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RESUMO 

 

Dumarco RB. Tratamento cirúrgico de pacientes com múltiplas 

metástases de câncer colorretal. Análise dos resultados e dos fatores 

prognósticos [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2021. 

INTRODUÇÃO: O câncer colorretal (CCR) é a segunda causa de mortalidade 

por câncer em países desenvolvidos e com incidência crescente em países em 

desenvolvimento como o Brasil. O fígado é o órgão acometido em até 75% dos 

pacientes que tem doença metastática. Metade dos pacientes com CCR 

apresentarão metástase hepática durante a vida, sendo que 20 a 40% restrita 

ao fígado. Os avanços no manejo perioperatório, quimioterapia e de estratégias 

e técnica cirúrgica fizeram com que muitos pacientes antes tidos como 

inoperáveis fossem submetidos às ressecções hepáticas com ganho de 

sobrevida e chances de cura. OBJETIVOS: Avaliar os resultados do tratamento 

cirúrgico e fatores prognósticos de pacientes com quatro ou mais metástases 

hepáticas de adenocarcinoma colorretal (MHCCR). MÉTODO: Coorte 

retrospectiva de pacientes com diagnóstico de MHCCR com quatro ou mais 

metástases submetidos a ressecção hepática com intuito curativo entre janeiro 

de 2000 e julho de 2019. RESULTADOS: Foram realizadas 1230 ressecções 

hepáticas das quais 617 em pacientes com diagnóstico de MHCCR. Destes, 

145 pacientes apresentavam quatro ou mais metástases e foram submetidos 

ao tratamento cirúrgico. O tempo de seguimento médio foi de 36,2 meses. A 

sobrevida global média foi de 77 meses e a sobrevida média livre de doença foi 

de 30,3 meses. A probabilidade de sobrevida global e livre de doença em 5 

anos foi de 40,6% e 18,1%, respectivamente. O número de metástases não 

impactou a sobrevida global. O maior número de metástases implicou em maior 

risco de recidiva, impactando negativamente na sobrevida livre de doença. A 

presença de linfonodos comprometidos na doença primária, CEA > 20ng/ml, 

ressecção R1, uso da ablação por radiofrequência associada à ressecção e 

maior número de metástases foram fatores independentes de piora da 

sobrevida livre de doença. CONCLUSÕES: O número de metástases hepáticas 

não alterou a sobrevida global, porém teve impacto negativo na sobrevida livre 

de doença. A maior probabilidade de recidiva da doença ocorreu quando 

presentes os seguintes fatores prognósticos: CEA > 20ng/ml, ablação por 

radiofrequência, N+ do tumor primário e ressecção cirúrgica do tipo R1. A 

ressecção de múltiplas metástases hepáticas pode propiciar sobrevida a longo 

prazo (5 anos) em 40% dos pacientes apesar de apenas metade destes estar 

livre de doença. 

Descritores: Neoplasias colorretais; Metástase neoplásica; Neoplasias 

gastrointestinais; Neoplasias do sistema digestório; Oncologia cirúrgica; 

Hepatectomia; Múltiplas metástases hepáticas; Prognóstico. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Dumarco RB. Surgical treatment of patients with multiple liver 

metastases from colorectal cancer. Analysis of outcomes and prognostic factors 

[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 

2021. 

 

INTRODUCTION: Colorectal cancer (CRC) is the second cause of death in 

developed countries and it’s incidence is rising in developing countries like 

Brazil. The liver is the site of distant metastases in up to 75% patients with 

stage IV disease. Half of the patients with CRC will present with liver 

metastases during their lives and aproximately 20- 40 % will be restricted to the 

liver. The evolution of anesthesia, perioperative care, systemic chemotherapy 

and surgical techniques/strategies led to an increase of surgical resectability in 

patients with multiple liver metastases. These patients were denied surgery in 

the recent past and now have a real chance of survival benefit and even cure. 

AIM: Evaluate the surgical treatment outcomes and prognostic factors of 

patients with multiple (four or more) liver metastases from CRC. METHODS: 

Retrospective study of patients with diagnosis of four or more liver metastases 

from CRC submitted to curative intent resection. RESULTS: From January 

2000 to July 2019, out of a total of 1230 liver operations, 617 patients with CRC 

liver metastases were submitted to resection. Of these, 145 patients had four or 

more liver metastases and underwent liver resection.  Mean follow-up was 36.2 

months. Mean overall survival (OS) was 77 months and mean recurrence free 

survival (RFS) was 30.3 months. The 5 years OS and RFS were 40.6% and 

18.1%, respectively. The number of liver metastases did not have impact on 

OS. The number of liver metastases, positive primary lymph nodes, CEA > 

20ng/ml, R1 resection and associated radiofrequency ablation were 

independent negative factors associated with poorer RFS. CONCLUSIONS: 

The number of liver metastases did not have impact on OS. Factors significantly 

associated with recurrence were: CEA > 20ng/ml, radiofrequency ablation, 

positive primary lymph nodes and R1 resection. Liver surgery for patients with 

multiple liver metastases can lead to long term survival (5 years) in 40% of the 

patients despite only half of them will be free of disease.  

 

Descriptors: Neoplasm metastasis; gastrointestinal neoplasms; Surgical 

oncology; Digestive system neoplasms; Hepatectomy; Multiple liver 

metastases; Prognosis.  
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1. Introdução 

A cada ano, o câncer colorretal (CCR) acomete mais de 1 milhão de 

pessoas em todo o mundo (1, 2). Corresponde ao tipo de câncer mais comum 

quando analisados ambos os sexos e a segunda causa de mortalidade por 

câncer em países desenvolvidos. Em países em desenvolvimento como o 

Brasil , observa-se, na última década um aumento da incidência de CCR (3).  

No Brasil estima-se ao redor de 30.000 novos casos de CCR por ano (4).  

Na região Sudeste, se excluídos os tumores de pele não melanoma, o CCR é o 

segundo câncer mais frequente (4).  

O fígado é o sítio mais frequente de metástases do CCR, sendo o órgão 

acometido em até 75% dos pacientes que tem doença metastática. Cerca de 

15 a 25% dos pacientes  já apresentam metástases hepáticas por ocasião do 

diagnóstico do tumor primário, chamadas metástases sincrônicas (5) . Além 

destes, de 12 a 40% dos doentes irão desenvolver metástases hepáticas 

durante o seguimento após a ressecção do tumor primário, estas denominadas 

metacrônicas (5). Assim, cerca de metade dos pacientes com CCR 

apresentarão metástase hepática, sendo que 20 a 40% terão doença 

metastática restrita ao fígado. 

As metástases hepáticas são responsáveis por pelo menos dois terços 

dos óbitos relacionados à doença (6) e a sobrevida de pacientes com 

metástases hepáticas isoladas é  fortemente relacionada à extensão da doença 

no fígado (7-10). Quando não tratados, estes pacientes podem ter sobrevida de 

poucos meses, sendo pouco frequente viverem mais de 2 anos (7, 8). Em 

estudo publicado por Wood e cols. (9), nos anos 70, a sobrevida de 1 ano em 

pacientes com doença hepática multifocal foi de apenas 5,7%, e de 60% em 

pacientes com metástases únicas. Outro trabalho, publicado por Wagner e 

cols.(10) em 1984, mostrou sobrevida de 3 e 5 anos em pacientes com doença 

metastática ressecável não operados de 14% e 2%, respectivamente em 

comparação com 4% e 0% nos pacientes com doença irressecável. 
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O CCR é uma das doenças mais estudadas nos últimos 10 anos e foi 

uma das que apresentou maior benefício em ganho de sobrevida quando os 

pacientes são tratados em centro especializado e de forma multidisciplinar (11).  

A melhora nos resultados do tratamento multimodal destes pacientes 

pode ser observada em estudo retrospectivo publicado por Kopetz et al em 

2009 (11). Neste estudo, a sobrevida global de pacientes tratados com 

metástases hepáticas de câncer colorretal (MHCCR) aumentou de 9,1% para 

aqueles diagnosticados entre 1990 e 1997, 13% para aqueles diagnosticados 

de 1998 a 2001, e 19,2% nos pacientes diagnosticados de 2001 a 2003. Os 

autores concluem que a melhora se deve a um aumento de ressecções 

hepáticas, sendo que a porcentagem dos pacientes submetidos a 

hepatectomias aumentou significativamente a partir de 1998 e estabilizou-se 

em cerca de 20% de todos os pacientes com MHCCR após 2002.  

O tratamento cirúrgico das MHCCR é o único que oferece chance de cura 

com taxas de sobrevida em cinco anos de 25 a 58% e em dez anos de 21 a 

29% (6, 12). Apesar disso apenas 20 a 25% dos pacientes com metástases 

hepáticas são inicialmente ressecáveis (6, 13).   

A definição de ressecabilidade inclui 1) preservação de um fígado 

remanescente com volume de pelo menos 20% do volume total estimado do 

fígado (30-40% se quimioterapia prolongada prévia); 2) um aporte vascular e 

drenagem venosa, com drenagem biliar adequados do remanescente hepático; 

3) ressecção completa do tumor com margens cirúrgicas livres (14, 15). 

O principal desafio no manejo destes pacientes é a aplicação de 

estratégias que permitam a ressecção completa de todas as metástases 

hepáticas.  

O desenvolvimento da quimioterapia com o emprego de novas drogas 

propiciou altas taxas de resposta clínica contribuindo para transformar 

pacientes antes com doença irressecável em portadores de doença ressecável 

(terapia de conversão).  
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O campo da anestesia em cirurgia hepática se desenvolveu com o uso 

criterioso de hemoderivados e melhor monitorização hemodinâmica com 

controle da pressão venosa central no intra-operatório.  

No campo técnico cirúrgico, o aperfeiçoamento de estratégias como a 

embolização portal para aumentar o volume do remanescente hepático, as 

técnicas de ablação tumoral e o emprego de cirurgias estagiadas (em dois 

tempos) expandiram as possibilidades de tratar cada vez mais doentes. As 

taxas de mortalidade operatória, que na década de 70 ultrapassavam 20% para 

uma hepatectomia direita, caíram para 3 % atualmente (16).  

 O progresso recente da cirurgia para tratamento das MHCCR deve-se a 

mudança de alguns paradigmas de critérios de indicação cirúrgica. Até um 

passado recente, indicava-se a ressecção em pacientes com menos de 3 

metástases, tumor menor que 5cm, margem de ressecção livre e níveis baixos 

de CEA (12, 17-19).  

O número de metástases hepáticas a serem ressecadas foi a principal 

mudança recente na indicação de ressecção hepática nos pacientes com 

MHCCR. Atualmente, consegue-se ganho de sobrevida em pacientes com 

doença bilobar com mais de 10 metástases chegando a taxas de sobrevida em 

3 anos de 30%, números inimagináveis há 10 anos (20, 21). 

 Até o presente momento, há poucos estudos na literatura que analisam 

os resultados oncológicos no subgrupo de doentes com quatro ou mais 

nódulos (20-24), chamados de multinodulares, já que até o passado não muito 

recente estes pacientes eram encaminhados à quimioterapia paliativa.  

Em 2006, o grupo do Memorial Sloan-Kettering, em Nova Iorque, publicou 

estudo retrospectivo (22) de 98 pacientes com quatro ou mais MHCCR 

submetidos às ressecções hepáticas com intuito curativo. Apesar de todos 

terem recebido quimioterapia baseada em 5-FU com oxaliplatina ou 

irinotecano, somente 55% dos pacientes receberam quimioterapia pré-

operatória e nenhum recebeu esquema tríplice incluindo anticorpos 

monoclonais. Observou-se neste grupo de pacientes, sobrevida livre de doença 
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média de 12 meses, sobrevida global em 5 anos de 33%, porém nenhum 

doente vivo e sem doença em 5 anos.  

Vigano e cols. (20) estudaram 106 pacientes com 8 ou mais MHCCR e 

compararam a outros 743 pacientes com menos de 8 nódulos metastáticos, 

todos submetidos a ressecção hepática com intuito curativo. Observaram taxas 

de sobrevida global (44,2% versus 20,1%) e sobrevida livre de doença (28,7% 

versus 13,6%) em 5 anos maiores no grupo com menos de 8 MHCCR. Após 

análise multivariada, 3 fatores pré-operatórios foram associados a uma pior 

evolução no grupo com 8 ou mais MHCCR: presença de doença extra-

hepática, ausência de resposta a quimioterapia e tumor primário de reto. Neste 

grupo, quando não havia nenhum destes fatores, a sobrevida era similar à do 

grupo com menos de 8 MHCCR. No entanto, quando havia 2 ou mais destes 

fatores independentes de risco, os resultados foram ruins e estes doentes não 

se beneficiariam da ressecção evoluindo de forma semelhante aos submetidos 

apenas à quimioterapia paliativa. 

Allard e cols., em estudo observacional multicêntrico publicado em 2017 

(21), analisaram 529 pacientes com mais de 10 MHCCR. Desta população, 328 

pacientes foram submetidos a ressecções hepáticas R0/R1 e tiveram sobrevida 

global em 3 e 5 anos de 61% e 39%, respectivamente. Os pacientes não 

ressecados ou submetidos a ressecções R2, apresentaram sobrevida global 

em 3 e 5 anos de 29% e 5%, respectivamente. A ressecção R0/R1, na análise 

multivariada foi o fator prognóstico favorável mais importante, seguido do 

diâmetro da maior metástase menor que 4cm, paciente com idade inferior a 60 

anos, ter realizado ressonância magnética antes da cirurgia e ter sido 

submetido a quimioterapia adjuvante. Os autores concluíram que sobrevidas 

de 30% em 5 anos eram possíveis em pacientes com mais de 10 MHCCR 

submetidos à ressecção R0/R1 quando associada a pelo menos um dos 

fatores prognósticos favoráveis mencionados acima.  

Não se tem conhecimento até o momento, qual o número limite de 

nódulos acima do qual não haveria benefício da ressecção hepática.  
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1.1. Evolução do manejo de pacientes com múltiplas metástases 

hepáticas de câncer colorretal 

1.1.1. Fatores prognósticos 

Em um contexto em que a menor parte dos doentes serão inicialmente 

candidatos ao tratamento cirúrgico, é de vital importância estudar e analisar 

quais destes doentes irão se beneficiar de tratamento sistêmico e cirúrgico 

agressivos. 

Diversas características da doença primária e metastática irão predizer o 

risco de recidiva após a hepatectomia e a sobrevida destes doentes. Nas duas 

últimas décadas alguns estudos dedicaram-se a estudar os fatores 

prognósticos(25) para selecionar quais os fatores de risco e quais pacientes 

mais se beneficiam do tratamento cirúrgico (12, 25-27). O nível sérico de 

antígeno carcinoembrionário (CEA), a presença de doença extra-hepática, o 

número de nódulos metastáticos, o tamanho do maior nódulo, o estadio do 

tumor primário (em relação ao tumor e presença de linfonodos comprometidos) 

e o intervalo livre de doença entre o diagnóstico do tumor primário e da 

metástase (doença sincrônica ou metacrônica) são fatores prognósticos 

comuns a quase todos os estudos. Até hoje, o escore prognóstico mais usado 

é o de FONG et al (12), publicado em 1999. Este escore incorpora cinco 

variáveis que, de forma independente, impactam o prognóstico: tumor primário 

com linfonodos positivos, intervalo livre de doença entre a ressecção do tumor 

primário e aparecimento de metástase hepática menor que 12 meses, mais de 

uma metástase hepática, tamanho do maior nódulo metastático maior que 5cm 

e níveis séricos de CEA pré operatório maiores que 200 ng/ml. A sobrevida em 

5 anos para pacientes com nenhum destes fatores de risco foi de 60% ao 

passo que somente 14% dos doentes com a presença dos 5 fatores 

encontravam-se vivos após 5 anos. O escore discrimina bem dois grupos com 

2 ou menos fatores de risco e com 3 ou mais, porém não consegue excluir 

nenhuma paciente da chance de cura com a cirurgia, ou seja, um paciente em 
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particular com todos os fatores de risco positivos pode eventualmente ter 

sobrevida tardia e até cura.  

Outro fator estudado recentemente refere-se à lateralidade do tumor 

primário, cólon direito versus cólon esquerdo. Em casuística com grande 

número de pacientes operados por MHCCR, a sobrevida global em 10 anos foi 

similar para tumor primário de cólon direito ou esquerdo (22% para cólon direito 

vs 20% cólon esquerdo, p=0,57) porém com tendência de recidiva mais 

precoce em pacientes com tumor de cólon direito (28).  

Outros fatores que recentemente vem despertando grande interesse são 

a presença de mutação nos genes RAS e BRAF (oncogenes). A mutação do 

RAS, presente em cerca de 40% dos CCR, foi associada com menor sobrevida 

global e sobrevida livre de doença em pacientes submetidos a hepatectomia 

(29). Apesar disso são observadas sobrevidas globais de 5 anos em pacientes 

operados com RAS mutado que variam de 25% a 80% (29, 30). A presença de 

mutação do gene BRAF também constitui outro fator prognóstico negativo 

porém sua aplicabilidade clinica é questionável pela sua raridade já que 

somente 2% dos doentes candidatos a hepatectomia apresentam esta mutação 

(31).  

No entanto, não há nenhum fator prognóstico isolado até hoje que 

consiga predizer que o paciente com doença metastática hepática ressecável 

não terá chances de sobrevida tardia ou cura.     

 

1.1.2. Quimioterapia 

O grande salto no desenvolvimento do tratamento sistêmico se deu no 

final da década de 90. Duas novas drogas começaram a ser empregadas em 

associação ao já estabelecido 5-fluorouracil (5-FU) e leucovorin, a oxaliplatina 

e o irinotecano. A chamada terapia dupla que envolve oxaliplatina ou 

irinotecano associados ao 5-FU apresenta taxas de resposta de 39 a 51% com 

aumento da sobrevida livre de doença e sobrevida global (32-34).  
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O próximo passo na melhora do tratamento sistêmico foi o 

desenvolvimento dos anticorpos monoclonais a partir de 2004, com as 

chamadas terapias alvo. O primeiro anticorpo monoclonal desenvolvido foi o 

bevacizumab um anti-VEGF (anti fator de crescimento vascular endotelial). O 

efeito observado adicionando bevacizumab aos esquemas contendo 

oxaliplatina (35) foi um aumento de sobrevida global (12,9 vs 10,8 meses), 

sobrevida livre de doença (7,3 vs. 4,7 meses) e taxa de resposta (22,7% vs 

8,6%) (35). Outra classe de anticorpos monoclonais surgiu, os anticorpos 

contra o receptor de fator de crescimento epidérmico (anti-EGFR) 

representados pelas drogas cetuximab e panitumumab. Estes agentes foram 

os primeiros destinados àqueles pacientes com tumores com gene RAS 

selvagem, representando o primeiro tratamento específico para um 

determinado perfil molecular tumoral. Dois estudos conseguiram demonstrar 

ganho de sobrevida global com a associação de anticorpos monoclonais (36, 

37).  

Mais recentemente, a adoção dos chamados esquemas tríplices 

associando oxaliplatina e irinotecano ao 5-FU fez com que fossem observadas 

taxas de resposta objetiva em 40 a 70% dos pacientes com MHCCR (38-40). A 

adição de anticorpo monoclonal aos esquemas tríplices pode aumentar a taxa 

de ressecção em até 67% dos pacientes (41).  

Em suma, o desenvolvimento da quimioterapia sistêmica nos últimos anos 

possibilitou uma revolução no tratamento dos doentes com doença metastática 

entre a década de 90 e início dos anos 2000. Neste período a sobrevida 

passou de 7,7 meses na década de 60 para 24 meses com o uso dos 

esquemas mais modernos associados com anticorpos monoclonais e taxas de 

reposta de até 70% (38-40). 
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1.1.2.1. Quimioterapia de conversão  

Quando os pacientes inicialmente irressecáveis tornam-se ressecáveis 

após resposta significativa aos esquemas modernos de tratamento sistêmico, 

passou a denominar-se quimioterapia de conversão. 

Em estudo francês (42) de 1996, 330 pacientes com MHCCR 

considerados irressecáveis foram submetidos a quimioterapia paliativa com 

oxaliplatina e 5-FU e destes, 53 evoluíram com resposta e possibilidade de 

cirurgia com intuito curativo após o tratamento. Dos pacientes resgatados e 

posteriormente operados, a sobrevida global em 3 e 5 anos foi de 54% e 40%, 

respectivamente.  

Adam e cols. (43) analisando 1104 pacientes considerados previamente 

irressecáveis e submetidos a quimioterapia, identificou 138 (12,5%) pacientes 

cujas lesões hepáticas reduziram e que se beneficiaram de ressecções 

hepáticas secundariamente. Nestes pacientes a sobrevida de 5 e 10 anos foi 

respectivamente de 33% e 23%. 

 

1.1.2.2. Quimioterapia neoadjuvante / perioperatória    

Seguindo o racional de converter os pacientes inoperáveis através da 

redução tumoral pós quimioterapia, iniciou-se a estratégia de quimioterapia 

perioperatória antes e ou depois da ressecção para doentes com doença 

ressecável. 

O emprego da quimioterapia neoadjuvante dentro do conceito de 

quimioterapia perioperatória está relacionado com a melhora da taxa de 

sobrevida livre de doença nos pacientes operados (44, 45). 

Em 2013, Nordlinger e cols. (46) publicaram o seguimento tardio (8,5 

anos) de ensaio clinico randomizado multicêntrico que avaliou pacientes com 

doença ressecável submetidos a cirurgia com e sem quimioterapia 

perioperatória. O seguimento tardio confirmou o resultado prévio de que o 
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emprego da quimioterapia perioperatória aumenta a sobrevida livre de doença 

sem, contudo, alterar a sobrevida global. Os autores concluem que o esquema 

duplo perioperatório em doentes ressecáveis deve ser mantido como padrão.  

A quimioterapia neoadjuvante permite a observação do comportamento 

biológico da doença, evitando cirurgias inúteis em pacientes com doença 

agressiva que progride apesar da quimioterapia e oferecendo um teste de 

quimiossensibilidade auxiliando em futuras estratégias terapêuticas. Naqueles 

pacientes que se tornaram ressecáveis após a quimioterapia e que são de fato 

operados com sucesso, o prognóstico torna-se comparável aos pacientes 

inicialmente ressecáveis (43, 47). Já naqueles doentes em que há progressão 

da doença em vigência de quimioterapia neoadjuvante, a cirurgia não deve ser 

indicada pois sabe-se que o ganho de sobrevida será muito menor se 

comparado aos doentes com doença estável ou com resposta (48). Neste 

último grupo de doentes deve-se buscar uma segunda linha de tratamento 

sistêmico. Estudo de 2017 mostra que o resultado da cirurgia após resposta a 

uma segunda linha de tratamento sistêmico são comparáveis aos doentes que 

respondem após a primeira linha de quimioterapia (49). 

 

1.1.2.3. Quimioterapia adjuvante 

O seguimento dos doentes submetidos à ressecção hepática mostra que 

cerca de 50% irão apresentar recidiva intra ou extra-hepática nos primeiros 

dois anos. Em 5 anos mais de 60% dos pacientes terão recidiva e 

aproximadamente metade deles no fígado.  

Com o intuito de melhorar os resultados neste grupo de doentes foi 

transposto o racional da quimioterapia adjuvante realizada em casos de câncer 

colorretal estádio II e III. Já bem estabelecido, sabe-se que a quimioterapia 

adjuvante, nos estádios anteriormente citados, reduz a recidiva e melhora a 

sobrevida neste grupo de doentes (50).  

Recente metanálise concluiu que os dados agrupados de 5 estudos 

analisados mostram ganho relativo de 23% de sobrevida e de 29% de 
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sobrevida livre de doença comparando o tratamento combinado (cirurgia + 

quimioterapia) pós-operatório com tratamento cirúrgico exclusivo (51). 

A quimioterapia adjuvante é empregada em nosso meio de forma 

sistemática nos pacientes com metástases hepáticas colorretais ressecadas, 

apesar dos seus benefícios ainda serem motivo de debate na literatura.  

 

1.1.3. Cirurgia: evolução técnica 

A cirurgia hepática apresentou notável progresso nos últimos 30 anos. 

Inúmeros fatores contribuíram para a melhora da morbimortalidade associada 

às ressecções hepáticas. Dentre os quais, podemos citar o melhor 

conhecimento da anatomia hepática aplicada à cirurgia, o desenvolvimento de 

equipamentos hemostáticos para transecção do parênquima, o 

desenvolvimento da ultrassonografia intra operatória e dos outros exames de 

imagem como ressonância e tomografia. Novas técnicas hemostáticas como 

clampeamento vascular seletivo (52, 53) também contribuíram para menor 

sangramento e uso de hemoderivados.  

A anestesiologia refinou a técnica com melhor monitorização 

hemodinâmica e o emprego de medidas no pré e intra operatório para baixar a 

pressão venosa central como a hipovolemia relativa transitória durante a 

transecção do parênquima que reduz sangramento e o uso de hemoderivados 

(54, 55).  

Atualmente, em centros especializados, observa-se mortalidade 

operatória (90 dias) entre 3 e 7% para cirurgias hepáticas de grande porte (56, 

57). 

  

1.1.3.1. Embolização venosa seletivo portal  

Um dos principais motivos de se considerar um paciente irressecável é o 

volume de parênquima remanescente hepático insuficiente após a ressecção.  

Em fígados normais, considera-se o limite de 20 a 25%. Já, em fígados 
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submetidos a quimioterapia de longa duração, há autores que advogam que o 

limite deva ser estendido a 30-40% de parênquima hepático residual para se 

evitar insuficiência hepática no pós operatório (58). 

A embolização portal tem como objetivo induzir atrofia do hemifígado a 

ser ressecado e hipertrofia compensatória do fígado remanescente, 

aumentando assim a segurança da cirurgia e a ressecabilidade. Inicialmente 

descrita por Makuuchi e cols. (59) para pacientes com colangiocarcinoma hilar, 

esta estratégia vem sendo utilizada nos pacientes com MHCCR possibilitando 

ressecar até 63% dos doentes inicialmente considerados irressecáveis com 

sobrevida em cinco anos de 40%, valor semelhante ao de pacientes 

considerados inicialmente ressecáveis (60).  

1.1.3.2. Métodos ablativos 

A terapia ablativa surgiu como mais uma estratégia no intuito de ampliar a 

possibilidade de ressecções curativas em pacientes com MHCCR. A ablação 

tumoral passou a ser indicada quando a ressecção cirúrgica não é possível por 

razões técnicas ou clínicas; como procedimento complementar a cirurgia e na 

recidiva de metástases após ressecção. 

Dentre os métodos ablativos, a radiofrequência é a mais utilizada por sua 

simplicidade e eficácia.  Os resultados mostram melhores resultados para 

lesões menores que  3 cm e, no máximo, em 3 lesões, no mesmo 

procedimento (61). Controle local pode ser  obtido em 78% das lesões menores 

que  2,6cm , porém em apenas 47% das lesões entre 2 e 4 cm e de 32% das 

lesões maiores que  4 cm (62). 

Uma das limitações deste método é a localização anatômica da 

metástase. A lesão, quando próxima a grandes vasos, pode ter ablação 

incompleta por “roubo”de calor. Há ainda o risco de lesão térmica de via biliar e 

consequente estenose, constituindo uma contraindicação relativa em lesões 

próximas à via biliar. 

Imai e cols., em estudo de 2017 (63), analisando doentes operados com e 

sem radiofrequência associada, mostrou  resultados de sobrevida global e livre 
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de doença comparáveis entre os dois grupos apesar da maior taxa de recidiva 

local no grupo com radiofrequência associada. O artigo conclui que a 

radiofrequência associada a cirurgia deve ser considerada como opção para o 

tratamento com intuito curativo em pacientes com grande carga tumoral.  

A principal indicação de radiofrequência passou a incluir pacientes com 

múltiplas metástases onde se associa a ressecção aos métodos ablativos para 

as lesões de difícil acesso cirúrgico. 

 

1.1.3.3. Hepatectomia em 2 tempos  

Apesar do uso das estratégias acima citadas como a terapia ablativa e 

embolização venosa portal, observava-se que uma parcela dos pacientes 

multinodulares com doença bilobar não eram passíveis de serem tratados em 

um único tempo cirúrgico.  

Foi então que a partir de 2000 surgiu o conceito de hepatectomia em 2 

tempos, inicialmente proposto por Adam et al,  na França (64).  

A estratégia consiste em “limpar” o hemifígado ou setor hepático 

remanescente através de ressecção e/ou técnicas ablativas seguido de 

embolização portal ou ligadura seletiva de ramo portal do hemifígado ipsilateral 

no ato da primeira operação. Com isso, ocorre atrofia do fígado a ser 

ressecado e hipertrofia do fígado remanescente, agora livre de doença. 

Aguardam-se três a quatro semanas para controle radiológico e, se houver 

crescimento (hipertrofia) adequado do remanescente hepático, procede-se a 

hepatectomia para remover o hemifígado atrofiado com as lesões metastáticas 

ainda não ressecadas.  

Neste estudo (64), foram operados 13 (81%) de um total de 16 doentes 

com sobrevida global em 3 anos de 35% e sobrevida média de 31 meses após 

a segunda hepatectomia. 

Brouquet e cols. (65) ratificaram a estratégia de quimioterapia eficaz e 

hepatectomia em 2 tempos. Compararam 2 grupos, 65 pacientes submetidos a 
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cirurgia em 2 tempos e 62 doentes com doença ressecável, porém submetidos 

a tratamento clínico exclusivo. A sobrevida global em 5 anos foi maior no grupo 

operado, 51% versus 15% no grupo clínico. Assim, a cirurgia em 2 tempos 

tornou-se procedimento de referência em centros especializados de todo o 

mundo com resultados de curto e longo prazo promissores (66-68). 

O maior problema da hepatectomia em 2 tempos é o risco de o paciente 

não completar o segundo procedimento planejado devido a hipertrofia 

insuficiente e/ou progressão da doença. Cerca de 25 a 38% dos pacientes não 

conseguem completar a segunda hepatectomia (67, 69-71). 

 

1.1.3.4. Preservação do parênquima  

O emprego da técnica de preservação do parênquima no tratamento das 

MHCCR consiste basicamente em ressecções hepáticas menores, 

preservando-se ao máximo os pedículos e veias hepáticas. Com a adoção da 

preservação de parênquima como procedimento padrão, diversos estudos 

comprovaram menor morbimortalidade pós-operatória e o aumento da 

indicação do número de doentes multinodulares que puderam ser submetidos a 

ressecção completa das MHCCR (56, 57, 72, 73). Uma vantagem desta técnica 

é possibilitar a re-ressecção para recidivas exclusivamente hepáticas que 

podem ocorrer em até 25% dos pacientes submetidos a hepatectomia por 

MHCCR (57, 74). Sabe-se que a re-ressecção de MHCCR pode propiciar 

sobrevidas similares às da primeira ressecção (74, 75). 

As técnicas ablativas, a embolização/ligadura venosa portal associadas à 

preservação de parênquima hepático contribuíram significativamente para 

aumentar o leque de opções terapêuticas aumentando a probabilidade de se 

conseguir ressecção completa em um único tempo cirúrgico (76). 
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1.1.3.5. Margem cirúrgica 

No cenário atual com taxas de resposta após a quimioterapia de até 80%, 

cerca de 10 a 30% dos pacientes com MHCCR inicialmente irressecáveis irão 

se transformar em pacientes ressecáveis (17, 43, 77). Consequentemente, 

aumentou o número de pacientes multinodulares com doença bilobar, 

aumentando a possibilidade de ressecção nas quais a margem cirúrgica é 

coincidente (R1). Em centros de cirurgia hepatobiliar de excelência, a 

ressecção R1 ocorre em 10 a 30% (20, 78-85) dos pacientes operados, 

chegando a 30 a 60% (20, 22, 24, 86) nos pacientes multinodulares com 

doença bilobar.  

Ainda motivo de debate na literatura, evoluiu-se de um padrão de margem 

ideal de 1cm livre para os atuais 1mm livre (87). Admite-se hoje a definição de 

margem livre R0, como aquela maior ou igual a 1mm e R1 quando a margem 

livre é menor que 1mm (88, 89). 

Estudos recentes mostram que ressecções R1 em pacientes 

multinodulares submetidos a quimioterapia perioperatória não influenciam 

negativamente a sobrevida global embora estes doentes apresentem maiores 

taxas de recidiva intra-hepática. Ou seja, mesmo que a ressecção seja R1, 

estes doentes terão o benefício de sobrevida com o tratamento cirúrgico (85, 

90, 91).  Adam e colaboradores concluíram que margens coincidentes não 

impactam o prognóstico quando esta se faz necessária em pacientes 

multinodulares (90). Da mesma forma, o grupo do MD Anderson também 

demonstrou que margens coincidentes R1 não afetam o prognóstico 

especialmente quando o paciente responde à quimioterapia pré-operatória 

(81). 

Trata-se de um tema ainda bastante controverso, estudo italiano recente 

(84) dividiu a margem R1 ( < 1mm) em margem R1 vascular (tumor descolado 

de vasos maiores intra hepáticos) e margem R1 no parênquima. Os autores 

concluíram, após avaliar 226 pacientes, que a margem R1 vascular tem 

resultados de sobrevida e recidiva local similares a ressecção R0 porém, a 
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margem R1 do parênquima deve ser evitada pois implica em maior taxa de 

recidiva local e menor sobrevida. 

Aliada ao número de metástases, outra mudança importante foi em 

relação a percepção da importância da margem de ressecção cirúrgica como 

citado anteriormente. Apesar de ainda ser regra sempre buscar-se margem R0, 

admite-se hoje uma margem R1 por necessidade com benefícios oncológicos 

similares a margem R0, especialmente nos pacientes multinodulares com 

resposta a quimioterapia peri operatória (90, 92). 

Desta forma, tem-se como regra buscar margem livre de 1cm sempre que 

possível, no entanto, se for necessária uma ressecção R1, esta não deve 

contraindicar a cirurgia. 

 

1.1.3.6. Abordagem multidisciplinar 

As diversas estratégias no manejo terapêutico dos pacientes com 

MHCCR desenvolveram-se graças a abordagem multidisciplinar envolvendo 

oncologistas, radiologistas, radiologistas intervencionistas, cirurgiões e 

patologistas. Esta abordagem vem se consolidando para o tratamento do 

câncer de maneira geral (93, 94). Ensaio clínico prospectivo analisando 

diversos diagnósticos de câncer do Aparelho do Digestivo  revelou que cerca 

de 1/3 dos casos tem sua orientação terapêutica alterada após passar por 

avaliação de um grupo multidisciplinar (95). 

Para pacientes com MHCCR, a recomendação é que todos passem por 

avaliação de grupo multidisciplinar envolvendo os especialistas citados 

anteriormente (17, 96, 97). Esta abordagem permite decisões rápidas e 

individualizadas. Em alguns países como França e Inglaterra, a discussão em 

um grupo multidisciplinar é obrigatória para se indicar o tratamento cirúrgico. 

No Serviço de Cirurgia de Fígado do HCFMUSP, todos os casos são discutidos 

em reunião multidisciplinar onde se determina o melhor tratamento para cada 

paciente. 
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O ensaio clinico FIRE-3 observou que a taxa de ressecabilidade variou de 

25% em hospitais universitários, 16% em hospitais não universitários e 

somente 10% em clínicas privadas (98), reforçando a importância dos grupos 

multidisciplinares no manejo dos pacientes com MHCCR.  
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2. Justificativa   

O tratamento cirúrgico aumenta a sobrevida dos pacientes com MHCCR 

e, mesmo com recidiva, grande parte destes pacientes atingem 5 anos de 

sobrevida. Na literatura mundial há poucos estudos e, em nosso meio 

inexistem trabalhos abordando a ressecção hepática em pacientes com 

múltiplas metástases e os fatores prognósticos para sobrevida. 

Desta forma, decidimos estudar pacientes com 4 ou mais metástases, 

que foram definidos como multinodulares, submetidos à ressecção hepática 

com intenção curativa. Procuramos conhecer os resultados do tratamento 

cirúrgico e analisar quais características destes pacientes poderiam influenciar 

a recidiva e sobrevida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 



33 

 

 

3. Objetivos 

3.1. Primários 

Avaliar os resultados do tratamento cirúrgico em pacientes portadores 

de quatro ou mais metástases hepáticas de adenocarcinoma colorretal.  

Avaliar os fatores prognósticos que influenciam a sobrevida global e livre 

de doença destes pacientes. 

 

3.2. Secundários 

Comparar as curvas de sobrevida dos pacientes multinodulares (quatro 

ou mais metástases) com aqueles pacientes operados com até 3 nódulos. 
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4. Método 

4.1. Aspecto ético e financiamento 

O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - FMUSP 

(número do Parecer 2.071.102 de 18/05/2017) e está registrado na plataforma 

Brasil (Certificado de apresentação para apreciação ética CAAE 

65892617.8.0000.0068).  

O autor recebeu bolsa de doutorado financiada pelo Ministério da 

Educação, Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - CAPES.   

 

4.2. Desenho do estudo  

Coorte retrospectiva de pacientes com diagnóstico de MHCCR, 

portadores de quatro ou mais metástases submetidos a ressecção hepática no 

Serviço de Cirurgia do Fígado do Hospital das Clínicas (HC) e Instituto do 

Câncer do Estado de São Paulo (ICESP). Realizou-se a análise de dados 

demográficos, laboratoriais, radiológicos, cirúrgicos, pós-operatórios e 

resultados oncológicos imediatos e tardios. A coleta dos dados seguiram as 

orientações contidas no protocolo “Strenghtening the reporting of obervational 

studies in epidemiology” (STROBE) (99). 

 

4.3. Casuística 

Pacientes submetidos a ressecções hepáticas no Hospital das Clínicas 

(HC) e Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, instituições acadêmicas 

vinculadas a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). 

A coleta dos dados foi realizada através do banco de dados eletrônico do 

Serviço (Research Electronic Data Capture – REDCap) (100), com coleta de 

dados retrospectiva de 2000 a 2014 e prospectiva de 2014 em diante. O 
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seguimento oncológico foi obtido nos prontuários digitalizados dos pacientes 

tratados no serviço de oncologia do HC/FMUSP antes de 2009 e no sistema de 

prontuário eletrônico do ICESP (Sistema Tasy, 2009 em diante). Dados 

laboratoriais, laudos anatomopatológicos e exames de imagem foram obtidos 

no portal de exames do complexo hospitalar do HC/FMUSP (HCMED) 

acessível nos computadores da instituição (disponível em 

www.hcmed.phcnet.usp.br). Exames de anatomia patológica realizados no 

ICESP também foram pesquisados no sistema Tasy, disponibilizados a partir 

de 2012.  

 

4.4. Critérios de inclusão 

Foram incluídos pacientes com metástases hepáticas de carcinoma 

colorretal com quatro ou mais nódulos hepáticos, submetidos a ressecção 

hepática com intuito curativo no período compreendido entre janeiro de 2000 e 

julho de 2019 e, com seguimento até janeiro de 2021. Todos os pacientes 

tinham diagnóstico histopatológico final de MHCCR ou resposta patológica 

completa após quimioterapia neoadjuvante quando na avaliação histológica 

identificou-se fibrose, necrose ou mucina na ausência de neoplasia viável. 

No mesmo período (2000 a 2019) foram levantados os resultados tardios 

dos pacientes com até três MHCCR submetidos a tratamento cirúrgico. Neste 

grupo foram coletadas informações somente para realização das curvas de 

sobrevida global e livre de doença e posterior comparação com o grupo de 

pacientes com quatro ou mais nódulos. No texto do presente estudo quando há 

referência à coorte estudada, está se refere ao grupo de pacientes com 4 ou 

mais metástases, exclusivamente. 

 

4.5. Critérios de exclusão 

 Pacientes submetidos a cirurgia na qual não possível ressecção com 

intuito potencialmente curativo, sejam casos com ressecção hepática R2 e 
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casos em que a hepatectomia em dois tempos não teve o segundo tempo 

completado.  

 Pacientes operados nos quais não foi realizada a ressecção hepática ou 

submetidos somente à ablação por radiofrequência. 

 Presença de doença extra-hepática não ressecável. 

 

4.6. Alocação em grupos por número de metástases 

Os pacientes incluídos no estudo com quatro ou mais metástases foram 

separados em 2 grupos distintos de acordo com o número de metástases. 

Grupo 1 foi composto por pacientes que apresentavam de 4 a 6 metástases e 

Grupo 2 por pacientes que apresentavam 7 ou mais metástases.  

  

4.7. Variáveis analisadas 

4.7.1. Características demográficas clínicas dos pacientes:  

Foram avaliados: idade, sexo, raça, presença de comorbidades 

classificadas conforme Associação Americana de Anestesiologia (“ASA”). 

 

4.7.2. Dados oncológicos 

Foram avaliados: 

 No que se refere à neoplasia primária: se foi ressecada previamente, ou 

se foi realizada abordagem reversa ou ressecção sincrônica; localização do 

tumor primário (cólon direito x esquerdo x reto); o estadiamento T do tumor 

primário e a presença de linfonodos acometidos junto ao tumor primário;  

 A dosagem sérica do antígeno carcinoembrionário (CEA) pré-operatório. 

Dosagem obtida antes de qualquer tratamento dirigido para a metástase 

hepática, seja quimioterápico ou cirúrgico. 
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 A presença de mutação do gene KRAS avaliada na peça cirúrgica; 

 O intervalo entre o diagnóstico do tumor primário e das MHCCR; 

metacrônica ou sincrônica (sendo considerados sincrônicos os casos de 

ocorrência de metástases em até 12 meses após o diagnóstico do tumor 

primário); 

 O número de nódulos metastáticos tratados e o tamanho do maior 

nódulo (< 5cm e  5cm); 

 A realização de ablação por radiofrequência durante a cirurgia;  

 A presença de doença extra-hepática; 

 A realização de quimioterapia pré-operatória e pós-operatória.   

 

4.7.3. Resultados cirúrgicos 

Foram avaliados: 

 O tipo de hepatectomia realizada (hepatectomia menor ou maior). Foram 

consideradas hepatectomias maiores aquelas nas quais houve ressecção de 3 

ou mais segmentos contíguos. A nomenclatura das ressecções hepáticas 

obedeceu a terminologia proposta pela Associação Internacional de Cirurgia 

Hepato-Bílio-Pancreática (IHPBA) no consenso de Brisbane no ano de 

2000(101).  

 A via de acesso para a ressecção: aberta ou minimamente invasiva; 

 A realização de ablação por radiofrequência durante a cirurgia; 

 A realização de hepatectomia em 2 tempos;   

 A necessidade de transfusão sanguínea peri-operatória; 

 As complicações cirúrgicas pós operatórias, conforme a classificação de 

Dindo-Clavien (102); 
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 A necessidade de reoperação;  

 A mortalidade peri-operatória em até 90 dias; 

 

4.7.4. Resultados oncológicos 

Foram avaliados: 

 O tipo de ressecção cirúrgica (R0 ou R1) quanto às margens cirúrgicas. 

As margens foram medidas em milímetros, conforme descrição do exame de 

anatomia patológica. Margens livres iguais ou maiores que 1 milímetro foram 

consideradas R0; aquelas menores que 1 mm foram definidas como 

coincidentes ou comprometidas microscopicamente (R1);  

 A presença de resposta patológica completa. Considerada apenas nos 

casos expostos à quimioterapia pré-operatória. Definida como a ocorrência de 

lesão com sinais radiológicos de resposta à quimioterapia e que, na avaliação 

histológica, apresentava ausência células tumorais viáveis e, fibrose, necrose 

ou mucina; 

 A ocorrência da recidiva. Definiu-se como recidiva o diagnóstico de nova 

lesão neoplásica que surgiu durante o seguimento, nos principais locais 

anatômicos de risco (fígado, pulmão, linfonodos, peritônio e cólon) seja 

identificado em exames de imagem, seja comprovado através de biópsia; O 

local anatômico da recidiva; 

 O tempo até recidiva (sobrevida livre de doença). Considerou-se 

sobrevida livre de doença o tempo decorrido da hepatectomia até a primeira 

evidência de recidiva neoplásica, radiológica ou comprovada por biópsia, em 

exames de seguimento;  

 A ocorrência de óbito durante o seguimento oncológico (sobrevida 

global). Considerou-se sobrevida global o tempo decorrido da hepatectomia até 

óbito do paciente durante o seguimento. Pacientes em fase final de vida e que 

não tiveram data exata do óbito determinada, ou que perderam seguimento 
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após longo acompanhamento no Serviço foram censurados na curva de 

sobrevida no momento do último contato disponível; 

 O tempo de sobrevida que foi determinado a partir da data da 

hepatectomia, e naqueles casos de ressecção estagiada em 2 tempos, a partir 

da ressecção completa, ou seja, da segunda operação.  

 

4.8. Indicação de Cirurgia 

Rotineiramente, todos os pacientes com MHCCR potencialmente 

ressecáveis são discutidos em reunião multidisciplinar semanal.  Os pacientes 

são considerados candidatos à cirurgia quando se considera que é possível 

obter a ressecção completa de todas as metástases evidenciadas pelos 

exames de estadiamento, deixando um remanescente hepático mínimo de 25% 

em pacientes com fígados saudáveis ou 30% naqueles expostos à 

quimioterapia. Nos pacientes expostos à tratamento sistêmico indicou-se 

hepatectomia somente nos casos em que se observou doença estável ou 

redução do tamanho dos nódulos. Os pacientes que progrediram na vigência 

de quimioterapia foram encaminhados para o tratamento sistêmico de segunda 

linha. O planejamento operatório foi preferencialmente baseado em 

ressonância magnética do abdome superior e o PET CT foi empregado 

seletivamente na avaliação de possibilidade de doença extra-hepática quando 

esta não pode ser confirmada pelos demais exames de estadiamento.  

O estadiamento e planejamento operatórios foram completados durante a 

cirurgia com o uso sistemático da ultrassonografia intraoperatória na pesquisa 

de lesões adicionais e na demarcação de margens cirúrgicas. Este recurso 

também foi empregado com intuito de orientar tratamento ablativo associado à 

hepatectomia. A presença de doença extra-hepática não representou 

contraindicação formal à hepatectomia, desde que fosse de baixo volume 

tumoral e passível de ressecção completa.  As ressecções sincrônicas do 

tumor primário em conjunto com as MHCCR foram discutidas com a equipe da 

coloproctologia e indicadas somente se um dos procedimentos fosse de menor 

porte. Por exemplo, colectomia total, proctolectomia total e 
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retossigmoidectomia com excisão total do mesorreto não foram realizadas 

simultaneamente às hepatectomias maiores, somente com ressecções 

hepáticas menores. Quando a cirurgia colorretal era de menor porte como a 

colectomia direita poderia se realizar, no mesmo tempo cirúrgico, uma 

hepatectomia maior. 

4.9. Tratamento oncológico clínico  

Após discussão dos casos em reuniões multidisciplinares, os pacientes 

com características da doença indicativos de bom comportamento biológico 

(p.ex. doença secundária metacrônica, oligometastática, marcador tumoral 

baixo, lesões de pequeno volume e tecnicamente fáceis de serem ressecadas) 

foram de princípio tratados com ressecção. Casos nos quais se considerou 

necessária a avaliação do comportamento biológico frente à quimioterapia ou 

nos quais se necessitava de terapia de conversão foram tratados inicialmente 

com medicação sistêmica. A partir de 2009, todos os pacientes com mais de 3 

metástases hepáticas eram encaminhados a quimioterapia neoadjuvante.  

O protocolo institucional institui a associação dupla de drogas em primeira 

linha, o esquema FLOX modificado (mFLOX) (103, 104), constituído pela 

associação de oxaliplatina (85 mg/m2 semanas 1, 3 e 5), leucovorin (20 mg/m2 

semanas 1 a 6) e 5-FU (500 mg/m2 semanas 1 a 6) em intervalos de 8 

semanas. Na eventual progressão da doença, a opção para tratamento em 

segunda linha foi com irinotecano monodroga (350 mg/m2) com intervalos de 

21 dias. Se houvesse nova progressão em regime de segunda linha optava-se, 

na terceira linha terapêutica, pelo tratamento com anticorpo monoclonal 

(cetuximab ou panitumumab) naqueles pacientes com status RAS selvagem.  

 

4.10. Seguimento oncológico  

O seguimento oncológico foi realizado conforme protocolo institucional, 

com consulta médica, exame físico e dosagem de CEA trimestral nos dois 

primeiros anos e semestral do terceiro ao quinto ano. Tomografias de tórax, 
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abdome e pelve foram realizadas a cada 4 meses no primeiro biênio e a cada 6 

meses do terceiro ano em diante.  

 

4.11. Análise estatística 

Variáveis quantitativas e qualitativas foram apresentadas de acordo com 

as medidas resumos. Para as variáveis quantitativas foram calculadas a média, 

mediana, desvio padrão, valor mínimo e valor máximo. Frequências absolutas 

e porcentagens foram calculadas para as variáveis do tipo qualitativo. 

Na análise da sobrevida global, considerou-se o tempo (em meses) entre 

a data da cirurgia hepática e o óbito pelo câncer ou por outra causa ou a última 

informação do indivíduo; pacientes vivos ou perdidos de seguimento no final do 

estudo foram considerados como dados censurados. O tempo livre de doença 

foi avaliado desde a data da cirurgia hepática até a data de recidiva ou última 

informação do paciente em meses. Pacientes sem recidiva foram considerados 

como censurados. As curvas de sobrevida foram construídas pelo método de 

Kaplan-Meier, e as comparações entre as curvas foi realizada pelo teste log-

rank sob a hipótese nula de que não existe diferença entre as curvas de 

sobrevida dos grupos. 

Na avaliação dos fatores prognósticos tanto para a sobrevida global como 

para a sobrevida livre de doença utilizou-se o modelo de regressão de Cox 

univariado e múltiplo. Foram calculados os valores de hazard ratio (HR) e os 

respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). A construção dos 

modelos finais foi através do método stepwise backward, onde as variáveis 

candidatas do modelo múltiplo foram incluídas inicialmente em um modelo 

completo ou saturado (com todas as variáveis) e retirando-se as variáveis que 

resultaram não significativas. No final, permaneceram no modelo final aquelas 

variáveis que resultaram significativas estatisticamente além das variáveis de 

ajuste. Os resultados da regressão univariada e múltipla foi através dos valores 

de hazard ratio (HR) e os respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). 
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O nível de significância adotado foi de 5% para todos os testes de 

hipóteses. As análises estatísticas foram realizadas com o software estatístico 

SPSS for Windows v.25 ©.
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5. Resultados  

No período compreendido entre janeiro de 2000 e julho de 2019, foram 

realizadas 1230 ressecções hepáticas em nosso Serviço, das quais 617 

(50,1%) foram realizadas em pacientes com diagnóstico de metástase hepática 

de câncer colorretal. Desse total, 442 cirurgias foram realizadas em 422 

pacientes com até 3 nódulos de MHCCR e, 175 cirurgias em 145 pacientes 

com 4 ou mais metástases, população alvo deste estudo. 

Todos os pacientes foram submetidos à ressecção hepática com intuito 

curativo. Foram excluídos 8 doentes da análise, sendo 4 casos com perda de 

seguimento logo após a cirurgia, 3 casos em que se programou hepatectomia 

em dois tempos, más não foi possível realizar o segundo estágio da operação 

(por progressão de doença) e 1 caso de abordagem reversa no qual o 

tratamento operatório se iniciou pela hepatectomia, porém houve progressão 

do tumor primário retal após a realização do tratamento radio-quimioterápico 

neoadjuvante. Desta forma, a população analisada foi de 137 pacientes com 

quatro ou mais metástases hepáticas de adenocarcinoma colorretal submetidos 

a tratamento cirúrgico com intuito curativo. 

A Figura 1 mostra o número de cirurgias realizadas para o tratamento de 

pacientes com 4 ou mais MHCCR por ano, ao longo dos últimos 20 anos. 

Observa-se que a maior parte dos pacientes (93%) foram operados nos últimos 

10 anos. 
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Figura 1 - Número de pacientes operados por 4 ou mais metástases hepáticas 

de câncer colorretal, de janeiro de 2000 a julho de 2019. 

 

Tabela 1 - Características sóciodemográficas clínicas dos pacientes operados 

por 4 ou mais metástases hepáticas de câncer colorretal, de janeiro 

de 2000 a julho de 2019. 

 

Característica n = 137 n %  

Sexo 
Feminino 62 45,3%  

Masculino 75 54,7%  

Idade na cirurgia (anos) 
Média (DP)   57,0 (10,6) 

Mediana (mín-máx)   58,2 (23,5-87,7) 

Cor 

Branca 96 73,8%  

Negra 3 2,3%  

Parda 21 16,2%  

Amarela 10 7,7%  

IMC (kg/m2) 
Média (DP)   26,0 (4,4) 

Mediana (mín-máx)   25,9 (15,0-38,2) 

ASA 

I 24 17,5%  

II 106 77,4%  

III 7 5,1%  

DP: desvio padrão; mín: valor mínimo; máx: valor máximo 
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Tabela 2 - Características oncológicas dos pacientes operados por 4 ou mais 

metástases hepáticas de câncer colorretal, de janeiro de 2000 a 

julho de 2019. 

 

Característica n = 137 n % 

Situação da neoplasia primária 

Não ressecada (abordagem 
reversa) 

9 6,6% 

Ressecado previamente 113 82,5% 

Ressecção sincrônica 15 10,9% 

Localização do tumor primário 

Colon direito 23 16,7% 

Colon esquerdo 69 50,3% 

Reto 45 33,0% 

Estadiamento T do tumor 

primário 1 

T1 / T2 8 6,30% 

T3 / T4 119 93,7% 

Estadiamento N do tumor 

primário 2 

N0 48 38% 

N+ 78 62% 

Metástase sincrônica vs 

metacrônica 

Sincrônica 114 83,2% 

Metacrônica 23 16,8% 

Número de nódulos tratados (4-

24) 

4 a 6 88 64% 

 7 49 35,7% 

Tamanho do maior nódulo (cm) 
Média 3,1 (1,8) 

 
Mediana 2,5 (0,2-7,4) 

 

Qt pré-operatória 3 
Sim 126 92,6% 

Não 10 7,40% 

Qt pós-operatória 4 
Sim 74 57,4% 

Não 55 42,6% 

Ablação por radiofrequência 

associada 

Sim 48 35% 

Não 89 64,9% 

CEA pré-operatório 5 
> 20 48 37,2% 

< 20 81 62,8% 

Mutação gene KRAS 6 
Mutado 31 34,8% 

Não mutado 58 65,2% 

Doença bilobar 
Sim 127 92,6% 

Não 10 7,40% 
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Doença extra-hepática 
Sim 24 17,5% 

Não 113 82,5% 

DP : desvio padrão ; 1 10 casos sem informação do T; 2 11 casos sem informação do N ; 3 1 caso 

sem informação sobre Qt pré operatória; 4 8 casos sem informação de qt pós operatória; 5 8 

casos sem informação do CEA  6 48 casos sem informação de mutação do gene KRAS 

 

A Tabela 1 mostra os dados sóciodemográficos e características clínicas 

dos pacientes com 4 ou mais MHCCR operados. Mais da metade (54,7%) dos 

pacientes eram do sexo masculino com idade média de 57 anos. Com relação 

à presença de comorbidades clínicas, 77,4% e 5,1% dos pacientes 

apresentavam classificação ASA classes II e IIII, respectivamente. As principais 

comorbidades foram hipertensão arterial sistêmica presente em 32% dos 

pacientes, seguido de diabetes mellitus (17,5%), hipotireoidismo (10,2%) e 

cardiopatia (5,8%). 

A Tabela 2 disponibiliza as características oncológicas dos pacientes com 

4 ou mais MHCCR. Dos 137 pacientes operados, 82,5% já haviam sido 

submetidos à ressecção do tumor primário, 10,9% dos pacientes foram 

submetidos à ressecção do tumor primário no mesmo tempo da ressecção 

hepática e 6,6% foram submetidos à abordagem reversa. Com relação à 

neoplasia primária, a maior parte dos pacientes apresentavam tumor localizado 

no cólon esquerdo (50,3%), sendo que 93,7% apresentavam tumores T3/T4 e 

a maioria (62%) com linfonodos positivos (N+). Na maioria dos pacientes a 

apresentação das MHCCR se deu de forma sincrônica (83,2%).  

No que se refere ao número de nódulos tratados com o procedimento 

cirúrgico, 64% dos pacientes apresentavam entre 4 e 6 nódulos e 35% dos 

pacientes 7 ou mais nódulos. Em 35% dos pacientes associou-se a ablação 

por radiofrequência à ressecção hepática. A doença hepática era bilobar na 

grande maioria dos casos (92,6%) e, no momento do diagnóstico das MHCCR, 

17,5% dos pacientes apresentavam doença extra-hepática. Dos pacientes que 

apresentavam doença extra-hepática, 52% apresentavam metástases 
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pulmonares e 26% dos casos apresentavam metástases em linfonodos no hilo 

hepático. 

O tamanho médio do maior nódulo hepático foi de 3,1cm (0,2cm–7,4cm) e 

62,8% dos pacientes apresentavam CEA < 20 ng/dl. Cerca de 92,6% dos 

pacientes realizaram quimioterapia antes da cirurgia hepática e 57,4% dos 

pacientes foram expostos à quimioterapia no pós-operatório.  

 

Tabela 3 - Resultados operatórios dos pacientes operados por 4 ou mais 

metástases hepáticas de câncer colorretal, de janeiro de 2000 a 

julho de 2019. 

 

Característica n = 137 n % 

Via de acesso 
Aberta 129 94,2% 

Minimamente invasiva 8 5,8% 

Definição de hepatectomia 
Minor 70 51,1% 

Major 67 48,9% 

Necessidade de 

hemotransfusão intra 

operatória 

Sim 22 16,1% 

Ocorrência de complicação 
Sim 52 38,2% 

Não 85 61,8% 

Complicação pós-operatória 

conforme Dindo-Clavien 

I 17 12,5% 

II 18 13,2% 

IIIa 7 5,1% 

IIIb 2 1,5% 

IVa 1 0,7% 

V 7 5,1% 

Mortalidade peri operatória (90 

dias) 

Sim 7 5,1% 

Necessidade de reoperação Sim 3 2,2% 

Hepatectomia em 2 tempos 
Não 112 81,8% 

Sim 25 18,2% 

Embolização Venosa Portal pré- Não 129 94,1% 
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operatória Sim 8 5,9% 

 

A Tabela 3 trata dos resultados operatórios. A cirurgia foi realizada por via 

convencional em 129 pacientes (94,2% dos casos), com emprego de 

hepatectomias menores em mais da metade dos pacientes (51,1%). Vinte e 

dois pacientes (16,1%) necessitaram de hemotransfusão no intraoperatório.  

Em 48 pacientes (35%) associou-se a ablação por radiofrequência ao 

procedimento cirúrgico. 

Em relação às complicações pós-operatórias, observou –se complicação 

em 38% dos pacientes, sendo da classe I e II de Dindo-Clavien em 25,7% dos 

pacientes e da classe III e IV em 6,7% dos pacientes. As principais 

complicações foram em ordem decrescente de ocorrência (em relação ao total 

de complicações): fístula biliar (17,9%), ascite (17,9%), insuficiência renal 

(15,4%), insuficiência hepática (12,8%), íleo prolongado (12,8%) e pneumonia 

(10,3%). Em mais da metade dos pacientes (62%) não ocorreram 

complicações. Ocorreram 7 óbitos (5,1%) no período de até 90 dias do pós-

operatório. Em 3 pacientes a causa do óbito foi septicemia associada à 

insuficiência hepática, em 1 paciente a causa foi morte encefálica por acidente 

vascular cerebral hemorrágico, 2 pacientes faleceram por pneumonia e, 1 

paciente apresentou choque hemorrágico e infarto do miocárdio.  

Em 25 pacientes (18%) foi utilizada a hepatectomia em 2 tempos e em 8 

(5,9%) pacientes a embolização venosa portal pré-operatória foi empregada no 

intuito de aumentar o volume do remanescente hepático.  
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Tabela 4 - Resultados oncológicos dos pacientes operados por 4 ou mais 

metástases hepáticas de câncer colorretal, de janeiro de 2000 a 

julho de 2019. 

 

Característica n = 137           n         % 

Ressecção R0/R1 * 
R0 69 57,50% 

R1 51 42,50% 

Resposta patológica completa Sim 3 2,20% 

Recidiva  
Sim 96 70% 

Não 41 30% 

  n = 96     

Recidiva hepática  Sim 63 65,60% 

Recidiva pulmonar  Sim 37 39% 

Recidiva hepática + pulmonar Sim 16 16,60% 

Recidiva peritoneal Sim 14 14,50% 

Recidiva na margem hepática  Sim 10 10,40% 

Recidiva no 1 ano Sim 75 78,00% 

Recidiva no 2 ano  sim 15 15,60% 

Recidiva no 3 ano Sim 5 5,20% 

* 17 casos sem informação sobre a margem cirúrgica 

 

A Tabela 4 contém os dados oncológicos dos pacientes. Nesta coorte, 

57,5% dos pacientes foram submetidos a ressecção R0 e 3 pacientes (2,2%) 

apresentaram resposta patológica completa. Após a ressecção hepática, 70% 

dos pacientes evoluíram com recidiva durante o seguimento, e destes 65,6% 

recidivaram no fígado e 39% nos pulmões. Somente 10 pacientes (10,4%) 

apresentaram recidiva na margem da ressecção hepática. No que se refere à 

recidiva, 78% dos casos ocorreram durante o primeiro ano de seguimento, 15,6 

% no segundo ano e 5,2% no terceiro ano. 

Na Tabela 5, quando separados por grupos de acordo com o número de 

nódulos (4 a 6; 7), notamos que os grupos apresentavam características 
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similares com exceção da presença de doença extra-hepática pré-operatória, 

que se mostrou mais frequente no grupo com 7 ou mais nódulos, estando 

presente em 12,5%% dos pacientes com 4 a 6 nódulos em comparação com 

26,5% no grupo com 7 ou mais nódulos (p=0,03).  
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Tabela 5 - Características sóciodemográficas clínicas segundo a presença de nódulos (4 a 6 e  6 nódulos) de pacientes 

operados por 4 ou mais metástases hepáticas de câncer colorretal, de janeiro de 2000 a julho de 2019. 

 

Característica   

Classificação de pacientes multinodulares 

P 4-6 nódulos n = 88  7 nódulos n = 49 

n % n % 

Sexo 
Feminino 40 45,5% 22 44,9% 

0,950 1 
Masculino 48 54,5% 27 55,1% 

Idade (anos) 
Média (DP) 58,0  (11,1) 

 
55,4 (9,5) 

 0,166 3 
Mediana (mín-máx) 58,7 (23,5-89,7) 

 
57,3 (31,4-72,2) 

 

Localização da neoplasia primária 

Colon direito 15 17,0% 8 16,3% 

0,557 2 Colon esquerdo 37 42,0% 25 51,0% 

Reto 36 40,9% 16 28,6% 

T do tumor primário 
T1/T2 4 4,8% 4 9,1% 

0,447 2 
T3/T4 79 95,2% 40 90,9% 

N do tumor primário 
N0 34 41,0% 14 32,6% 

0,357 1 
N+ 49 59,0% 29 67,4% 

Tamanho do maior nódulo (em 

cm) 

Média (DP) 3,2 (2,4) 
 

3,1 (1,8) 
 0,828 3 

Mediana (mín-máx) 2,6 (0,5-16) 
 

2,5 (0,2-7,4) 
 

CEA pré-operatório Média (DP) 87,2 (260,4) 
 

98,0 (284,5) 
 

0,522 3 
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Mediana (mín-máx) 9,1 (0,7-1918) 
 

8,2 (1,4-1395) 
 

Doença bilobar 
Não 9 10,5% 1 2,0% 

0,093 2 
Sim 77 89,5% 48 98,0% 

Resposta patológica completa 
Não 85 96,6% 49 100,0% 

0,553 2 
Sim 3 3,4% 0 

 

Metacrônica ou sincrônica 
Sincrônica 70 79,5% 44 89,8% 

0,124 1 
Metacrônica 18 20,5% 5 10,2% 

Doença extra-hepática pré-

operatória 

Não 77 87,5% 36 73,5% 
0,038 1 

Sim 11 12,5% 13 26,5% 

Quimioterapia pré-operatória 
Não 9 10,2% 1 2,1% 

0,098 2 
Sim 79 89,8% 47 97,9% 

Embolização portal pré-operatória 
Não 85 96,6% 43 89,6% 

0,130 2 
Sim 3 3,4% 5 10,4% 

Quimioterapia pós-operatória 
Não 45 52,9% 21 44,7% 

0,363 1 
Sim 40 47,1% 26 55,3% 

Ressecção R0/R1  
R0 48 64,0% 21 46,7% 

0,063 1 
R1 27 36,0% 24 53,3% 

Mortalidade operatória 
Não 82 93,2% 48 98,0% 

0,421 1 
Sim 6 6,8% 1 2,0% 

DP: desvio padrão; mín: valor mínimo; máx: valor máximo; 1 Teste qui-quadrado de Pearson; 2 Teste exato de Fisher; 3 Teste de Mann-Whitney 
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Tabela 6 - Sobrevida média e mediana, probabilidade de sobrevida global e livre 

de doença em 1, 3, 5 anos para os pacientes operados por 4 ou mais 

metástases hepáticas de câncer colorretal, de janeiro de 2000 a julho 

de 2019. 

 

 Tempo de sobrevida (meses) Probabilidade de sobrevida 

 Média (EP) Mediana 1-ano 3-anos 5-anos 

Global 77,6 54,2 90,8% 64,5% 40,6% 

Livre de doença 30,3 8,9 37,7% 19,3% 18,1% 

 

 

Tabela 7 -Tempo médio e mediano de sobrevida geral e livre de doença e 

probabilidades de sobrevida por número de metástases e pacientes 

operados por metástases de câncer colorretal, de janeiro de 2000 a 

julho de 2019. 

 
 Tempo de sobrevida Probabilidade de sobrevida 

 
Média (mediana) 1-ano 3-anos 5-anos 

Sobrevida Global 

Nº de nódulos 

    

1-3 85,3 (57,4) 89,7% 64,4% 48,6% 

4-6 nódulos 75,5 (50,3) 89,3% 65,0% 40,6% 

≥7 nódulos 63,9 (53,1) 93,6% 63,3% 39,7% 

Sobrevida livre de doença  

Nº de nódulos 

    

1-3 65,7 (17,0) 58,1% 34,8% 31,7% 

4-6 nódulos 38,4 (10,5) 44,2% 26,8% 25,1% 

≥7 nódulos 16,5 (7,4) 27,1% 6,6% 6,6% 

 

 
Nesta coorte de pacientes, a sobrevida global média foi de 77,6 meses e 

a sobrevida livre de doença média foi de 30,3 meses. O tempo de seguimento 

médio foi de 36,2 meses (1-186,2). A probabilidade de sobrevida global em 1,3 
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e 5 anos foi de 90,8%; 64,5% e 40,6% respectivamente e a de sobrevida livre 

de doença para 1,3 e 5 anos foi de 37,7%, 19,3% e 18,1%, respectivamente. 

A Tabela 7 fornece os tempos de seguimento e sobrevida média e 

mediana dos grupos separados por número de metástases.  

A Tabela 8 avalia a influência dos vários fatores clínicos sobre a 

sobrevida global em análise univariada. Observou-se diferença 

estatisticamente significativa somente com relação à classificação ASA III. 

 

Tabela 8 - Análise univariada. Fatores prognósticos para sobrevida global em 

pacientes operados por 4 ou mais metástases hepáticas de câncer 

colorretal, de janeiro de 2000 a julho de 2019. 

 

Variável  HR (IC95%) Valor de p 

Sexo 
Feminino 1 

0,13 
Masculino 1,50 (0,88-2,56) 

Idade (anos) Média (DP) 1,01 (0,99-1,03) 0,44 

Classificação ASA 

ASA I 1  

ASA II 0,61 (0,34 – 1,08) 0,09 

ASA III 3,76 (1,33 – 10,61) 0,01 

T 
T1/T2 1 

0,59 
T3/T4 0,73 (0,23-2,34) 

N 
N0 1 

0,44 
N+ 1,23 (0,73-2,07) 

Localização do tumor 

Cólon direito 1 
0,50 

Cólon esquerdo 0,79 (0,39-1,60) 

Reto 1,11 (0,55-2,25) 0,77 

Número de nódulos 
4 a 6 1 

0,68 
7 0,9 (0,53 – 1,53) 

CEA pré-operatório 
≤20 1 

0,07 
>20 1,59 (0,96-2,64) 
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Doença extra-hepática 
Não 1 

0,30 
Sim 1,41 (0,73-2,74) 

Aparecimento da metástase 

hepática 

Sincrônica 1 
0,06 

Metacrônica 1,76 (0,97-3,21) 

Ablação por radiofrequência 
Não 1 

0,07 
Sim 0,56 (0,30-1,06) 

Doença bilobar 
Não 1 

0,77 
Sim 0,86 (,31-2,37) 

Resposta patológica completa 
Não 1 

0,39 
Sim 0,42 (0,06-3,04) 

R0/R1 
R0 1 

0,76 
R1 0,92 (0,52-1,61) 

Mutação KRAS 
Não mutado 1 

0,95 
Mutado 1,02 (0,54-1,91) 

Tamanho do maior nódulo 

< 5cm 1 
0,33 

 5cm 1,37 (0,73-2,58) 

QT: Quimioterapia; DP: desvio padrão; HR: hazard ratio; IC95%: intervalo de confiança de 95%.  

 

Na Tabela 9, observamos as mesmas variáveis em análise univariada 

agora para a sobrevida livre de doença. A presença de linfonodos acometidos 

na doença primária constituiu fator desfavorável para sobrevida livre de doença 

(p=0,01), assim como ressecção R1 (p=0,009) e o número de nódulos  7 

(p=0,01).  

 

Tabela 9 - Análise univariada. Fatores prognósticos para sobrevida livre de 

doença em pacientes por 4 ou mais metástases hepáticas de 

câncer colorretal, de janeiro de 2000 a julho de 2019. 

 

Variável  HR (IC95%) Valor de p 

Sexo Feminino 1 
0,347 

Masculino 1,22 (0,81-1,83) 

Idade (anos) Média (DP) 0,99 (0,97-1,00) 0,095 
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Classificação ASA  

ASA I 1  

ASA II 0,66 (0,4 – 1,09) 0,103 

ASA III 1,07 (0,32 – 3,60) 0,918 

T 
T1/T2 1 

0,885 
T3/T4 0,94 (0,38-2,32) 

N 
N0 1 

0,010 
N+ 1,80 (1,15-2,83) 

Localização do tumor 

Cólon direito 1 
0,851 

Cólon esquerdo 0,95 (0,52-1,71) 

Reto 1,03 (0,57-1,87) 0,924 

Número de nódulos 
4 a 6 1 

0,013 
 7 1,67 (1,11-2,52) 

CEA pré-operatório 
≤20 1 

0,103 
>20 1,42 (0,93-2,16) 

Doença extra-hepática 
Não 1 

0,039 
Sim 1,67 (1,03-2,72) 

Aparecimento da metástase 

hepática 

Sincrônica 1 
0,991 

Metacrônica 1,00 (0,58-1,71) 

Ablação por radiofrequência 
Não 1 

0,195 
Sim 1,32 (0,87-2,01) 

Doença bilobar 
Não 1 

0,545 
Sim 0,79 (0,37-1,70) 

Resposta patológica completa 
Não 1 

0,11 
Sim 0,21 (0,03-1,48) 

R0/R1 
R0 1 

0,009 
R1 1,79 (1,16-2,77) 

Mutação KRAS 
Não mutado 1 

0,36 
Mutado 1,25 (0,77-2,03) 

Tamanho do maior nódulo  
< 5cm 1 

0,65 
 5cm 1,13 (0,66-1,94) 

QT: Quimioterapia; DP: desvio padrão; HR: hazard ratio; IC95%: intervalo de confiança de 95%.  
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Tabela 10 - Análise multivariada. Fatores prognósticos para sobrevida global 

em pacientes operados por 4 ou mais metástases hepáticas de 

câncer colorretal, de janeiro de 2000 a julho de 2019. 

 

Variável  HR (IC95%) Valor de p 

CEA pré-operatório ≤20 1 
0,11 

>20 1,31 (0,78-2,20) 

Ablação por radiofrequência associada Não 1 
0,85 

Sim 1,07 (0,54-2,11) 

Nº de nódulos 
4-6 nódulos 1 

0,31 
≥7 nódulos 1,35 (0,75-2,44) 

Classificação ASA 

ASA I 1  

ASA II 0,69(0,38–1,25) 0,14 

ASA III 2,78 (0,93-8,36) 0,05 

Tamanho do maior nódulo 
< 5cm 1 

0,73 
 5cm 1,11 (0,59-2,09) 

HR: hazard ratio; IC95%: intervalo de confiança de 95%. 

 

Tabela 11 - Análise multivariada. Fatores prognósticos para sobrevida livre de 

doença em pacientes por 4 ou mais metástases hepáticas de 

câncer colorretal, de janeiro de 2000 a julho de 2019. 

 

Variável  HR (IC95%) Valor de p 

N neoplasia primária 
N0 1 

0,03 
N+ 1,75 (1,04-2,95) 

CEA pré-operatório 
≤20 1 

0,01 
>20 1,89 (1,13-3,14) 

Resposta patológica completa 
Não 1 

0,04 
Sim 0,12 (0,02-0,94) 

R0/R1 
R0 1 

0,01 
R1 1,94 (1,16-3,23) 

Ablação por radiofrequência Não 1 0,04 



60 

 

 

associada Sim 1,69 (1,03-2,79) 

Nº de nódulos 
4-6 nódulos 1 

0,03 
≥7 nódulos 1,68 (1,04-2,72) 

HR: hazard ratio; IC95%: intervalo de confiança de 95%. 

 

Na análise multivariada (Tabela 10) para a sobrevida global, não se 

observou nenhum fator estatisticamente significativo. 

A Tabela 11 contém a análise multivariada para sobrevida livre de 

doença. Para a sobrevida livre de doença observou-se como fator favorável a 

resposta patológica completa (p=0,04). A quantidade de nódulos  7 (p=0,034), 

a associação com ablação por radiofrequência na cirurgia (p=0,04), a presença 

de linfonodo acometido na doença primária (p=0,034), ressecção R1 (p=0,011) 

e CEA > 20ng/ml (p=0,015) foram fatores relacionados à maior probabilidade 

de recidiva.  

A Figura 2 mostra as curvas de sobrevida global separadas de acordo 

com o número de nódulos, incluindo o grupo de pacientes com até 3 nódulos. 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p=0,835). 

No entanto, no que se refere à sobrevida livre de doença, observou-se 

diferença entre os grupos de acordo com o número de nódulos. A Figura 3 

contém as curvas de sobrevida livre de doença de acordo com o número de 

nódulos, com diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

mostrando impacto negativo do maior número de nódulos sobre a recidiva. 

Esta diferença foi observada entre todos os grupos classificados por número de 

nódulos. 

 Na figura 4, observa-se a presença de linfonodos comprometidos na 

doença primária como influência significativamente negativa na curva de 

sobrevida livre de doença. A influência significativamente negativa dos níveis 

séricos de CEA pré-operatório > 20 ng/ml sobre a sobrevida livre de doença 

pode ser vista na Figura 5 (p=0,015).  
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A ressecção do tipo R1 como fator significativamente negativo para a 

sobrevida livre de doença é ilustrada na curva de sobrevida da Figura 6 

(p=0,01).  

Na Figura 7, observa-se que a realização de ablação por 

radiofrequência associada à ressecção foi fator significativamente negativo 

para a sobrevida livre de doença (p=0,04).  

 

 

 

 

 

Figura 2 - Curvas de sobrevida global de acordo com número de nódulos. 

Pacientes com metástases hepáticas de câncer colorretal 

submetidos a tratamento cirúrgico, São Paulo, 2000-2019. p=0,697 

(1-3 e 4-6) p=0,822 (4-6 e  7) 
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Figura 3 - Curvas de sobrevida livre de doença de acordo com número de 

nódulos. Pacientes com metástases hepáticas de câncer colorretal 

submetidos a tratamento cirúrgico, São Paulo, 2000-2019. p = 

0,049 (1-3 e 4-6) e  p < 0,0001 (4-6 e  7) 

 

 

 

Figura 4 - Curva de sobrevida livre de doença segundo o N (N0 e N+) do tumor 

primário em pacientes com 4 ou mais metástases hepáticas 

submetidos a tratamento cirúrgico, São Paulo, 2000-2019, p = 0,034. 
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Figura 5 - Curva de sobrevida livre de doença segundo a dosagem de CEA 

pré-operatória em pacientes com 4 ou mais metástases hepáticas 

submetidos a tratamento cirúrgico, São Paulo, 2000-2019 p= 0,015. 

 

Figura 6 - Curva de sobrevida livre de doença segundo o tipo de ressecção 

(R0 e R1) em pacientes com 4 ou mais metástases hepáticas 

submetidos a tratamento cirúrgico, São Paulo, 2000 – 2019, 

p=0,011. 
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Figura 7 - Curva de sobrevida livre de doença segundo realização de ablação 

por radiofrequência em pacientes com 4 ou mais metástases 

hepáticas submetidos a tratamento cirúrgico, São Paulo, 2000-2019 

p=0,04. 
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6. Discussão 

O conceito de paciente multinodular vem da década de 90 e começo dos 

anos 2000 quando os pacientes com 4 ou mais metástases eram excluídos da 

indicação cirúrgica e tratados com quimioterapia exclusiva (18, 105).  

Há poucos trabalhos publicados abordando pacientes multinodulares e 

constituem séries com número limitado de casos, impossibilitando uma 

definição consensual de qual número de metástases pode ser definido como 

multinodular. Em nosso estudo, assim como Allard e cols (21), Saiura e cols 

(23), Kornprat e cols (22) e Malik e cols (24), definimos como multinodulares os 

pacientes com 4 ou mais metástases. Além disto, pelos poucos trabalhos 

abordando especificamente pacientes com múltiplas metástases, torna-se difícil 

extrair conclusões que norteiem a tomada de decisões neste subgrupo de 

pacientes (20, 27, 106-109). 

A maioria dos estudos clínicos (12, 14, 26, 110-114) abordando estes 

pacientes incluíam os multinodulares em um contexto que incluía todos os 

pacientes com diagnóstico de MHCCR. Nosso estudo foca especificamente nos 

pacientes multinodulares, os quais perfazem, em nossa casuística, no período 

de 2000 a 2019, 23,6% do total de pacientes com MHCCR operados no 

complexo HCFMUSP. Este número está dentro da proporção encontrada em 

outros centros (86, 115) e, assim como nos referidos centros, pode refletir um 

viés de amostragem por se tratar de centro de excelência em cirurgia hepática.  

O desenvolvimento da quimioterapia sistêmica, a melhor seleção dos 

pacientes e o aperfeiçoamento da cirurgia e anestesia (11, 17) provocaram 

uma mudança na indicação de ressecção nestes pacientes e o paradigma de 

não ressecar mais que três metástases foram mudando e hoje, o número de 

nódulos metastáticos não é mais uma contraindicação formal ao tratamento 

cirúrgico (17, 113, 116, 117). 

Atualmente, a ressecção cirúrgica em conjunto com a quimioterapia 

sistêmica peri-operatória estabeleceu-se como tratamento padrão dos 
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pacientes com mais que três MHCCR (96), os chamados pacientes 

multinodulares. 

Em nosso serviço observamos que a grande maioria (93%) dos pacientes 

multinodulares foram operados a partir de 2009, ano em que o tratamento 

multidisciplinar dentro de um ambiente especializado, e o uso da quimioterapia 

sistêmica, se tornou padronizado e rotineiro. Publicação recente de nosso 

serviço (118), mostrou que, após a adoção deste ambiente multidisciplinar, 

houve melhora dos resultados do tratamento cirúrgico nos pacientes com 

MHCCR. Autores já demonstraram que a adoção da multidisciplinaridade 

aumenta a proporção de pacientes multinodulares tratados cirurgicamente (93, 

95, 98) quando comparados com serviços sem a referida abordagem. 

Em nosso estudo, o sexo masculino foi mais frequente (54,7%) e a idade 

média foi de 57 anos. A literatura relata também uma predominância do sexo 

masculino (20-23, 107) e poucos trabalhos (21, 22, 107, 108) com pacientes 

multinodulares analisam o gênero e a idade como fatores prognósticos. Em 

nosso estudo, sexo e idade não foram variáveis estatisticamente relevantes 

para a prognóstico. Allard e cols (21), em grande casuística multicêntrica 

européia, evidenciaram que o sexo não influenciou a sobrevida, porém a idade 

representou fator prognóstico negativo. Elias e cols (107) publicaram a 

associação do sexo masculino como um fator prognóstico negativo. Pelo 

menos outros três estudos (21, 22, 108) com casuísticas robustas de pacientes 

multinodulares analisaram o sexo e não encontraram relevância estatística.  

Com relação à localização do tumor primário, em nossa casuística, metade 

(50,3%) dos pacientes apresentaram neoplasia primária localizada no cólon 

esquerdo, 16,7% no cólon direito e 33% no reto. A localização do tumor 

primário não influenciou a sobrevida global ou livre de doença dos pacientes 

multinodulares operados por MHCCR. Outros autores (28, 119, 120) 

demonstraram uma tendência de pior sobrevida global e livre de doença em 

pacientes portadores de tumores de cólon direito e de reto (121). O único 

estudo (28) com tempo de seguimento longo, do Memorial Sloan-Kettering de 

Nova Iorque, não encontrou impacto nas sobrevidas global e livre de doença 
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tardias em relação a lateralidade do tumor de cólon, porém com achado de 

evoluções mais indolentes nos tumores primários de cólon esquerdo.  

O intervalo de tempo entre o diagnóstico do tumor primário e o diagnóstico 

das MHCCR, dividindo as metástases em sincrônicas e metacrônicas, está 

entre os fatores prognósticos mais utilizados e de impacto prognóstico. A 

sincronicidade é um dos critérios independentes com impacto negativo no 

escore mais utilizado no mundo, o escore de Fong (12) e sua definição pode 

variar na literatura entre 12 (12, 122) e 30 (110) meses. Além de Fong, diversos 

autores (12, 26, 109, 110, 121, 122) relataram o menor intervalo de tempo para 

o aparecimento de metástases como fator prognóstico desfavorável e outros 

autores não encontraram diferença significativa (123-127). No presente estudo, 

a metacronicidade, definida como aparecimento de metástases após 12 meses 

do tratamento do tumor primário, não apresentou impacto significativo no 

prognóstico dos pacientes desta coorte. 

Outro fator prognóstico presente em quase todos os artigos é a presença 

de linfonodos comprometidos junto ao tumor primário. Descrito inicialmente por 

Fong e cols, em 1999, constitui um fator prognóstico negativo em vários 

estudos (12, 26, 27, 121-123, 126, 128-130). Em nosso trabalho, 62% dos 

pacientes apresentavam linfonodos comprometidos no tumor primário. A 

presença de linfonodos representou fator prognostico negativo, de forma 

independente, para a sobrevida livre de doença, porém não influenciou a 

sobrevida global.  

A elevação do antígeno carcinoembrionário no pré-operatório também é 

outro fator prognostico que faz parte dos critérios de Fong e amplamente 

estudado na literatura. O valor de corte que impacta o prognóstico varia nos 

estudos indo de 5ng/ml (129) a 200ng/ml (12, 125, 131). Em nosso estudo, 

utilizamos o corte de 20 ng/ml que divide em aproximadamente 60/40 nossa 

amostra. Constituiu, na análise multivariada, como fator prognóstico negativo 

para a sobrevida livre de doença, porém sem relevância quando considerada a 

sobrevida global. A maioria dos autores também descrevem o CEA como um 

fator prognóstico negativo (12, 27, 121, 125-129, 131).   
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A presença de doença extra-hepática é considerada um fator prognóstico 

negativo em 6 de 8 artigos que estudaram este fator em pacientes com 

MHCCR (12, 27, 110, 123, 127, 131) e, até pouco tempo atrás na maioria dos 

serviços, era considerada uma contraindicação a cirurgia. Atualmente a 

presença de doença extra hepática ressecável não constitui mais uma contra 

indicação ao tratamento cirúrgico das MHCCR(127). Em nosso estudo, 17,5% 

dos pacientes apresentavam doença extra-hepática que foi ressecada 

concomitantemente às MHCCR e sua presença não influenciou a recidiva ou a 

sobrevida global dos pacientes operados. 

A presença de doença bilobar não foi associada a pior prognóstico em 

nosso estudo. Diversos autores (12, 26, 27, 109, 122, 123, 125-127) também 

não encontraram relevância estatística para a doença bilobar, no entanto, três 

estudos demonstraram que a distribuição bilobar de metástases foi um fator 

prognóstico negativo nos pacientes com MHCCR (110, 114, 121). Estudo 

recente americano (132) com pacientes multinodulares evidenciou que a 

presença de doença bilobar não impactou a sobrevida global dos pacientes 

submetidos ao tratamento cirúrgico.  

Com relação ao emprego da quimioterapia sistêmica, todos os pacientes 

do presente estudo foram expostos a quimioterapia sistêmica, quer antes e/ou 

após a cirurgia. Mais de 90% dos pacientes foram submetidos a quimioterapia 

pré-operatória e 57,4% no pós-operatório. Nos últimos 10 anos, todos os 

pacientes multinodulares foram expostos a quimioterapia neoadjuvante, 

conduta padrão em nosso Serviço e já estabelecida na literatura (44, 45, 47, 

97). Somente os pacientes nos quais a doença respondeu ou permaneceu 

estável após a quimioterapia, foram para o tratamento cirúrgico sendo incluídos 

neste estudo. Sabe-se que a resposta à quimioterapia é um sinal da melhor 

biologia tumoral, desta forma, a resposta à quimioterapia se torna um 

importante fator de seleção para a ressecção das múltiplas MHCCR (43, 46, 

48).  

O número de nódulos hepáticos metastáticos é certamente o fator 

prognóstico mais citado em estudos que avaliam os pacientes com MHCCR. A 
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grande maioria dos estudos publicados (12, 26, 27, 110, 121-127) descreve o 

número de nódulos como um fator prognóstico negativo.  No entanto, algumas 

publicações não associam o número de nódulos a um pior prognóstico (109, 

114, 130, 131).  

Optamos por dividir os pacientes multinodulares em dois grupos: com 4 a 6 

metástases (64,3%) e maior ou igual a 7 metástases (35,7%) após análise 

proporcional da nossa população de pacientes e a distribuição do número de 

MHCCR. Diversos outros estudos (20, 22-24, 107) também subdividiram em 

grupos de acordo com número de metástases, provavelmente também de 

acordo com suas amostras, não havendo um padrão na literatura. 

Vigano e cols (20), em estudo de dois grandes centros europeus, dividiu os 

pacientes multinodulares em 2 grupos de acordo com número de metástases: 

<8 (grupo1) e 8 ou mais nódulos (grupo 2). Encontrou diferenças na sobrevida 

global e livre de doença, tendo o grupo 2 resultados significativamente piores. 

Porém, ao subdividir os pacientes no grupo 2, os pacientes com mais de 15 

nódulos apresentavam a mesma sobrevida global e livre de doença que 

aqueles com 8 a 10 nódulos.  

Kornprat e cols (22), em estudo com mais de 500 doentes, dividiu os 

pacientes de maneira similar à que fizemos: 4 a 5 (56%) e 6 ou mais (44%) 

metástases. Os autores mostraram que o número de metástases não impactou 

de forma independente a sobrevida global. Allard e cols (21), em estudo 

multicêntrico europeu com mais de 12000 pacientes operados por MHCCR, 

dividiu os pacientes em grupos com 10 ou mais, 4 a 9 e 1 a 3 metástases. 

Nesta população de pacientes as curvas de sobrevida global e livre de doença 

foram diferentes para os três grupos, sendo o número de metástases um fator 

prognóstico negativo.    

Em nosso estudo, demonstramos que o número de metástases hepáticas 

não causou impacto estatisticamente significativo na sobrevida global dos 

pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico. Embora minoria, outros autores 

citados anteriormente também apresentaram resultados semelhantes. Nossa 

seleção de pacientes para o tratamento cirúrgico pode ser uma explicação para 
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este resultado: só pacientes que responderam ou mantiveram-se estáveis após 

a quimioterapia neoadjuvante é que foram indicados à cirurgia. 

Contudo, quando analisada a sobrevida livre de doença, as curvas são 

diferentes, estando os subgrupos com maior número de nódulos associados, 

de forma independente, a um maior risco de recidiva da doença. Quando 

comparamos os pacientes com quatro ou mais nódulos com aqueles com até 

três metástases, a sobrevida global também não foi diferente. No entanto, 

quando se avaliou a sobrevida livre de doença, observamos uma maior 

probabilidade de recidiva associada ao maior número de metástases hepáticas. 

Decidimos comparar as curvas de sobrevida entre pacientes com uma a três 

metástases com a dos multinodulares para entender as diferenças de 

sobrevida entre os grupos. No entanto, os fatores prognósticos para o grupo 

com até 3 metástases não foram avaliados para não fugir do escopo do estudo: 

os pacientes multinodulares.  

Mais da metade (51%) dos pacientes foram submetidos a hepatectomias 

menores, consistente com a prática já consagrada de preservação de 

parênquima hepático (56, 72, 73) em pacientes com MHCCR.  

Utilizamos a hepatectomia em 2 tempos em 18% dos pacientes e a 

embolização portal venosa pré-operatória em 5,9% dos pacientes. Allard e cols 

utilizaram a embolização venosa portal em 6,1% dos pacientes com 1 a 3 

metástases, 19,5% dos pacientes com 4 a 9 nódulos e em 39,1% dos 

pacientes com 10 ou mais metástases hepáticas.  

A frequência do emprego da cirurgia em 2 tempos e da embolização 

venosa portal aumenta na proporção em que aumenta a carga tumoral o que 

ocorre nos pacientes multinodulares. Nossos números podem ser menores que 

os dos autores mencionados talvez por não incluirmos os quatro pacientes que 

não completaram a ressecção após a embolização ou o segundo tempo da 

cirurgia, o chamado “drop out”, número que pode chegar a 35% dos pacientes 

(70) segundo a literatura. Outra explicação é que tentamos evitar 

hepatectomias maiores no sentido de preservar o parênquima hepático. 
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A via de acesso cirúrgica foi convencional em 94,2% dos casos. A 

abordagem minimamente invasiva ainda está sob escrutínio científico em se 

tratando de pacientes multinodulares e, apesar de publicações recentes (133-

135) mostrarem bons resultados, a via acesso minimamente invasiva ainda é 

pouco indicada nesta subpopulação de pacientes.  

Com relação as complicações pós-operatórias, quase todos os estudos 

utilizam a classificação de Dindo-Clavien e só reportam as complicações do 

tipo III e IV (que requerem conduta médica invasiva) e a mortalidade 

perioperatória em até 90 dias.  

Vigano e cols (20) publicaram mortalidade de 0,4%, taxa de complicação 

global de 30%, complicações grau III e IV em 6,6% dos pacientes. Este mesmo 

autor não encontrou diferenças significativas de complicações pós-operatórias 

entre o grupo de multinodulares e o grupo de 1 a 3 nódulos. Allard e cols (21), 

em estudo multicêntrico europeu, com mais de 12 406 pacientes relatou 

mortalidade de 3,4% nos pacientes com 4 a 9 metástases (grupo 2) e 4,8% nos 

pacientes (grupo 3) com 10 ou mais metástases, complicação grau III/IV de 

19% no grupo 2 e 18,7% no grupo 3. As taxas de mortalidade foram maiores 

no grupo com maior número de metástases. Saiura e cols (23), em estudo 

multicêntrico japonês, relataram morbidade geral de 20% e sem mortalidade. 

Kornprat e cols (22) relataram morbidade geral de 28% e sem mortalidade. Em 

nossa casuística, 38,2% dos pacientes apresentaram alguma complicação, 

sendo que 7,3% dos pacientes apresentaram complicações graus III/IV e 5% 

dos pacientes faleceram no período de 90 dias da operação.  

Em relação a hemotransfusão, esta ocorreu no intra-operatório em 16% 

dos casos. Os principais estudos envolvendo tratamento cirúrgico de pacientes 

multinodulares reportaram taxas de hemotransfusão peri-operatória variando 

de 13,2% a 39% (20, 22, 23). Observa-se que nossos números estão 

compatíveis com outros serviços de cirurgia hepatobiliar de excelência.  

Em relação as margens cirúrgicas, 42,5% dos pacientes multinodulares 

tiveram margem cirúrgica do tipo R1, ou seja, menor que 1 mm. A proporção de 

42,5% é similar à de outros serviços de cirurgia hepatobiliar. Admite-se a taxa 
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de 10 a 30% (20, 78-85) de ressecções R1 em centros de excelência, 

chegando a 30 a 60% (20, 22, 24, 86) nos pacientes multinodulares com 

doença bilobar. Isto se dá principalmente pela adoção de cirurgias 

preservadoras de parênquima evitando grandes ressecções e, pelo 

conhecimento de que margens de 1mm livres são suficientes e não pioram a 

sobrevida (85, 87, 88, 90, 91) e margens coincidentes próximas a vasos intra 

hepáticos (R1 vascular), também não impactam negativamente as taxas de 

sobrevida (84). Desta forma, os cirurgiões hepáticos procuram realizar 

nodulectomias no sentido de preservar parênquima, procurando sempre buscar 

margens livres, mas margens coincidentes (ou R1) são aceitáveis 

especialmente num contexto de pacientes multinodulares (90). Em nossa 

coorte de pacientes multinodulares, 92,6% dos pacientes apresentavam 

doença bilobar e a ressecção R1 foi fator prognóstico negativo para sobrevida 

livre de doença, mas não para a sobrevida global. Este resultado é 

compartilhado por diversos autores (81, 85, 90-92) que demonstraram que os 

pacientes multinodulares apresentam o benefício da sobrevida com o 

tratamento cirúrgico, porém aceitando-se uma maior probabilidade de recidiva 

hepática em pacientes submetidos a ressecção do tipo R1.  

Em nosso estudo, 70% dos pacientes apresentaram recidiva da doença 

sendo que destes, 65% apresentaram recidiva hepática. Vigano e cols (20),  

dividindo os pacientes com 1 a 7 (grupo 1 - 743 pacientes) e 8 ou mais 

metástases (grupo 2 - 106 pacientes),  observaram recidiva mais frequente no 

grupo 2 (73% vs 61%) , sendo a recidiva no fígado também mais frequente no 

grupo com maior número de nódulos (57% vs 37%). Malik e cols (24) também 

observaram taxas de ressecção R1 maiores no grupo com 4 ou mais 

metástases, 50% versus 27% nos pacientes com até 3 nódulos. 

Consequentemente, a recidiva intra-hepática também foi mais alta nos 

pacientes com mais de 4 metástases, 70% em pacientes com 8 ou mais 

metástases versus 40 % naqueles com até 3 nódulos. 

A utilização da radiofrequência como terapia ablativa passou a ser utilizada 

de forma associada a ressecção cirúrgica em pacientes com grande carga 

tumoral (136, 137). Em nossa série, 35% dos pacientes multinodulares 
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operados foram também submetidos a ablação por radiofrequência no mesmo 

tempo operatório. A associação da ablação por radiofrequência determinou, de 

forma independente, uma maior probabilidade de recidiva, porém sem impacto 

na sobrevida global. Este resultado reproduz o achado de outros autores (63, 

136, 137) e reforça o papel das terapias ablativas no tratamento cirúrgico dos 

pacientes multinodulares, auxiliando no tratamento de nódulos que 

tecnicamente não seriam passíveis de ressecção cirúrgica convencional devido 

a localização e/ou que eventualmente implicariam em remanescente hepático 

de pequenas dimensões e até insuficiente.  

O tamanho da maior metástase é um dos critérios de Fong (12) e é 

utilizado como fator prognóstico com resultados significativos em pelo menos 

oito publicações(12, 26, 27, 109, 110, 121, 123). Seu valor de corte varia de 5 a 

8 cm nos principais artigos. Em nossa casuística adotamos o mesmo valor de 

corte de 5cm adotado por Fong e cols (12). Contudo, em nossa coorte, o 

tamanho do maior nódulo não impactou o prognóstico dos pacientes. Achado 

similar também foi encontrado por outros oito autores (114, 122, 124, 126-131, 

138), de forma que o valor prognóstico do tamanho da maior metástase não é 

um consenso na literatura. 

A mutação do gene KRAS, gene membro da família de oncogenes RAS, 

vem sendo utilizada como fator prognóstico nos últimos anos e amplamente 

estudada em pacientes com MHCCR (29, 30). A mutação neste gene produz 

uma proteína K-RAS anormal que permanece ativa e pode estimular o 

crescimento celular, mesmo na ausência de sinais do EGFR. Nestes pacientes, 

os quimioterápicos que inibem o EGFR ou a tirosina-quinase não são eficazes. 

A mutação do gene KRAS está associada a menor sobrevida global e livre de 

doença após hepatectomia em pacientes com MHCCR (29, 30). Em nosso 

estudo, a mutação do gene KRAS estava presente em 34,8% dos pacientes e 

não representou um fator de pior prognóstico. Este resultado pode ser em parte 

creditado à ausência da pesquisa de mutação em 48 pacientes (35%) neste 

estudo, talvez impactando o resultado da análise deste fator em nosso 

trabalho. 
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 A resposta patológica completa é considerada um fator de bom 

prognóstico em diversos estudos (139-141) e é relatada com frequência de 3% 

a 7,9% dos pacientes expostos a quimioterapia neoadjuvante. Adam e cols 

relataram sobrevida em 10 anos de até 70% em pacientes com resposta 

patológica completa (139). Em nosso estudo, 3 pacientes (2,2%) apresentaram 

resposta patológica completa na peça cirúrgica. Destes, 2 pacientes estão 

vivos sem doença há mais de 2 anos e 1 paciente faleceu por recidiva da 

doença em linfonodos do hilo hepático. Apesar de poucos casos, a presença 

de resposta patológica completa foi fator que impactou positivamente, de forma 

independente, a sobrevida livre de doença em nosso trabalho.  

Em nosso estudo, os seguintes fatores impactaram negativamente, de 

forma independente, a sobrevida livre de doença: presença de linfonodos 

comprometidos na doença primária, CEA pré-operatório > 20ng/ml, ausência 

de resposta patológica completa, ressecção R1 e maior número de metástases. 

Não foi observado nenhum fator prognóstico independente para a sobrevida 

global com exceção da classificação ASA III no pré-operatório.  

A recidiva ocorreu em 70% dos pacientes multinodulares operados. Esta 

ocorreu nos primeiros 12 meses após a cirurgia em 78% dos pacientes que 

recidivaram, seguida de 15% no segundo ano e 5% no terceiro ano.  

Os estudos com pacientes multinodulares relatam estimativa de 

sobrevida global em 5 anos variando de 31% a 43% e sobrevida livre de 

doença em 5 anos de 11 a 21% (20-24). Em nossa casuística, a estimativa de 

sobrevida global em 5 anos foi de 40,6% e sobrevida livre de doença em 5 

anos foi de 18,1%. Estes resultados de sobrevida estão dentro da faixa 

encontrada por outros serviços de cirurgia hepatobiliar de excelência.  

Nossos resultados ilustram uma nova realidade para os pacientes com 

múltiplas MHCCR. Mais de um terço dos doentes estavam vivos após 5 anos 

quando submetidos a ressecção com intuito curativo. Ressalta-se, no entanto, 

que apenas 18% dos pacientes multimetastáticos atingem 5 anos livres de 

enfermidade o que caracteriza um novo conceito de doença crônica (cerca de 

40% vivos, mas só pouco menos da metade deles livres de doença). Este novo 
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conceito reforça o benefício da ressecção hepática no paciente com múltiplas 

metástases. 
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7. Conclusões 

Em relação aos pacientes com diagnóstico de MHCCR com 4 ou mais 

metástases submetidos a tratamento cirúrgico no HC/ICESP no período 

compreendido entre janeiro de 2000 e julho de 2019 podemos concluir que: 

 A estimativa de sobrevida global em 5 anos foi de 40,6%. 

 A estimativa de sobrevida livre de doença em 5 anos foi de 18,1%.  

 Resposta patológica completa na peça cirúrgica foi fator protetor para 

recidiva. 

 A presença de linfonodos comprometidos na doença primária, CEA > 

20ng/ml, ressecção R1, uso associado na cirurgia de ablação por 

radiofrequência e maior número de metástases foram fatores 

independentes de piora da sobrevida livre de doença.  

Em relação aos pacientes com diagnóstico de MHCCR submetidos a 

tratamento cirúrgico no HC/ICESP no período compreendido entre janeiro de 

2000 e julho de 2019 podemos concluir que: 

 

 As curvas de sobrevida global dos pacientes com 1 a 3, 4 a 6 e  7 

metástases hepáticas não apresentaram diferença estatisticamente 

significativa. 

 As curvas de sobrevida livre de doença dos pacientes com 1 a 3, 4 a 6 e 

 7 metástases hepáticas apresentaram diferença estatisticamente 

significativa entre os 3 grupos, sendo a recidiva mais frequente nos 

grupos com mais nódulos. 

 O número de metástases não impactou a sobrevida global. 

 O maior número de metástases implicou em maior risco de recidiva e 

impactou de forma significativa a sobrevida livre de doença. 
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