  apenas no pós –operatório no HSM. Relato do caso 2: K.J.S., 12 anos,F, parda, 
natural da BA, tumor de 5,5 X 4,0 cm acometendo o ramo horizontal de mandíbula e mento com 
deformidade importante ,dor local e dificuldade para se alimentar.Realizado QT no serviço de 
origem, após planejamento cirúrgico com a cirurgia plástica foi submetida a ressecção segmentar 
de mandíbula com margens amplas,ressecando-se fuso de pele próximo ao mento de 4,0X3,0 cm e 
reconstrução no mesmo ato cirúrgico com microcirúrgico de fíbula com forro mucoso realizado com 
a pele do retalho. Discussão: serão discutidas a evolução pós-operatória e opções de reconstrução 
. Conclusão:por se tratarem de tumores altamente agressivos em crianças , num local de difícil 
reconstrução,representam sempre um dilema terapêutico para o cirugião de cabeça e pescoço 

 
Hospital Santa Marcelina 
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RESUMO

Introdução: O tratamento de tumores avançados de cabeça e pescoço (C&P) com indicação 
cirúrgica leva a grandes sequelas funcionais e estéticas. Alguns autores discordam de abordagens 
cirúrgicas agressivas apontando baixos índices de cura e baixa qualidade de vida (QV). Objetivo: 
Avaliar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos, submetidos a cirurgias mutiladoras por 
tumores avançados de C&P, em acompanhamento no ambulatório de cirurgia de C&P. 
Metodologia: Estudo transversal, utilizando-se a versão em português do questionário de qualidade 
de vida da Universidade de Washington e questionário próprio sobre aceitação da autoimagem e 
satisfação com a cirurgia. As respostas foram analisadas com auxílio do programa SPSS® versão 
19. Resultados: Foram entrevistados 48 pacientes, submetidos à glossectomia total (20.8%), 
laringectomia total (35.4%) e ressecção ampla de tumor de face (43,8%). Ao comparar pré com o 
pós-operatório observou-se que dor e odinofagia diminuíram significativamente após a cirurgia 
(p<0.05). O escore composto médio de QV foi 64.4 (DP±18,9), sendo que em 90% dos 
glossectomizados a mastigação e a deglutição foram as funções mais prejudicadas, assim como a 
fala (100%) é para os laringectomizados, e de modo geral a ansiedade é importante para 60.4% 
dos pacientes. 85.5% dos pacientes afirmaram que sua qualidade de vida não piorou após a 
cirurgia, sendo que 93.8% afirmaram não se arrepender por ter optado pela cirurgia e realizariam o 
mesmo tratamento se fosse necessário. Conclusões: O paciente submetido à cirurgia mutiladora 
reflete positivamente acerca do tratamento escolhido e não se arrepende de ter feito a cirurgia. Há 
melhora da dor, enquanto que mastigação e fala, são prejudicadas. Apesar da mutilação causada 
pela cirurgia foi encontrado elevado escore de QV, apoiando a conduta testada. 
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RESUMO

Introdução: A desnutrição é um problema comum nos pacientes com câncer de cabeça e pescoço 
(CP). Hábitos dietéticos ruins, etilismo, tabagismo e alterações nos mecanismos fisiológicos da 
alimentação são algumas razões para essa elevada prevalência. Há diversos métodos utilizados no 
diagnóstico da desnutrição, sendo necessário identificar quais deles possuem maior impacto na 
morbimortalidade de pacientes submetidos à cirurgia para tratamento do câncer de CP. Métodos: 
Foram avaliados, prospectivamente, 41 pacientes submetidos a cirurgias de grande porte para 
tratamento do câncer de CP. Dados bioquímicos (hemoglobina, linfocitometria, proteínas totais e 
albumina), medidas antropométricas (índice de massa corpórea, peso e seus derivados, 
circunferências musculares e pregas cutâneas) e avaliação da composição corporal (impedância 
bioelétrica) foram utilizadas na análise nutricional destes indivíduos. Resultados: 22 pacientes 
(53,6%) evoluíram com complicações pós-operatórias e 19 (46,4%) não as apresentaram. 
Nenhuma medida antropométrica ou de composição corporal (impedância bioelétrica) apresentou 
correlação estatisticamente significativa com a ocorrência de complicações pós-operatórias. As 
albuminas séricas mensuradas no 1º e no 7º dia de pós-operatório (DPO) foram as únicas variáveis 
que diferiram significativamente entre os grupos (p=0,021 e p=0,027, respectivamente). A 
capacidade discriminatória global (acurácia) da albumina sérica no 1º DPO, estabelecida a partir da 

área sob a curva ROC, foi de 69,52% ([53,12-89,64%IC95%, p<0,001). O valor de 2,8 g/dl foi o 
ponto de corte que melhor distinguiu os pacientes com evolução complicada e não complicada 
(sensibilidade=68,18%, especificidade=73,68%, likelihood ratio=2,59). Além disso, a recuperação 
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dos valores para níveis séricos normais ocorreu mais frequente e em um tempo significativamente 
menor no grupo sem complicações (HR=5,096 [1,973-13,16] IC95%), valor de p=0,001. Conclusão: 
Dos parâmetros nutricionais avaliados, a albumina sérica mensurada no 1º DPO foi a única variável 
preditora de complicações no pós-operatório de cirurgias para o tratamento do câncer de cabeça e 
pescoço. 
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RESUMO

Introdução: a cirurgia e’ o método terapêutico de eleição para a maioria dos tumores da parótida, e 
a anestesia geral e’ classicamente empregada. A realização da parotidectomia sob anestesia loco-
regional poderia trazer benefícios que já foram comprovados em outros procedimentos cirúrgicos, 
como a diminuição dos gastos hospitalares e possibilidade de operar pacientes que têm maiores 
riscos para a anestesia geral ou não a desejam. Até o presente momento apenas 4 artigos 
abordaram esse tema, ou como relato de caso, ou pequena série retrospectiva. 
Objetivo: avaliar a viabilidade da parotidectomia sob anestesia loco-regional associada ‘a sedação, 
e a satisfação dos pacientes. 
Materiais e métodos: estudo prospectivo de uma série consecutiva de pacientes submetidos a 
parotidectomia superficial com conservação do nervo facial sob anestesia loco-regional e sedação 
entre abril de 2014 e abril de 2015. A anestesia foi realizada com uso de bloqueio cervical com 
bupivacaina 0.5% e infiltração local com lidocaina 2%; a sedação foi conduzida com propofol e 
fentanil em 8 casos e uma variação de outras drogas em 4 casos.  
Resultados: 12 pacientes com idade entre 20 a 84 anos (média: 55) foram submetidos ao 
procedimento proposto. O tamanho do tumor variou de 1 a 6 cm (média: 2.8cm) e o tempo cirúrgico 
foi de 119 minutos em média. Onze pacientes (91.7%) concluíram o procedimento sob a técnica 
anestésica proposta, 1 paciente necessitou de conversão para a anestesia geral. Cinco pacientes 
(41.6%) apresentaram algum grau de paresia/paralisia facial temporária. Após 2 meses da cirurgia 
1 deles (8.3%) persistia com algum grau de paresia do ramo marginal e outro teve paralisia dos 
ramos marginal e frontal. Todos pacientes disseram-se satisfeitos.  
Conclusão: a parotidectomia sob anestesia loco-regional e’ exequível, com tempo cirúrgico e 
complicações dentro dos parâmetros descritos quando realizada sob anestesia geral. Há altíssima 
satisfação dos pacientes.  
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RESUMO

Abscessos cervicais profundos são infecções bacterianas originadas do trato aerodigestivo alto. Se 
abordados erroneamente, podem acarretar uma alta morbi/mortalidade, devido suas complicações. 
Dentre elas, a mediastinite tende a ser a mais temível com uma taxa de mortalidade de 25-50%. 
Disseminação abdominal é rara. Diagnóstico e tratamento precoce tem grande influencia no 
prognóstico desses pacientes. O objetivo desse trabalho é relatar um caso de abscesso cervical 
profundo de origem odontogênica com disseminação torácica e abdominal. Paciente masculino, 34 
anos, com abaulamento cervical esquerdo, febre e dor local há 15 dias, após tratamento cirúrgico 
odontogênico. Em uso de antibióticos há 7 dias. À admissão, encontrava-se estável 
hemodinamicamente, afebril, com abaulamento em região submandibular esquerda, doloroso, 
hiperemiado, sem sinais de flutuação, sem linfonodomegalias palpáveis e dor torácica ventilatório 
dependente Exames laboratoriais evidenciaram Leucócitos 9,1mil/uL com 10% de bastões, 
Proteína C Reativa 8,5. A Tomografia revelou coleção em região esquerda retromandibular, 
submandibular e parafaríngea, com espessamento de espaço vascular e mediastino superior, 
derrame pleural bilateral e espessamento mediastinal, coleção líquida em região subfrênica 
esquerda e pequena quantidade de líquido entre alças intestinais. Indicada abordagem cirúrgica 
ampla após intubação orotraqueal auxiliado por broncoscopia, sem bloqueadores neuromusculares. 
Cervicotomia lateral esquerda com evidencia de abscesso nos espaços já descritos na TC, além de 
uma loja com secreção purulenta em espaço vascular esquerdo. Realizada lavagem abundante, 
drenagem dos espaços cervicais e traqueostomia de proteção. Toracotomia postero-lateral direita 
com evidencia de espessamento de pleura mediastinal, secreção serosa pleural, mediastinal e 
pericardica. Drenagem torácica bilateral. Laparotomia mediana supraumbilical com volumosa loja 
de abscesso subfrenica à direita com extensão para goteira parieto-colica e bloqueio omental 
localizado. Realizada lavagem abundante e drenagem. A cultura das secreções evidenciou apenas 
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Candida albicans na coleção abdominal, sem crescimento nas demais secreções. Evoluiu com 
choque séptico no 1º dia de pós operatório (PO), necessitando de droga vasoativa e revertendo no 
2º PO. Alta da UTI no 3º PO, retirados drenos no 7º PO e traqueostomia no 22º PO. Manteve 
antibioticoterapia com cefepime e vancomicina por 15 dias. Alta assintomático no 22º PO. Uma vez 
instalada uma infecção cervical profunda de origem dentária o seu tratamento consiste 
principalmente numa terapêutica antibiótica adequada e numa abordagem cirúrgica agressiva. A 
disseminação abdominal é rara porém uma vez diagnosticada e tratada pode ter um desfecho 
favorável como o caso relatado. 
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RESUMO

Os tumores da pineal correspondem a menos de 1% dos tumores primários do sistema nervoso 
central, predominando em homens com menos de 30 anos. São representados pelos tipos 
histológicos (OMS): tumores de células germinativas (60%), tumores do parênquima pineal (30%) e 
gliomas (5%). Dentre os tumores do parênquima pineal, o pineoblastoma é o subtipo mais 
agressivo (grau IV).  
Relato de Caso: Masculino, 24 anos, procurou o pronto-socorro por cefaléia, vômitos e 
embaçamento visual há 15 dias. Ao exame, apresentava-se com fácies de dor, desidratado, 
emagrecido, com marcha atáxica. Marcadores séricos: alfafetoproteína = 0,60 ng/mL, beta-HCG = 
1,43 mUI/mL. Tomografia computadorizada de crânio: lesão expansiva na pineal determinando 
hidrocefalia obstrutiva. O paciente foi submetido imediatamente à derivação ventrículoperitoneal e, 
posteriormente, a ressecção parcial do tumor. Inicialmente, a biópsia de congelação acusou 
germinoma. No entanto, a imunoistoquímica revelou pineoblastoma. No momento, com mínimas 
sequelas motoras-sensoriais, o paciente está em adjuvância com radioterapia de neuroeixo (36 Gy, 
com boost de 20 Gy no sítio do tumor 1ário) e Vincristina semanal (1,5 mg/m2 IV), seguidos de 
vincristina (1,5 mg/m2 IV D1, D8, D15) + lomustina (75 mg/m2 VO D1) + cisplatina (70 mg/m2 IV 
D1), a cada seis semanas, por oito ciclos.  
Conclusão: O pineoblastoma é um raro e agressivo tumor da pineal. Manifesta-se com síndrome de 
hipertensão intracraniana (cefaleia, vômitos, papiledema, ataxia, síndrome de Parinaud). Exames 
de neuroimagem localizam a lesão. A análise séricoliquórica deve incluir a dosagem de marcadores 
dos tumores de células germinativas, principal diagnóstico diferencial. A análise histológica, obtida 
por cirurgia aberta ou biópsia estereotáxica, é imprescindível para confirmação diagnóstica. Por ser 
considerada uma variante dos tumores embrionários (PNET supratentorial e meduloblastoma), 
deve ser tratado como tal. 
 

 
Hospital das Clínicas de Campinas 

 
Palavras-chave: Tumor; sistema nervoso central; pineoblastoma



                                   TRABALHOS CIENTIFICADOS - CCP 2015   
                                                               TEMAS LIVRES 

  
TÍTULO

RECIDIVA APÓS TIREOIDECTOMIA TOTAL  PARA TRATAMENTO DO CARCINOMA BEM 
DIFERENCIADO DA TIREOIDE DE BAIXO RISCO 

 
AUTORES

MARCOS R TAVARES, CESAR AUGUSTO CARDOSO, LANA L S OKADA, RAQUEL A. MOYSES, 
FELIPE AB VANDERLEI, NATASHA SOBREIRA CANOVAS 

 
INSTITUIÇÕES

Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço 
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo 
São Paulo - SP 
Brasil 

Recidiva após tireoidectomia total  para tratamento do carcinoma bem diferenciado da tireoide de 
baixo risco  
Marcos R Tavares; Cesar Augusto Cardoso; Lana L S Okada, Raquel A. Moyses; Felipe AB 
Vanderlei. 
 

RESUMO

Alguns portadores de carcinoma bem diferenciado da tireoide  (CBDT) são classificados como 
tendo baixo risco de recidiva. Em estudo prospectivo avaliamos a porcentagem de casos de baixo 
risco e de recidiva entre estes. 
Casuística e método: Entre setembro de 2008 e setembro de 2010, 166 portadores de CBDT foram 
submetidos a tireoidectomia total (TT). Após estadiamento pré- e pós-operatório, 29 (17,5%) foram 
classificados como tendo baixo risco de recidiva, e não receberam tratamento adicional; receberam 
levotiroxina em dose não supressiva (alvo de TSH entre 0,5 e 1,0mUI/L); 28 foram acompanhados 
com dosagem semestral de tireoglobulina (Tg), anticorpo anti-Tg, TSH e USG por no mínimo 5 
anos. 
Resultado: Apenas 17,5% de nossos casos de CBDT foram de baixo risco; identificamos recidiva 
em linfonodo no compartimento central do pescoço à USG em 4 casos (14,3%), sendo dois casos 6 
meses após a TT e dois, após dois anos; com alteração na Tg em apenas um deles. 
Conclusão: CBDT de baixo risco são minoria em nosso serviço; recidivas não foram raras, 
localizadas por USG e apenas uma com alteração na Tg. 
 

 
 
Palavras-chave: tireoide; recidiva; carcinoma bem diferenciado;
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RESUMO

A reconstrução do assoalho de órbita pós maxilectomia total necessita de procedimentos 
complexos e complicações tardias oculares são frequentemente encontradas. Os melhores 
resultados de reconstrução normalmente ocorrem com a fixação rígida do assoalho de órbita. Os 
objetivos na reconstrução são oferecer suporte adequado da órbita e redução do risco de 
enoftalmo, ectrópio, distopia e hipotropia.  
O objetivo desse trabalho é mostrar a experiência do Hospital de Câncer de Barretos com 
reconstrução do assoalho de órbita com enxerto de crista ilíaca recoberto por retalho vascularizado 
pós maxilectomia total com preservação de órbita. 
Métodos: análise retrospectiva de dados de prontuários de pacientes tratados no Hospital de 
Câncer de Barretos. 
Resultados: Foram analisados 9 pacientes, cuja média de idade foi 55,7 anos. Todos os pacientes 
foram submetidos maxilectomia por tumor com estadio clínico avançado (3 pacientes T3 e 6 
pacientes T4 ), sendo o tipo histológico presente  carcinoma espinocelular(4), seguido pelo 
carcinoma  adenóide cístico(4) e 1 caso de carcinoma mioepitelial.Todos foram submetidos à 
maxilectomia total com preservação de órbita, sendo feito reconstrução do assoalho da mesma com 
enxerto de crista ilíaca e rotação de retalho de músculo temporal em 5 (55,5%) ou retalho antero-
lateral da coxa microcirúrgico em 4 (44,5%). Três pacientes não reconstruíram no primeiro tempo 
cirúrgico. Nos nove pacientes analisados, as complicações mais comuns foram: fístula nasocutânea 
4 (44,4%), ectrópio 3 (33,3%), diplopia 4 (44,4%), perda parcial do enxerto de crista ilíaca com 
necessidade de debridamento 2 (22,2%), epífora 2 (22,2%), enoftalmia 4 (44,4%), distopia 3 
(33,3%), hipotropia 4 ( 44,4%). Entre os três pacientes submetidos à reconstrução secundária, 
todos tiveram as complicações mais graves (enoftalmo, distopia e hipotropia). A maioria dos 
pacientes (77,7%) estão vivos e em seguimento ambulatorial médio de 18,6 meses. 
Conclusão: A reconstrução com enxerto de crista ilíaca é uma boa opção pra a restauração do 
assoalho orbitário. Porém, os pacientes submetidos à reconstrução secundária do assoalho de 
órbita com esta técnica apresentaram maiores taxas de complicações graves. Logo é preferencial a 
restauração do assoalho orbitário de forma primária. 
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RESUMO

O retalho ósseo de fíbula com anastomose vascular micro-cirurgica (ROFAVAM) é a primeira 
escolha para reconstrução de grandes defeitos segmentares da mandíbula, bem como pode ser 
utilizado satisfatoriamente na reconstrução de deformidades do terço médio da face. Objetivo: Este 
estudo apresenta a experiência do uso do ROFAVAM para reconstrução óssea da face no Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Método: Realizada revisão de 
prontuários para levantamento estatístico de 16 casos de pacientes que necessitaram reconstrução 
óssea da face com ROFAVAM no período de 2002 a 2015. Resultados: Dos 16 casos do estudo, 
nove eram do sexo feminino e 7 do sexo masculino com idade entre 7 e 77 anos e média de 38 
anos. Os motivos que acarretaram a necessidade de reconstrução foram neoplasias malignas (5 
casos de carcinoma espinocelular e 1 caso de condrosarcoma), neoplasias benignas (3 casos de 
ameloblastoma de mandíbula e 1 caso de ameloblastoma de maxila, 2 casos de tumor de células 
gigantes, 1 mixoma odontogênico e 1 fibroma ossificante), 1 caso de trauma e 1 caso de 
reabsorção óssea de retalho microcirúrgico de costela de 1991 que necessitou reintervenção com 
retalho de fíbula em 2003. Dos 16 casos, 2 apresentaram reabsorção óssea, 1 caso foi realizado 
aos 7 anos e teve uma combinação de não crescimento do retalho conforme a idade associada a 
reabsorção do mesmo, 1 caso teve recidiva precoce da doença em 2 meses, 1 caso foi a óbito 
durante a internação por complicações clínicas e 11 casos não apresentaram reabsorção óssea. 
Entre as complicações, 4 evoluíram com deiscência de partes moles, 1 com cicatriz retrátil e 1 com 
infecção da ferida. O tempo cirúrgico oscilou entre 7:15h e 14:20h, com média de 10:43h. O tempo 
de internação varou de 4 a 31 dias, com média de 13 dias, e o tempo de seguimento variou de 6 
meses a 10 anos com média de 3,5 anos. O tamanho de retalho de fíbula utilizado esteve entre 
5,5cm e 20 cm. Conclusão: Desde a primeira reconstrução mandibular microcirúrgica com fíbula em 
1989, o sucesso da técnica vem sendo descrito ao redor do mundo e efetivando a modalidade 
como escolha na reconstrução dos defeitos na face. Sua indicação deve ser individualizada, 
considerando-se o objetivo de reabilitação do paciente e a melhora da qualidade de vida, bem 
como os riscos e benefícios do procedimento. 
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Reconstrução faríngea pelo retalho supraclavicular 
 

RESUMO

Inúmeros métodos são descritos para reconstrução de ressecções oncológicas em cirurgia de 
cabeça e pescoço. Nestes casos, destacam-se os retalhos pediculados axiais, por sua versatilidade 
e segurança circulatória.  
O retalho do músculo peitoral maior destaca-se por ser o mais utilizado na maioria dos serviços. 
Entretanto, particularmente em casos de doentes do sexo feminino, pela presença da mama, 
apresenta uma maior dificuldade técnica e comprometimento estético.  
O retalho fasciocutâneo supraclavicular é uma alternativa nesses casos, oferecendo igual 
segurança e bons resultados funcionais e estéticos. 
O presente trabalho objetiva descrever o uso do retalho supraclavicular para reconstrução em 
cirurgia oncologica, através da exemplificação de caso de  paciente do sexo feminino submetida a 
faringolaringectomia total. 
Relato de caso 
Feminino, 66 anos, com quadro de tumoração transglótica, ulcerada, invadindo Seio Pirirforme a 
esquerda e parede posterior de hipofaringe, associado a linfoadenomegalia em nível II ipsilateral. 
Biópsia de laringe mostrou carcinoma espinocelular pouco diferenciado. Realizado 
faringolaringectomia total com esvaziamento cervical de níveis I a VII a esquerda e níveis II a IV a 
direita, com  tiroidectomia parcial esquerda. Diante da impossibilidade de sintese primária, optou-se 
por reconstrução com retalho fasciocutâneo supraclavicular ilhado a direita.  
Paciente evoluiu com fistula quilosa sendo reabordada com sucesso no segundo dia pós-operatório 
para correção da mesma. Não apresentou fístula salivar. Foi encaminhada para quimiorradioterapia 
adjuvante. 
Pós-operatorio tardio seguiu sem complicações. Atualmente, sem uso de sonda, tem boa aceitação 
de alimentos sólidos via oral. 
Discussão/Conclusão 
O retalho fasciocutâneo supraclavicular, classicamente utilizado para reconstrução da pele cervical 
em sequelas de queimaduras, tem ótima versatilidade ( reconstrução de pele da face e pescoço, 
soalho de boca, entre outras ) e representa uma boa opção para reconstrução de cirurgias 
oncológicas em regiões do trato aereodigestivo superior, com excelentes resultados do ponto de 
vista funcional e estético, especialmente para doentes do sexo feminino. 
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RESUMO

OBJETIVOS: Analisar retrospectivamente a experiência inicial com reconstrução microcirúrgica no 
serviço de cirurgia de cabeça e pescoço da PUC-Campinas, durante o período de 1 ano. 
MÉTODOS: Em análise retrospectiva, foram selecionados 15 casos de pacientes, submetidos a 
reconstrução microcirúrgica no serviço de cabeça e pescoço, entre junho de 2014 a maio de 2015. 
Levantados os prontuários, os pacientes foram convocados para avaliação subjetiva do resultado. 
Os dados observados nos prontuários foram idade, sexo, tempo operatório, retalho, comprimento 
do pedículo, vasos receptores, tipo de anastomose, tempo de internação, índice de sucesso e 
avaliação do resultado. Esta ocorreu por meio de questionamento ao próprio paciente quanto a 
satisfação com sua reconstrução, também aplicado ao especialista em cirurgia de cabeça e 
pescoço. Desta forma, foi solicitado ao especialista e ao paciente uma nota, variando de 1 a 9, para 
a satisfação quanto ao resultado da reconstrução, sendo 1 o pior e 9 o melhor resultado. 
RESULTADOS: Dos 15 pacientes analisados, 11 eram homens e 4 mulheres, com idade média de 
57,7 anos, variando de 29 a 85 anos. O tempo médio da duração total das cirurgias foi de 10 horas 
e 10 minutos (menor: 7h e maior: 13h30min). Foram realizados 11 (73,3%) retalhos anterolaterais 
das coxas e 4 (26,6%) antebraquiais radiais. Nestes últimos, foram realizadas 2 anastomoses 
venosas. O comprimento do pedículo vascular variou de 13 a 20 cm (média 15,9 cm). A artéria 
facial foi receptora em 12 casos (80%) e a tireoidiana superior em 3 (20%). Já a veia facial foi 
receptora em 13 casos (86,6%), a veia jugular externa em 3 (20%), a veia jugular interna em 2 
(13,3%) e a veia temporal superficial em 1 (6,6%). Todas as 15 anastomoses arteriais foram 
término-terminais. Das 19 anastomoses venosas, 17 foram término-terminais (89,5%) e 2 término-
laterais (10,5%). O tempo médio de internação foi de 10,9 dias, variando de 5 dias a 27 dias. O 
índice de sucesso das reconstruções microcirúrgicas foi de 93,3% dos casos. A partir do 
questionário aplicado a nota de avaliação dos pacientes teve uma média de 6,9 (variando de 1 a 9) 
e a nota de avaliação dos especialistas teve uma média de 7,2 (variando de 3 a 9). 
CONCLUSÃO: A reconstrução microcirúrgica se mostrou técnica viável e reprodutível. Apesar do 
tempo cirúrgico longo e da internação prolongada, a técnica foi eficaz e resolutiva, com pequena 
morbidade para a área doadora, reforçando o conceito de que a reconstrução microcirúrgica 
constitui ferramenta poderosa na reconstrução de defeitos complexos. O índice de sucesso de 
93,3% é compatível com a literatura mundial. A avaliação do resultado foi regular pelo próprio 
paciente e satisfatória pelo especialista. Portanto, o treinamento contínuo e aprimoramento das 
técnicas cirúrgicas são fundamentais para a evolução de grandes centros capacitados com equipes 
multidisciplinares. 
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RESUMO

O CPNM é a neoplasia mais frequente do homem. A pele da cabeça e pescoço é a mais envolvida 
sendo a localização em pavilhão auricular considerada de mau prognóstico. Embora raros os 
tumores próprios do Conduto Auditivo Externo (CAE), frequentemente as lesões negligenciadas da 
Pina invadem o CAE. Este trabalho tem o objetivo de demonstrar os resultados de tratamento em 
uma série consecutiva de pacientes submetidos a ROT  num período de 11 anos. 
 Material: Trata-se de estudo retrospectivo incluindo 20 ROT no período de março de 2002 a maio 
de 2013. A idade variou entre 28 a 82 anos. O sexo masculino correspondeu a 91% e 51% foram 
Carcinoma Basocelular (CBC). Apenas 1 caso de Carcinoma Adenóide do CAE. Na grande maioria 
a ressecção do Nervo Facial se deu também na periferia. Apenas  35% não havia história de 
tratamento anterior. Em 75% dos casos não havia invasão da Dura-máter. A ressecção da Pina 
ocorreu em todos os casos, exceto um.  Não houve mortalidade perioperatória (30dias). A 
radioterapia prévia não influenciou a sobrevida global (p=0,353) e o índice de correlação (Spearman 
)  entre radioterapia prévia e complicações foi de apenas 0,311 (p=0,225). A sobrevida global média 
estimada dos pacientes foi de 89 meses e ao final de 10 anos mais da metade dos pacientes 
estavam vivo. Estratificado por invasão ou não de Dura-máter, a sobrevida dos CBC foi 
significativamente superior ao de outras histologias quando não havia invasão de Dura-máter 
(p=0,036).  
Discussão : O tratamento do CPNM avançado do pavilhão auricular com invasão do CAE 
representa um desafio para o cirurgião de cabeça e pescoço.  Nesta série apenas uma 
Petrosectomia foi realizada com a conservação da Pina sendo a maioria das reconstruções obtidas 
pelo retalho miocutâneo Peitoral Maior. A preservação do Nervo Facial é rara para lesões 
avançadas.  O resultado estético-funcional é aceitável, considerando a gravidade das lesões. A 
sobrevida global é boa, considerando agressividade das lesões da Pina e a ausência de outra 
opção disponível com intenção curativa. O CBC que ainda não invadiu a Dura-máter parece ter 
prognóstico mais favorável do que as outras histologias.  
Conclusão: CPNM avançado de pavilhão auricular representa um desafio para a especialidade, não 
só pela ressecção que inclui muitas vezes os ramos do nervo Facial, mas também pela 
reconstrução. Mesmo sendo cirurgias complexas a mortalidade pós-operatória é baixa e a 
sobrevida global justifica o procedimento. 
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RESUMO

O carcinoma de tireóide em pacientes com idade  até 18 anos é raro e está associado com um 
maior risco de metástases. No entanto, apresenta um melhor prognóstico quando comparado com 
adultos. Este estudo apresenta a experiência de uma única instituição no tratamento de pacientes 
com carcinoma de tireóide na infância e adolescência. Paciente e Método: 118 pacientes com idade 
variando entre 4 e 18 anos com carcinoma de tireóide foram admitidos para tratamento. O tipo 
histológico incluía: 101 carcinomas papilíferos, 6 foliculares, 1 carcinoma de células de Hurtle e 10 
medulares. Resultados: Hipocalcemia foi a principal complicação, sendo transitória em 23 pacientes 
(19,5%) e permanente em 16 pacientes (13,5%). Paralisia do nervo laríngeo recorrente ocorreu em 
6 pacientes (5,0%). Cinco pacientes (4,3%) apresentaram infecção do sítio cirúrgico. Após um 
seguimento variando de 1 a 40 anos, com tempo mediano de 9,5 anos, 103 pacientes (87,2%) 
estavam vivos sem doença, 5 (4,3%) vivos com doença, 4 (3,5%) morto ( 2 por doença e 2 por 
outras causas) e 6 (5,0%) foram perdidos de seguimento. A taxa de sobrevida em 10 anos para os 
pacientes com carcinoma papilífero, folicular e medular foram de 97%,100% e 70%, 
respectivamente. Conclusão: O carcinoma de tireóide em pacientes abaixo de 18 anos tem um bom 
prognóstico, mesmo na presença de metástase cervical ou à distância. Tireoidectomia total 
associada ou não a iodoterapia adjuvante e supressão tireoideana é efetiva no tratamento de 
pacientes portadores de carcinoma bem diferenciado de tireóide. 

 
 
Palavras-chave: Câncer de Tireoide, infância



                                   TRABALHOS CIENTIFICADOS - CCP 2015   
                                                               TEMAS LIVRES 

  
TÍTULO

RESULTADOS DO TRATAMENTO DE RECIDIVA CERVICAL EM PORTADORES DE 
CARCINOMA BEM DIFERENCIADO DA TIREOIDE 

 
AUTORES

MARCOS R TAVARES, THIAGO MENEZES BARAVIERA, FRANCISCO LUIS C. MONTEIRO, 
GUSTAVO BORGES MANTA, EVANDRO LIMA E SILVA 

 
INSTITUIÇÕES

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP 

 
RESUMO

Dosagem sensível de tireoglobulina (Tg) e ultrassonografia (USG) de alta resolução têm aumentado 
o número de recidivas cervicais de carcinoma bem diferenciado da tireoide (CBDT). Recidivas 
ocorrem no sitio primário e em linfonodo do compartimento central e/ou lateral. Além dos riscos 
para o paciente, seu tratamento pode não alcançar os resultados desejados. 
Objetivo: Avaliar o resultado do tratamento de recidivas em portadores de CBDT. 
Casuística: Dos 162 procedimentos para tratamento de CBDT realizados entre Janeiro de 2010 e 
dezembro de 2012, 20 (12%) foram para tratamento de recidiva de CBDT. Variante clássica do 
carcinoma papilífero foi descrita em 15 casos (75%), folicular em 3 (15%) e de células altas em 2 
(10%). A média de idade na recidiva foi 48,6 anos (18-74 anos); 18 eram mulheres (90%). 
Resultados: Na cirurgia inicial o maior tumor tireóideo mediu de 5 a 75mm (mediana 22mm); havia 
extensão extratireóidea em 9 (45%), invasão angiolinfática em 11, 8 das quais com os dois 
fenômenos. Sete casos eram inicialmente N0 (35%); 6 N1a (30%), 3 deles com micrometástases 
peritireóideas identificadas no pós-operatório, e 7 N1b (35%). O diagnóstico foi por ultrassonografia 
e citologia, permancendo a Tg<1ng/mL em 6 casos (30%). Dez recidivas (50%) ocorreram após 
tireoidectomia total exclusiva, 8 no compartimento central (uma no remanescente), 3 delas com 
metástase também no compartimentos lateral; em 10 a recidiva ocorreu apenas no compartimento 
lateral. Sete das 11 recidivas centrais (63%) ocorreram após prévio esvaziamento deste 
compartimento. Foram removidos de 1 a 12 linfonodos na reoperação. Tireoglobulina <1ng/mL foi 
alcançada após tratamento da recidiva em 11 casos (55%), sendo 5 dos com recidiva apenas 
central, 4 dos com recidiva lateral e 2 (20%) dos com recidiva central e lateral. Não foram feitas 
laringoscopias em todos; 6 evoluíram com hipoparatireoidismo, 2 recuperados um ano após a 
cirurgia. 
Conclusão: Recidivas ocorreram mesmo após esvaziamento central; a Tg permaneceu normal em 
30% dos casos; cura bioquímica não foi comum após tratamento de recidiva de CBDT. 
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RESUMO

Neoplasia epitelial de glândula salivar é, relativamente incomum, representando menos de 1% de 
todos os tumores e 3-10% de todos os tumores de cabeça e pescoço. Trata-se de um grupo de 
lesões morfologicamente diverso o que desafia seu diagnóstico e tratamento. Existe uma carência 
de evidências prospectivas sobre câncer das glândulas salivares. As condutas clínicas estão 
baseadas em séries retrospectiva de casos abrangendo muitas décadas e mudanças nas 
estratégias de tratamento. Este estudo analisa a prevalência das neoplasias malignas de glândulas 
salivares de origem epiteliais num período de 10 anos, tratados no Departamento de Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia do Hospital Heliópolis, São Paulo, além de relatar padrões 
contemporâneos de falha e fatores prognósticos. Metodologia: Estudo transversal retrospectivo de 
123 casos selecionados com diagnóstico histopatológico de tumor primário maligno de glândulas 
salivares admitidos no período compreendido entre 2000 e 2012. Não foram incluídos no estudo 
tumores metastáticos. Resultados: A relação entre os gêneros foi 1,12:1.0, ligeiro predomínio 
feminino. O tipo histológico mais comum foi carcinoma mucoepidermoide (37%), de um total de 10 
tipos diferentes e a glândula parótida a localização mais prevalente (69% dos casos). A idade 
média ao diagnóstico foi de 57.5 anos. Quanto ao tratamento, 17% já havia sido submetidos a 
tratamento em outra instituição. Do total, 7% dos casos foram considerados para cuidados 
paliativos; 9% tratados com radioterapia primária (inoperáveis) e 85% submetidos a tratamento 
curativo. Trinta e sete por cento dos casos não obteve-se controle da doença, sendo as principais 
causas o estádio clínico avançado (T4), tipo histológico (carcinoma adenocístico), tratamento prévio 
e a metástase a distância (17%). Conclusão: em virtude da baixa prevalência, heterogeneidade de 
tipos histológicos e a dificuldade em se determinar padrões de tratamento, seria aconselhável que o 
câncer de glândula salivar tivesse seu tratamento baseado em Instituições regionais de referência 
para possibilitar a padronização do tratamento, seguimento e melhor conhecer a história natural 
desta doença. Além disso, identificamos que a falha da doença por metástase a distância deve ser 
uma preocupação significativa no tratamento de câncer da glândula salivar, e a identificação de 
agentes sistêmicos ativos nos parece primordial no manejo desta doença. 

 
Não 
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RESUMO

O uso de retalhos fasciocutâneos e miocutâneos na reconstrução dos defeitos em ressecções de 
neoplasias da cavidade oral e orofaringe está universalmente difundido, e é assunto recorrente na 
literatura. O retalho de glândula submandibular, por sua vez, é uma alternativa interessante em 
casos selecionados, mas pouco divulgado na literatura, com somente 2 publicações encontradas no 
pubmed. Este retalho possui a virtude de agregar baixíssima morbidade à cirurgia, aspecto que 
pode ser fundamental nas cirurgias de neoplasia de cabeça e pescoço, que envolvem grandes 
traumas cirúrgicos em pacientes que muitas vezes tem comorbidades e desnutrição significativos, 
nos quais uma menor agressão e tempo cirúrgico podem contribuir para diminuir as complicações 
pós-operatórias, além de evitar atrasos no tratamento complementar com adjuvância. Métodos: No 
período de janeiro de 2012 a junho de 2015, 6 casos de cirurgias com reconstrução com retalho de 
glândula submandibular foram realizadas no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Todos os 
pacientes tinham diagnóstico de CEC de cavidade oral, em diferentes estágios da doença (T1-T4a). 
Nenhum dos pacientes tinham linfonodos metastáticos em nível I. Foram avaliados as localizações 
dos tumores primários, os tipos de acesso cirúrgico ao mesmo, a presença de complicações pós-
operatórias, tempo de internação hospitalar, e a evolução no seguimento ambulatorial. Resultados: 
Todos os pacientes tiveram boa evolução operatória. Não houve nenhum caso de fístula ou perda 
do retalho, e o tempo médio de internação foi de 7 dias. Dois pacientes realizaram adjuvância com 
radioterapia. Um paciente teve recidiva do tumor primário após 6m. Não houve casos de recidiva 
cervical. Todos os casos em acompanhamento ambulatorial apresentaram epitelização da 
superfície da glândula na cavidade oral, com ótimo resultado estético e funcional. Conclusão: O 
retalho de glândula submandibular mostrou-se bastante satisfatório nos casos avaliados. É um 
retalho simples, que agrega baixíssima morbidade a cirurgia, seguro do ponto de vista oncológico, 
desde que não haja proximidade com o tumor primário ou metástase cervical no nível I, com baixas 
taxas de complicação e excelente resultado estético-funcional. Trata-se de uma excelente opção 
em casos selecionados, apesar de faltarem estudos com amostra significativa na literatura que 
corroborem os nossos resultados com nível de evidência científica superior. 

 
- 
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RESUMO

Tumores de pele em face representam um constante desafio na reconstrução do ponto de vista 
funcional e estético. A grande variedade de localização bem como a presença de diversas 
estruturas nobres ou pilosas na face compõe dificuldades na confecção de retalhos esteticamente 
aceitáveis ou a necessidade de cirurgia em dois tempo. 
Casos 
Relatamos três casos de retalho frontal ilhado tunelizados pelo subcutâneo.  
Os dois primeiros são de pacientes do sexo feminino, 64 anos e 72 anos, ambos com lesão em 
ponta nasal e com histopatologia carcinoma basocelular. Após retirada da lesão em fuso com 
margem, deu-se início a reconstrução. Fez-se o desenho de uma ilha de pele na região médio-
frontal e, em seguida, a secção da pele e músculo frontal apenas superior e lateralmente, com 
preservação da gálea aponeurótica. Na região inferior da demarcação seccionou-se apenas a pele 
a fim de preservar o pedículo vascular. Continuou-se a dissecação no plano submuscular até o 
pedículo arterial dominante, composto pelas artérias supraorbitária e supratroclear direitas. 
A seguir, confeccionou-se um túnel de pele comunicando a área doadora ao defeito cirúrgico, que 
serviu de passagem para o retalho até a região da ponta nasal, onde foi ancorado. Por fim, no 
mesmo tempo cirúrgico, fez-se o fechamento primário da área doadora.  
O terceiro caso é uma paciente do sexo feminino, 68 anos, com recidiva de carcinoma 
espinocelular em conjuntiva bulbar, tarsal e globo-ocular esquerda. Após a exenteração da órbita 
esquerda, incluindo a pálpebra superior, deu-se início à etapa de reconstrução da área ressecado 
usando técnica semelhante.  
Em todos os casos o peri- operatório transcorreu sem intercorrências e a reconstrução mostrou-se 
estética e funcionalmente satisfatória sem perda alguma do retalho. Após 6 e 12 meses ficam ainda 
mais claras as vantagens desse tipo de retalho, evidenciando-se uma boa cicatrização, com a 
minimização de danos estéticos e preservação máxima das linhas de expressão originais.  
 
Conclusão 
O retalho médio-frontal ilhado apresentou um resultado estético e funcional satisfatório devido a 
semelhança de espessura e cor da pele entre a fronte e as áreas receptoras descritas quando 
comparada a outras opções. Bastante seguro do ponto de vista vascular e trazendo a vantagem de 
poder ser realizada em um único tempo operatório, o retalho descrito é importante opção nos 
reparos em tempo único. 
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RESUMO

OBJETIVO: Comparar o retalho pediculado miocutâneo peitoral maior (RPMPM) e o retalho 
microcirúrgico fásciocutâneo anterolateral de coxa (RMFAC) utilizados na reconstrução de defeitos 
de cabeça e pescoço após ressecções oncológicas. 
MÉTODO: Análise retrospectiva, no período de dezembro de 2006 e abril de 2015, das ressecções 
de tumores de cabeça e pescoço que necessitaram de reconstrução com retalho pediculado 
(RPMPM) ou microcirúrgico (RMFAC) para defeitos de partes moles. Todas as ressecções e 
reconstrução foram realizadas pelo mesmo cirurgião, sendo analisado e comparado as indicações 
cirúrgicas, tempo cirúrgico e complicações em ambas as técnicas de reconstrução. 
CASUÍSTICA: foram analisados 102 pacientes (12 mulheres - 90 homens), com uma média de 
idade de 64,5 anos. 
RESULTADOS: 66 pacientes foram submetidos à reconstrução com RPMPM. A maioria destes 
pacientes foram submetidos a glossopelvemandibulectomia (29 casos), reconstrução de defeitos 
cutâneos (17 casos) e reconstrução de faringe (13 casos). Dos 36 casos submetidos à 
reconstrução com RMFAC, a maioria foi para reconstrução de cavidade oral e orofaringe (15 casos) 
e defeitos cutâneos (15 casos). Quando comparado o tempo cirúrgico. as reconstrução 
microcirúrgica apresentou um tempo maior comparado ao retalho pediculado, no entanto esta 
diferença foi de apenas 6 minutos no tempo global da cirurgia. A taxa de omplicação nos casos de 
reconstrução com RPMPM foi de 33,3% e 25% nos pacientes reconstruídos com RMFAC (p = 
0,51). 
CONCLUSÕES: O tempo cirúrgico de ambas as técnicas foi bastante semelhante. A taxa de 
complicação foi maior nos casos de reconstrução com RPMPM, porém sem significância estatística. 
Em nossa instituiçao, após iniciar a utilização de reconstrução microcirúrgica o RMFAC tornou-se a 
primeira opção na reconstrução de defeitos de partes moles da região da cabeça e pescoço. 
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RESUMO

A reconstrução cirúrgica de deformidades da cabeça e pescoço representa enorme desafio. A 
transferência de retalhos com anastomose vascular micro-cirúrgica para a reconstrução em cabeça 
e pescoço vem sendo bem aceita por três décadas, com resultados satisfatórios e diversos sítios 
doadores têm sido documentados na literatura. Métodos: Realizada revisão de prontuários de 24 
pacientes submetidos a reconstrução microcirúrgica em cabeça e pescoço no Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no período de 1991 a 2015. Resultados: Dos 24 
casos levantados, houve predomínio do sexo feminino (59%), com idade média de 41 anos e 
predomínio da raça branca (92%). Dentre as indicações de reconstrução microcirúrgica estavam 
neoplasia maligna (11 casos), neoplasia benigna (9 casos), trauma (2 casos), paralisia facial (1 
caso) e sequela de abordagem cirúrgica prévia (1 caso). O carcinoma espinocelular com origem em 
boca, laringe, lábio e primário oculto figurou como o principal diagnóstico inicial (n=8). Entre os 
tumores benignos, destacaram-se o tumor de células gigantes de mandíbula (n=3) e o 
ameloblastoma de mandíbula (n=3). Os focos das reconstruções foram mandíbula (n=16), 
mandíbula e lábio (n=1), lábio (n=1), assoalho oral (n=2), maxila (n=1), reanimação facial (n=1) e 
trânsito faringoesofágico (n=1). As áreas doadoras foram de fíbula (n=16), costela (n=1), grande 
dorsal (n=1), jejuno (n=1), vasto lateral (n=2) e antebraquial (n=3). O período de internação oscilou 
entre 4 e 31 dias, com média de 12 dias. Trinta e três por cento (n=8) dos casos evoluíram com 
trombose do pedículo e necrose do retalho. Entre os 67% (n=16) dos casos bem sucedidos, 7 
casos evoluíram sem intercorrências. As complicações dos demais casos foram deiscência de 
partes moles (n=4), infecção (n=2) e cicatriz retrátil (n=2). O tempo cirúrgico variou entre 7:15h e 
14:30h com média de 10:52h, e o tempo de seguimento variou de 1 mês (casos operados em 2015) 
a 22 anos (caso operado em 1991). Conclusão:O desafio de oferecer uma reabilitação adequada 
para o paciente cirúrgico de cabeça e pescoço apresentou uma grande conquista com o advento da 
microcirurgia. A experiência relatada corrobora a “curva de aprendizado” na instituição. 
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                                   TRABALHOS CIENTIFICADOS - CCP 2015   
                                                               TEMAS LIVRES 

  
TÍTULO

SARCOMAS DA REGIÃO ORAL E MAXILOFACIAL: UMA REVISÃO DE 29 CASOS 

 
AUTORES

FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS FILHO, MARCELO ERNESTO LUCKWU 
FERRAZ, ANDRÉ YWATA DE CARVALHO, JOÃO GONÇALVES FILHO, MAURO KASUO IKEDA, 
LUIZ PAULO KOWALSKI 

 
INSTITUIÇÕES

Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia, AC Camargo Cancer Center, São Paulo, Brasil. 

 
RESUMO

Sarcomas de cabeça e pescoço são neoplasias raras, sem uma etiologia clara. Eles representam 
cerca de 5% de todos os sarcomas. Em geral, este tipo de neoplasia na região de cabeça e 
pescoço compreende menos de 1% de todos os diagnósticos de câncer no Brasil. 
Métodos: Foram analisados retrospectivamente 29 casos entre 2000-2014 de sarcomas da boca e 
da região maxilofacial tratados no AC Camargo Cancer Center e descrito as características clínico-
patológicas, tipo de tratamento, resultados e fatores prognósticos. 
Resultados: Dos nossos 29 casos, 15 eram homens (51,7%) e 14, mulheres (48,3%). A idade 
média foi 33 anos (2-71 anos). O principal subsítio afetado foi a maxila com 7 casos (24,1%). O tipo 
histológico mais comum foi rabdomiossarcoma com 6 casos (20,7%), seguido por sarcoma 
fusocelular (n=4; 13,8%). O tratamento foi com a associação entre intervenções cirúrgicas, rádio ou 
quimioterapia. A cirurgia é o tratamento mais confiável para sarcomas da região oral e maxilofacial. 
Excisão adequada com margem cirúrgica de segurança como a terapia inicial é importante para 
uma melhor sobrevida. Com um acompanhamento médio de 62,8 meses, verificou-se uma 
incidência de recidiva em 12 pacientes (41,4%); dois pacientes morreram. 
Conclusão: Devido à baixa incidência de sarcomas na população em geral, estudos prospectivos e 
randomizados são difíceis de se obter. Novos estudos, com maior número de pacientes são 
necessários para entender melhor esta doença na boca. 
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RESUMO

Em 85% dos casos, as massas cervicais são linfonodos metastáticos de lesões primárias da 
cabeça e Pescoço, nos outros 15 % correspondem a metástases à distância, linfonodos 
inflamatórios ou tumores primários do pescoço. Um diagnóstico diferencial bastante raro e muitas 
vezes esquecido para tumores cervicais é o schwannoma.  
RELATO DE CASO: Paciente LFLS, masculino, 29 anos, queixando-se de aumento de volume 
inestético em região cervical de crescimento lento há 6 anos, sem outros sintomas associados. 
Paciente negava dor, febre, ou perda de peso. Ao exame físico apresentava aumento de volume 
em região cervical lateral à esquerda, de consistência fibroelástica, de bordos regulares, sem 
grande mobilidade, indolor à palpação. Ausência de linfonodos palpáveis em cadeias cervical, axilar 
e supraclavicular. Oroscopia e rinoscopia sem alterações. Paciente foi submetido à exérese da 
lesão sob anestesia local. O acesso foi por cervicotomia lateral esquerda de aproximadamente 6 
cm, com dissecção por planos até plexo cervical superficial. Foi feito abertura perineuro do nervo 
acometido e retirado toda lesão com a capsula. Paciente recebeu alta hospitalar no mesmo dia, 
sendo acompanhado posteriormente no ambulatório. Evoluiu sem queixas neurológicas e boa 
cicatrização de ferida operatória. A peça foi enviada para estudo anatomo-patológico que confirmou 
o diagnóstico de Schwannoma de nervo periférico.  
DISCUSSÃO: Schwannoma é um tumor com origem nas células de Schwan e pode desenvolver-se 
em qualquer nervo periférico. Ele é comumente encontrado na região de cabeça e pescoço (25 a 
45%), podendo acometer pares cranianos, plexos cervical e braquial, e sistema autonômico 
simpático. O tratamento consiste na excisão total da lesão com enucleação extracapsular 
intraneural sem lesão das fibras axonais do nervo de origem. O estudo histopatológico pós-
operatório é mandatório para confirmar os achados pré-operatórios e, em muitos casos, firmar o 
diagnóstico final. 
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RESUMO

Muitos estudos avaliam o impacto das alterações vocais e de deglutição em pacientes pós-
tireoidectomia, porém essas alterações podem ser observadas antes da cirurgia. Objetivo: 
Descrever os sinais e sintomas de vias aerodigestivas superiores, voz e qualidade de vida pré-
tireoidectomia. Metodologia: Participaram 250 pacientes adultos, de ambos os sexos, independente 
do tipo do tumor. Foram realizadas avaliações laringológica e vocal (perceptivo-auditiva e acústica) 
e aplicados quatro questionários: Índice de Desvantagem Vocal (IDV-10), Escala de Sintomas 
Vocais (ESV), Sintomas de Vias Aéreas Superiores adaptado para pré-tireoidectomia (SVADS) e a 
Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS). Resultados: Predomínio do sexo feminino 
(82%), idade mediana de 40 anos e diagnóstico de doença maligna em 50,6%. Pela avaliação 
laringológica os pacientes foram divididos em 3 grupos: sem alterações laríngeas (A), com 
hiperemia/refluxo gastroesofágico (B) e com alterações funcionais e/ou orgânicas (C). O grupo A 
apresentou mais alterações respiratórias (17%) e os grupos B (23%) e C (38%), alterações 
digestivas. Quase metade dos pacientes foi classificada com disfonia moderada (47,2%). Os 
pacientes com alterações digestivas apresentaram maior alteração das medidas acústicas de 
perturbação de frequência. O sexo masculino apresentou maior alteração de perturbação de 
intensidade e medidas de ruído, e o sexo feminino no grau de componentes subharmônicos. O IDV-
10, a ESV e SVADS demonstraram maior desvantagem vocal quando há queixas de voz e 
deglutição com repercussões até 120 meses, alterações orgânicas e/ou funcionais e com 
diagnóstico de doença benigna na tireóide. Conclusão: Alterações pré-tireoidectomia podem 
interferir nos achados de voz e deglutição pós-tireoidectomia. Os sinais, sintomas e as alterações 
apresentam maior impacto quando associados a alterações laringológicas relacionadas ao refluxo 
gastroesofágico e ao diagnóstico de lesão benigna. Há mínima desvantagem na qualidade de vida 
em voz e pacientes com queixas recentes apresentam maior impacto emocional e queixas mais 
antigas, maiores alterações físicas. 

 
primeira autora - FAPESP 
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RESUMO

O câncer de cabeça e pescoço habitualmente é diagnosticado em estádio avançado e as falhas de 
tratamento são frequentes. Objetivo: este estudo avalia a sobrevida de pacientes tratados e 
recidivados no contexto de cuidados paliativos. Método: análise retrospectiva de 102 pacientes 
atendidos entre janeiro de 2011 e abril de 2013 com carcinoma epidermóide das vias 
aerodigestivas superiores recidivado ou persistente. Avaliada a sobrevida global e na paliação, esta 
última a partir do diagnóstico de recidiva ou término do tratamento. Resultados: noventa pacientes 
masculinos e 12 femininos, sendo 70% no estádio IV. O sítio predominante foi a orofaringe (38%). 
O tratamento inicial consistiu em radioterapia em 50 casos, cirurgia em 38 e apenas cuidados 
paliativos em 14. A sobrevida global em 12 meses foi de 55% entre os pacientes tratados, sendo 
48% nos irradiados e 65% nos operados inicialmente (p=0,058). Nenhum paciente não tratado 
apresentou sobrevida em 12 meses. A sobrevida média na paliação foi de 166 dias, sendo que 31% 
estavam vivos após seis meses e 9% em 12 meses. A quimioterapia paliativa foi empregada em 32 
casos, com sobrevida em seis e 12 meses de 46% e 15%, respectivamente (p=0,01). Conclusão: o 
carcinoma epidermóide das vias aerodigestivas tem pequena sobrevida quando não tratado ou 
após recidiva não resgatável, com poucos casos vivos em um ano. 
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RESUMO

A incidência do carcinoma de tireoide vem aumentando nas últimas décadas, sendo a maioria deles 
bem diferenciados, respondendo satisfatoriamente aos tratamentos clínico e cirúrgico. Entretanto, 
em alguns casos há diferenciação para variantes mais agressivas, necessitando de uma 
abordagem cirúrgica mais ampla e terapia adjuvante. Associado à cirurgia, o Iodo Radioativo está 
estabelecido há mais de 50 anos como terapia adjuvante, porém em muitos casos não há resposta 
ou ocorre refratariedade. Alguns medicamentos novos foram criados e desde 2014, dois foram 
liberados pelo FDA (Food and Drug Administration) para ensaios clínicos: Lenvatinib e Sorafenib, 
drogas que atuam inibindo múltiplos receptores de tirosina-kinase, como VEGF-R-1-3, FGF-R-1-4, 
RET, c-KIT e PDGF-R-β, responsáveis pela angiogênese patogênica, crescimento tumoral e 
progressão da doença. Essa liberação favoreceu o início de vários estudos que determinaram 
resultados promissores. 
OBJETIVO: Avaliar ensaios clínicos e estudos científicos a respeito da utilização de Sorafenib e 
Lenvatinib, analisando resultados, efeitos colaterais e futuro estabelecimento do tratamento. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Meta-análise de estudos e ensaios clínicos com as duas novas drogas 
liberadas para o tratamento de carcinoma refratário de tireoide. Não houve conflito de interesses. 
RESULTADOS: Um ensaio clínico em fase 3, com 261 pacientes, publicado recentemente no New 
England Journal of Medicine e na Future Oncology revela uma sobrevida de 18,3 meses com 
Lenvatinib contra 3,6 meses do grupo placebo. Entretanto, efeitos colaterais (EC) ocorreram em 
mais de 40% dos pacientes com a droga. Descontinuação do tratamento devido aos EC ocorreu em 
14,2% do controle. 6 dos 20 óbitos de pacientes em uso de Lenvatinib foram relacionados com a 
droga. Outro estudo, publicado na Revista Lancet, revelou que o Sorafenib melhorou 
significativamente a sobrevida livre de progressão comparada com o grupo placebo, com uma 
redução de 41% no risco de progressão ou morte durante o período. Os EC foram consistentes 
com o perfil de segurança do Sorafenib. 
CONCLUSÕES: Ambas as novas drogas liberadas revelam uma maior sobrevida em relação ao 
tratamento com placebo. Porém, os efeitos colaterais são exuberantes, incluindo risco de morte. 
Trata-se de uma alternativa promissora, assim devem-se continuar os estudos para estabelecer 
uma dose segura no tratamento, reduzindo os efeitos colaterais citados, sem afetar na efetividade 
sobre a doença. 
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RESUMO

A perda da voz é uma preocupação desde as primeiras laringectomias. Os principais métodos de 
reabilitação vocal são: voz esofágica, laringe eletrônica e a prótese fonatória traqueo-esofágica. A 
fístula traqueo-esofágica, método padrão ouro para reabilitação da voz após laringectomia total, foi 
desenvolvida por Asai e Amatsu e a prótese fonatória por Singer-Blom e Groeninger. A prótese é 
uma válvula unidirecional de silicone posicionada na fístula permitindo a passagem de ar, com 
consequente vibração da neofaringe e fonação, além de evitar aspiração.  
 
Objetivo: Descrever técnica cirúrgica modificada, avaliar resultados fonatórios e complicações de 
pacientes com prótese traqueo-esofágica (PTE) submetidos previamente a laringectomia total. 
 
Material e métodos: Estudo retrospectivo descritivo realizado em pacientes submetidos a 
reabilitação com prótese fonatória traqueo-esofágica entre julho de 2002 a março de 2015 do 
Instituto Nacional do Câncer (INCA/MS/RJ), sob técnica cirúrgica modificada, acompanhados até o 
período de 01 de julho de 2015. 
 
Resultados: Foram incluídos 47 pacientes, dos quais 93,6% com radioterapia prévia ao shunt. 
Desses, 45 (95,7%) foi submetida a PTE secundária e 2 (4,2%) a primária, 65,9% sob anestesia 
geral e 31,9% anestesia local. A técnica de PTE secundária foi realizada punção através da 
inserção benique envolvido por tubo traqueal para posicionamento da inserção da fístula. A fonação 
foi obtida em 89,3% dos pacientes, com comunicação inteligível e boa qualidade vocal. O tempo 
médio para iniciar a fonação foi de 69 dias, sendo a mediana 28 dias. O intervalo para início da 
fonação foi menor que 30 dias em 53,1% dos pacientes. A durabilidade média das próteses foi de 
7,6 meses. Não houve influência para início da fonação idade, passado de radioterapia ou 
miotomia. A idade não tem uma relação estatisticamente significativa com a durabilidade da 
prótese, mas há uma tendência de correlação positiva (p=0,59). Das complicações, 33,3% foi por 
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vazamento, 17,82% por granuloma, 10,85% por fechamento do shunt, 3,10% por cândida, 6,2% por 
perda da prótese, ficando 2,3% dos pacientes sem complicações.  
 
Conclusões: Com uma técnica de fácil execução e reprodução, foram obtidos bons resultados 
fonatórios, com índices de complicações semelhantes a outras séries. 
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RESUMO

ireoidectomias têm sido realizadas classicamente com período de internação superior a 24h. Alta 
precoce poderia trazer benefícios como diminuição dos custos hospitalares, aumento da 
rotatividade dos leitos, diminuição do risco de infecção, e maior satisfação do paciente. Risco de 
sangramento pós-operatório e hipocalcemia são argumentos apresentados contra a cirurgia com 
alta no mesmo dia, conhecida como "day surgery" (DS). Publicações demonstrando a possibilidade 
de DS em tireoidectomias tem sido apresentadas desde a década de 80 com resultados positivos. 
No Brasil não existem estudos publicados abordando esse tema. 
OBJETIVO: avaliar a segurança em se realizar tireoidectomias em regime DS e a satisfação dos 
pacientes. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Avaliou-se de modo prospectivo pacientes submetidos a tireoidectomias 
sob o regime DS, entre abril de 2007 e dezembro de 2012. Retrospectivamente foram analisados 
pacientes submetidos a tireoidectomias entre maio/2006 e dez/2012 que receberam alta a partir do 
1o dia pós-operatório. Analisaram-se características clínico-patológicas, tipo de cirurgia, peso da 
glândula e complicações. No grupo DS avaliou-se ainda a satisfação dos pacientes.  
RESULTADOS:105 pacientes receberam alta no mesmo dia; 25.7% realizaram tireoidecotmia 
parcial (TP), 63.8% tireoidectomia total (TT), 3.8% tireoidectomia total e esvaziamento recorrencial 
(TT+ER), 5.7% realizaram totalização, e 1% realizou outro tipo de cirurgia. Nesse grupo, hematoma 
ocorreu em 0.95% dos casos e hipocalcemia definitiva em 0.95%. Outros 156 receberam alta a 
partir do 1o pós-operatório; foram submetidos a TP 20.5% dos pacientes, TT 51.3%, TT + ER 9.6%, 
totalização 3.2%, TT + EC 9.6% e 5.8% submetidos a outra cirurgia. Nesse grupo o hematoma 
ocorreu em 3.2% e a hipocalcemia definitiva em 0.6%. Em ambos os grupos nenhum hematoma 
ocorreu após a 8h do término da cirurgia. Dois pacientes declararam-se insatisfeitos com a DS.  
CONCLUSÃO: no presente estudo a DS foi um procedimento seguro e os pacientes mostraram alta 
satisfação. 
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RESUMO

A traqueostomia tornou-se um procedimento comum nas unidades de terapia intensiva, geralmente 
em pacientes graves., trazendo benefícios ao paciente comparado a via oro-traqueal. A simples 
discussão entra a realização deste procedimento em ambiente de UTI ou centro cirúrgico traz 
alguns pontos chave, dentre eles, equipamentos, equipe, quadro clinico do paciente, transporte do 
paciente entre outros. 
O serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Irmandade de Misericórdia da Santa Casa de São 
Paulo (IMSCSP) tem por padronização, realizar este procedimento a beira do leito, desde que a 
situação seja favorável à equipe e ao paciente. 
Temos como objetivo descrever a experiência a o serviço tem na realização deste procedimento. 
 
Os dados mostrados aqui são contabilizados os procedimentos realizados desde janeiro de 2013 
até junho de 2015. O serviço realizou 410 traqueostomias sendo 328 (80%) em unidades semi-
intensivas ou de terapia intensiva as demais foram realizadas em ambiente de centro cirúrgico. 
Como complicações inerentes ao procedimento, tivemos 4 (1,2%) pneumotórax, 1 (0,3%) infecção 
de ferida operatória, 2 (0,6%) fístulas traqueo-enominadas, 2 (0,6%) óbitos, 6 (1,8%) enfisemas 
subcutâneos, 2 (0,6%) decanulações. Sangramentos que foram observados não foram 
contabilizados devido a complicações do quadro clinico do paciente (distúrbio de coagulação 
posterior ao procedimento). 
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RESUMO

Os protocolos de quimioirradiação para tumores avançados de laringe tem ganho destaque em 
diversos serviços, no entanto é sempre necessário se verificar se os pacientes estão tolerando o 
tratamento completo e quais são as complicações decorrentes desse tratamento 
Objetivo – estudar a tolerância, taxas de complicação e resultados de controle da neoplasia em 
pacientes com câncer avançado de laringe em nosso serviço 
Material e Métodos – Estudo retrospectivo dos pacientes submetidos a quimioirradiação para 
tratamento de câncer avançado de laringe, durante o período de 2007 a 2013 
Resultados – Foram enviados para tratamento com quimioirradiação, durante esse período, 35 
pacientes com tumores avançados de laringe. A decisão do tratamento foi feita em reunião 
multidisciplinar. A proposta de tratamento era cisplatina na dose de 100mg/m2 nos dias 1, 22 e 43 
da radioterapia. A radioterapia programada era de 70 Gy. Desses, 23 pacientes cumpriram o 
tratamento proposto, no tempo programado ( 65%). Os demais não toleraram os três ciclos de 
quimioterapia por complicações durante o tratamento ou tiveram que postergar a radioterapia em 
função de toxicidade. Cinco pacientes foram submetidos a laringectomia total por recidiva da lesão 
ou persistência da mesma após o tratamento com quimioirradiação.  As complicações mais 
freqüentes foram : mucosite(23/35), toxicidade renal (5/35), toxicidade hematológica (13/35), 
interrupção da radioterapia por queda do estado geral ( 11/35) e óbito relacionado à quimioterapia ( 
1/35). A ototoxicidade não foi avaliada. Os pacientes perderam em média 7,5% do seu peso 
corporal durante o tratamento, a despeito do uso de sonda nasoentérica em alguns e seguimento 
com nutricionista semanalmente. 
Conclusão – O tratamento com quimioirradicação para tumores avançados de laringe não é 
desprovido de riscos, é tóxico, necessita de suporte de equipe multidisciplinar e somente dois 
terços dos pacientes conseguem cumprir o tratamento previsto inicialmente. A seleção dos 
pacientes para essa modalidade de tratamento deve ser criteriosa pois os resultados podem ser 
insatisfatórios. 
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RESUMO

O câncer avançado de laringe pode ser tratado com quimioirradiação ou com cirurgia primária, 
seguida de radioterapia. A literatura mostra resultados de sobrevida semelhantes com as duas 
modalidades de tratamento. 
Objetivo – Verificar o perfil dos pacientes e as curvas de sobrevida livre de doença e sobrevida 
global nos casos de câncer avançado de laringe em nosso serviço, de acordo com a modalidade de 
tratamento instituída. 
Material e Métodos – Estudo retrospectivo de pacientes com câncer avançado de laringe, tratados 
durante os anos de 2007 a 2012. 
Resultados – Foram tratados 50 pacientes com tumores avançados de laringe. A decisão do 
tratamento foi feita em reunião multidisciplinar. Foram para protocolo de qumioirradiação ( 21 
caoso) somente os pacientes cujo tratamento primário cirúrgico fosse laringectomia total. Os 
demais 29 foram tratados com laringectomia total + esvaziamento cervical seguido de radioterapia 
pós-operatória. Houve diferença no estadiamento dos doentes. No grupo de protocolo não houve 
paciente com traqueostomia prévia, enquanto que no grupo cirúrgico, 13 apresentavam 
traqueostomia prévia ( p=0,004). A maior parte dos pacientes em protocolo eram em estádio III  ( 14 
) e no grupo cirúrgico estádio IV ( 24 ) – (p<0,02). Em relação ao estádio T , no grupo de protocolo 4 
T 2 e 17 T3. No grupo cirúrgico, 5 T3 e 24 T4 (p<0,04). A sobrevida livre de doença em dois anos 
foi maior no grupo cirúrgico ( p = 0,03), mas a sobrevida global foi igual nos dois grupos (p=0,4) 
Conclusão – O protocolo de preservação de laringe com quimioirradiação é exeqüível, com 
resultados de sobrevida global semelhantes, no entanto é fundamental a possibilidade de resgate 
desses pacientes em tempo hábil. A indicação de protocolo deve ser feita em reunião 
multidisciplinar. Nem todos os pacientes com câncer avançado de laringe são candidatos a 
tratamento primário por quimioirradiação. 
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RESUMO

O Sarcoma de Ewing (SE) é uma neoplasia indiferenciada de pequenas células, de origem 
neuroectodérmica e de comportamento biológico bastante agressivo. Apresenta na sua forma mais 
comum acometimento de ossos longos e pelve. Pode haver manifestação extra óssea em 8% dos 
casos (tecidos moles de membros, parede torácica, retroperitônio e, raramente, na região da 
cabeça e pescoço). Acomete principalmente indivíduos abaixo dos 30 anos de idade e com discreto 
predomínio em pacientes do sexo masculino e, embora rara, é a segunda neoplasia óssea maligna 
mais comum em crianças e adolescentes. Tumores de pequenas células representam desafios 
significativos de diagnóstico, embora a maioria possa ser diagnosticada através de microscopia 
óptica. Alguns casos, porém, necessitam de métodos auxiliares como imunohistoquímica e genética 
molecular para o diagnóstico definitivo. Descrevemos dois casos de pacientes operados no Hospital 
das Clínicas de Ribeirão Preto entre 2014 e 2015 cujos diagnósticos pós-operatórios discordaram 
das biópsias prévias, revelando uma neoplasia rara em cabeça e pescoço. Relato de casos: Caso 
1: Paciente masculino, 49 anos, admitido pelo serviço de cirurgia de cabeça e pescoço em 2009 
com queixa de odinofagia, apresentando ao exame físico e tomografia uma massa na orofaringe à 
direita de 5,7cm e PAAF sugestiva de adenoma pleomorfo. Realizada a ressecção do tumor, o 
exame anatomopatológico revelou tumor fibroso solitário. Durante o seguimento clínico, o paciente 
evoluiu em dezembro de 2013 com nova lesão de 4,5cm no local da abordagem prévia e biópsia 
sem sinais de malignidade. Após nova abordagem cirúrgica, o exame anatomopatológico revelou 
tratar-se de Sarcoma de Ewing. Caso 2: Paciente masculino, 17 anos, encaminhado ao serviço de 
neurocirurgia com diagnóstico de neuroblastoma olfatório em tratamento quimioterápico desde 
novembro de 2014, sem resposta. Evoluiu com extensão intracraniana, orbitária e de seios 
paranasais. Realizada abordagem por acesso fronto-orbitário, em conjunto com equipe da 
neurocirurgia em janeiro de 2015. O exame anatomopatológico revelou Sarcoma de Ewing. 
Conclusão: A raridade da localização do sarcoma de Ewing no sítio da cabeça e pescoço, bem 
como a experiência do patologista podem inferir no grau de dificuldade do diagnóstico e tratamento 
da doença, representando ainda um desafio na condução dos casos e no estudo detalhado da 
doença. 
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RESUMO

A falha de tratamento nos pacientes que receberam quimioterapia e radioterapia como tratamento 
primário para tumores de orofaringe é alta. Nesses casos, a cirurgia de resgate é a única opção de 
tratamento viável e com potencial de cura. As opções via técnicas abertas incluem via transcervical 
e mandibulotomia. Cirurgia de resgate é associada a altas taxas de morbidade, resultados pobres 
de sobrevida específica e prolongado tempo de internação. A cirurgia robótica transoral oferece 
uma abordagem cirúrgica alternativa aos tumores recorrentes de orofaringe com resultados 
oncológicos aceitáveis e melhores resultados funcionais do que as abordagens abertas tradicionais. 
OBJETIVOS: Análise descritiva das cirurgias de resgate realizadas por via transoral robótica 
(TORS) no INCA-RJ e correlacionar fatores individuais como: sexo, idade, margens cirúrgicas e 
presença de metástase cervical com recidiva locoregional e sobrevida. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Estudo retrospectivo e descritivo das cirurgias de resgate operados por TORS no período de 
março/2012 a dezembro/2014. Foram utilizados os testes do qui-quadrado, teste t-student e curvas 
de sobrevida pelo método Kaplan-Meier. RESULTADOS: Foram realizados trinta e seis resgates 
cirúrgicos via TORS. Trinta pacientes do sexo masculino e seis do sexo feminino. A média de idade 
foi de 60,7 ± 13,2 anos. Trinta casos (83,3%) foram de tumores T1 e T2. O sítio mais acometido foi 
a loja amigdaliana com catorze casos (38,8%), seguido por base de língua com doze casos 
(33,33%). Em treze casos (36,1%) o tratamento primário foi quimioterapia associada a radioterapia. 
Carcinoma de células escamosas foi o tipo histológico mais comum, com 83% dos casos. Houve 
complicações em quatro (11%) casos, sendo o sangramento o mais incidente. O tempo de 
seguimento médio de 16,8 meses. A sobrevida global em três anos foi de 39,2% e a sobrevida 
específica foi de 43,0%. Obtiveram-se margens livres em trinta e um casos (86,1%). A 
traqueostomia foi necessária em onze (30,5%) pacientes. O tempo médio de uso de traqueostomia 
foi de 49,5 dias, o de uso de SNE foi de 35,8 dias, e o de internação foi de 4,3 ± 3,1 dias. 
CONCLUSÃO: Cirurgia transoral robótica(TORS) é uma opção viável e segura para o resgate 
cirúrgico nos pacientes com tumores de orofaringe. 
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RESUMO

Objetivo: discorrer sobre o retalho microcirúrgico de fíbula na recosntrução de grandes defeitos 
mandibulares , utilizando para isso a experiência do serviço e dados levantados na literatura. 
Métodos: considerando que a perda segmentar da mandíbula constitui sequela de grande 
morbidade condenando o paciente a distúrbios da fala e deglutição assim como grande alteração 
estética avaliamos os dados da literatura e os resultados realizados em nosso serviço na 
recosntrução da mandibula utilizando-se retalho livre de fíbula nos mais diferentes aspectos como 
seleção dos pacientes, dificuldades técnicas, morbidade, pós operatório, reabilitação funcional e 
estética. Resultados: apesar da grande limitação técnica existente pela exigência de um 
microcirurgião na equipe e pelo prolongado tempo cirúrgico observamos resultados satisfatórios 
permitindo ao paciente a readequação da estrutura esquelética , realibitação funcional e estética. 
Conclusão: a reconstrução de um grande segmento da mandibula é considerada um dos mais 
fascinantes desafios na cirurgia reparadora de cabeça e pescoço sendo o retalho livre de fíbula 
importante opção uma vez que fornece o maior montante de tecido ósseo entre todos os retalhos 
ósseos com pouca morbidade para a área doadora podendo ainda ser modelado mediante 
múltiplas osteotomias o que permite sua adaptação aos mais diferentes defeitos. 
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RESUMO

Pacientes com diagnóstico de carcinoma papilífero de tireoide pós-tireoidectomia total podem 
apresentar recorrências em linfonodos cervicais. Essas metástases em linfonodos suspeitos podem 
ser diagnosticadas através da medição dos níveis de tireoglobulina (Tg) no lavado de biopsias 
coletadas por punção aspiratória por agulha fina (PAAF).  
Entretanto, não existe um consenso em relação ao uso dessa técnica devido, entre outras coisas, a 
ausência de uma linha de corte para negatividade com relação aos níveis de tireoglobulina. Dessa 
forma, esse trabalho visa avaliar a utilidade dessa ferramenta diagnóstica através de sua correlação 
com exame citológico do material puncionado. 
Foram realizadas 48 punções em linfonodos de 35 pacientes (29 mulheres e 6 homens) da Clínica 
de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Esses pacientes já haviam sido submetidos à tireoidectomia total 
e apresentaram nódulos com diagnostico histopatológico de carcinoma papilifero. O material 
coletado na PAAF do linfonodo cervical foi submetido a exame citológico e a medição dos níveis de 
tiroglobulina no lavado da biopsia. 
Em 23 (47,91%) casos, a citologia indicou benignidade nos linfonodos cervicais e a malignidade foi 
sugerida em 22 (45,83%) casos. O exame citológico foi incapaz de fazer a diferenciação benigno-
maligno em 3 (6,25%) punções, que foram classificadas como indiferenciadas. O lavado dos 
nódulos apontados como benignos na PAAF apresentou concentração média de Tg igual a 2,24 
ng/ml, variando de 0 a 25 ng/ml. Nosso trabalho identificou o ponto de corte para o lavado de 
tireoglobulina como sendo igual 60 ng/ml, já que 100% dos nódulos classificados como malignos na 
PAAF apresentaram niveis de Tg superior ou igual a esse valor. Também percebeu-se que o nível 
de Tg foi superior a 300 ng/ml em 14 dos 22 (63,63%) casos em que a citologia apontou 
malignidade. Esses dois achados expõem a alta concordância entre os resultados do exame 
citológico e os níveis de Tg encontrados no lavado, não havendo diferença estatística entre a 
utilização do exame citológico tradicional e a medição dos níveis de Tg. Essa alta correlação faz 
com que se questione a utilidade da técnica citada como  ferramenta para o diagnóstico de 
metástases originadas de carcinomas tireoidianos.  
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RESUMO  

A laringectomia supracricóidea é considerada uma ressecção parcial, na qual são preservadas a 
cartilagem cricóide, ao menos uma das aritenóides e o osso hióide. A principal vantagem dessa 
ressecção é a possibilidade de preservação da voz sem necessidade de traqueostomia definitiva, 
porém com qualidade vocal rugosa e soprosa, mesmo após fonoterapia. Objetivo: Identificar a 
ocorrência e o grau de disfagia no período tardio após laringectomia supracricoidea em pacientes 
que passaram pelo processo terapêutico fonoaudiológico. Métodos: Foram avaliados 40 pacientes 
matriculados no Setor de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do INCa submetidos a laringectomia 
supracricóidea, dos quais, 27 realizaram radioterapia complementar. A avaliação tardia ocorreu 
entre 6 meses e 2 anos após cirurgia. Os pacientes foram entrevistados para coleta de dados 
clínicos do status de ingesta oral atual, dependência de manobras e tempo de fonoterapia e 
realizaram exame de videofluoroscopia da deglutição, no qual foi avaliada a deglutição. Os achados 
foram classificados de acordo com a escala de sete níveis funcionais de deglutição (Functional 
Comunnication Measures) da ASHA-NOMS (American Speech Hearing Association – National 
Outcomes Measures Scale) e a Escala de Rosembeck para avaliar a penetração e a aspiração do 
alimento. Resultados: Somente seis pacientes relataram ainda utilizar algum tipo de manobra de 
proteção ou restrição alimentar mas de maneira esporádica, tendo, portanto, a grande maioria 
declarado não ter nenhuma restrição quanto a consistências alimentares, porém, 47% apresentou 
algum episódio de aspiração em alguma consistência durante a avaliação. Em sua grande maioria, 
as aspirações foram silentes (92,63%) e de volume discreto (93,18%). Em relação às consistências, 
do total de deglutições avaliadas (400 deglutições) 8,6% apresentaram episódio de aspiração com 
líquidos, 9,72% com semi-líquido, 6,11% com  pastoso e 1,94% com a dieta sólida. As regiões que 
foram mais frequente para a formação de estases foram a base de língua (48,88%) e o seio 
piriforme (42,92%).  
Conclusão: Apesar da população estudada já encontrar-se em controle ambulatorial e ser 
considerada reabilitada e sem nenhum tipo de complicação clínica, podemos observar que a 
aspiração ainda é uma complicação frequente nesses pacientes. 
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RESUMO

Em tumores de laringe nos quais existe a necessidade de remoção da laringe total ou quase total o 
fechamento do neofaringe leva a mudanças na anatomia podendo causar disfagia e aspiração. A 
laringectomia near-total, descrita por Pearson (1980), é um procedimento cirúrgico para tratamento 
do câncer avançado da laringe, cuja principal vantagem é preservação da fala, com ar pulmonar, 
através de um shunt mucoso enervado, porém sem possibilidade da respiração nasal. Objetivos: 
Identificar as características da deglutição, a ocorrência e o grau de disfagia, em pacientes 
submetidos a  laringectomia near total que passaram pelo processo terapêutico fonoaudiológico. 
Métodos: Foram avaliados 12 pacientes matriculados no Setor de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do 
INCa submetidos a laringectomia near total que realizaram radioterapia complementar. A avaliação 
tardia ocorreu entre 6 meses e 3 anos. Os pacientes foram entrevistados para coleta de dados 
clínicos do status de ingesta oral atual, dependência de manobras e tempo de fonoterapia e 
realizaram exame de videofluoroscopia da deglutição. Os achados foram classificados de acordo 
com a escala de sete níveis funcionais de deglutição (Functional Comunnication Measures) da 
ASHA-NOMS (American Speech Hearing Association – National Outcomes Measures Scale) e a 
Escala de Rosembeck para avaliar a penetração e a aspiração do alimento. Resultados: A maior 
parte dos pacientes relatou utilizar algum tipo de restrição alimentar ou manobra para facilitação 
(58,33%).  Nenhum paciente necessitou de via alternativa de alimentação e todos alcançaram 
pontuação entre 4/6 na escala ASHA-NOMS. No exame de videofluoroscopia, 33,33 % 
apresentaram algum episódio de aspiração em alguma consistência. Em sua grande maioria, as 
aspirações foram silentes (91,66%) e todas foram de volume discreto. Cerca de 42% dos pacientes 
apresentaram dificuldades de ejeção do bolo alimentar sendo necessário a alternância de 
consistências para facilitação. Conclusão: Apesar da população estudada já encontrar-se em 
controle ambulatorial e ser considerada reabilitada e sem nenhum tipo de complicação clínica, 
podemos observar que a disfagia é uma entidade frequente nesses pacientes e deve ser 
considerada durante o processo terapêutico. 
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