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Resumo 

 

 

Oliveira DS. Caracterização do perfil epidemiológico do paciente com câncer de reto no 

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo: determinação dos fatores associados ao 

tempo de internação hospitalar do paciente cirúrgico [Tese]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

INTRODUÇÃO: A despeito de todos os avanços no tratamento cirúrgico do câncer, ainda 

existem fatores complicadores para a adequada evolução no pós-operatório. Realizou-se 

estudo retrospectivo em uma população de pacientes submetidos a tratamento cirúrgico 

oncológico eletivo para o câncer retal, a fim de caracterizá-los epidemiologicamente e 

determinar quais variáveis estão associadas a maior morbimortalidade tais como aumento 

de permanência hospitalar, utilização de unidade de terapia intensiva, reoperações, óbito 

em 30 dias e custos hospitalares totais. MÉTODO: Foram selecionados todos os pacientes 

submetidos a cirurgias retais eletivas para o tratamento oncológico no período de 01 de 

outubro de 2008 a 31 de dezembro de 2012, resultando numa amostra de 405 pacientes 

de idade adulta e ambos os sexos. Realizou-se análise univariada para cada desfecho e 

análise multivariada através de regressão logística com ajustamento para as seguintes 

variáveis: sexo, idade, índice massa corpórea, estadiamento TNM, procedimento 

realizado, escore ASA, via de acesso, realização de QRT neoadjuvante, intervalo entre a 

neoadjuvância e a cirurgia e tempo cirúrgico, com validação interna através da técnica de 

bootstrap. RESULTADOS: Foram identificados como fatores de risco para aumento de 

permanência hospitalar a obesidade classe II e III (OR 15,44; IC95% 1,05 – 227,52; p = 

0,05) e anestesia combinada – regional associada à geral (OR 5,38; IC95% 1,08 – 29,95; 

p = 0,04); amputação abdominoperineal foi fator de risco para reoperação em 30 dias (OR 

4,54; IC95% 1,15 – 17,90; p = 0,03); amputação abdominoperineal (OR 5,38; IC95% 

1,21 – 23,73; p = 0,03) e exenteração pélvica (OR 19,98; IC95% 0,99 – 401,32; p = 0,05) 

foram fatores de risco para utilização de UTI; idade acima de 79 anos (OR 13,99; IC95% 

1,51 – 128,95; p = 0,02) foi fator de risco para complicação pós-operatória; idade acima 

de 79 anos (OR 0,07; IC95% 0,01 – 0,39; p = 0,01) foi fator de proteção para tempo 

cirúrgico elevado, obesidade classe II e III (OR 12,87; IC95% 1,54 – 107,67; p = 0,02) e 

via de acesso laparoscópica com transição para aberta (OR 8,7; IC95% 2,67 – 28,36; p < 

0,001) foram fatores de risco para tempo cirúrgico elevado. CONCLUSÕES: Obesidade 

classe II e III e anestesia combinada são fatores de risco para tempo de permanência 

hospitalar prolongado para pacientes submetidos a cirurgia para tratamento de câncer 

retal. Outros estudos se fazem necessários para entender quais são os mecanismos que 

levam a anestesia combinada, eventualmente, a este aumento de permanência hospitalar. 

 

 

Descritores: neoplasias retais; epidemiologia; procedimentos cirúrgicos operatórios; 

tempo de internação; complicações pós-operatórias; avaliação de resultados (cuidados de 

saúde); institutos de câncer.   
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Summary 

 

 

Oliveira DS. Epidemiological characterization of the Rectal Cancer Patient at the 

“Instituto do Câncer do Estado de São Paulo”: Determination in Surgical Patient of the 

Factors Associated with Length of Stay [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”, 2017. 

 

INTRODUCTION: Despite all the developments in the surgical treatment of cancer, there 

are still complicating factors for a correct postoperative evolution. There were conducted 

a retrospective study in a population of patients submitted to surgical rectal cancer 

treatment to characterize them epidemiologically and determine which variables are 

associated with increased morbimortality such as increased hospital length of stay, use of 

intensive care unit, reoperations, 30-day mortality and total hospital costs. METHOD: All 

patients submitted to colorectal surgery treatment for cancer during the period October 

1st, 2008 to December 31th, 2012, resulting in a sample of 405 patients of both genders. 

Univariate analysis was conducted for each outcome and multivariate analysis through 

logistic regression with adjustment for the following variables: sex, age, body mass index, 

TNM stage, procedure performed, ASA score, laparoscopic or open surgery, neoadjuvant 

treatment, interval between the neoadjuvant therapy and the surgery, and operative time, 

with internal validation by the bootstrap technique. RESULTS: there were identified as 

risk factors for increased hospital stay, the obesity class II and III (OR 15.44; 95% CI 

1.05-227.52; p = 0.05) and combined anesthesia – regional and general (OR 5.38; 95% 

CI 1.08-29.95; p = 0.04); abdominoperineal amputation was a risk factor for 30-day 

reoperation (OR 4.54; 1.15 95% CI-17.90; p = 0.03); abdominoperineal amputation (OR 

5.38; 95% CI 1.21-23.73; p = 0.03) and pelvic exenteration (OR 19.98; 95% CI 0.99-

401.32; p = 0.05) were risk factors for ICU use; age over 79 years (OR 13.99; CI 1.51-

128.95; p = 0.02) was a risk factor for postoperative complication; age over 79 years (OR 

0.07; CI 0.01-0.39; p = 0.01) was protective factor to prolonged operative time , obesity 

class II and III (OR 12.87; CI 1.54-107.67; p = 0.02) and laparoscopic approach with 

transition to open (OR 8.7; CI 2.67-28.36; p 0.001) were risk factors to prolonged 

operative time. CONCLUSIONS: Obese class II and III and combined anesthesia are risk 

factors for prolonged hospital stay for patients undergoing surgery for rectal cancer 

treatment. Further studies are needed to understand the mechanisms that lead combined 

anesthesia to increase hospital stay. 

 

Descriptors: rectal neoplasms; epidemiology; surgical procedures, operative; operative 

time; length of stay; postoperative complications; outcome assessment (health care); 

cancer care facilities. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O câncer é definido como um grupamento de doenças que são resultam de 

múltiplas modificações genéticas que, com o passar dos anos, levam a uma 

proliferação celular ou imortalização (1). 

Dados da Estimativa de Incidência 2012 do Globocan da Organização 

Mundial da Saúde mostram que, excetuando-se os tumores de pele não melanoma, 

os tumores colorretais corresponderiam à terceira maior incidência de câncer em 

homens e em mulheres no país, com aproximadamente 34 mil novos casos, o que 

representa 7,8% do total de casos novos de câncer esperados para o ano de 2012. 

No Brasil, o tumor colorretal é o segundo mais incidente em mulheres e o terceiro 

mais incidente em homens (2).  

Do ponto de vista epidemiológico, a transição sociodemográfica no Brasil 

ocasionou o aumento da incidência de alguns tipos de câncer que geralmente estão 

associados ao alto status socioeconômico, tais como os cânceres de mama, próstata, 

cólon e reto, na medida em que se aumenta a expectativa de vida no país e as 

condições sociais da população apresentam melhorias significativas (3). 

Do total dos 57 milhões de óbitos ocorridos em todo mundo em 2008, 63% 

foram causados por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), sendo as 

principais as doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e doença crônica pulmonar. 

O câncer é hoje a segunda causa de morte entre as DCNT com 7,6 milhões ou 21% 

do total de mortes por DCNT em 2008 (4). 

No Brasil, as neoplasias são a segunda causa de morte no sexo feminino e 

terceira causa de morte no sexo masculino. Dados do Sistema de Informação de 

Mortalidade (SIM) mostram que, do total de 1,2 milhões de óbitos ocorridos em 

2011, 184 mil ou 16% foram causados por neoplasias (5). Quando estes dados são 

analisados por grupamento da CID 10, vê-se que a principal causa de óbito por 

neoplasia no Brasil são as Neoplasias Malignas dos Órgãos Digestivos, 
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representando 32% do total de causas de óbito por neoplasias, conforme se pode 

observar na tabela a seguir: 

Tabela 1 – Mortalidade por grupamento no capítulo II neoplasias da CID 10 - Brasil - 2011 

Óbitos por Grupo CID10 - Capítulo II. Neoplasias (tumores) Óbitos % 

Neoplasias malignas de 

localizações especificadas 

Órgãos digestivos 57.699 32 

Aparelho respiratório e órgãos intratorácicos 27.404 15 

Órgãos genitais masculinos 13.800 08 

Mama 13.345 07 

Órgãos genitais femininos 12.144 07 

Olhos encéfalo e outras partes do sistema nervoso central 7.958 04 

Lábio, cavidade oral e faringe 6.973 04 

Trato urinário 5.972 04 

Melanoma e outras neoplasias malignas da pele 3.096 02 

Tecido mesotelial e tecidos moles 2.174 01 

Ossos e cartilagens articulares 1.706 01 

Tireóide e outras glândulas endócrinas 1.191 01 

N. Maligna de localizações mal definidas, secundárias e de localização não especificadas 14.176 08 

Neoplasia maligna do tecido linfático e hematopoiético e correlato 13.036 07 

Neoplasia maligna de localizações múltiplas independentes (primário) 314 00 

Total 180.988 100 

   Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM 

 

 

1.1 TRATAMENTO CIRÚRGICO 

 

 

A cirurgia foi o primeiro tratamento preconizado e efetivo para o câncer e tem 

sido modificada drasticamente nas últimas décadas. O desenvolvimento de outras formas 

de tratamento proporcionou o melhor controle da doença localizada e permitiu mudança 

da magnitude do procedimento cirúrgico necessário (6). 

A despeito de todos os avanços no tratamento cirúrgico do câncer, ainda existem 

fatores complicadores para a adequada evolução no pós-operatório. O procedimento 

cirúrgico de grande porte deflagra uma resposta inflamatória decorrente da lesão tecidual 

ocasionada pelo próprio ato cirúrgico, a chamada síndrome da resposta inflamatória 

sistêmica - SIRS (7,8). 
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1.2 CIRURGIAS ONCOLÓGICAS DO APARELHO DIGESTIVO 

 

 

As complicações decorrentes de uma cirurgia do aparelho digestivo estão 

associadas com aumento de morbimortalidade, incluindo maior uso de terapia de 

cuidados intensivos e internação hospitalar prolongada. Pacientes com câncer tem um 

pior estado nutricional que, por sua vez, constitui fator independente para mortalidade e 

complicações em cirurgias abdominais (9,10). Dentre as complicações mais frequentes, 

encontra-se o tromboembolismo venoso (11) e complicações infecciosas que 

correspondem a 21% das complicações após uma cirurgia colorretal (12).  No entanto, a 

mais temida das complicações nas cirurgias do trato digestivo são as fístulas 

anastomóticas que estão associadas com maiores custos hospitalares (13), mortalidade 

em 30 dias (14,15), e menor sobrevida geral (14,16), embora não esteja correlacionada 

com recorrência do tumor ou diminuição da sobrevida livre de câncer (14,16).  Por sua 

vez, um dos fatores de risco para desenvolvimento de fístulas anastomóticas é a 

desnutrição no pré-operatório (13).  

 

 

1.3 TRATAMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO RETAL 

 

 

Fatores associados ao desfecho em cirurgias de câncer retal 

 

 O sexo é apontado por alguns estudos como fator prognóstico independente para 

cânceres de cólon e reto, devido a fatores biológicos e ambientais, tais como hormônio 

feminino e dieta (14,15,17), embora estudos publicados na literatura apresentem 

resultados conflitantes.   

A idade do paciente no momento do tratamento também se reflete sobre o 

desfecho pós-operatório. A idade acima de 80 anos é reconhecida como fator 
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independente para um risco maior de complicações pós-operatórias em cirurgias de 

tratamento de câncer de reto (15,18,19,20).  

O índice de massa corpórea (IMC) pode influenciar no prognóstico pós-operatório 

do paciente, sendo que hoje a literatura apresenta resultados controversos em relação à 

associação entre a classificação do IMC e o risco de desenvolvimento de complicações 

pós-operatórias. Alguns estudos mostram que complicações pós-operatórias em pacientes 

com câncer retal estão associadas aos extremos da classificação no IMC, ou seja, 

pacientes com baixo peso ou obesos (21,22). Por outro lado, estudos também em 

pacientes com tratamento de câncer retal não observaram diferenças entre pacientes 

obesos ou não obesos na ocorrência de mortalidade e de complicações pós-operatórias 

(13,23). 

O estádio influencia no prognóstico pós-operatório (7,8,15) sendo que os mais 

avançados podem predispor à infecção no pós-operatório (24). 

As comorbidades também influenciam nas complicações do pós-operatório de 

cirurgias oncológicas retais. Das classificações de comorbidades existentes, a 

classificação de Estado Físico da Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA) se 

mostra como um importante fator preditivo de complicações e mortalidade pós-operatória 

em pacientes oncológicos submetidos a procedimentos cirúrgicos, assim como para o 

tempo de internação prolongado, observando-se valor preditivo semelhante a outros 

escores de comorbidades tais como Índice de Comorbidade de Charlson (CCI) e da Sum 

of Diseased Organ Systems (SDOS) (13,25).  

A duração da operação, definida pelo tempo cirúrgico, influencia diretamente no 

desfecho do paciente com câncer de cólon e de reto, tais como complicação pós-

operatória de íleo paralítico e infecções no sítio cirúrgico (26,27),  sendo considerado por 

muitos estudos fator de risco independente para complicações no pós-operatório 

(13,26,27,28,29,30,31).  

A técnica anestésica empregada parece influenciar também no desfecho pós-

operatório de cirurgias oncológicas retais, sendo atribuída à técnica combinada, aquela na 

qual se aplicam anestésicos locais no neuroeixo associados com a anestesia geral, 

melhores desfechos no pós-operatório imediato quando comparada somente à anestesia 
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geral, tais como menor dor ao despertar, funções psicomotoras mais apuradas e menor 

sonolência pós-operatória (32,33).  

Muitos estudos que avaliaram a via de acesso cirúrgico, demonstraram que, em 

curto prazo, o uso da via laparoscópica apresenta melhores desfechos que a aberta para 

cânceres de cólon e de reto (34,35,36,37,38). Uma das explicações possíveis para o 

melhor desfecho no pós-operatório é o fato de que a cirurgia laparoscópica deflagra menor 

resposta inflamatória, quando comparada com a aberta, apresentando recuperação mais 

rápida dos movimentos peristálticos e menor tempo de permanência hospitalar na maioria 

dos estudos (37,39,40).  

Em relação ao uso da terapia neoadjuvante, parece não haver dúvidas em relação 

aos seus benefícios na redução no estádio do tumor retal. Entretanto, o intervalo ideal 

entre as terapias neoadjuvantes e cirurgias permanece indefinido. Enquanto o intervalo 

mais curto parece estar associado ao aumento da morbidade pós-operatória, o intervalo 

mais longo pode diminuir o efeito da terapia (41,42,43,44).  

 

1.4 CUSTOS E ALOCAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE  

 

 

O aumento dos custos em saúde no Brasil e no mundo gera uma maior pressão 

para a adequada alocação de recursos na saúde. A inovação em métodos diagnósticos e 

terapêuticos pode ser um fator atribuível à elevação dos custos (45). Diferentemente de 

outros setores econômicos, onde a lógica da inovação tecnológica se baseia na 

substituição, em que uma nova tecnologia substitui uma tecnologia anterior, na saúde 

persiste a lógica da adição onde tecnologia novas e antigas coexistem no cenário 

assistencial tanto público quanto privado no Brasil (45). 

 

Diante da pluralidade de opções terapêuticas para a mesma doença, as avaliações 

econômicas das tecnologias de saúde se tornam importantes no processo de tomada de 

decisão em saúde na medida em que permitem comparar tecnologias ou intervenções 

terapeuticas novas e antigas quanto à efetividade e aos custos assitenciais, conduzindo a 
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uma melhor alocação dos recursos, bem como na melhoria da qualidade no cuidado de 

saúde prestado (45,46).  

 

A grande responsabilidade para alocação adequada dos recursos em saúde é do 

governo em suas esferas de poder uma vez que ele é que investe na saúde e analisa o 

impacto de suas medidas sobre os resultados de saúde da população (47). Portanto, cabe 

ao governo a avaliação e implantação das tecnologias de saúde que se mostrem mais 

custo-efetivas para a população.   

 

No Brasil o órgão responsável pela avaliação e incorporação de tecnologias em 

saúde no âmbito do SUS é a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS) que foi criada em 2011, enquanto na Saúde Suplementar é a ANS 

(Agência Nacional de Saúde Suplementar) através do COSAÚDE (Comitê Permanente 

de Regulação da Atenção à Saúde) criado em 2014. Através destas entidades se dá a 

inclusão de procedimentos que serão faturados pelo SUS e pela Saúde Suplementar. 

 

 

1.5 PAGAMENTO SUS 

 

 

Com o advento do Sistema Único de Saúde, através da Constituição de 1988, 

surgiu a necessidade de um sistema de informação hospitalar que permitisse o adequado 

planejamento, monitoramento e avaliação das ações de saúde. Este sistema, denominado 

SIH-SUS, foi instituído em 1990 utilizando como instrumento a guia de Autorização de 

Internação Hospitalar – AIH para todas as internações realizadas tanto nos hospitais 

públicos quanto nos hospitais filantrópicos que prestam serviço ao SUS (48). 

Em 1991, o Ministério da Saúde implantou a tabela única de remuneração de 

assistência à saúde na modalidade hospitalar, com valores idênticos tanto para os 

hospitais públicos quanto para os filantrópicos. Em 2007, após amplas discussões das 

áreas técnicas do Ministério da Saúde com os prestadores das esferas pública e 

filantrópica, conselhos profissionais e sociedades de especialistas e participação popular, 

através de consulta pública, o Ministério da Saúde instituiu uma tabela de procedimentos 
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que passou a contemplar materiais e medicamentos (PORTARIA GM/MS Nº 321 DE 8 

DE FEVEREIRO DE 2007).  Os valores de pagamento SUS aos hospitais públicos e 

filantrópicos que prestam assistência ao SUS constam no Sistema de Gerenciamento da 

Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP, de acesso público, 

onde podem ser acessados os valores de pagamento, materiais especiais autorizados para 

cada tipo de procedimento e as datas de atualização dos valores (49).  

A título de exemplo, o procedimento de retossigmoidectomia foi incluído no 

SIGTAP em janeiro de 2008, a um valor de pagamento de R$ 2.596,32, sendo autorizado 

no procedimento o uso de 01 grampeador linear e 01 grampeador linear cortante no valor 

de R$ 1.033,00 cada e de 01 grampeador circular no valor de R$ 959,40. Em dezembro 

de 2008 houve um reajuste no valor do procedimento para R$ 2.786,87. O procedimento 

permaneceu sem reajuste até janeiro de 2013, quando passou para R$ 5.434,40. Os 

materiais especiais autorizados no procedimento permaneceram sem reajuste desde a sua 

inclusão no SIGTAP, em janeiro de 2008. Nos dias atuais, considerando a inflação no 

período de janeiro de 2008 a janeiro de 2017, o valor de pagamento do procedimento 

deveria ser de R$ 9.865,82, enquanto atualmente o valor encontra-se em R$ 8.459,80 

(49,50).  

A despeito de todas as evidências clínicas de superioridade de procedimentos 

laparoscópicos nos desfechos pós-operatórios (31,34,36,51), estes procedimentos ainda 

não possuem pagamento para realização no SUS.  

O ICESP foi inaugurado em 2008, como uma Organização Social de Saúde (OSS) 

e, como tal, tinha seus repasses financeiros realizados através de um contrato de gestão e 

não através de faturamento SUS, o que permitia ao hospital realizar cirurgias 

laparoscópicas.  

O modelo de gestão das OSS, compreende um contrato de metas de produção e 

qualidade, garante os recursos orçamentários para o custeio dos serviços e cobra os 

resultados previamente definidos em contrato. Os contratos são renegociados anualmente. 

A responsabilidade direta pela administração da unidade é das Organizações Sociais, mas 

o serviço de saúde continua sendo público, com os seus bens, mobiliários e equipamentos 

pertencendo ao Estado (52). 
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As instituições de atendimento ao Câncer precisam se valer de análises de 

desfecho para entender quais são os principais fatores que desencadeiam complicações 

em seus pacientes, considerando as peculiaridades do tratamento cirúrgico e clínico em 

oncologia, para que possam antever as necessidades de atendimento tais como leitos de 

terapia intensiva, leitos de isolamento, salas de procedimento cirúrgico e estrutura de 

atendimento de emergência. 

Para o planejamento da unidade cirúrgica hospitalar e de todas as estruturas que a 

ela estão relacionadas, é necessário avaliar o padrão da evolução do paciente cirúrgico no 

pós-operatório, como forma de criar uma estrutura e processos otimizados para o cuidado 

adequado do paciente. Parâmetros como a média de permanência hospitalar e em unidade 

de terapia intensiva, taxa de utilização de leitos em unidade de terapia intensiva, taxa de 

infecção hospitalar e taxa de reoperação cirúrgica são necessários para o uso racional do 

espaço e dos recursos para a gestão.  

A relevância deste estudo reside na possibilidade de se conhecer melhor o perfil 

clínico e epidemiológico dos pacientes candidatos à cirurgia retal em instituição devotada 

ao câncer, a fim de contribuir para a prevenção de possíveis complicações, possibilitando, 

assim, melhor qualidade assistencial.  
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2  OBJETIVOS  

 

 

Objetivo Geral: 

 

 Avaliar os fatores associados ao tempo de permanência hospitalar nos pacientes 

com câncer retal tratados cirurgicamente de maneira eletiva no ICESP.   

 

 

Objetivos Específicos: 

 

Caracterizar o perfil clínico e epidemiológico dos pacientes com câncer retal 

submetidos à cirurgia eletiva no ICESP. 

Avaliar a morbimortalidade no pós-operatório dos pacientes com câncer retal 

submetidos à cirurgia eletiva no ICESP. 

Comparar a estimativa de custos dos pacientes com câncer retal tratados 

cirurgicamente com o valor pago pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Identificar possíveis fatores preditivos associados à morbimortalidade pós-

operatória dos pacientes com câncer retal submetidos à cirurgia eletiva no ICESP. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Relação entre o sexo e o desfecho pós-operatório em pacientes com câncer retal  

 

Como as diferenças entre os sexos podem influenciar o desfecho no pós-

operatório imediato em pacientes portadores de câncer retal é um tema que, apesar de 

recorrente na literatura, permanece controverso (53).  

O sexo é apontado por alguns estudos como fator prognóstico independente, sendo 

que o sexo feminino apresentaria menor ocorrência de complicações pós-operatórias em 

pacientes com tumores de cólon e reto (17,27,28).  

Existem algumas hipóteses para estes achados em pacientes com câncer retal. 

Uma das teorias é de que a pelve feminina, mais larga quando comparada à pelve 

masculina, apresenta melhores condições para a cirurgia aberta, conferindo melhor 

técnica e margem cirúrgica (17,54). Um estudo aponta, inclusive, que mulheres são 

menos propensas a serem submetidas a ressecções abdominoperineais devido às 

diferenças anatômicas (17). 

A diferença das respostas imunológicas entre os sexos também é reconhecida 

como fator de melhor desfecho pós-operatório para o sexo feminino. A Resposta 

Inflamatória Sistêmica ou mesmo sepse severa decorrente da cirurgia resultaria num 

número aumentado de mortes no sexo masculino (8,54). 

As diferenças entre os sexos também influenciam no tipo de complicação 

apresentada pelos pacientes: enquanto o sexo feminino apresenta complicações no quadro 

inicial, por obstrução e perfuração do tumor, requerendo número maior de operações de 

urgência (17,54), os homens apresentam maior propensão a fístulas no pós-operatório 

(17,53). 

Reconhecer as diferenças entre os sexos melhora o uso dos recursos voltados ao 

tratamento, levando a maior equidade assistencial (17).  
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Relação entre a idade e o desfecho pós-operatório em pacientes com câncer retal  

 

Conforme a expectativa de vida da população aumenta, espera-se um aumento da 

incidência do câncer colorretal e do número de pacientes idosos que demandam 

tratamento (19,55). Pacientes idosos apresentam piores desfechos no período pós-

operatório, sendo que diversos fatores são apontados como razões para o pior prognóstico 

(19,55). 

Primeiramente, a idade acima de 80 anos, independentemente de qualquer outro 

fator, está associada a maior risco de complicações pós-operatórias (18,19). Além disso 

pacientes idosos possuem significativamente maior média de permanência hospitalar 

(19,56).  

Pacientes idosos possuem mais comorbidades e são classificados como alto risco 

cirúrgico em avaliações de risco, tais como a Classificação de Estado Físico da ASA, 

quando comparados com pacientes mais jovens (20,55).  

 

 

Relação entre o índice de massa corpórea e o desfecho pós-operatório em pacientes com 

câncer retal  

 

O índice de massa corpórea (IMC) é um indicador amplamente utilizado como 

preditor do percentual de gordura corporal e sua medida é utilizada como definição para 

o conceito de obesidade. 

A obesidade é atribuída como fator de pior prognóstico para pacientes com 

neoplasias gastrintestinais, inclusive câncer retal, para os desfechos de curto prazo, tais 

como maior propensão ao aparecimento de fístulas e complicações relacionadas à ferida 

operatória (22,23,57,58,59,60). 

Um estudo determinou que pacientes obesos apresentam maior ocorrência de 

fístulas no pós-operatório de cirurgias retais. No entanto, os resultados mostram que a 

ocorrência de quimiorradioterapia (QRT) neoadjuvante foi significativamente maior nos 
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pacientes obesos, o que poderia ser um fator que influenciaria na cicatrização, uma vez 

que a QRT neoadjuvante é fator de risco para ocorrência de fistulas pós-operatórias 

(61,62).  

Entender a relação entre o IMC e os desfechos é importante para melhorar a 

qualidade do cuidado ao paciente, além de exercer um importante papel no controle de 

custos em saúde. Um estudo retrospectivo com amostra de 11.995 pacientes que avaliou 

o impacto do IMC sobre os desfechos pós-operatórios de pacientes com câncer de reto 

em 30 dias observou que a presença de complicações tais como infecção e deiscência de 

ferida operatória, infecção do trato urinário e eventos tromboembólicos é maior em 

pacientes com obesidade igual ou maior que a classe II quando comparados aos pacientes 

com peso normal. Já pacientes que apresentam IMC abaixo de 20 kg/m2 apresentam maior 

risco de mortalidade (OR 1.72) e sepsis (OR 1.30) pós-operatória (22).    

Entretanto, para algumas outras complicações parece não existir associação com 

a obesidade em pacientes com câncer retal. Um estudo avaliou a relação entre o IMC e 

os desfechos pós-operatórios, mostrando que pacientes obesos não apresentaram 

complicações pós-operatórias como mortalidade, readmissão ou reoperação cirúrgica em 

30 dias, tampouco aumento da permanência hospitalar (57). 

Por outro lado, a desnutrição também está associada com o risco de 

desenvolvimento de complicações pós-operatórias. Dentre as possíveis causas que 

explicam o mecanismo pelo qual a desnutrição causa complicações pós-operatórias 

observa-se o comprometimento da função intestinal, sistema imunológico deficiente e o 

atraso no processo de cicatrização. Estudo realizado para determinar se o IMC estaria 

associado com complicações no pós-operatório revelou diferença significativa no tempo 

de internação dos pacientes com baixo peso em relação aos pacientes com peso normal e 

também para aqueles que possuíam sobrepeso. Pacientes com baixo peso ficam, em 

média, três vezes mais tempo internados que aqueles que possuem peso normal ou mesmo 

sobrepeso (63).  Alguns estudos apontam ainda para o “paradoxo da obesidade”: 

pacientes com baixo peso apresentam maior risco de mortalidade no pós-operatório 

quando comparados a pacientes com sobrepeso ou obesidade moderada (23,64).  

Muitos estudos sugerem existir um padrão entre a relação do IMC e a 

morbimortalidade pós-operatória de cânceres do sistema gastrintestinal. Este padrão 
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mostra que os piores desfechos no pós-operatório associam-se com os extremos do IMC, 

ou seja, pacientes com baixo peso ou pacientes com obesidade severa, e é comumente 

chamado de padrão em “forma de U” (21,22).  

 

 

Relação entre o estádio do tumor e o desfecho pós-operatório em pacientes com câncer 

retal 

 

O estádio do tumor está diretamente relacionado com o grau de radicalidade do 

procedimento cirúrgico ou à necessidade de realização de terapias neoadjuvantes e, 

consequentemente, a pior desfecho no pós-operatório.  

Tumores com menor grau de invasão tendem a ter tratamentos menos agressivos 

e de menor extensão. Já tumores com maior grau de invasão possuem tratamentos mais 

agressivos, de maior extensão e, muitas vezes, associados com tratamentos neoadjuvantes 

tais como quimioterapia e radioterapia.  Quanto maior a extensão do procedimento 

cirúrgico, maior é a injúria, deflagrando uma resposta inflamatória mais proeminente e 

aumentando a morbidade (7,8). 

O estádio do tumor de reto define o tipo de tratamento. No Instituto do Câncer do 

Estado de São Paulo (HCFMUSP-ICESP), o seguinte protocolo é realizado para tumores 

retais médio ou inferiores (extra peritoneais) (65). 

 

Quadro 1 - Tratamento para tumores retais médios e baixos no ICESP HCFMUSP 

Estádio Tratamento proposto 

T1 de baixo risco Ressecção transanal convencional ou TEM 

T1 de alto risco Retossigmoidectomia com excisão total do mesorreto 

T2 
Retossigmoidectomia com excisão total do mesorreto. Caso haja risco de amputação de reto, realiza-

se QRT neoadjuvante. 

T3, T4 ou Tqq N+ 
QRT neoadjuvante seguido de cirurgia conforme resposta clínica: ou amputação de reto ou 

retossigmoidectomia com excisão total do mesorreto. 

Tqq Nqq M+ 
Pacientes com metástases à distância ou carcinomatose. Estes casos são discutidos individualmente 

quanto à proposta terapêutica ou paliativa com equipe interdisciplinar. 
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Relação entre ASA e o desfecho pós-operatório em pacientes com câncer retal 

 

Uma boa escala de avaliação pré-operatória permite avaliar o risco de 

complicações no pós-operatório e também os riscos não relacionados com o 

procedimento cirúrgico (66). Desde 1941, a classificação ASA é o mais importante 

instrumento de avaliação do estado de saúde basal dos pacientes (54). 

Existem muitas escalas de risco cirúrgico tais como Classificação de Estado Físico 

da Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA), Sum of Diseased Organ Systems 

(SDOS), o Índice de Comorbidade de Charlson (CCI) e o escore de POSSUM 

(Physiological and Operative Severity Score for the enumeration of Mortality and 

Morbidity), e trabalhos foram realizados para determinar qual escala oferece os melhores 

valores preditivos (25). 

Dekker et al. avaliou diversas escalas de risco especificamente para a cirurgia de 

câncer retal. A classificação ASA, SDOS e CCI mostraram alta associação para os 

desfechos mortalidade em 30 dias e tempo de internação prolongado enquanto que, para 

o desfecho complicação cirúrgica, apenas a classificação ASA foi fator preditivo de risco. 

Outra conclusão a que o estudo chegou é que, independente da escala utilizada, 

comorbidade é fator de risco independente para pior desfecho pós-operatório em cirurgia 

para câncer retal (25). Este fator torna-se especialmente relevante nas cirurgias de câncer 

retal visto que a idade é fator de risco para o desenvolvimento da doença e quase 60% 

dos pacientes com 65 anos ou mais possuem pelo menos uma comorbidade (25). 

Estudo realizado com uma grande coorte de pacientes (n = 2.809) mostrou que o 

ASA acima de 1 é fator de risco independente tanto para infecção da incisão (OR 1,9; 

IC95% 1,1 – 3,2) quanto para o desenvolvimento de fístula anastomótica (OR 2,5; IC95% 

1,3 – 5,0) em pacientes submetidos a cirurgias colorretais (67). 
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Relação entre o Tempo Cirúrgico e o desfecho pós-operatório em pacientes com câncer 

retal 

 

A duração da cirurgia, definida pelo tempo cirúrgico, influencia diretamente no 

desfecho do paciente com câncer retal, tal como complicação pós-operatória de íleo 

paralítico e infecções no sítio cirúrgico (27).  

A maioria dos estudos introduz o tempo cirúrgico como variável de desfecho para 

comparações de técnicas cirúrgicas diferentes, tais como cirurgias laparoscópicas e 

cirurgias abertas.  

Um estudo promovido por Bailey et al. propôs avaliar se o determinante do 

desfecho pós-operatório do paciente estava associado à técnica utilizada ou ao tempo 

decorrido durante o procedimento cirúrgico, independentemente da técnica utilizada. Para 

tanto, foi avaliado retrospectivamente pacientes submetidos à ressecção de tumor de 

cólon que foram classificados quanto à técnica utilizada, se aberta ou laparoscópica, e 

quanto ao tempo cirúrgico, se superior ou inferior a 03 horas. Observou-se que, se o tempo 

cirúrgico for superior a 03 horas, não há benefícios do uso da cirurgia laparoscópica em 

relação à aberta quanto ao desfecho mortalidade ou complicações cardiopulmonares (26). 

Um outro estudo proposto por Mäkelä et al. observou que um dos fatores de risco para 

desenvolvimento de fístula anastomótica em pacientes submetidos a ressecções 

colorretais esquerdas era o tempo cirúrgico superior a 02 horas (13).  

Um outro estudo realizado por Miyamoto et al. teve por objetivo avaliar os efeitos 

da obesidade nos desfechos pós-operatórios para o câncer retal. Na análise univariada 

verificou-se que pacientes obesos possuem significativamente maior tempo cirúrgico e 

que não havia diferenças entre os grupos para o desfecho complicação cirúrgica, com 

exceção de infecção de ferida operatória. No entanto, durante a análise multivariada para 

determinação de quais foram os fatores de riscos independentes para complicação no pós-

operatório, apenas sexo masculino, presença de comorbidades e tempo operatório 

prolongado foram fatores associados à presença de complicações pós-operatórias (28). 

Outros estudos realizados somente com pacientes portadores de tumores colorretais 

submetidos à cirurgia laparoscópica também mostraram que o tempo operatório 
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prolongado é fator de risco independente de complicações no pós-operatório, quando a 

cirurgia ultrapassa 180 minutos (29,30). 

Dentre os fatores que são atribuídos ao aumento do tempo cirúrgico são presença 

do tumor no retossigmóide, obesidade, sexo masculino, profundidade do tumor na parede 

intestinal, cirurgia realizada por residentes e cirurgia laparoscópica (31,68,69).  

 

 

Relação entre o tipo de anestesia realizada e o desfecho pós-operatório em pacientes 

com câncer retal 

 

Acredita-se que a técnica combinada de anestesia epidural e geral tem 

superioridade em relação à anestesia geral para desfechos pós-operatórios de pacientes 

que realizaram cirurgias abdominais, tais como recuperação mais rápida e menor número 

de complicações, podendo, inclusive, diminuir o risco de recorrência do tumor colorretal 

(70).  

A anestesia peridural atenua a resposta ao estresse cirúrgico, permitindo uma 

resposta imunológica mais adequada, além de diminuir a necessidade de opióides 

sistêmicos. Portanto, acredita-se que a anestesia peridural pode ser particularmente 

benéfica para pacientes oncológicos (70). 

Realizou-se ensaio clínico randomizado duplo cego com 30 pacientes submetidos 

a cirurgia abdominal com idade entre 18 e 74 anos alocando os pacientes em dois grupos: 

aqueles que recebiam a técnica anestésica combinada e aqueles que recebiam anestesia 

geral. Após a realização do procedimento, realizaram-se testes cognitivos, de dor, de 

ansiedade e de depressão. Pacientes que foram submetidos à técnica combinada 

obtiveram recuperação anestésica mais rápida com menos dor ao despertar, funções 

psicomotoras mais apuradas e menor sonolência pós-operatória quando comparado aos 

pacientes submetidos à anestesia geral (32). 

Por outro lado, Gould et al.  revelou que a anestesia epidural diminui o fluxo 

sanguíneo esplâncnico não responsivo a volume, apenas a vasopressor para reestabelecer 

o fluxo pré-anestésico (71). 
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Outro estudo, proposto por Sala et al. mostrou que a anestesia epidural diminui a 

perfusão da anastomose colorretal, embora não tenha acarretado em complicações como 

fístula anastomóticas (72).  

Os estudos que avaliaram o tempo de permanência hospitalar em pacientes 

submetidos a anestesia combinada ou geral em cirurgias colorretais não encontraram 

diferenças no tempo de permanência hospitalar entre as duas técnicas (73,74,75), sendo 

que a anestesia combinada não influencia na motilidade intestinal pós-operatória, não 

resultando em impacto sobre a condição do íleo paralítico no pós-operatório cirúrgico 

(76).  

 

Relação entre o tipo de acesso cirúrgico e o desfecho pós-operatório em pacientes com 

câncer retal 

 

Muitos estudos têm avaliado as diferenças em desfechos pós-operatórios entre 

cirurgias de câncer retal abertas e por via laparoscópica para desfechos de curto prazo 

(34,35,51,77,78,79). Parece haver um consenso de que, em termos de desfechos de curto 

prazo, existe superioridade da técnica laparoscópica em relação à técnica aberta 

(34,35,36,37,38,39,80).  

Um estudo caso controle, que teve como objetivo avaliar os custos e tempo de 

internação, readmissão hospitalar e mortalidade relacionados com as duas técnicas, 

mostrou que a cirurgia laparoscópica para câncer de reto é custo-efetiva, proporcionando 

não só melhor prognóstico como também menores custos hospitalares, uma vez que o 

tempo de internação e os custos totais relacionados à internação foram significativamente 

menores nas cirurgias laparoscópicas (34,35).  

Mesmo para procedimentos mais invasivos e complexos, a cirurgia realizada por 

via laparoscópica apresentou melhores resultados. Um estudo que avaliou 

especificamente amputação abdominoperineal aberta e por via laparoscópica mostrou que 

a cirurgia laparoscópica tinha média de permanência 50% menor em relação ao grupo que 

realizou a cirurgia aberta (36).  



23 

 

 
 

Com relação a complicações pós-operatórias como readmissão em 30 dias, 

reoperação e mortalidade ambas as técnicas apresentaram resultados semelhantes 

(34,36,77,78). Por outro lado, pacientes submetidos à cirurgia laparoscópica 

apresentaram recuperação mais rápida dos movimentos peristálticos, alimentação oral 

pós-operatória mais precoce e menor média de permanência em ensaio clínico 

randomizado com 219 pacientes (78). 

Nos últimos anos, foram realizados estudos para avaliar a eficiência de cuidados 

perioperatórios, os denominados enhanced protocol (ERAS) ou fast track. A maioria dos 

estudos foram ensaios clínicos que geralmente consistiam de quarto braços: cirurgia 

aberta com tratamento pós-operatório padrão; cirurgia laparoscópica com tratamento pós-

operatório padrão; cirurgia aberta com protocolo perioperatório otimizado e cirurgia 

laparoscópica com protocolo perioperatório otimizado (39,37). O que se observou, no 

entanto, foi que a maioria dos ganhos em média de permanência e diminuição de 

complicações eram mais atribuíveis ao fato das cirurgias terem sido realizadas pela via 

laparoscópica do que pelo próprio protocolo perioperatório otimizado per se (39,37,40).  

Ensaio clínico com 400 pacientes comparou o tempo de permanência hospitalar 

do protocolo fast track com o cuidado perioperatório padrão em pacientes que foram 

submetidos a cirurgias por via laparoscópica ou aberta. Na análise multivariada 

determinou-se que os fatores independentes para tempo de permanência hospitalar foram 

o sexo feminino, o uso da via laparoscópica durante a cirurgia, a reintrodução alimentar 

precoce, e a mobilização precoce do paciente (39). 

Outros dois estudos avaliaram especificamente a resposta imune e a resposta ao 

estresse cirúrgico em pacientes submetidos à cirurgia por via laparoscópica ou aberta com 

protocolo fast track ou padrão. Coletaram-se amostras sanguíneas antes da operação e 

após a operação para serem avaliados os níveis sistêmicos de HLA-DR, proteína C reativa 

(PCR), interleucina 6 (IL-6), hormônio do crescimento (GH), prolactina e cortisol.  Os 

níveis mais altos de HLA-DR, cuja função é imunorreguladora, foram encontrados nos 

pacientes submetidos à cirurgia por via laparoscópica com fast track associado; seguido 

de pacientes submetidos à cirurgia por via laparoscópica com cuidados perioperatórios 

padrão; seguido de pacientes submetidos à cirurgia por via aberta com fast track associado 

e, com os menores níveis de HLA-DR, estavam os pacientes submetidos à cirurgia por 

via aberta com cuidados perioperatórios padrão. Após análise estatística, determinou-se 
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que os níveis séricos de HLA-DR eram atribuíveis ao tipo de acesso cirúrgico e não pelo 

modelo de cuidado perioperatório (p = 0.002). Por outro lado, os níveis de IL-6, citocina 

pró-inflamatória, e da proteína C reativa, marcador do processo inflamatório, foram 

maiores nos pacientes submetidos à cirurgia por via aberta com cuidados perioperatórios 

padrão. Após análise estatística, determinou-se também que os níveis séricos de IL-6 e 

de proteína C reativa eram atribuíveis ao tipo de acesso cirúrgico e não pelo modelo de 

cuidado perioperatório (p = 0.001 e p = 0.022, respectivamente). O estudo concluiu que 

a recuperação mais acelerada de pacientes pode ser atribuída principalmente à via de 

acesso cirúrgico, sendo o protocolo de cuidados perioperatórios um coadjuvante neste 

processo (37).  

Em outro estudo, amostras sanguíneas foram extraídas antes da cirurgia e após a 

cirurgia para serem avaliados os níveis sistêmicos de albumina, pré-albumina, 

transferrina, IgG, IgM, IgA, células T e células NK.  Encontraram níveis mais altos de 

albumina, transferrina e IgG nos pacientes submetidos à cirurgia por via laparoscópica 

com fast track associado, sendo que a análise estatística determinou que os níveis séricos 

eram atribuíveis ao tipo de acesso cirúrgico e não pelo modelo de cuidado perioperatório 

(p < 0,05). A conclusão deste estudo foi a de que a cirurgia por via laparoscópica promove 

condições de recuperação nutricionais e imunes mais rápidas enquanto que o protocolo 

fast track evita a deterioração dos parâmetros nutricionais e imunológicos no pós-

operatório (38). 

 

Relação entre a realização de quimioterapia e radioterapia neoadjuvante e o desfecho 

pós-operatório em pacientes com câncer retal 

 

A terapia neoadjuvante é indicada para tumores retais médios e baixos localmente 

avançados (65). A literatura é controversa a respeito dos efeitos que a terapia 

neoadjuvante pode acarretar no pós-operatório imediato. Enquanto alguns estudos 

mostram que os pacientes que realizam quimiorradioterapia neoadjuvante apresentam 

maiores taxas de complicações pós-operatórias (61,62), outros estudos mostram que os 

pacientes que realizaram terapia neoadjuvante apresentaram menores taxas de 

complicações pós-operatórias (44,81,82). 
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A teoria existente é de que a terapia neoadjuvante, mais precisamente a 

radioterapia, parece inibir o processo de cicatrização e contribuir para complicações da 

ferida operatória.  Um estudo com 160 pacientes submetidos a amputação 

abdominoperineal com ou sem terapia neoadjuvante mostrou que a radioterapia 

aumentava o risco de complicação da ferida operatória e de infecção (p = 0,005 e p = 

0,015 respectivamente) (61). Outro estudo que comparou dados pós-cirúrgicos de 

pacientes com tumores retais submetidos a terapia neoadjuvante com aqueles que não 

realizaram terapia neoadjuvante mostrou que pacientes que realizaram neoadjuvância 

apresentaram maiores taxas de abcessos e fístulas pós-operatórias (p<0,01). Na análise 

multivariada, a terapia neoadjuvante foi a única variável preditiva para complicação no 

pós-operatório (62). 

Outro estudo, no entanto, mostrou que pacientes que realizaram terapia 

neoadjuvante não obtiveram resultados piores que os pacientes que não realizaram terapia 

neoadjuvante. Neste estudo, que avaliou 485 pacientes submetidos a cirurgias para 

tratamento do câncer retal, 100 pacientes realizaram quimiorradioterapia neoadjuvante. 

Foram identificados como fatores independentes para complicações no pós-operatório 

idade, tempo cirúrgico, IMC maior que 27 kg/m2 e o tipo de procedimento. A terapia 

neoadjuvante não se associou com pior prognóstico no pós-operatório (82).  

A fim de determinar qual dos métodos de tratamento é mais efetivo, se o 

tratamento neoadjuvante ou o tratamento adjuvante, um estudo procurou comparar os 

efeitos dos dois métodos quanto aos desfechos de longo prazo e mostrou que a terapia 

neoadjuvante resulta em menores taxas de recidiva tumoral (p=0,006) e menores taxa de 

toxicidade grave (p=0,001), embora não tenha diferenças em relação à sobrevida em cinco 

anos (81). 

Parece não haver dúvidas em relação aos benefícios da terapia neoadjuvante. Um 

estudo que procurou avaliar as taxas de redução do tumor com o uso de terapia 

neoadjuvante em pacientes com tumor de reto localmente avançado mostrou que 27% dos 

pacientes obtiveram resposta completa ao tratamento e que outros 62% dos pacientes 

obtiveram algum grau de redução no Estádio do tumor. Apenas 3% dos pacientes tiveram 

evidência anatomopatológica de progressão do tumor (41). 
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Entretanto, o intervalo ideal entre o início da terapia neoadjuvante e a cirurgia 

ainda permanece obscuro. Um intervalo curto entre a terapia neoadjuvante e a cirurgia 

parece estar associado com o aumento da morbidade pós-operatória enquanto um 

intervalo longo pode perder o efeito otimizado da terapia (42,43,44).  

Um estudo avaliou a morbidade associada ao uso de terapia neoadjuvante e 

mostrou que as maiores taxas de complicações pós-operatórias se davam quando o 

intervalo entre a terapia neoadjuvante e a cirurgia era inferior a 8 semanas. Os intervalos 

mais curtos eram fatores independentes para fístula anastomótica e complicações 

relacionadas à ferida operatória. Os intervalos mais longos não comprometeram o 

prognóstico dos pacientes neste estudo. Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os intervalos para desfechos de longo prazo, tais como recidiva tumoral 

local, metástase ou morte (42). 

Outro estudo procurou o intervalo ótimo entre a terapia neoadjuvante e a cirurgia. 

O desfecho primário era resposta completa à terapia neoadjuvante na peça cirúrgica nos 

seguintes grupos: pacientes cujo intervalo foi menor que 13 semanas; pacientes cujo 

intervalo foi entre 13 e 14 semanas; pacientes cujo intervalo foi entre 15 e 16 semanas e 

aqueles cujo intervalo foi maior que 16 semanas. O grupo de pacientes cujo intervalo foi 

entre 15 e 16 semanas apresentaram as maiores taxas de resposta completa à terapia 

neoadjuvante com 18% (p = 0,013) (43). 

Outra teoria aventada é a de que pacientes submetidos à terapia neoadjuvante e 

que obtiveram evidências clínicas de resposta completa ao tratamento não necessitariam 

ser submetidos ao procedimento cirúrgico. Um estudo realizado para verificar esta 

hipótese mostrou que, apesar de clinicamente os pacientes apresentarem resposta 

completa, 75% dos pacientes ainda apresentavam foco persistente do tumor na peça 

cirúrgica que não era detectável à proctoscopia ou ao toque retal (83). Por outro lado, 

Habr-Gama et al. compararam pacientes com resposta clínica completa não operados com 

pacientes que obtiveram estadiamento pós-operatório de resposta completa para tumores 

retais e não observaram diferenças entre os grupos para os desfechos recorrência do tumor 

e sobrevida livre de doença em 5 anos (p = 0,09) (84). 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

Desenho do estudo 

Realizou-se no ICESP um estudo retrospectivo com análise de prontuário de todos 

os pacientes submetidos a cirurgias para tratamento de câncer retal no período de 

recrutamento que abrangeu de 01 de outubro de 2008 a 31 de dezembro de 2012.  O 

seguimento dos pacientes recrutados e a coleta de dados no prontuário se deu até a data 

de 31 de dezembro de 2014. 

O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo através do parecer número: 

171.886 em 12 de dezembro de 2012 (ANEXO A). A pesquisa foi aprovada na Plataforma 

Brasil sob o seguinte número CAAE 06614512.7.0000.0065. O presente estudo seguiu as 

recomendações da iniciativa STROBE (STrengthening the Reporting of OBservational 

studies in Epidemiology) (85).  

Por se tratar de estudo retrospectivo de busca de dados em prontuários, não se 

aplicou o TCLE.  

 

4.1  POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Incialmente, foram extraídos do prontuário eletrônico o registro de todas as 

entradas cirúrgicas que totalizavam 26.980 procedimentos realizados no ICESP no 

período. Selecionou-se para o estudo os procedimentos eletivos e executados com 

intenção curativa ou paliativa de neoplasias malignas cujo tumor primário era retal, 

realizadas pela equipe da Cirurgia do Aparelho Digestivo no período de 01 de outubro de 

2008 a 31 de dezembro de 2012, com 642 procedimentos. A partir desta seleção, 

determinaram-se as cirurgias índice, ou seja, a primeira cirurgia realizada por um paciente 

para o tratamento de câncer retal.  A partir de então, foi realizada a individualização dos 

pacientes com a cirurgia inicial e as cirurgias subsequentes realizadas por cada paciente, 
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sempre que houvesse complicações cirúrgicas ou cirurgias de segundo tempo, 

determinando assim, a população do estudo. 

 

Coleta de Dados 

Coletaram-se os dados a partir de consultas ao prontuário eletrônico dos pacientes 

e por relatórios gerados pelo sistema. O sistema de prontuário eletrônico está presente no 

hospital desde a sua implantação.  Os prontuários dos pacientes cujos procedimentos 

foram considerados cirurgias índice elegíveis foram analisados em relação às variáveis 

de desfecho do estudo e acompanhados entre 01 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 

2014. 

 

Cálculo Amostral 

Incluíram-se todos os pacientes com cirurgias índice elegíveis ao estudo no 

período de 01 de outubro de 2008 a 31 de dezembro de 2012.  

 

Critério de Inclusão 

O critério de elegibilidade foi paciente cuja cirurgia índice era eletiva e destinada 

ao tratamento de câncer retal em regime de internação hospitalar realizada pela equipe de 

cirurgia do aparelho digestivo no período de 01 de outubro de 2008 a 31 de dezembro de 

2012. 

 

Critérios de Exclusão 

 

• Procedimentos cuja proposta cirúrgica foi modificada durante o ato cirúrgico. 

  

• Procedimentos para os quais não foi possível determinar a cirurgia executada. 
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• Procedimentos cujo seguimento resultou em transferência externa/sem 

informação.   

• Complicações ocorridas fora do período de estudo. 

 

4.2  VARIÁVEIS ANALISADAS NO ESTUDO 

 

 

Variáveis Independentes (de exposição e preditoras) 

 

• Sexo: masculino e feminino. Informação extraída do prontuário eletrônico. 

• Idade: considerando a idade em anos na data da cirurgia, estratificada nas 

seguintes faixas etárias: <50 anos; 50 – 63 anos; 64 - 79 anos e >79 anos. 

Informação extraída do prontuário eletrônico. 

• Classificação nutricional pelo Índice de massa corporal (IMC): considerando 

o peso e a altura na véspera do procedimento cirúrgico índice, registrado pela 

equipe de nutrição do hospital, estratificado em muito baixo peso (<16) e 

baixo peso (16 - 18,5); eutrófico baixo (18,6 – 22,9); eutrófico alto (23 – 24,9); 

pré-obeso (25,0 – 29,9); obeso grau I (30 – 34,9); e obeso grau II (35 – 39,9) 

e III (≥40,0). Informação extraída do prontuário eletrônico. 

• Estádio pós-operatório, extraído do relatório de anatomopatológico da peça 

cirúrgica registrado em prontuário, segundo a Classificação de Tumores 

Malignos TNM 06° Edição da União Internacional Contra o Câncer, UICC 

(86). 
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Quadro 2 - Estádio do câncer de reto segundo a classificação TNM 

 

 

• O procedimento cirúrgico foi classificado pelo nome do procedimento 

principal, a partir da definição da primeira cirurgia eletiva realizada com 

intenção curativa ou paliativa nos pacientes, durante o período estudado: 

 

Tabela 2 – Cirurgias realizadas de outubro de 2008 a dezembro de 2012 
Nome do procedimento Casuística apresentada 

Amputação abdominoperineal de reto 80 

Exenteração pélvica 18 

Retossigmoidectomia 307 

Total 405 

 

• Terapia neoadjuvante: sendo classificado como realizou quimioterapia e 

radioterapia neoadjuvante ou não. Informação extraída do atendimento 

ambulatorial, observando a completude de sessões de quimioterapia e 

radioterapia inicialmente prescritas. Em caso de interrupção de qualquer uma 

das modalidades de tratamento o paciente foi classificado como não tendo sido 

realizado tratamento neoadjuvante. 

• Intervalo de tempo entre a quimioterapia e/ou radioterapia neoadjuvante e a 

operação em semanas. O ponto de corte para o intervalo em semanas de 19,47 

foi determinado através do teste de Log-Rank (p = 0,92). Dado obtido através 

do cálculo do intervalo entre a data do registro da primeira sessão de 
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quimioterapia e/ou radioterapia e a data da realização da cirurgia. Informação 

extraída do prontuário eletrônico. 

 

 

Figura 1 - Ponto de corte para o Intervalo entre a terapia neoadjuvante e a cirurgia (Teste de Log-Rank). 

 

• Tipo de Anestesia: classificadas como geral ou combinada (peridural 

associada a anestesia geral). Informação obtida através da extração de relatório 

do prontuário eletrônico. 

• Via de acesso cirúrgico: classificadas como aberta; laparoscópica; e 

laparoscópica convertida para aberta. Informação obtida através da extração 

de relatório do prontuário eletrônico. 

• Classificação de comorbidades segundo a classificação de Estado Físico da 

Sociedade Americana de Anestesiologistas ASA. Informação extraída a partir 

da avaliação pré-operatória realizada pela equipe de Anestesiologia. 

 

Quadro 3 -  Classificação do Estado Físico pela ASA 
Estado físico Definição 

Classe I Paciente saudável  

Classe II Paciente que apresenta uma doença sistêmica leve 

Classe III Paciente com uma grave doença sistêmica 

Classe IV Paciente com uma grave doença sistêmica que ameaça a vida do paciente 

Classe V Paciente moribundo para o qual não se espera sobreviver sem o procedimento cirúrgico 

Classe VI Paciente em morte cerebral em procedimento visando à doação de órgãos 

 

• Tempo cirúrgico em minutos: a duração do procedimento cirúrgico em 

minutos. Informação obtida através da extração de relatório do prontuário 

eletrônico. O ponto de corte de 257,26 minutos para o tempo cirúrgico foi 

determinado através do teste de Log-Rank (p = 1,00). 
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Figura 2 - Ponto de corte para o Tempo Cirúrgico (Teste de Log-Rank). 

 

 

Variáveis Dependentes (de desfecho) 

 

• Tempo de permanência hospitalar pós-cirúrgica: considerado o tempo total de 

internação, incluindo enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) a 

serem contabilizados após a realização do procedimento cirúrgico. Informação 

obtida através da extração de relatório do prontuário eletrônico. O ponto de 

corte de 10,37 dias para a permanência hospitalar foi determinado através do 

teste de Log-Rank (p = 1,00). 

 

Figura 3 - Ponto de corte para a Permanência Hospitalar pós-operatória (Teste de Log-Rank). 
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• Utilização de UTI: considerado o uso de UTI após o procedimento cirúrgico. 

Informação extraída pela análise do período perioperatório no prontuário 

eletrônico. 

• Necessidade de reoperação cirúrgica: considerando conjuntamente todas a que 

ocorreram no período de 30 dias após o procedimento inicial. As reoperações 

deveriam estar necessariamente relacionadas a complicação da cirurgia inicial. 

Informação extraída pela análise do período perioperatório no prontuário 

eletrônico. 

• Complicação cirúrgica em até 30 dias: todo período pós-operatório do 

procedimento cirúrgico inicial foi analisado e classificado segundo critério de 

Clavien-Dindo (87). Informação extraída pela análise do período 

perioperatório no prontuário eletrônico. 

 

Quadro 4 - Classificação das Complicações Cirúrgicas segundo Clavien-Dindo (87) 

Grau Definição 

Grau I Qualquer desvio do curso operatório normal sem necessidade de tratamento farmacológico, cirúrgico, 
endoscópico ou de radiologia intervencionista. Terapêuticas permitidas: drogas tais como antieméticos, 

antipiréticos, analgésicos, diuréticos, eletrólitos e fisioterapia. Este grau inclui feridas operatórias drenadas a 

beira leito. 

Grau II Complicação que requer tratamento farmacológico outro que não incluído no Grau I. Este grau inclui 

transfusões sanguíneas e nutrição parenteral. 

Grau III 
 

      

     Grau IIIa 
     Grau IIIb 

Complicação que requer intervenção cirúrgica, endoscópica ou por radiologia intervencionista. 
 

Intervenção sem anestesia geral. 

Intervenção sob anestesia geral. 

Grau IV 
 

    

      
   

     Grau IVa 
     Grau IVb 

Complicação que oferece risco à vida do paciente (incluindo complicações do Sistema Nervoso Central – 
hemorragia cerebral, acidente vascular cerebral isquêmico, hemorrágica de subaracnóide, exclui acidente 

isquêmico transitório) que requerem internação em UTI. 

 
Disfunção de um órgão (inclui diálise). 

Disfunção de múltiplos órgãos. 

Grau V Morte do paciente. 

Sufixo “d” Se um paciente tem uma complicação no momento da alta hospitalar, adiciona-se um sufixo “d” no respectivo 

grau de complicação.  Este rótulo indica a necessidade de seguimento para avaliar integralmente a complicação. 
 

 

• Óbito precoce: considerado o óbito que ocorreu em decorrência do 

procedimento cirúrgico ou da evolução da doença em período menor ou igual 
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a 30 dias da data da cirurgia índice realizada. Informação extraída pela análise 

do período perioperatório no prontuário eletrônico. 

• Tempo cirúrgico: classificado como inferior ou igual a 257,26 minutos e 

superior a 257,26 minutos. Informação obtida através da extração de relatório 

do prontuário eletrônico. O ponto de corte de 257,26 minutos foi determinado 

através do teste de Log-Rank (p = 1,00). 

• Pagamento SUS: para esta variável tem-se a apresentação dos custos por 

paciente, com base no valor de pagamento SUS. Em caso de uma ou mais 

reoperações, a estimativa será a somatória dos valores de pagamento SUS, para 

fins de análise estatística. O ponto de corte de R$ 11.825,69 foi determinado 

através do teste de Log-Rank (p = 1,00). 

 

 

Figura 4 - Ponto de corte para o Valor de Pagamento SUS (Teste de Log-Rank). 

 

• Estimativa de custo hospitalar: foi baseado no relatório de custos hospitalares 

(mês de referência agosto de 2011). Em caso de uma ou mais reoperações, a 

estimativa será a somatória dos procedimentos realizados e das permanências 

hospitalares, para fins de análise estatística. O ponto de corte de R$ 13.304,73 

foi determinado através do teste de Log-Rank (p = 1,00).  
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Figura 5 -  Ponto de corte para a Permanência Hospitalar pós-operatória (Teste de Log-Rank). 

 

• O método de cálculo da estimativa de custo hospitalar por paciente é descrito 

a seguir:  

 

Equação 1 – Cálculo da Estimativa de Custo Hospitalar por Paciente 

Estimativa de 

custo 

hospitalar 

= 

 

(tempo de permanência na UTI * custo da diária de UTI incluindo rateio de materiais, medicamentos e 

exames) + (tempo de permanência em enfermaria no pós-cirúrgico * custo da diária de enfermaria 

cirúrgica incluindo rateio de materiais, medicamentos e exames) + (a duração do procedimento 

cirúrgico em horas * custo da hora cirúrgica incluindo rateio de materiais, medicamentos e exames) 

 

 

 

4.3  ESTATÍSTICA 

 

Análise Descritiva 

Para a estatística descritiva da amostra foi verificada a frequência de ocorrência 

das características de cada uma das seguintes variáveis categóricas: sexo; idade; índice 

de massa corpórea; estádio pós-operatório segundo a classificação de TNM; tipo de 

procedimento realizado na cirurgia inicial; risco cirúrgico segundo a classificação ASA; 

tipo de anestesia empregada; via de acesso cirúrgico; realização de tratamento 
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neoadjuvante; intervalo entre a terapia neoadjuvante e a cirurgia; tempo cirúrgico; 

necessidade de reoperação cirúrgica em 30 dias da cirurgia inicial; utilização de UTI no 

pós-operatório; permanência hospitalar no pós-operatório, ocorrência de óbito em 30 dias, 

ocorrência de complicação pós-operatória segundo a classificação de Clavien-Dindo. 

 

Análise Univariada 

Para a análise univariada foram realizados os testes de Fisher nas variáveis 

categóricas. Entretanto, para a variável complicações pós-operatórias segundo 

classificação de Clavien-Dindo foi realizado os testes de Fisher ou Qui-quadrado. 

Foi realizado o teste de Log-Rank, a fim de determinar os pontos de corte das 

seguintes variáveis contínuas, a saber: intervalo entre a terapia neoadjuvante e a cirurgia 

em semanas, tempo de permanência hospitalar e o tempo cirúrgico em minutos, custo 

total da internação em reais e valor total de pagamento SUS com intuito de torná-las 

variáveis categóricas.  

 

Análise Multivariada 

Durante a análise multivariada, as variáveis dependentes categóricas foram 

analisadas através de Regressão Logística com ajustamento para as seguintes variáveis 

independentes, uma vez que estas variáveis apresentaram influência nos desfechos de 

interesse por ocasião da revisão de literatura:  

• Sexo; 

• Idade; 

• Índice de Massa Corpórea; 

• Estádio TNM segundo a classificação AJCC; 

• Procedimento realizado; 

• Escore ASA; 

• Via de acesso cirúrgico; 

• Realização de QRT neoadjuvante; 
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• Intervalo entre a neoadjuvância e a cirurgia; 

• Tempo cirúrgico. 

A validação interna do modelo de Regressão Logística foi realizada através da 

técnica de bootstrap para 1.000 amostras (88).  

Os dados obtidos dos prontuários médicos foram compilados em uma planilha 

Excel e analisados através de testes bicaudais, considerando significância estatística para 

valores de um p < 0,05. Todas as análises foram realizadas utilizando o software 

estatístico IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 24. 
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5 RESULTADOS  

 

 

5.1  ANÁLISE DESCRITIVA DA AMOSTRA 
 

O diagrama de fluxo da seleção da casuística está exposto a seguir:  

 

Figura 3 

 

Candidatos à elegibilidade  

 n = 648 

Procedimentos cirúrgicos eletivos para tratamento de 

câncer retal em regime de internação hospitalar 

realizados pela equipe de Cirurgia do Aparelho 

Digestivo no período de 01 de Outubro de 2008 a 31 

de Dezembro de 2012. n = 648 

EXCLUÍDOS (n = 243) 

1) INELIGIBILIDADE (n = 243) 

 - Procedimentos cujo diagnóstico primário não era de tumor 

maligno de reto     n = 227 

 - Procedimentos cuja proposta cirúrgica foi modificada durante 

o ato cirúrgico   n = 02 

 - Procedimentos para os quais não foi possível determinar qual 

cirurgia foi executada   n = 07 

 - Procedimentos cujo seguimento resultou em transferência 

externa/ sem informação    n = 06 

 - Caso cuja complicação ocorreu fora do período especificado 

para o estudo    n = 01 

Total de procedimentos 

recrutados  

 n = 405 

NÃO AVALIADOS PARA 

ELEGIBILIDADE: 

- Recusa participação: não se aplica 

PERDA DO SEGUIMENTO:  

Não se aplica 

DADOS DISPÓNÍVEIS PARA ANÁLISE 

 

 - Informação sobre óbito intrahospitalar    n = 405 

 - Sexo        n = 405 

 - Idade        n = 405 

 - Índice de Massa Corpórea      n = 386 

 - Estadiamento segundo a classificação TNM     n = 386 

 - Procedimento realizado      n = 405 

 - Informação sobre reoperação cirúrgica    n = 405 

 - Duração do procedimento cirúrgico     n = 405 

 - Classificação de Estado Físico ASA     n = 405 

 - Tipo de anestesia realizada                                      n = 404 

 - Via de acesso da cirurgia                                n = 397 

 - Informação sobre permanência em UTI    n = 405  

 - Permanência enfermaria      n = 405  

 - Estimativa total de custo, incluindo reoperações   n = 403 

 - Pagamento SUS        n = 400 

 - Informação sobre a realização de QRT    n = 402 

 - Informação sobre intervalo em semanas entre a QRT e a cirurgia  n = 394  

 - Classificação de complicação segundo Clavien-Dindo   n = 405 
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Foram considerados recrutados 405 pacientes no período de 01 de outubro de 2008 

a 31 de dezembro de 2012. Nas tabelas 3 e 4 são apresentados os dados demográficos, 

características clínicas, dados cirúrgicos, dados sobre tratamento neoadjuvante e dados 

sobre o desfecho pós-operatório dos pacientes. 

Tabela 3 –Características clínicas dos pacientes submetidos a tratamento cirúrgico entre out 2008 a 

31 dez 2012 
Variável (n) Categorias Frequência (%) 

   
Sexo (405) Feminino 193 (47,6) 

 Masculino 212 (52,4) 

   
Idade (405) Abaixo de 50 anos  67 (16,5) 

 50-63 anos 165 (40,7) 

 64-79 anos 142 (35,1) 
 Acima de 79 anos 31 (7,7) 

   

Índice de Massa Corpórea (386) Muito Baixo Peso e Baixo Peso 19 (4,9) 
 Eutrófico Baixo 118 (30,6) 

 Eutrófico Alto 57 (14,8) 

 Pré-obeso 134 (34,7) 
 Obeso Classe I 46 (11,9) 

 Obeso Classe II e Obeso Classe III 12 (3,1) 

   
Estádio pós-operatório pTNM (386) Resposta completa pós-neoadjuvância 41 (10,6) 

 In situ 7 (1,8) 

 I 80 (20,7) 
 IIA 78 (20,2) 

 IIB 8 (2,1) 

 IIC 15 (3,9) 
 IIIA 25 (6,5) 

 IIIB 62 (16,1) 

 IIIC 12 (3,1) 

 IVA 38 (9,8) 

 IVB 16 (4,1) 

 Não classificável 3 (0,8) 
 Resposta completa à mucosectomia 1 (0,3) 

   

   
Procedimento (405) Retossigmoidectomia 307 (75,8) 

 Amputação abdominoperineal 80 (19,7) 

 Exenteração pélvica 18 (4,5) 
   

   

Estado Físico segundo ASA  I 28 (6,9) 
(405) II 318 (78,5) 

 III 59 (14,6) 
   

Tipo de Anestesia (404) Combinada 343 (84,9) 

 Geral 61 (15,1) 
   

   

Via de acesso cirúrgico (397) Aberta 237 (59,7) 
 Laparoscópica 89 (22,4) 

 Laparoscópica Aberta 71 (17,9) 

   
Tratamento adjuvante (402) Não fez QT + RT neoadjuvante  138 (34,3) 

 QT + RT neoadjuvante 264 (65,7) 

   
Intervalo em semanas entre o tratamento 

neoadjuvante e o tratamento cirúrgico (259) 

Superior ou igual a 19,47 semanas 159 (61,4) 

Inferior a 19,47 semanas 100 (38,6) 

   
Tempo Cirúrgico (405) Inferior ou igual a 257,27 minutos 146 (36) 

 Superior a 257,27 minutos 259 (64) 

   
Reoperação (405) Não 386 (95,3) 

 Sim 19 (4,7) 
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Utilização da UTI (405) Não 202 (49,9) 

 Sim 203 (50,1) 

   
Permanência Hospitalar Total (405) Superior ou igual a 10,37 dias 120 (29,6) 

 Inferior a 10,37 dias  285 (70,4) 

   
Clavien-Dindo (405) 0 84 (20,7) 

 I 93 (23,0) 

 II 190 (46,9) 
 IIIA 6 (1,5) 

 IIIB 12 (3,0) 

 IV 9 (2,2) 
 IVA 2 (0,5) 

 V 9 (2,2) 

   

Custo total da internação (403) 
Inferior ou igual a R$13.304,73 reais 116 (28,78) 

Superior a R$13.304,73 reais 287 (71,22) 

   

Valor de pagamento SUS (400) 
Inferior a R$11.825,69 reais 378 (94,5) 

Superior ou igual a R$11.825,69 reais 22 (5,5) 

   

 

Tabela 4 – Características clínicas (medianas e interquartis 25-75) dos pacientes submetidos a 

cirurgias entre out 2008 a dez 2012 

Variável (n) Mediana (Q25 - Q75) 

Idade em anos (405) 62,0 (54 - 70) 

Índice de Massa Corpórea (386) 24,9 (22 - 28) 

Intervalo em semanas entre a QRT neoadjuvante e a cirurgia (259) -21,6 (-30 - -18) 

Tempo cirúrgico (405) 285 (225 - 365) 

Permanência na UTI (405) 0,5 (0 - 2) 

Permanência total (405) 8,1 (6 - 11) 

Permanência pós-operatória na enfermaria (405) 7,0 (5 - 9) 

Custo total da internação em reais (403) R$17.640,21 (12.523 – 24.780) 

Valor de pagamento SUS em reais (400) R$ 8.459,80 (8.460 – 9.565) 
   

 

Em relação aos dados demográficos, observa-se que a maioria dos pacientes 

pertenciam ao sexo masculino (52,4%). A faixa etária compreendeu desde pacientes com 

23 anos até pacientes com 90 anos, sendo a média de idade de 61,4 anos, com desvio 

padrão de ±12,6 anos. Em relação ao Índice de Massa Corpórea (IMC), os pacientes 

variaram de 14,5 a 42,8, sendo a média de IMC 25,2, com desvio padrão de ±4,7 kg por 

m2. 

Quanto às características clínicas, a maioria dos pacientes encontrava-se em 

estádio pTNM pós-operatório I e IIA com 20,7% e 20,2%, respectivamente. Em relação 

à classificação de Estado Físico da Sociedade Americana de Anestesiologistas, a maioria 

dos pacientes foi classificada como ASA II em 78,5% dos casos.  
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Quanto aos dados cirúrgicos, a maioria dos pacientes realizaram 

retossigmoidectomia e anestesia combinada (geral associada com epidural) com 75,8% e 

84,7% respectivamente, sendo que a via de acesso na maioria dos casos foi aberta 

(59,7%). O tempo médio das operações foi de 315,3 minutos com desvio padrão de 

±131,1 minutos. 

Em relação ao tratamento neoadjuvante, a maioria dos pacientes realizou 

tratamento neoadjuvante com quimioterapia e radioterapia (65,7%). Quando analisado o 

intervalo em semanas entre início da neoadjuvância e a cirurgia, tem-se que o intervalo 

médio foi de 26,1 semanas, com desvio padrão de ±12,3 semanas. 

Quanto aos dados sobre o desfecho pós-operatório dos pacientes têm-se que a 

maioria dos pacientes não foi submetida à reoperação cirúrgica em 30 dias (95,3%). 

Praticamente metade dos pacientes (50,1%) utilizou a unidade de terapia intensiva (UTI) 

no pós-operatório, com média de permanência de 1,63 dias e desvio padrão de ±3,16 

dias. A maior parte dos pacientes apresentou algum grau de complicação no pós-

operatório, segundo a classificação de Clavien-Dindo, sendo que a complicação mais 

comum foi a de grau II (46,9%).  

A média de permanência dos pacientes no pós-operatório foi de 9,65 dias, com 

desvio padrão de ±5,32 dias. 

Em relação aos desfechos de custos, a média de gastos de internação por paciente 

foi de R$ 21.337,67 reais, com desvio padrão de ±14.300,28 reais. Em relação ao valor 

de faturamento SUS, para a mesma amostra de pacientes, o valor médio de pagamento 

seria de R$ 9.125,52, com desvio padrão de ±1.880,79 reais. 

Quando estratificamos o desfecho de custo total de internação e valor de 

pagamento SUS por tipo de procedimento realizado, tem-se que a mediana dos custos 

para a internação de retossigmoidectomia é de R$ 16.737,59 enquanto o valor de 

pagamento SUS é de R$ 8.723,10. A mediana do custo de internação é 92% maior que a 

mediana do pagamento SUS para procedimentos de retossigmoidectomia. 

Esta diferença nos valores entre o custo de internação e o de pagamento SUS 

aumenta para 167% quando se compara as medianas do custo de internação e do valor de 

pagamento para os procedimentos de amputação abdominoperineal (R$19.803,92 versus 
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R$7.403,58) e 195% quando se compara as medianas do custo de internação e do valor 

de pagamento para os procedimentos de exenteração pélvica (R$35.030,68 versus 

R$11.888,19). 

 

 

5.2 ANÁLISE UNIVARIADA 

5.2.1. Análise da mortalidade em 30 dias 

Cinco pacientes evoluíram a óbito nos primeiros 30 dias de pós-operatório na 

amostra populacional estudada. Na tabela 5 tem-se a análise univariada das variáveis 

categóricas para o desfecho mortalidade em 30 dias.  

Tabela 5  - Análise univariada das variáveis para associação com mortalidade em 30 dias 
  Mortalidade em 30 dias 

  n (%) p¥ 

    

Sexo Feminino (n = 192) 3 (1,6) 0,67 

 Masculino (n = 212) 2 (0,9)  

    

Idade Abaixo de 50 anos (n = 67) 0 (0) 0,01 

 50-63 anos (n = 165) 0 (0)  

 64-79 anos (n = 142) 3 (2,1)  

 Acima de 79 anos (n = 30) 2 (6,7)  

    

Classificação IMC  Muito Baixo Peso e Baixo Peso (n = 19) 1 (5,3) 0,17 

 Eutrófico Baixo (n = 118) 2 (1,7)  

 Eutrófico Alto (n = 56) 1 (1,8)  

 Pré-obeso (n = 134) 0 (0)  

 Obeso Classe I (n = 46) 0 (0)  

 Obeso Classe II e III (n = 12) 0 (0)  

    

Procedimento  Retossigmoidectomia (n = 306) 4 (1,3) 1,00 

 Amputação Abdominoperineal (n = 80) 1 (1,3)  

 Exenteração Pélvica (n = 18) 0 (0) 

 

 

    

ASA I (n = 28) 0 (0) 0,29 

 II (n = 317) 3 (0,9)  

 III (n = 59) 2 (3,4)  

    

Tipo de anestesia Geral (n = 60) 1 (1,7) 0,56 

 Combinada (n = 343) 4 (1,2)  

    

Via acesso Aberta (n = 237) 3 (1,3) 0,63 

 Laparoscópica (n = 89) 0 (0)  

 Laparoscópica Aberta (n = 70) 1 (1,4)  

    

Tratamento Neoadjuvante Não fez QT + RT Neoadjuvante (n = 137) 4(2,9) 0,05 

QT + RT Neoadjuvante (n = 264) 1 (0,4)  

    

Intervalo em semanas entre a QRT e 

o tratamento cirúrgico 

Superior ou igual a 19,47 semanas (n = 159) 1(0,6) 1,00 

Inferior a 19,47 semanas (n = 100) 0(0)  

    

Tempo cirúrgico Inferior ou igual a 257,27 minutos (n = 145) 4 (2,8) 0,06 

 Superior a 257,27 minutos (n =259) 1 (0,4)  
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¥ Teste de Fisher 

Observa-se que, dentre as variáveis analisadas no estudo, idade e tratamento 

neoadjuvante (quimioterapia e radioterapia) apresentaram diferenças.  A mortalidade em 

30 dias de pós-operatório foi maior em pacientes mais idosos (p = 0,01), nos que não 

realizaram quimiorradioterapia neoadjuvante (p = 0,05).  

Não houve associação entre sexo, IMC, procedimento realizado, ASA, tipo de 

anestesia, via de acesso cirúrgico, intervalo entre a neoadjuvância e a cirurgia e tempo 

cirúrgico para a ocorrência de mortalidade em 30 dias (p > 0,05). 

 

5.2.3.  Análise de reoperação em 30 dias 

Dezenove pacientes necessitaram de reoperação cirúrgica nos primeiros 30 dias 

de pós-operatório na amostra populacional estudada. Na tabela 06 tem-se a análise 

univariada o desfecho reoperação em 30 dias. 

Tabela 6 - Análise univariada das variáveis para associação com reoperação em 30 dias 

  Reoperação em 30 dias 

  n (%) p¥ 

    

Sexo Feminino (n=193) 10 (5,2) 0,82 
 Masculino (n=212) 9 (4,2)  

    

Idade Abaixo de 50 anos (n = 67) 3 (4,5) 0,45 

 50-63 anos (n = 165) 5 (3)  

 64-79 anos (n = 142) 9 (6,3)  

 Acima de 79 anos (n = 31) 2 (6,5)  

    

Classificação IMC  Muito Baixo Peso e Baixo Peso (n=19) 1 (5,3) 0,99 

 Eutrófico Baixo (n=118) 7 (5,9)  
 Eutrófico Alto (n=57) 3 (5,3)  

 Pré-obeso (n=134) 6 (4,5)  

 Obeso Classe I (n=46) 2 (4,3)  
 Obeso Classe II e III (n=12) 0 (0)  

    

Estádio In Situ e Resposta Completa (n=49) 2 (4,1) 0,31 

 I (n=80) 6 (7,5)  

 IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC (n=200) 6 (3,0)  

 IVA, IVB (n=54) 1 (1,9)  
    

Procedimento Retossigmoidectomia (n=307) 10 (3,3) 0,02 

 Amputação Abdominoperineal (n=80) 6 (7,5)  
 Exenteração pélvica (n=18) 3 (16,7)  

    

ASA I (n=28) 1 (3,6) 0,10 
 II (n=318) 12 (3,8)  

 III (n=59) 6 (10,2)  

    
Tipo de Anestesia Combinada (n=343) 18 (5,2) 0,33 

 Geral (n=61) 1 (1,6)  
    

Via acesso Aberta (n=237) 15 (6,3) 0,26 
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 Laparoscópica (n=89) 2 (2,2)  

 Laparoscópica Aberta (n=71) 2 (2,8)  

    
Tratamento Neoadjuvante QT + RT Neoadjuvante (n=264) 13 (4,9) 0,62 

 Não realizou QT + RT Neoadjuvante (n=138) 5 (3,6)  

    
Intervalo em semanas entre a 

Neoadjuvância e a Cirurgia 

Superior ou igual a 19,47 semanas (n = 159) 8 (5) 1,00 

Inferior a 19,47 semanas (n = 100) 5 (5)  

    
Tempo cirúrgico Inferior ou igual a 257,27 minutos (n = 145) 7 (4,8) 1,00 

 Superior a 257,27 minutos (n =259) 12 (4,6)  

    

¥ Teste de Fisher 

Observa-se que, dentre as variáveis analisadas no estudo, a única que apresentou 

diferença foi o procedimento cirúrgico realizado.  A reoperação em 30 dias do pós-

operatório foi maior em pacientes que realizaram cirurgias mais agressivas tais como 

amputação abdominoperineal e exenteração pélvica (p = 0,02). 

Não houve associação entre sexo, idade, IMC, estádio TNM, ASA, tipo de 

anestesia, via de acesso cirúrgico, tratamento neoadjuvante, intervalo entre a 

neoadjuvância e a cirurgia e duração da cirurgia para a ocorrência de reoperação cirúrgica 

em 30 dias (p > 0,05). 

 

5.2.5.  Análise de internação na UTI 

Duzentos e três pacientes utilizaram a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) durante 

o período pós-operatório na amostra populacional estudada. Na tabela 07 tem-se a análise 

univariada para utilização de UTI durante o período pós-operatório. 

Tabela 7 - Análise univariada das variáveis para associação de ocorrência de utilização de UTI 
  Utilização de UTI 

  n (%) p¥ 

    

Sexo Feminino (n = 193) 87 (45,1) 0,06 
 Masculino (n = 212) 116 (54,7)  

    

Idade Abaixo de 50 anos (n = 67) 20 (29,9) < 0,001 

 50-63 anos (n = 165) 71 (43)  

 64-79 anos (n = 142) 85 (59,9)  

 Acima de 79 anos (n = 31) 27 (87,1)  

    

Classificação IMC Muito Baixo Peso e Baixo Peso (n = 19) 8 (42,1) 0,67 

 Eutrófico Baixo (n = 118) 62 (52,5)  
 Eutrófico Alto (n = 57) 28 (49,1)  

 Pré-obeso (n = 134) 61 (45,5)  

 Obeso Classe I (n = 46) 21 (45,7)  
 Obeso Classe II e III (n = 12) 8 (66,7)  

    

Estádio In Situ e Resposta Completa (n = 49) 20 (40,8) 0,63 
 I (n = 80) 39 (48,8)  

 IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC (n = 200) 98 (49)  
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 IVA, IVB (n = 54) 29 (53,7)  

    

    
Procedimento Retossigmoidectomia (n = 307) 135 (44) < 0,001 

 Amputação Abdominoperineal (n = 80) 52 (65)  

 Exenteração pélvica (n = 18) 16 (88,9)  
    

ASA I (n = 28) 9 (32,1) < 0,001 

 II (n = 318) 150 (47,2)  
 III (n = 59) 44 (74,6)  

    

Tipo de Anestesia Combinada (n = 343) 160 (46,6) 0,001 

 Geral (n = 61) 43 (70,5)  

    

    
Via acesso Aberta (n = 237) 125 (52,7) 0,05 

 Laparoscópica (n = 89) 31 (34,8)  

 Laparoscópica Aberta (n = 71) 41 (57,7)  
    

Tratamento Neoadjuvante QT + RT neoadjuvante (n = 264) 120 (45,5) 0,02 

 Não realizou tratamento neoadjuvante (n = 138) 81 (58,7)  
    

Intervalo em semanas entre a 

Neoadjuvância e a Cirurgia 

Superior ou igual a 19,47 semanas (n = 159) 80 (50,3) 0,02 

Inferior a 19,47 semanas (n = 100) 35 (35)  
    

Tempo cirúrgico Inferior ou igual a 257,27 minutos (n = 146) 59 (40,4)  0,004 

 Superior a 257,27 minutos (n =259) 144 (55,6)  
    

¥ Teste de Fisher 

Observa-se que, dentre as variáveis analisadas no estudo, idade, procedimento, 

classificação ASA, tipo de anestesia, via de acesso, tratamento neoadjuvante 

(quimioterapia e radioterapia), intervalo entre a neoadjuvância e a cirurgia e o tempo de 

duração da cirurgia apresentaram diferenças.  A utilização de UTI durante o período pós-

operatório foi maior em pacientes mais idosos (p < 0,001); nos pacientes submetidos a 

procedimentos mais agressivos como amputação abdominoperineal e exenteração pélvica 

(p < 0,001); nos pacientes ASA III principalmente (p < 0,001); nos pacientes que foram 

submetidos à anestesia geral isolada (p = 0,001); nos pacientes submetidos à cirurgia 

aberta e aqueles submetidos à cirurgia laparoscópica com conversão para aberta (p = 

0,05); nos pacientes que não realizaram esquema de quimiorradioterapia neoadjuvante (p 

= 0,02); nos pacientes cujo o intervalo entre a quimiorradioterapia e a cirurgia foi superior 

a 19,5 semanas (p = 0,02)  e em pacientes cujo tempo cirúrgico foi superior a 257,3 

minutos (p = 0,004). 

Não houve associação entre sexo, IMC e Estádio TNM para a ocorrência de 

utilização de UTI no pós-operatório (p > 0,05).  

 

5.2.6.  Análise de ocorrência de complicações cirúrgicas segundo a classificação de 

Clavien-Dindo 
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Duzentos e vinte e oito pacientes apresentaram algum grau de complicação igual 

ou maior a II em até 30 dias do pós-operatório segundo a classificação de Clavien-Dindo 

na amostra populacional estudada. Na tabela 8 tem-se a análise univariada para o desfecho 

complicação segundo a classificação de Clavien-Dindo. 

Tabela 8 - Análise univariada para associação de complicações cirúrgicas segundo a classificação de Clavien-

Dindo 

    Clavien-Dindo  

    0 - I n (%) II - IIIA n (%) IIIB - V n (%) p 

      
Sexo  Feminino (n = 193) 92(47,7) 83(43,0) 18(9,3) 0,11* 

  Masculino (n = 212) 85(40,1) 113(53,3) 14(6,6)  
      

Idade Abaixo de 50 anos (n = 67) 38(56,7) 28(41,8) 1(1,5) 0,001¥ 

 50-63 anos (n = 165) 79(47,9) 77(46,7) 9(5,5)  

 64-79 anos (n = 142) 52(36,6) 75(52,8) 15(10,6)  

 Acima de 79 anos (n = 31) 8(25,8) 16(51,6) 7(22,6)  
      
Classificação  

IMC  

 Muito Baixo Peso e Baixo Peso (n = 19) 8(42,1) 9(47,4) 2(10,5) 0,62¥ 

 Eutrófico Baixo (n = 118) 43(36,4) 64(54,2) 11(9,3)  

  Eutrófico Alto (n = 57) 28(49,1) 23(40,4) 6(10,5)  

  Pré-obeso (n = 134) 65(48,5) 61(45,5) 8(6)  

  Obeso Classe I (n = 46) 22(47,8) 21(45,7) 3(6,5)  

  Obeso Classe II e Obeso Classe III (n = 12) 3(25) 8(66,7) 1(8,3)  
      
Estádio  

TNM 

 In Situ e Resposta Completa (n = 49) 22(44,9) 24(49) 3(6,1) 0,71¥ 

 I (n = 80) 32(40) 42(52,5) 6(7,5)  

  IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC (n = 200) 96(48) 91(45,5) 13(6,5)  

  IVA, IVB (n = 54) 24(44,4) 29(53,7) 1(1,9)  
      
Procedimento  Retossigmoidectomia (n = 307) 150(48,9) 134(43,6) 23(7,5) 0,001* 

  Amputação Abdominoperineal (n = 80) 24(30,0) 51(63,8) 5(6,3)  

  Exenteração pélvica (n = 18) 3(16,7) 11(61,1) 4(22,2)  
      
ASA  I (n = 28) 15(53,6) 13(46,4) 0(0) 0,35* 

  II (n = 318) 136(42,8) 157(49,4) 25(7,9)  

  III (n = 59) 26(44,1) 26(44,1) 7(11,9)  
      
Tipo de Anestesia  Combinada (n = 343) 148(43,1) 167(48,7) 28(8,2) 0,91* 

  Geral (n = 61) 28(45,9) 29(47,5) 4(6,6)  
            
Via acesso  Aberta (n = 237) 93(39,2) 125(52,7) 19(8,0) 0,06* 

  Laparoscópica (n = 89) 51(57,3) 32(36,0) 6(6,7)  

  Laparoscópica Aberta (n = 71) 29(40,8) 36(50,7) 6(8,5)  
      
Tratamento Neoadjuvante  QT + RT NEOADJUVANTE (n = 264) 117(44,3) 130(44,2) 17(6,4) 0,43* 

 Não realizou tratamento neoadjuvante (n = 138) 59(42,8) 65(47,1) 14(10,1)  
      
Intervalo em semanas entre 

a Neoadjuvância e   a 
Cirurgia. 

Superior ou igual a 19,47 semanas (n = 159) 58(36,5) 90(56,6) 11(6,9) 0,04* 

Inferior 19,47 semanas (n = 100) 
57(57) 37(37) 6(6) 

 

      
Tempo cirúrgico Inferior ou igual a 257,27 minutos (n = 146) 77(52,7) 54(37,0) 15(10,3) 0,002* 

 Superior a 257,27 minutos (n =259) 100(38,6) 142(54,8) 17(6,6)  

        

¥ Teste de Qui-Quadrado 

* Teste de Fisher 

 

Observa-se que, dentre as variáveis analisadas no estudo, as variáveis idade, 

procedimento realizado, intervalo entre a neoadjuvância e a cirurgia e tempo cirúrgico 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas.  A ocorrência de complicações 

mais graves durante o período pós-operatório foi maior em pacientes idosos (p < 0,001); 

em pacientes que realizaram amputação abdominoperineal e exenteração pélvica (p = 

0,001); em pacientes cujo intervalo entre a QRT e a cirurgia foi superior a 19,47 semanas 

(p = 0,04) e em pacientes cujo o tempo cirúrgico foi superior a 257,27 minutos (p = 0,002).  
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Não houve associação entre sexo, IMC, Estadiamento, ASA, tipo de anestesia, via 

de acesso cirúrgico e tratamento neoadjuvante.  

 

5.2.8.  Análise de tempo de internação hospitalar pós-operatória 

 

Cento e vinte pacientes apresentaram tempo de permanência hospitalar pós-

cirúrgico superior a 10,37 dias na amostra populacional estudada. Na tabela 9 tem-se a 

análise univariada para o desfecho permanência hospitalar pós-operatória superior a 

10,37 dias. 

 

Tabela 9 - Análise univariada das variáveis categóricas para associação de maior tempo de permanência 

hospitalar pós-operatória 

    

Permanência hospitalar pós-operatória 

superior a 10,37 dias 

    n (%) p¥     
Sexo Feminino (n = 193) 48 (24,9) 0,05 

 Masculino (n = 212) 72 (33,9)  
    
Idade Abaixo de 50 anos (n = 67) 14 (20,9)   

50-63 anos (n = 165) 43 (26,1) 0,005 

 64-79 anos (n = 142) 46 (32,4)  

 Acima de 79 anos (n = 31) 17 (54,8)  
    
Classificação IMC  Muito Baixo Peso e Baixo Peso (n =19) 4 (21,1) 0,45 

 Eutrófico Baixo (n = 118) 40 (33,9)  

 Eutrófico Alto (n = 57) 19 (33,3)  

 Pré-obeso (n = 134) 36 (26,9)  

 Obeso Classe I (n = 46) 10 (21,7)  

 Obeso Classe II e Obeso Classe III (n=12) 5 (41,7)  
    
Estádio TNM In Situ e Resposta Completa (n = 49) 17 (34,7) 0,65 

 I (n = 80) 23 (28,8)  

 IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC (n = 200) 52 (26)  

 IVA, IVB (n = 54) 14 (25,9)  
    
Procedimento  Retossigmoidectomia (n = 307) 87 (28,3) 0,003 

 Amputação abdominoperineal (n = 80) 21 (26,3)  

 

Exenteração pélvica (n = 18) 12 (66,7) 

 
 

    
ASA I (n = 28) 6 (21,4) 0,03 

 II (n = 318) 88 (27,7)  

 III (n = 59) 26 (44,1)  
    
Tipo de Anestesia Combinada (n = 343) 105 (30,6) 0,37 

 Geral (n = 61) 15 (24,6)  
        
Via acesso Aberta (n = 237) 79 (33,3) 0,11 

 Laparoscópica (n = 89) 20 (22,5)  

 Laparoscópica Aberta (n = 71) 18 (25,4)  
    
Tratamento Neoadjuvante QT + RT NEOADJUVANTE (n = 264) 71 (26,9) 0,11 

 Não realizou QT + RT neoadjuvante (n = 138) 48 (34,8)  
    
Intervalo em semanas entre a 

Neoadjuvância e a Cirurgia. 

Superior ou igual a 19,47 semanas (n = 159) 43 (27) 0,66 

Inferior 19,47 semanas (n = 100) 24 (24) 
 

    
Tempo Cirúrgico Inferior ou igual a 257,27 minutos (n = 146) 39 (26,7)  0,36 

 Superior a 257,27 minutos (n =259) 81 (31,3)  

        
¥ Teste de Fisher 

 

Observa-se que, dentre as variáveis analisadas no estudo, sexo, idade, 

procedimento, e ASA apresentaram diferenças estatisticamente significativas.  O maior 

tempo de permanência hospitalar pós-operatória ocorreu em pacientes do sexo masculino 
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(p = 0,05); que possuíam mais de 79 anos (p = 0,01); que realizaram exenteração pélvica 

(p = 0,003); e nos pacientes com classificação de estado físico ASA III (p = 0,03).  

 

Não houve associação entre IMC, Estádio TNM, tipo de anestesia, via de acesso 

cirúrgico, tratamento neoadjuvante e intervalo entre terapia neoadjuvante e cirurgia e 

tempo cirúrgico para um tempo de internação hospitalar pós-operatório superior a 10,37 

dias. 

 

5.2.9. Análise do Tempo Cirúrgico 

 

Duzentos e cinquenta e nove pacientes apresentaram tempo cirúrgico superior a 

257,26 minutos na amostra populacional estudada. Na tabela 10 tem-se a análise 

univariada para o tempo cirúrgico superior a 257,26 minutos. 

Tabela 10 - Análise univariada para associação de maior tempo cirúrgico 

    

Tempo cirúrgico superior a 257,26 

minutos 

    n (%) p¥     
Sexo Feminino (n = 193) 119 (61,6) 0,41 

 Masculino (n = 212) 140 (66)  
    
Idade Abaixo de 50 anos (n = 67) 47 (70,2)   

50-63 anos (n = 165) 117 (70,9) <0,001 

 64-79 anos (n = 142) 84 (59,2)  

 Acima de 79 anos (n = 31) 11 (35,5)  
    
Classificação IMC  Muito Baixo Peso e Baixo Peso (n =19) 9 (47,4) 0,31 

 Eutrófico Baixo (n = 118) 71 (60,2)  

 Eutrófico Alto (n = 57) 38 (66,7)  

 Pré-obeso (n = 135) 85 (63)  

 Obeso Classe I (n = 45) 32 (71,1)  

 Obeso Classe II e Obeso Classe III (n=12) 10 (83,3)  
    
Estádio TNM In Situ e Resposta Completa (n = 49) 34 (69,4) 0,71 

 I (n = 80) 52 (65)  

 IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC (n = 200) 126 (63)  

 IVA, IVB (n = 54) 38 (70,4)  
    
Procedimento  Retossigmoidectomia (n = 307) 184 (59,9) 0,002 

 Amputação abdominoperineal (n = 80) 58 (72,5)  

 

Exenteração pélvica (n = 18) 17 (94,4) 

 
 

    
ASA I (n = 28) 19 (67,9) 0,15 

 II (n = 318) 209 (65,7)  

 III (n = 59) 31 (52,5)  
    
Tipo de Anestesia Combinada (n = 343) 217 (63,3) 0,67 

 Geral (n = 61) 41 (67,2)  
        
Via acesso Aberta (n = 237) 131 (55,3) <0,001 

 Laparoscópica (n = 89) 62 (69,7)  

 Laparoscópica Aberta (n = 71) 61 (85,9)  
    
Tratamento Neoadjuvante QT + RT NEOADJUVANTE (n = 264) 183 (69,3) 0,004 

 Não realizou QT + RT neoadjuvante (n = 138) 75 (54,3)  
    
Intervalo em semanas entre a 

Neoadjuvância e a Cirurgia. 

Superior ou igual a 19,47 semanas (n = 159) 116 (73) 0,06 

Inferior a 19,47 semanas (n = 100) 61 (61) 
 

        
¥ Teste de Fisher 
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Observa-se que, dentre as variáveis analisadas no estudo, as variáveis idade, 

procedimento, via de acesso e tratamento neoadjuvante apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas.  O maior tempo cirúrgico ocorreu em pacientes mais 

novos (p < 0,001); nos submetidos a procedimentos mais agressivos como amputação 

abdominoperineal e exenteração pélvica (p = 0,002); em pacientes submetidos a cirurgias 

laparoscópicas e laparoscópicas com transição para abertas (p < 0,001); e em pacientes 

que realizaram QRT neoadjuvante (p = 0,004).   

 

5.2.10. Análise de ocorrência de custo de internação total superior a R$ 13.304,73 reais 

 

Duzentos e oitenta e sete pacientes apresentaram custo total de internação superior 

a R$ 13.304,73 reais na amostra populacional estudada. Na tabela 11 tem-se a análise 

univariada para o desfecho custo total de internação. 

 

Tabela 11 - Análise univariada das variáveis categóricas para associação de maior custo total de internação 

    

Custo total de internação superior a R$ 

13.304,73 

    n (%) p¥     
Sexo Feminino (n = 193) 127 (65,8) 0,03 

 Masculino (n = 210) 160 (76,2)  
    
Idade Abaixo de 50 anos (n = 67) 42 (62,7)   

50-63 anos (n = 164) 110 (67,1) 0,02 

 64-79 anos (n = 141) 108 (76,6)  

 Acima de 79 anos (n = 31) 27 (87,1)  
    
Classificação IMC  Muito Baixo Peso e Baixo Peso (n =19) 8 (42,11) 0,04 

 Eutrófico Baixo (n = 118) 89 (75,4)  

 Eutrófico Alto (n = 57) 42 (73,7)  

 Pré-obeso (n = 133) 89 (66,9)  

 Obeso Classe I (n = 46) 31 (67,4)  

 Obeso Classe II e Obeso Classe III (n=12) 11 (91,7)  
    
Estádio TNM In Situ e Resposta Completa (n = 49) 37 (75,5) 0,73 

 I (n = 80) 54 (67,5)  

 IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC (n = 198) 138 (69,7)  

 IVA, IVB (n = 54) 40 (74,1)  
    
Procedimento  Retossigmoidectomia (n = 307) 204 (66,4) < 0,001 

 Amputação abdominoperineal (n = 78) 66 (84,6)  

 

Exenteração pélvica (n = 18) 17 (94,4) 

 
 

    
ASA I (n = 28) 20 (71,4) 0,04 

 II (n = 316) 217 (68,7)  

 III (n = 59) 50 (84,5)  
    
Tipo de Anestesia Combinada (n = 342) 237 (69,3) 0,06 

 Geral (n = 60) 49 (81,7)  
        
Via acesso Aberta (n = 235) 178 (75,7) 0,001 

 Laparoscópica (n = 89) 48 (53,9)  

 Laparoscópica Aberta (n = 71) 53 (74,6)  
    
Tratamento Neoadjuvante QT + RT NEOADJUVANTE (n = 263) 183 (69,6) 0,42 

 Não realizou QT + RT neoadjuvante (n= 137) 101 (73,7)  
    
Intervalo em semanas entre a 

Neoadjuvância e a Cirurgia. 

Superior ou igual a 19,47 semanas (n = 158) 118 (74,7) 0,02 

Inferior a 19,47 semanas (n = 100) 60 (60) 
 

    
Tempo Cirúrgico Inferior ou igual a 257,27 minutos (n = 146) 85 (58,2)  < 0,001 

 Superior a 257,27 minutos (n =257) 202 (78,6)  
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¥ Teste de Fisher 

 

Observa-se que, dentre as variáveis analisadas no estudo, sexo, idade, IMC, 

procedimento, ASA, via de acesso cirúrgico, intervalo entre a neoadjuvância e a cirurgia 

e tempo cirúrgico apresentaram diferenças estatisticamente significativas.  O custo total 

de internação foi maior em pacientes do sexo masculino (p = 0,03); em pacientes mais 

idosos (p = 0,02); em pacientes com obesidade classe II e III (p = 0,04); nos pacientes 

que realizaram amputação abdominoperineal e exenteração pélvica  (p < 0,001); nos 

pacientes com classificação estado físico ASA III (p = 0,04); nos pacientes submetidos 

ao procedimento aberto ou laparoscópico-aberto (p = 0,001); nos pacientes cujo o 

intervalo entre a neoadjuvância e a cirurgia foi superior  ou igual 19,47 semanas (p = 

0,02) e nos pacientes cujo tempo do procedimento foi superior a 257,27 minutos (p < 

0,001).  

Não houve associação entre Estádio TNM, tipo de anestesia, e tratamento 

neoadjuvante para custo total de internação superior a R$ 13.304,73 reais. 

 

5.2.11. Análise de ocorrência de valor de pagamento SUS superior ou igual a R$ 

11.825,69 reais 

 

Vinte e dois pacientes apresentaram valor de pagamento SUS igual ou superior a 

R$ 11.825,69 reais na amostra populacional estudada. Na tabela 12 tem-se a análise 

univariada para o desfecho valor de pagamento SUS. 

 

Tabela 12 - Análise univariada das variáveis categóricas para associação de maior valor de pagamento SUS 

    

Valor de pagamento SUS superior ou 

igual a R$ 11.825,69 reais 

    n (%) p¥     
Sexo Feminino (n = 191) 14 (7,3) 0,19 

 Masculino (n = 209) 8 (3,8)  
    
Idade Abaixo de 50 anos (n = 66) 4 (6,1)   

50-63 anos (n = 163) 7 (4,3) 0,28 

 64-79 anos (n = 140) 7 (5)  

 Acima de 79 anos (n = 31) 4 (12,9)  
    
Classificação IMC  Muito Baixo Peso e Baixo Peso (n =19) 2 (10,5) 0,04 

 Eutrófico Baixo (n = 115) 7 (6,1)  

 Eutrófico Alto (n = 57) 6 (10,5)  

 Pré-obeso (n = 133) 2 (1,5)  

 Obeso Classe I (n = 46) 1 (2,2)  

 Obeso Classe II e Obeso Classe III (n=12) 1 (8,3)  
    
Estádio TNM In Situ e Resposta Completa (n = 49) 0 (0) 0,60 

 I (n = 79) 3 (3,8)  
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 IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC (n = 197) 9 (4,6)  

 IVA, IVB (n = 53) 2 (3,8)  
    
Procedimento  Retossigmoidectomia (n = 306) 11 (3,6) < 0,001 

 Amputação abdominoperineal (n = 77) 2 (2,6)  

 

Exenteração pélvica (n = 17) 9 (52,9) 

 
 

    
ASA I (n = 28) 0 (0) 0,01 

 II (n = 314) 14 (4,5)  

 III (n = 58) 8 (13,8)  
    
Tipo de Anestesia Combinada (n = 340) 17 (5) 0,35 

 Geral (n = 59) 5 (8,5)  
        
Via acesso Aberta (n = 233) 17 (7,3) 0,07 

 Laparoscópica (n = 89) 1 (1,1)  

 Laparoscópica Aberta (n = 70) 3 (4,3)  
    
Tratamento Neoadjuvante QT + RT NEOADJUVANTE (n = 261) 7 (2,7) 0,001 

 Não realizou QT + RT neoadjuvante (n = 136) 15 (11)  
    
Intervalo em semanas entre a 

Neoadjuvância e a Cirurgia. 

Superior ou igual a 19,47 semanas (n = 156) 4 (2,6) 1,00 

Inferior a 19,47 semanas (n = 100) 2 (2) 
 

    
Tempo Cirúrgico Inferior ou igual a 257,27 minutos (n = 146) 8 (5,5)  1,00 

 Superior a 257,27 minutos (n =254) 14 (5,5)  

        
¥ Teste de Fisher 

 

Observa-se que, dentre as variáveis analisadas no estudo IMC, procedimento, 

ASA e tratamento neoadjuvante apresentaram diferenças estatisticamente significativas.  

O valor de pagamento SUS foi maior nos procedimentos de exenteração pélvica (p < 

0,001); nos pacientes com classificação estado físico ASA III (p = 0,01) e nos pacientes 

que não realizaram tratamento neoadjuvante (p = 0,001).  

 

Não houve associação entre sexo, idade, estádio TNM, tipo de anestesia, via de 

acesso, intervalo entre a neoadjuvância e a cirurgia e tempo cirúrgico para valor de 

pagamento SUS superior ou igual a R$ 11.825,69 reais. 

 

5.3 ANÁLISE MULTIVARIADA 

 

Durante a análise multivariada, todos os desfechos foram analisados através de 

Regressão Logística ajustados para as seguintes características: sexo; idade; IMC; Estádio 

segundo a classificação AJCC; procedimento realizado; estado físico segundo a 

classificação ASA; tipo de anestesia; via de acesso cirúrgico; realização de 

neoadjuvância, intervalo entre a neoadjuvância e a cirurgia e tempo cirúrgico.  

 

5.3.1. Análise da mortalidade em 30 dias 
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Durante a análise univariada das variáveis categóricas, a variável idade e 

realização de tratamento neoadjuvante eram estatisticamente significantes para o 

desfecho óbito em 30 dias. Não foi possível realizar a análise multivariada pela baixa 

frequência do evento. 

 

5.3.3. Análise de reoperação em 30 dias  

Durante a análise univariada das variáveis categóricas, a variável procedimento 

realizado era estatisticamente significante para o desfecho reoperação em 30 dias.  

Tabela 13 - Análise multivariada das variáveis categóricas para associação de ocorrência de reoperação 

cirúrgica em 30 dias 

 Reoperação em 30 dias 

 OR (IC95%) p 

    

Procedimento    

Retossigmoidectomia Referência   

Amputação abdominoperineal 4,54 (1,15 – 17,90) 0,03 

Exenteração pélvica 7,17 (0,51 – 101,38) 0,15 

    

 Regressão de Logística 

Após o ajustamento e validação interna do modelo pela técnica de bootstrap com 

1.000 amostras, a variável procedimento de amputação abdominoperineal foi 

identificada como fator independente para reoperação cirúrgica em 30 dias (p = 0,02). 

 

5.3.5. Análise de internação na UTI 

Durante a análise univariada das variáveis categóricas, idade, procedimento, ASA, 

tipo de anestesia e tempo cirúrgico eram estatisticamente significantes para o desfecho 

utilização de UTI.  

Tabela 14 - Análise multivariada das variáveis categóricas para associação de utilização de UTI 

 Utilização da UTI 

 OR (IC95%) p 

    

Procedimento    

Retossigmoidectomia Referência   

Amputação abdominoperineal 5,38 (1,21 – 23,73) 0,03 

Exenteração pélvica 19,98 (0,99 – 401,32) 0,05 

    

 Regressão de Logística 
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Após o ajustamento e validação interna do modelo pela técnica de bootstrap com 

1.000 amostras, as variáveis procedimento de amputação abdominoperineal (p = 0,006) 

e procedimento de exenteração pélvica (p = 0,03) foram identificadas como fatores 

independentes para utilização de UTI no pós-operatório. 

 

5.3.6. Análise de ocorrência de complicações cirúrgicas segundo a classificação de 

Clavien-Dindo  

Para a realização da análise multivariável, o critério de complicação segundo a 

classificação de Clavien-Dindo foi reestratificado em dois grupos: o grupo “não 

complicação” que abrange os segmentos 0 e I da classificação e o grupo “complicação” 

que abrange os segmentos II, IIIA, IIIB, IVA, IVB e V. 

Durante a análise univariada das variáveis categóricas, somente o tratamento 

neoadjuvante foi estatisticamente significante para o desfecho complicações cirúrgicas 

segundo a classificação de Clavien-Dindo.  

Tabela 15 - Análise multivariada das variáveis categóricas para associação de complicações pós-operatórias 

segundo a Classificação de Clavien-Dindo 

  Complicação segundo Clavien-Dindo 

 OR (IC95%) p 
    

Idade    

Abaixo de 50 anos  Referência   

50-63 anos  1,76 (0,83 – 3,72) 0,14 

64-79 anos  2,15 (0,95 – 4,85) 0,07 

Acima de 79 anos  13,99 (1,51 – 128,95) 0,02 

    

Tratamento Neoadjuvante    

Realizou tratamento neoadjuvante Referência   

Não realizou tratamento neoadjuvante - (0 – ∞) 1,00 

    

Intervalo Neoadjuvância    

Superior ou igual a 19,47 semanas Referência   

Inferior a 19,47 semanas    2,00 (1,14 – 3,5) 0,02 

    

Tempo Cirúrgico    

Inferior ou igual a 257,27 minutos Referência   

Superior a 257,27 minutos    2,12 (1,12 – 3,98) 0,02 

    

 Regressão de Logística 

Após o ajustamento e validação interna do modelo pela técnica de bootstrap com 

1.000 amostras, somente a variável idade acima de 79 anos (p = 0,01) foi identificada 

como fator independente para ocorrência de complicação no pós-operatório. 
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5.3.8. Análise de internação hospitalar pós-operatória  

Durante a análise univariada das variáveis categóricas, as variáveis sexo, idade, 

procedimento e ASA eram estatisticamente significantes para o desfecho permanência 

hospitalar superior a 10,37 dias.  

Tabela 16 - Análise multivariada das variáveis categóricas para associação de tempo de permanência hospitalar 

igual ou superior a 10,37 dias   
Tempo de Permanência Hospitalar ≥ 10,37 dias  

OR (IC95%) p 
    

IMC    
Muito Baixo Peso e Baixo Peso Referência   

Eutrófico Baixo 5,50 (0,56 - 54,55) 0,15 

Eutrófico Alto 5,6 (0,52 - 59,97) 0,16 
Pré-obeso 4,84 (0,49 - 47,48) 0,18 

Obeso Classe I 5,28 (0,48 - 57,99) 0,17 

Obeso Classe II e Obeso Classe III 15,44 (1,05 - 227,52) 0,05 

    

 

Estádio TNM 

   

In Situ e Resposta Completa Referência   

I   0,58 (0,21 - 1,57) 0,28 

IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC    0,40 (0,17 - 0,96) 0,04 

IVA, IVB    0,96 (0,29 - 3,16) 0,94 

    

Tipo de Anestesia    

Anestesia Geral Referência   

Anestesia Combinada 5,38 (1,08 - 29,95) 0,04 

    

 Regressão de Logística 

Após o ajustamento e validação interna do modelo pela técnica de bootstrap com 

1.000 amostras, somente as variáveis IMC obesidade classe II e III (p = 0,01) e 

anestesia combinada (p = 0,02) foram identificadas como fatores independentes para 

permanência hospitalar superior a 10,37 dias.   

 

5.3.9. Análise do Tempo Cirúrgico  

Durante a análise univariada das variáveis categóricas, as variáveis idade, 

procedimento, via de acesso, tratamento neoadjuvante e intervalo entre a QRT e a cirurgia 

eram estatisticamente significantes para o desfecho tempo cirúrgico superior a 257,27 

minutos.  
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Tabela 17 - Análise multivariada das variáveis categóricas para associação de tempo cirúrgico superior a 257,27 

minutos  
Tempo cirúrgico superior a 257,27 minutos  

OR (IC95%) p 

Idade    

Abaixo de 50 anos  Referência   

50-63 anos  1,02 (0,41 – 2,55) 0,97 
64-79 anos  0,46 (0,17 – 1,22) 0,12 

Acima de 79 anos  0,07 (0,01 – 0,39) 0,01 

    
Sexo    

Masculino Referência   

Feminino 0,46 (0,24 – 0,87) 0,02 

    

IMC    

Muito Baixo Peso e Baixo Peso Referência   
Eutrófico Baixo 5,1 (1,23 – 21,13) 0,02 

Eutrófico Alto 6,46 (1,44 – 28,89) 0,02 

Pré-obeso 6,26 (1,54 – 25,39) 0,01 

Obeso Classe I 7,66 (1,58 – 37,19) 0,01 

Obeso Classe II e Obeso Classe III 12,87 (1,54 – 107,67) 0,02 

    
Via de Acesso Cirúrgico    

Aberta Referência   

Laparoscópica 2,78 (1,32 - 5,89) 0,01 

Laparoscópica Aberta 8,7 (2,67 – 28,36) < 0,001 

    

Intervalo Neoadjuvância    
Superior ou igual a 19,47 semanas Referência   

Inferior a 19,47 semanas    0,46 (0,23 - 0,89) 0,02 

    

Regressão Logística    

 

Após o ajustamento e validação interna do modelo pela técnica de bootstrap com 

1.000 amostras, as variáveis idade acima de 79 anos (p = 0,01); classificação de IMC 

obeso classe II e III (p = 0,01), e via laparoscópica com transição para aberta (p = 

0,003) foram identificados como fatores independentes para tempo cirúrgico superior a 

257 minutos. 

 

5.3.10. Análise do Custo Total de Internação  

Durante a análise univariada das variáveis categóricas, as variáveis sexo, idade, 

IMC, procedimento, ASA, via de acesso, intervalo entre a QRT e a cirurgia e tempo 

cirúrgico eram estatisticamente significantes para o desfecho custo total da internação 

igual ou superior a R$13.304,73 reais.  
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Tabela 18 - Análise multivariada das variáveis categóricas para associação de custo total da internação   
Custo total da internação ≥ R$13.304,73 reais  

OR (IC95%) p 

    

Via de Acesso Cirúrgico    
Aberta Referência   

Laparoscópica 0,35 (0,16 – 0,74) 0,01 

Laparoscópica Aberta 0,73 (0,28 – 1,9) 0,54 

    

Tempo Cirúrgico    

Inferior ou igual a 257,27 minutos Referência   
Superior a 257,27 minutos    3,41 (1,64 – 7,01) 0,001 

    

Regressão Logística    

 

Após o ajustamento e validação interna do modelo pela técnica de bootstrap com 

1.000 amostras nenhuma variável foi identificada como fator independente para custo 

total da internação igual ou superior a R$13.304,73 reais.  

 

5.3.11. Análise do Valor de Pagamento SUS 

Durante a análise univariada das variáveis categóricas, as variáveis IMC, 

procedimento realizado, ASA e tratamento neoadjuvante eram estatisticamente 

significantes para valor de pagamento SUS superior ou igual a R$ 11.825,69.  Após o 

ajustamento, nenhuma variável categórica foi estatisticamente significante.  
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 6 DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo objetivou avaliar quais são os fatores que estão associados ao 

aumento do tempo de permanência hospitalar de pacientes com câncer de reto tratados 

cirurgicamente.   

Avaliar os fatores associados ao tempo de permanência hospitalar é relevante não 

somente devido aos custos e eficiência no uso dos recursos hospitalares, mas, 

principalmente, pelos fatores relacionados a complicações clínicas e cirúrgicas pós-

operatórias que acarretam no aumento da hospitalização.  

Este é um tema que apesar de ser amplamente estudado na literatura, persiste com 

dúvidas e, por vezes, os dados são conflitantes.  Durante a análise para os fatores 

relacionados ao aumento da permanência cirúrgica no presente trabalho, encontrou-se que 

o sexo masculino, idade avançada, sobretudo acima dos 79 anos, procedimentos mais 

invasivos e complexos do ponto de vista cirúrgico como exenteração pélvica e pacientes 

com classificação de risco ASA III tinham uma ocorrência de permanência hospitalar 

prolongada significativa. Durante a regressão logística pacientes obesos classe III e a 

utilização de anestesia combinada foram fatores independentes para o aumento de 

permanência hospitalar, mesmo após a validação interna do modelo. 

O sexo masculino apresenta aumento do tempo de permanência e de tempo 

cirúrgico quando comparado ao sexo feminino (31,89) e é um fator conhecido para 

complicações pós-operatórias em pacientes submetidos à ressecções de tumores retais, 

tais como ocorrência de fístulas anastomóticas (14,15,16,90), íleo pós-operatório (91), e 

até para mortalidade em 30 dias (15). Nesta casuística, além do aumento de permanência 

hospitalar pós-operatória, o sexo masculino associou-se também com o aumento dos 

custos hospitalares durante a análise univariada e com aumento do tempo cirúrgico na 

regressão logística, embora estas variáveis não tenham sido significativas após a 

validação interna do modelo.   
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A idade avançada, sobretudo acima de 80 anos, é um conhecido fator de aumento 

de permanência hospitalar e de complicações pós-operatórias em cirurgias de reto 

(56,89). Assim como já reportado na literatura, observou-se no presente trabalho que a 

idade avançada foi fator de risco para mortalidade em até 30 dias (15,56,92). 

Stornes et al. observaram que pacientes mais idosos receberam menos 

quimioreadioterapia neoadjuvante e ralizaram menos cirurgias radicais de grande porte, 

como exenteração pélvica (55). No presente trabalho, não houve diferenças entre o 

número de exenterações pélvicas realizadas em idade avançada (acima de 79 anos) e em 

outras faixas de idade (p = 0,61), embora o tempo cirúrgico de pacientes com mais de 79 

anos tenha sido menor em comparação com outros estratos de idade mesmo após a 

validação interna do modelo.  

De fato, conforme reportado previamente por Stornes et al.,  os pacientes acima 

de 79 anos realizaram menos quimiorradioterapia neoadjuvante em comparação a 

pacientes de outros estratos de idade (p = 0,001). Isto corrobora com outro dado 

encontrado na análise de mortalidade em 30 dias: a de que pacientes que não realizaram 

quimiorradioterapia neoadjuvante evoluíram a óbito com mais frequência que pacientes 

que realizaram. Neste caso específico, a idade avançada pode ter influenciado pelo fato 

de que pacientes mais idosos realizaram menos terapia neoadjuvante e também evoluíram 

a óbito com mais frequência. Infelizmente, não foi possível realizar a análise multivariada 

para avaliar esta hipótese.  

Além do aumento de média de permanência, pacientes com idade acima de 79 

anos também apresentaram maior utilização de UTI, mais complicação pós-operatória 

(Clavien Dindo igual ou maior a II) e custo de internação mais elevados, embora somente 

a complicação pós-operatória seja significante após a validação interna do modelo. 

Pacientes idosos evoluem com mais complicações clínicas durante o pós operatório de 

cirugias de câncer retal, tais como complicações cardíacas, neurológicas e pulmonares, 

quando comparados a pacientes mais jovens (20,56,92,93).  

Manceau et al. realizaram um estudo para avaliar se a idade avançada de fato 

influencia em desfechos de pacientes submetidos a cirurgias laparoscópicas para 

tratamento de tumor retal. Seus resultados mostraram que os pacientes com idade 

avançada tinham o mesmo risco de desenvolvimento de complicações no pós operatório 
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que pacientes mais jovens. Entretanto, pacientes idosos possuem classificação de ASA 

mais elevada e um importante achado do estudo foi que a classificação de ASA maior ou 

igual a 3 foi fator independente para ocorrência de complicações no pós operatório (94).  

No presente trabalho, de fato, os pacientes com idade mais avançada apresentaram 

escore ASA III com maior frequencia que pacientes mais jovens (p < 0,001). Entretanto, 

ao contrário do achado de Manceau et al. a análise multivariada do presente trabalho 

mostrou que idade avançada é fator independente para complicações e não o ASA III. 

Para a utilização de UTI, tanto a idade avançada quanto o escore ASA III foram variáveis 

significantes durante a análise univariada, embora não sejam fatores de risco 

independentes na análise multivariada. 

 A exenteração pélvica apresentou-se como fator de risco para diversos desfechos 

analisados no presente estudo. O procedimento esteve associado com aumento de 

reoperação em 30 dias, aumento de utilização de UTI no pós-operatório, aumento de 

complicações pós-operatórias, aumento de permanência hospitalar, tempo cirúrgico 

prolongado e aumento dos custos de internação, embora tenha sido um fator de risco 

significativo somente para a variável utilização de UTI após a validação interna do 

modelo.   

Em uma base de dados com 7.950 pacientes, Moghadamyeghaneh et al., 

observaram que os pacientes submetidos a exenteração pélvica possuem risco aumentado 

de complicações infecciosas, hemorrágicas, choque séptico; hospitalização prolongada, 

acima de 30 dias; tempo cirúrgico superior a 4 horas e reabordagem cirúrgica (95). Estes 

achados corroboram os desfechos encontrados no presente estudo, uma vez que os 

pacientes que realizaram exenteração pélvica na casuística, apresentaram maior 

permanência hospitalar quando comparada aos pacientes que realizaram outros 

procedimentos no estudo (p = 0,003), maior taxa reabordagem cirúrgica (p = 0,02), 

procedimentos com tempo superior a 257 minutos (p = 0,002) e complicações mais 

graves, de IIIb a V, na escala de classificação de Clavien Dindo (p = 0,001), o que reforça 

a exenteração pélvica como fator de risco para utilização de UTI.  

A classificação ASA III mostrou-se um fator preditivo para aumento de 

permanência hospitalar, uso de UTI no pós-operatório e para o aumento dos custos de 

internação, embora não tenha apresentado significância estatística durante a análise 
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multivariada e a validação interna do modelo. Vários estudos demonstraram que escores 

ASA iguais ou maiores que III são fator de risco para morbimortalidade no pós-operatório 

(94,96,97). 

Muitos estudos já relataram que a obesidade, sobretudo a classe III, influencia na 

morbidade pós operatória, como infeções de ferida operatória, eventos tromboembólicos, 

sepse (22), taxa de conversão de cirurgia laparoscópica para aberta (98) e para o 

desenvolvimento de fístulas anastomóticas (59,60,99). A obesidade também interfere no 

procedimento cirúrgico em si, que acaba sendo mais prolongado do que em pacientes não 

obesos e na permanência hospitalar pós-cirúrgica que se torna mais prolongada quando 

comparada a não obesos (100).  

No presente estudo, a obesidade classe II e III, apresentou-se como fator de risco 

independente para aumento da permanência hospitalar e tempo cirúrgico prolongado, e 

para aumento dos custos de internação. A permanência hospitalar e tempo cirúrgico 

prolongados persistiram significantes, mesmo após a validação interna do modelo no 

presente estudo. No entanto, não houve associação entre obesidade e complicações pós-

operatórias (p = 0,62). O tempo cirúrgico elevado, por sua vez, apresentou associação 

com a ocorrência de complicações pós-operatórias e com a utilização de UTI no pós-

operatório durante a análise univariada, embora não tenha sido significativa na análise 

multivariada. 

Apesar de muitos estudos abordarem o paradoxo da obesidade e o fator de risco 

para complicações decorrentes do baixo peso no pré-operatório (21,22,63), o presente 

trabalho não encontrou associação entre baixo peso e complicações pós-operatórias. 

A anestesia combinada foi fator independente para aumento da permanência 

hospitalar no presente estudo. Este achado difere dos diversos estudos encontrados na 

literatura a respeito do tema.  Diversos estudos compararam o uso de anestesia combinada 

versus anestesia geral para cirurgias retais mostrando que não há diferenças entre as 

médias de permanência de cirurgias realizadas com os dois métodos (73,74,75,101).  

Alguns estudos relatam que os efeitos da anestesia epidural influenciam no fluxo 

sanguíneo esplâncnico, influenciando potencialmente no fluxo sanguíneo da anastomose 

e precipitando fístulas anastomóticas (72,102). No entanto, no presente estudo, anestesia 

combinada não acarretou em maior ocorrência de complicações.  
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No presente estudo, os pacientes que realizaram anestesia combinada não diferem 

dos pacientes que realizaram anestesia geral em relação ao sexo (p = 0,27), à idade (p = 

0,34), ao escore ASA (p = 0,29), ao tipo de procedimento realizado (p = 0,56) e em relação 

ao IMC (p = 0,63).  A única diferença observada entre os dois grupos foi a utilização de 

terapia neoadjuvante que foi maior nos pacientes que foram submetidos à anestesia 

combinada (p = 0,008). Outros estudos se fazem necessários para entender se a anestesia 

combinada leva de fato a maior permanência hospitalar no pós-operatório de pacientes 

submetidos a cirurgias retais e quais são os mecanismos que levam, eventualmente, a este 

aumento de permanência hospitalar. 

Dentre os outros achados do presente estudo, tem-se pacientes que não realizaram 

tratamento neoadjuvante ou que realizaram em um intervalo superior ou igual a 19,47 

semanas utilizaram mais UTI em relação aos que fizeram tratamento neoadjuvante num 

intervalo inferior a 19,47 semanas entre a neoadjuvância e a cirurgia, embora esta 

associação não tenha sido comprovada na regressão logística. Quando analisa-se o perfil 

dos pacientes que realizaram terapia neoadjuvante com intervalo inferior a 19,47 

semanas, observa-se que estes pacientes realizaram menos procedimentos de exenteração 

pélvica (p = 0,025), um dos fatores de risco independentes para maior utilização de UTI 

no pós-operatório, o que pode explicar porque o tratamento neoadjuvante com intervalo 

inferior a 19,46 semanas foi incialmente associado a menor utilização de UTI mas não foi 

fator independente de proteção à utilização de UTI após a regressão logística. 

Pacientes que realizaram tratamento neoadjuvante num intervalo inferior a 19,47 

semanas apresentaram maior ocorrência de complicações em comparação com aqueles 

que num intervalo superior ou igual 19,47 semanas entre o tratamento neoadjuvante e a 

cirurgia. Esta associação foi fator independente para complicação pós-operatória na 

regressão logística, embora esta variável não tenha sido significativa após a validação 

interna do modelo.   

 Alguns estudos corroboram este achado: os pacientes que realizam 

quimiorradioterapia neoadjuvante apresentam maiores taxas de complicações pós-

operatórias (61,62). Acredita-se que a radioterapia pode inibir o processo de cicatrização 

durante o período pós-operatório e contribuir para complicações na ferida operatória 

(61,62). Buie et al. comparou desfechos pós-operatórios de pacientes com tumores retais 

que realizaram terapia neoadjuvante com aqueles que não realizaram terapia 
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neoadjuvante e mostrou que pacientes que realizaram neoadjuvância apresentaram 

maiores taxas de abcessos e fístulas pós-operatórias (p < 0,01). Na análise multivariada, 

a terapia neoadjuvante foi a única variável preditiva para complicação no pós-operatório 

(62). 

O uso de terapia neoadjuvante acarretou em um tempo cirúrgico inferior em 

relação aos pacientes que não realizaram a quimiorradioterapia neoadjuvante. Esta 

associação foi fator independente para tempo cirúrgico (fator protetor) na regressão 

logística, embora esta variável não tenha sido significativa após a validação interna do 

modelo.  Maggiori et al. demonstrou em seu estudo que tempo cirúrgico dos pacientes 

com tumor retal que apresentaram resposta completa ao tratamento neoadjuvante foi 

menor em comparação aos pacientes cuja resposta ao tratamento neoadjuvante não foi 

completa (p = 0,02) (103).   

De fato, no presente trabalho 17% dos pacientes que realizaram 

quimiorradioterapia neoadjuvante obtiveram resposta completa ou tumor in situ na peça 

cirúrgica versus 4% dos pacientes que não realizaram quimiorradioterapia neoadjuvante 

(p < 0,001). Com base nos resultados encontrados por Maggiori et al., este achado pode 

explicar o fator de proteção exercido pela quimiorradioterapia neoadjuvante no tempo 

cirúrgico do estudo.   

No presente estudo, tempo cirúrgico superior a 257,27 minutos, apresentou-se 

como fator de risco independente para aumento de custos de internação. No entanto, o  

tempo cirúrgico prolongados perdeu significância após a validação interna do modelo. 

Sabe-se que o tempo cirúrgico prolongado acarreta no aumento de complicações 

hospitalares  em pacientes submetidos a cirurgias retais que, por sua vez, podem 

influenciar nos custos totais (13,26,27,28,29,30). 

Ogiso et al. avaliaram o aumento tempo cirúrgico em pacientes submetidos a 

cirurgias colorretais e demonstrou que obesidade, sexo masculino e cirurgia 

laparoscópica são fatores associados ao aumento do tempo cirúrgico (31). No presente 

estudo, identificaram-se como fatores de risco para aumento do tempo cirúrgico também 

a obesidade classe II e III e a cirurgia laparoscópica e laparoscópica com transição para 

aberta. 
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Em relação à cirurgia laparoscópica,  o presente estudo demonstrou que a cirurgia 

laparoscópica e laparoscópica com transição para cirurgia aberta é fator independente 

para tempo cirúrgico superior a 257,27 minutos, sendo que a via laparoscópica com 

transição para cirurgia aberta manteve-se significativa após a validação interna do 

modelo; e que a via de acesso laparoscópica excerceu um fator de proteção para utilização 

de UTI e para custos hospitalares elevados, embora tenham perdido significância após 

validação interna do modelo. 

Diversos estudos demonstram que a cirurgia laparoscópica requer maior tempo 

cirúrgico para sua execução quando comparada às cirurgias abertas para tumores retais 

(104,105,106,107), o que corrobora com o achado do presente estudo.  

Muitos estudos relatam as vantagens do uso de laparoscopia em cirurgias retais 

no que se refere aos desfechos pós-operatórios, tais como tempo de permanência 

hospitalar significativamente menor (34,104,105,106,108), menor utilização de UTI 

(34,104), menor perda sanguínea (104,106,109,110) e menor ocorrência de complicações 

pós-operatórias (106,109). 

Embora a via de acesso laparoscópica não tenha ocasionado menor número de 

complicações pós-operatórias, no presente estudo, ela apresentou menor utilização de 

UTI, corroborando com os achados dos estudos previamente citados. 

Estudos que compararam os custos de procedimentos laparoscópicos e abertos 

para cirurgias retais mostraram que a cirurgia laparoscópica pode ser mais vantajosa 

economicamente. Estudo de microcusto proposto por Berto et al. mostra que, da 

perspectiva hospitalar, a cirurgia laparoscópica retal traz economia em comparação com 

a cirurgia aberta (p < 0,001), principalmente pela redução de custos pós-operatórios (111). 

Outro estudo realizado por Keller et al., mostrou que a cirurgia laparoscópica para câncer 

de reto é custo-efetiva, proporcionando não só melhor prognóstico como também menor 

custo hospitalar total, uma vez que o tempo de internação e os custos totais relacionados 

à internação foram significativamente menores nas cirurgias laparoscópicas (34,35). Tais 

achados corroboram com os resultados do presente estudo. A cirurgia laparoscópica foi 

fator independente de redução de custos hospitalares totais em pacientes submetidos a 

cirurgia retal. A diminuição da permanência hospitalar e do uso de recursos de alto custo 

como UTI, podem compensar o maior custo inicial da cirurgia laparoscópica para o 
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câncer colorretal, que se dá principalmente devido aos dispositivos médicos 

laparoscópicos e maior tempo cirúrgico (112). 

Cabe salientar aqui que, no presente trabalho, a estimativa dos custos 

intraoperatórios se deram pelos custos de hora cirúrgica, considerando o rateio de 

materiais, medicamentos e exames, ou seja, os valores de materiais especiais estão 

rateados entre todos os procedimentos realizados pelo hospital e não discriminados por 

tipo de procedimento realizado. Avaliações econômicas considerando o método de 

microcusto devem ser realizadas, afim de comprovar o achado do presente estudo. 

Este estudo mostra também o quão distante está hoje os valores de pagamento 

SUS para internações cirurgias retais em relação aos reais custos hospitalares decorrentes 

destas internações. Independentemente da via de acesso cirúrgica ou do procedimento 

empregado, o valor pago hoje pelo SUS apresenta um déficit em relação aos custos que 

variam de 92% para os procedimentos de retossigmoidectomia até 195% para os 

procedimentos de exenteração pélvica. 

Este trabalho possui limitações. Trata-se de um estudo retrospectivo embasado em 

dados de prontuário médico, sendo passível, portanto, de fatores de confundimento. Em 

segundo lugar, o trabalho foi realizado em um único centro podendo não ser, portanto, 

passível de generalizações, sobretudo os custos, para outros centros de tratamento 

oncológico. Por fim, para a análise do presente estudo utilizou-se regressão logística, que 

pode superestimar o OR para desfechos frequentes (113). Para minimizar estes potenciais 

vieses, a regressão logística foi ajustada para as variáveis que apresentaram influência 

nos desfechos de interesse por ocasião da revisão de literatura e foi realizada também a 

validação interna da amostra através da técnica de bootstrap. 
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7  CONCLUSÕES 

 

 

Dentro das condições de realização do presente estudo pode-se concluir que a obesidade 

classe II e III e anestesia combinada são fatores de risco independentes para permanência 

hospitalar elevada em pacientes submetidos a tratamento cirúrgico do câncer retal. 

 

Em relação aos objetivos secundários, pode-se afirmar: 

 

1. O procedimento amputação abdominoperineal foi fator de risco para reoperação 

em 30 dias; 

2. Os procedimentos de exenteração pélvica e amputação abdominoperineal foram 

fatores de risco para utilização de UTI; 

3. Idade acima de 79 anos foi fator de risco para complicação pós-operatória maior 

ou igual a II, segundo a classificação de Clavien-Dindo; 

4. Idade acima de 79 anos, obesidade classe II e III e via de acesso laparoscópica 

com transição para aberta foram fatores de risco para tempo cirúrgico elevado; 

5. Existe um déficit entre o valor pago hoje pelo SUS e os reais custos da internação 

hospitalar para o tratamento cirúrgico do câncer de reto que variam de 92% até 

195%. 
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