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RESUMO

Silveira Júnior S. Hepatectomia associada a ressecções multiviscerais:
estudo comparativo dos resultados precoces e tardios [tese]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2020.
Introdução: As hepatectomias associadas à ressecção em monobloco de
órgãos adjacentes são procedimentos complexos, que tem como objetivo a
obtenção de margens cirúrgicas livres. No entanto, poucos estudos
avaliaram as ressecções hepáticas multiviscerais (RHMs), desta forma, suas
indicações bem como seus resultados ainda são controversos. Objetivo:
Comparar os resultados perioperatórios e tardios de pacientes submetidos a
RHMs com os de pacientes contemporâneos submetidos a hepatectomias
isoladas. Métodos: Foram estudados a partir de um banco de dados
prospectivo, pacientes adultos consecutivos submetidos a ressecções
hepáticas entre 2007 e 2018 (1211 hepatectomias). Foi realizado estudo
comparativo pareando 1 caso (RHM) com 2 controles (hepatectomia
isolada). As variáveis pareadas foram sexo, idade e tipo de ressecção
hepática. Adicionalmente, foi realizada análise de risco para avaliar o
impacto das RHMs na morbidade e mortalidade perioperatórias, bem como
na sobrevida tardia destes pacientes. Resultados: Durante o período do
estudo, 53 RHMs foram comparadas com 106 controles. Os grupos foram
homogêneos em relação às características clínico-epidemiológicas basais.

Os pacientes submetidos a RHMs apresentaram maior tempo operatório
(430 ± 144 vs. 359 ± 134 minutos, p = 0,005), maior perda sanguínea (991 ±
1492 vs. 507 ± 591 ml; p = 0,011), maior tempo de internação (13 ± 12 vs. 8
± 6 dias; p = 0,003) e maior mortalidade perioperatória (9,4 vs. 1,9%, p =
0,042). Na análise temporal houve diferença na mortalidade apenas na fase
inicial da experiência quando comparada aos pacientes submetidos à
hepatectomia isolada: 2007-2010 (25 vs. 2,9%, p = 0,048), 2011-2014 (6,3
vs. 2,8%, p = 0,533), 2015-2018 (4 vs. 0%, p = 0,403). O número de órgãos
ressecados não foi fator prognóstico independente para complicações
maiores (Odds ratio [OR] 1 órgão = 1,8 [0,54-6,05]; OR ≥ 2 órgãos = 4,0
[0,35-13,84]) ou mortalidade perioperatória (OR 1 órgão = 5,2 [0,91-29,51];
OR ≥ 2 órgãos = 6,5 [0,52-79,60]). Não foi observada diferença na sobrevida
global (p = 0,771) ou livre de doença (p = 0,28) entre os grupos.
Conclusões: As RHMs são exequíveis, com morbidade semelhante às
hepatectomias isoladas, cursando, no entanto, com maior mortalidade
perioperatória, em especial na fase inicial da experiência. As RHMs
oferecem resultados tardios semelhantes aos de pacientes submetidos à
hepatectomia isolada, sendo opção de tratamento potencialmente curativo
para pacientes selecionados com neoplasias localmente avançadas em
centros especilaizados.

Descritores: Hepatectomia; Neoplasias hepáticas/cirurgia; Complicações
pós-operatórias; Análise de sobrevida; Estudo comparativo; Análise por
pareamento

ABSTRACT

Silveira Júnior S. Combined liver and multivisceral resections: a comparative
analysis of short and long-term outcomes [thesis]. São Paulo: “Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018.
Introduction: En-bloc liver and adjacent organs resections are technically
demanding procedures aiming to obtain clear surgical margins. Few studies
assessed the outcomes of multivisceral liver resections (MLRs); therefore,
the results and indications of MLRs remain unclear. Aim: To compare short
and long-term outcomes of patients submitted MLRs with those of
contemporary patients submitted to isolated hepatectomies. Methods:
Consecutive adult patients submitted to liver resections between 2007 and
2018 were studied from a prospective database (1211 hepatectomies). A
case-matched 1:2 study was performed comparing MLRs and isolated
hepatectomy. The paired variables were sex, age, and type of liver resection.
Additionally, a risk analysis was performed to evaluate the association
between MLRs and morbidity, mortality and long-term outcomes. Results:
During the study period, 53 MLRs were compared with 106 well-matched
controls. The groups were homogeneous regarding baseline characteristics.
Patients undergoing MLRs had longer operative time (430 ± 144 vs. 359 ±
134 min, P = 0.005); higher estimated blood loss (991 ± 1492 vs. 507±591
ml; P = 0.011), longer hospital stay (13 ± 12 vs. 8 ± 6 days; P = 0.003) and

higher perioperative mortality (9.4 vs. 1.9%, P = 0.042). Temporal analysis of
mortality showed difference between the groups only in the early experience:
2007-2010 (25 vs. 2,9%, P = 0.048), 2011-2014 (6.3 vs. 2.8%, P = 0.533),
2015-2018 (4 vs. 0%, P = 0.403). Number of resected organs was not an
independent prognostic factor for perioperative complications (Odds ratio
[OR] 1 organ = 1.8 [0.54-6.05]; OR ≥ 2 organs= 4.0 [0.35-13.84]) or
perioperative mortality (OR 1 organ = 5.2 [0,91-29.51]; OR ≥ 2 organs = 6.5
[0.52-79.60]). No differences in overall (P = 0.771) and disease-free survival
(P = 0.28) were observed. Conclusions: MLRs are feasible with similar
morbidity and higher perioperative mortality in the early experience. MLRs
did not negatively affect long-term outcome; therefore, extended resections
may offer a valuable option of potentially curative treatment for locally
advanced liver neoplasms in high-volume centers.

Keywords:

Hepatectomy,

Liver

neoplasms/surgery,

Postoperative

complications, Survival analysis, Comparative study; Matched pair analysis
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As ressecções hepáticas são consideradas procedimentos de alta
complexidade, com risco elevado de complicações graves e óbito no período
perioperatório.1 Por estas razões, o desenvolvimento da cirurgia hepática só
foi possível a partir do conhecimento da anatomia cirúrgica do fígado, do
desenvolvimento de métodos eficazes de transecção do parênquima, e de
técnicas de controle vascular e dos pedículos hepáticos.1-4 O domínio
desses preceitos técnicos, associado ao desenvolvimento do cuidado
anestésico e da terapia intensiva, levou à sensível melhora nos resultados
das ressecções hepáticas nas últimas décadas.5,6 Atualmente, em centros
de excelência, a morbidade associada ao procedimento varia de 20% a 50%,
com taxas de transfusão de hemoderivados menores que 20% e mortalidade
abaixo de 5%.6-10
A morbimortalidade decorrente das ressecções hepáticas está
relacionada a diversos fatores, dentre os quais podemos citar a condição
clínica do paciente, a presença de comorbidades, a função hepática préoperatória, a extensão da ressecção hepática, o volume de sangramento
intraoperatório (e necessidade de transfusão de hemoderivados), além da
ressecção simultânea de outros órgãos abdominais.11-15
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O impacto das ressecções multiviscerais (RMs) tem sido estudado em
diversos tipos de neoplasias gastrointestinais, tais como cólon, estômago e
pâncreas.16-18 No câncer colorretal cerca de 10% dos pacientes têm
envolvimento de órgãos adjacentes por contiguidade, o que classifica a doença
como localmente avançada (T4).19 Nesse contexto, a ressecção em monobloco
da lesão colorretal e dos órgãos adjacentes acometidos é necessária para a
obtenção de margens livres (ressecção R0).20 Diversos autores demostraram
que as RMs de tumores colorretais têm morbidade e mortalidade aceitáveis,
proporcionando possibilidade de sobrevida a longo prazo para estes
pacientes.16,19,20 Em revisão sistemática, Mohan et al.20 estudaram 1575
pacientes submetidos a RMs por câncer colorretal localmente avançado e
mostraram que a resseção R0 foi o preditor com maior associação à sobrevida
tardia. Mais recentemente, Leijssen et al.21 demostraram maior sobrevida global
(SG 70% vs. 46%, p < 0,001) e sobrevida livre de doença (SLD) em 5 anos
(74,1% vs. 52,7%, p < 0,001) em pacientes submetidos a RMs por tumores
colônicos localmente avançados (T4), quando comparados a pacientes não
submetidos a ressecções alargadas. Adicionalmente, observou-se que os
pacientes submetidos a RMs no contexto de doença localmente avançada
apresentaram desfechos oncológicos comparáveis aos de pacientes com
doença menos avançada (T3).
Os resultados das RMs no câncer gástrico foram estudados em
casuísticas heterogêneas, compostas principalmente por séries de casos e
coortes retrospectivas.17,22 Os estudos comparativos existentes mostram que as
ressecções gástricas alargadas estão associadas a maior morbimortalidade
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perioperatória.23,24 Norero et al.23 observaram que os pacientes submetidos a
RMs apresentaram maior mortalidade em 30 dias [Odds ratio (OR) = 1,6 (1,092,36); p = 0,016]. Em estudo realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), Dias et al.25
demonstraram que os pacientes submetidos a RMs apresentaram mais
complicações perioperatórias do que os submetidos à gastrectomia padrão (OR
1-2 órgãos = 5,89; OR 3-4 órgãos = 38,01), com impacto negativo na SG
(71,5% vs. 55,4%; p < 0,001) e SLD (77,8% vs. 51%; p < 0,001).
O conceito de RM pancreática é mais bem estabelecido na literatura,
sendo definido como a exérese de pelo menos um órgão ou estrutura não
ressecada em uma pancreatectomia padrão.26,27 Algumas séries mostraram
a exequibilidade destes procedimentos.28,29 No entanto, Petrucciani et al.26,
em revisão sistemática recente de estudos comparativos, mostraram que as
RMs pancreáticas estão associadas a maior morbidade (variando de 56% a
69% vs. 37% a 50%) e mortalidade (10% vs. 4%) quando comparadas às
pancreatectomias isoladas.
A maior experiência com ressecção hepática simultânea a outros órgãos
gastrointestinais advém do câncer colorretal com metástases hepáticas
sincrônicas.30 Apesar dos resultados iniciais controversos, estudos recentes
demonstram a exequibilidade e segurança das ressecções simultâneas em
centros especializados.31,32 Por outro lado, poucos estudos avaliaram os
resultados das hepatectomias associadas à ressecção de órgãos adjacentes
por invasão direta [ressecções hepáticas multiviscerais (RHMs)].15,33
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Diversos autores demonstraram o impacto das margens livres no
prognóstico oncológico de neoplasias primárias e metastáticas para o
fígado.34-36 Dessa forma, cada vez mais tem se procurado a ressecção das
neoplasias hepáticas, a despeito de invasão tumoral de órgãos adjacentes, a
qual até recentemente era considerada critério de irressecabilidade.33
As RHMs têm sido possíveis em centros de excelência em cirurgia
hepatobiliar em virtude dos avanços técnicos da cirurgia hepática, além de
melhorias no cuidado perioperatório.37 Adicionalmente, o desenvolvimento
dos exames de imagem axiais permitiu um melhor panejamento cirúrgico.
Atualmente, com os exames de imagem seccionais contrastados de alta
resolução é possível a avaliação do volume tumoral, bem como a previsão
mais acurada da invasão de órgãos adjacentes e a estimativa do volume
hepático remanescente.15
As resseções hepáticas associadas à duodenopancreatectomia,
indicadas mais frequentemente em pacientes com tumores de vesícula biliar e
colangiocarcinomas extra-hepáticos, têm sido empregadas especialmente em
centros orientais.38-40 No entanto, as evidências disponíveis mostram aumento
expressivo da morbimortalidade perioperatória.38,41 Em estudo multicêntrico
europeu incluindo 66 pacientes (19 centros), 50% deles apresentaram
complicações maiores no perioperatório, sendo a mortalidade em 90 dias de
15%.42 Em nosso meio, Fernandes et al.41 analisaram retrospectivamente 35
pacientes submetidos à hepatoduodenopancretactomia e observaram que
97,5% destes apresentaram morbidade relacionada à cirurgia, com
mortalidade de 34,2%. Os resultados atuais não permitem que este tipo de

INTRODUÇÃO - 6

procedimento

seja

indicado

rotineiramente,

mesmo

em

centros

de

especializados.43,44
Existem ainda outros cenários em que as RHMs são necessárias, tais
como em pacientes com lesões hepáticas com invasão por contiguidade de
órgãos adjacentes ou pacientes com tumores de outros sítios com invasão
direta do parênquima hepático, como por exemplo, tumores colônicos (em
especial de cólon direito/ângulo hepático), tumores gástricos, e tumores
renais ou da suprarrenal direita.15,16,45
Os trabalhos que avaliaram as RHMs são, em sua maioria, séries de
caso ou coortes retrospectivas com número limitado de pacientes e
resultados contraditórios. De Santibañes et al.15 analisando os resultados de
21

pacientes

submetidos

a

RHMs,

observaram

a

ocorrência

de

complicações em 57% dos pacientes (36% apresentaram complicações
maiores) e mortalidade perioperatória de 9%. Nesta casuística, a ressecção
de quatro ou mais órgãos aumentou em 9x o risco de complicações
perioperatórias maiores. Por outro lado, Hand et al.33 em estudo
comparativo, analisando pacientes portadores de metástases hepáticas de
câncer colorretal (MHCCR), não observaram diferença nos resultados
perioperatórios de pacientes submetidos ou não a RHMs.
Subgrupo de interesse no contexto das RHMs, são os pacientes que
necessitam de ressecções vasculares, em especial da veia cava inferior
(VCI) ou do confluente hepatocaval. Malde et al.46 publicaram experiência
com mais de 2100 hepatectomias, sendo a ressecção associada da VCI
necessária em 35 pacientes (1,6%), cursando com morbidade de 40% e
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mortalidade de 11,4%. Nessa casuística, a ressecção R0 foi fator
independente relacionado com a sobrevida tardia dos pacientes. Em revisão
sistemática recente, Zhou et al.47 estudaram pacientes submetidos à
hepatectomia associada à ressecção da VCI, incluindo 38 estudos não
comparativos (258 pacientes) e observaram resultados satisfatórios, com
morbidade de 40% e mortalidade perioperatória de 5%.
Apesar de exequíveis, os resultados e indicações das RHMs ainda são
controversos. Inicialmente, não existe na literatura critério claro conceituando as
RHMs, por esta razão, grande parte dos estudos existentes é composta por
casuísticas heterogêneas, incluindo no mesmo grupo hepatectomias com
ressecção de órgãos adjacentes por invasão direta e resseções simultâneas de
tumores gastrointestinais e metástases hepáticas (sem invasão direta do fígado
pelo tumor primário). Além disso, a maioria das séries existentes são coortes
retrospectivas não comparativas, sendo raros os trabalhos que comparam as
RHMs com as hepatectomias isoladas.48,49 Desta forma, existe carência de
evidências de melhor qualidade que embasem o emprego das RHMs,
persistindo dúvidas quanto aos seus resultados precoces e tardios, bem como
o seu real benefício clínico no tratamento de pacientes com neoplasias
localmente avançadas.

2 OBJETIVOS
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O

objetivo

do

presente

estudo

foi

comparar

os

resultados

perioperatórios e tardios de pacientes submetidos a RHMs com os de
pacientes contemporâneas submetidos à ressecção hepática isolada.

3 MÉTODOS
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O protocolo de pesquisa do presente estudo foi aprovado pela
Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do HCFMUSP (Anexo A). Para a organização e condução do presente protocolo
clínico foram utilizadas as recomendações Strengthening the Reporting of
Observational studies in Epidemiology (STROBE).50
Foram estudados, a partir de um banco de dados eletrônico
prospectivo [Research Electronic Data Capture (REDCap)]51 mantido pelo
Serviço de Cirurgia do Fígado e Hipertensão Portal do HC-FMUSP,
pacientes adultos consecutivos submetidos à ressecção hepática no período
de janeiro de 2007 a dezembro de 2018.
Foram incluídos no estudo pacientes submetidos à hepatectomia com
intenção curativa, associada ou não à ressecção de órgãos ou estruturas
adjacentes, por lesões hepáticas primárias e secundárias, ou neoplasias de
outros sítios com invasão direta do parênquima hepático.
A definição de RHMs utilizada foi derivada do conceito utilizado em
cirurgia pancreática, em que se define RM como a exérese de pelo menos
um órgão ou estrutura não ressecada em uma pancreatectomia padrão.26-27
Desta forma, foram consideradas RHMs as hepatectomias (anatômicas ou
não) associadas à ressecção em monobloco de ao menos um órgão/estrutura
adjacente não habitualmente ressecado em uma hepatectomia isolada
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(Figuras 1 e 2). Pacientes submetidos à ressecção diafragmática foram
considerados elegíveis quando esta foi de espessura total. Foram incluídos
pacientes com necessidade de ressecção vascular de grandes vasos, como
ressecção da VCI e/ou do confluente hepatocaval.

Figura 1 - Paciente de 51 anos com neoplasia de suprarrenal direita. A - Corte coronal de
tomografia de abdome mostrando volumosa massa invadindo o lobo hepático
direito, deslocando a veia hepática direita (VHD) e veia cava inferior (VCI). Veia
hepática média (VHM) pérvia. B - Corte coronal evidenciando invasão do
parênquima renal direito (setas amarelas) e da cúpula diafragmática direita
(setas brancas)
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Figura 2 - Aspectos cirúrgicos do paciente exemplificado na Figura 1. A - Deslocamento
medial da massa evidenciando ressecção do diafragma por invasão direta do
tumor. B - Retirada da peça cirúrgica contendo o lobo hepático direito, diafragma,
suprarrenal e rim direitos. C- Aspecto final com exposição da veia cava inferior
(VCI), rafia primária da cúpula diafragmática (setas) e loja renal direita vazia

Não foram consideradas RHMs a retirada concomitante da vesícula
biliar ou de elementos do pedículo hepático (via biliar, artéria hepática ou veia
porta). Nesse contexto, não foram incluídos pacientes com colangiocarcinoma
hilar, subgrupo de pacientes em que, em geral, são necessárias ressecções
associadas de elemento do hilo hepático e com risco de complicações
relacionadas à obstrução biliar e colestase. Da mesma forma, não foram
incluídos pacientes submetidos a hepatopancreatectomia, por ser indicada
muito seletivamente no Serviço, em virtude da elevada morbimortalidade.
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Foram excluídos ainda, pacientes submetidos à ressecção simultânea de
tumores gastrointestinais e metástases hepáticas sincrônicas sem invasão
direta do fígado pelo tumor primário.
A avaliação dos exames pré-operatórios, bem como a indicação do
procedimento

cirúrgico,

foi

realizada

após

discussão

em

reunião

multidisciplinar semanal do Serviço de Cirurgia do Fígado e Hipertensão
Portal do HC-FMUSP.
Os pacientes elegíveis foram divididos em dois grupos: RHM e
hepatectomia isolada. Cada caso foi pareado com dois controles do mesmo
gênero, faixa etária e submetidos ao mesmo tipo de resseção hepática
isolada. Adicionalmente, foi realizada análise de risco, para avaliação do
impacto das RHMs (bem como do número de órgãos/estruturas adjacentes
ressecados) nos resultados perioperatórios e tardios dos pacientes.
De

cada

paciente

incluído

foram

estudadas

as

seguintes

características pré-operatórias: idade, gênero, índice de massa corpórea
(IMC), diagnóstico, tamanho e localização das lesões, exames préoperatórios realizados (imagem e laboratoriais), comorbidades, classificação
segundo a American Society of Anesthesiologists (ASA) physical status
score, cirurgias prévias, necessidade de embolização portal pré-operatória,
além da presença de hepatopatia crônica e hipertensão portal. Com relação
ao intraoperatório, as informações de interesse foram: a via de acesso, tipo
de ressecção hepática realizada, tipo e número de órgãos/tecidos
adjacentes ressecados, tempo de cirurgia, necessidade de pinçamento do
pedículo

hepático

(Manobra

de

Pringle),

sangramento

estimado

e
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necessidade de transfusão de hemoderivados. Das peças cirúrgicas foram
estudadas a frequência de margens livres e a sua menor distância [aferida
em milímetros (mm)]. No período pós-operatório, foram estudados a
necessidade e o tempo de internação em unidade de terapia intensiva (UTI),
o tempo de internação hospitalar, as complicações e mortalidade
perioperatórias, bem como a SG e SLD.
A nomenclatura dos procedimentos cirúrgicos realizados seguiu a
terminologia de Brisbane.52 Hepatectomia maior foi definida como a
resseção

de

três

ou

mais

segmentos

hepáticos.

O

sangramento

intraoperatório foi estimado pelo volume aspirado (descontado o volume de
cristaloide infundido no campo) mais volume inferido pelo peso das
compressas utilizadas durante o procedimento.53 A morbidade e mortalidade
perioperatórias foram consideradas até 90 dias após o procedimento
cirúrgico. As complicações perioperatórias foram estratificadas em menores
(graus I/II) e maiores (graus III/IV), de acordo com a Classificação de DindoClavien.54 A SG foi definida como o intervalo de tempo após a ressecção
hepática e a data do óbito ou da última consulta, e a SLD como o intervalo
de tempo entre ressecção hepática e o diagnóstico da recidiva tumoral ou
última consulta do paciente. A SG e SLD foram comparadas em toda a
amostra incluída nos grupos RHM e hepatectomia isolada, e em dois
subgrupos específicos: pacientes portadores de MHCCR e pacientes com
diagnóstico de carcinoma hepatocelular (CHC).
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3.1 Análise estatística
As variáveis quantitativas foram descritas por meio da média, desvio
padrão (DP), mediana e quartis (25-75), e comparadas por meio do Teste de
Mann-Whitney. As variáveis qualitativas foram descritas por meio de
frequências absolutas e relativas e comparadas por meio dos testes de Quiquadrado ou Teste exato de Fisher.
Visando a homogeneização dos grupos, foi realizado o pareamento
dos pacientes utilizando as variáveis: idade, gênero e tipo de hepatectomia
(hepatectomia direita, hepatectomia esquerda, trissetorectomia direita,
trissetorectomia esquerda, bissegmentectomia, segmentectomia e ressecção
não anatômica). Para as comparações pretendidas foram alocados dois
controles (hepatectomia isolada) para cada caso (RHM).
A

associação

das

RHMs

com

a

morbidade

e

mortalidade

perioperatórias foram calculadas e sumarizadas pelo Odds ratio (OR) e
intervalo de confiança de 95% (IC95%). Para a comparação dos resultados
perioperatórios foram considerados todos os pacientes incluídos nos grupos.
No entanto, para as análises de sobrevida, visando homogeneizar as
amostras estudadas, foram incluídos apenas os pacientes com lesões
hepáticas primárias e secundarias, excluindo-se os pacientes com lesões
extra-hepáticas.
A SG e SLD foram estimadas pelo método de Kaplan-Meier e
comparadas pelo teste de log-rank (Mantel-Cox). O efeito das RHMs na
sobrevida foi avaliado pelo modelo de riscos proporcionais de Cox e
sumarizado pelo Hazard ratio (HR) e IC95%.
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Todos os testes realizados levaram em consideração um α
bidirecional de 0,05, utilizando o software IBM SPSS 25 (Statistical Package
for the Social Sciences).

4 RESULTADOS
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Durante o período do estudo, foram realizadas 1211 ressecções
hepáticas no Serviço de Cirurgia do Fígado e Hipertensão Portal do HCFMUSP. Foram identificadas inicialmente 145 hepatectomias associadas a
ressecções de outros órgãos/estruturas. Após aplicação dos critérios de
exclusão, 53 (4,4%) foram classificadas como RHMs e comparadas com 106
controles submetidos ao mesmo tipo de hepatectomia isolada (Figura 3).

Hepatectomias realizadas entre
2007-2018 (n = 1211)

Hepatectomias associadas à ressecção de
outros órgãos/estruturas (n = 204) (n = 1074)

Hepatectomias isoladas (n=1007)

39 colangiocarcinoma hilar
28 ressecções de via biliar
11 ressecções de artéria hepática e/ou veia porta
73 ressecções sincrônicas hepáticas/cólon

RHMs (n = 53)

RHMs: ressecções hepáticas multiviscerais
Figura 3 - Fluxograma de inclusão dos pacientes no estudo

Grupo controle:
Hepatectomias isoladas
(n = 106)
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As características clínicas, laboratoriais e cirúrgicas basais dos grupos
são mostradas na Tabela 1. Após o pareamento, os grupos se tornaram
homogêneos para todas as variáveis basais, com exceção da porcentagem
de tumores extra-hepáticos, os quais foram incluídos apenas no grupo RHM
(11,3% vs. 0%, p = 0,011) e do tamanho dos tumores ressecados (70 ± 54,2
mm no grupo RHM vs. 48,2 ± 37,6 mm no grupo hepatectomia isolada, p =
0,027).
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Tabela 1 - Dados demográficos basais dos pacientes incluídos nos grupos
ressecção hepática multivisceral (RHM) e hepatectomia isolada
RHM
(n=53)

Hepatectomia isolada
(n=106)

p

59±15

55±16

0,478

25 (47,2%)

50 (47,2%)

Feminino

28 (52,8%)

56 (52,8%)

IMC (kg/m , média ± DP)

26,3±4,5

25,3±4,7

0,069

Carcinoma hepatocelular

9 (17%)

12 (11,3%)

0,330

Colangiocarcinoma
Outros tumores primários

5 (9,4%)
5 (9,4%)

8 (7,5%)
14 (13,2%)

0,536
0,608

MHCCR
Outras metástases hepáticas

23 (43,4%)
5 (9,4%)

62 (58,5%)
10 (9,4%)

0,092
1

Tumores extra-hepáticos

6 (11,3%)

0

0,011

Cirrose hepática (%)

5 (9,4%)

5 (4,7%)

0,305

Hipertensão portal (%)

1 (1,9%)

2 (1,9%)

1

Idade (anos, média ± DP)
Gênero (%)
Masculino

1

2

Diagnóstico (%)

Número de nódulos ressecados (%)

0,059

1
2

35 (66%)
9 (17%)

53 (50%)
18 (17,5%)

3
>3

3 (5,7%)
6 (11,3%)

23 (21,7%)
12 (11,3%)

70±54,2

48,2±37,6

0,027

35 (66%)

80 (75,5%)

0,259

Diâmetro máximo do tumor
(mm, média ± DP)
Cirurgia abdominal prévia (%)
ASA score (%)

0,199

I
II

8 (15,1%)
37 (70%)

27 (13,0%)
73 (68,5%)

III
IV

8 (15,1%)
0

7 (14,8%)
1 (3,7%)

Hemoglobina (g/dL, média ± DP)

12,7±1,4

13±1,7

0,179

Plaquetas (10 /mm , média ± DP)

238,3±100,8

227,9±102,2

0,486

Bilirrubina (g/dL, média ± DP)

0,6±0,4

0,6±0,7

0,307

Albumina (g/dL, média ± DP)

4,2±0,5

4,2±0,5

0,251

INR (média ± DP)

1,2±0,1

1,1±0,2

0,456

Creatinina (mg/dL, média ± DP)

0,8±0,2

0,9±0,3

0,815

3

3

Acesso cirúrgico
Aberto
Minimamente invasivo
Manobra de Pringle (%)
Embolização portal pré-operatória

0,793
48 (90,6%)

95 (89,6%)

7 (13,2%)

11 (10,4%)

31 (58,5%)

63 (59,3%)

1

2 (3,8%)

5 (4,7%)

1

ASA: American Society of Anesthesiologists, IMC: índice de massa corpóreo, INR international normalized ratio,
DP: desvio padrão
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No grupo RHM, o número mediano de órgãos/estruturas adjacentes
ressecadas foi de 1 (variando de 1 a 4). A frequência dos órgãos adjacentes
ressecados é mostrada na Tabela 2, a estrutura mais frequentemente
ressecada foi o diafragma (29%), seguido pela ressecção em monobloco do
fígado e VCI em 16,1% dos casos. Nos pacientes submetidos à ressecção
diafragmática, o tamanho do fragmento ressecado variou de 3 x 3 cm até
ressecção completa da cúpula direita. Dos 18 casos que foram submetidos à
ressecção do diafragma, o reparo primário foi possível em 16 (88,9%), em
dois pacientes foi necessário do uso de tela para reconstrução do mesmo.

Tabela 2 - Frequência de órgãos/estruturas adjacentes ressecadas no
grupo RHM
Órgão/estrutura

n

%

Diafragma

18

29%

Estômago

8

12,9%

Duodeno

4

6,5%

Intestino delgado

3

4,8%

Adrenal

2

3,2%

Rim (+ adrenal)

9

14,5%

Cólon

7

11,3%

VCI

10

16,1%

Pulmão

1

1,6%

RHM: ressecção hepática multivisceral, VCI: veia cava inferior
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4.1 Resultados perioperatórios
Os resultados perioperatórios são mostrados na Tabela 3. Não foi
observada diferença na morbidade, complicações maiores ou menores,
necessidade de reoperação ou na frequência de margens livres entre os
grupos. Os pacientes submetidos a RHMs apresentaram maior tempo
operatório (430 ± 144 min vs. 359 ± 134 min, p = 0,005); maior perda
sanguínea estimada (991 ± 1492 ml vs. 507 ± 591 ml; p = 0,011) com maior
número médio de concentrados de hemácias transfundidos (1 ± 2 unidades
vs. 0 unidades; p = 0,004); maior tempo de internação hospitalar (13 ± 12
dias vs. 8 dias ± 6 dias; p = 0,003) e maior mortalidade perioperatória (9,4%
vs. 1,9%, p = 0,042). As causas de óbito no grupo RHM foram pneumonia
(2), acidente vascular cerebral isquêmico (1), sangramento do trato
gastrointestinal alto (1) e choque distributivo relacionado à cirurgia (1). As
causas de óbito no grupo hepatectomia isolada foram sepse de foco urinário
(1) e complicação após hérnia encarcerada no período pós-operatório (1).
Ao analisarmos temporalmente a mortalidade perioperatória nos 12 anos de
estudo, observou-se que no grupo RHM três óbitos ocorreram nos primeiros
4 anos da experiência (3/12 = 25%), ocorrendo um óbito no segundo (1/16 =
6,3%) e terceiro terço da casuística (1/25 = 4%), respectivamente. Quando
comparamos a mortalidade nos três períodos, observamos que existe
diferença na mortalidade apenas na fase inicial da nossa experiência
(Tabela 4).
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Tabela 3 - Resultados perioperatórios dos pacientes incluídos nos grupos
ressecção hepática multivisceral (RHM) e hepatectomia isolada
RHM

Hepatectomia isolada

(n=53)

(n=106)

Perda de sangue estimada (ml)
média ± DP
mediana (interquartil 25-75)
Transfusão (%)

0,011
991±1492

507±591

600 (400-800)

300 (100-600)

12 (22,6%)

13 (12,2%)

Concentrado de hemácias (n)
média ± DP
mediana (interquartil 25-75)

mediana (interquartil 25-75)
UTI (%)

1±2

0±1

0 (0-2)

0 (0-0)
0,005

430±144

359±134

430 (320-525)

360 (270-440)

50 (94,3%)

88 (83%)

Tempo de internação hospitalar (dias)
média ± DP

0,105
0,004

Tempo operatório (min)
média ± DP

p

0,05
0,003

13±12

8±6

8 (6-14)

7 (5-9)

22 (41,5%)

33 (31,1%)

Complicações menoresb (%)

15 (28,3%)

26 (24,5%)

Complicações maioresc (%)

7 (13,2%)

7 (6,7%)

Reoperação (%)

1 (1,9%)

3 (2,8%)

1

Readmissão em UTI (%)

4 (7,5%)

5 (4,7%)

0,483

Mortalidade perioperatóriaa (%)

5 (9,4%)

2 (1,9%)

0,042

mediana (interquartil 25-75)
Morbidade (%)
a

Margem
Negativa

0,269

0,302
49 (92,5%)

91 (85,8%)

Tamanho da margem (mm)

0,125

média ± DP

7,3±8,1

5,3±6,2

mediana (interquartil 25-75)

5 (3-9)

3 (1-6)

UTI: unidade de terapia intensiva, DP: desvio-padrão
aaté 90 dias
bDindo-Clavien I-II
cDindo-Clavien III-I
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Tabela 4 - Mortalidade perioperatória nos grupos ressecção hepática
multivisceral (RHM) e hepatectomia isolada nos períodos de
estudo
RHM

Hepatectomia isolada

p

(n=53)

(n=106)

Período 1 (2007-2010)

3/12 (25%)

1/34 (2,9%)

0,048

Período 2 (2011-2014)

1/16 (6,3%)

1/35 (2,8%)

0,533

Período 3 (2015-2018)

1/25 (4%)

0/37 (0%)

0,403

Para a análise de risco, os pacientes submetidos a RHMs foram
divididos em dois subgrupos: pacientes submetidos à hepatectomia +
ressecção de 1 órgão e hepatectomia + ressecção de ≥ 2 órgãos e
comparados aos pacientes submetidos à hepatectomia isolada. O número
de órgãos ressecados não implicou em maior chance de complicações
maiores [OR fígado + 1 órgão = 1,8 (IC95% 0,54-6,05), p = 0,333; OR fígado
+ ≥ 2 órgãos = 4,0 (IC95% 0,35-13,84), p = 0,389] ou mortalidade
perioperatória [OR + 1 órgão = 5,2 (IC95% 0,91-29,51), p = 0,062; OR + ≥ 2
órgãos = 6,5 (IC95% 0,52-79,60), p = 0,143) (Tabela 5). Da mesma forma,
não foi encontrada associação entre ressecção de órgãos específicos e
complicações perioperatórias ou mortalidade (Tabela 6).
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Tabela 5 - Associação entre o número de órgãos ressecados
complicações maiores e mortalidade perioperatória

e

Complicações maiores perioperatórias
Órgãos
Nenhuma ou
%
Complicações
ressecados Complicações
maiores
menores
Fígado
99
93,4%
7

%

Total

OR
(IC95 %)

6,6%

106

1,0

Fígado + 1

39

88,6%

5

11,4%

44

Fígado ≥ 2

7

77,8%

2

22,2%

9

1,8
(0,54-6,05)
4,0
(0,35-13,84)

Mortalidade perioperatória
Órgãos
ressecados
Fígado

p

Não

%

Sim

%

104

98,1%

2

1,9%

106

1,0

Fígado + 1

40

90,9%

4

9,1%

44

Fígado ≥ 2

8

88,9%

1

11,1%

9

5,2
(0,91-29,51)
6,5
(0,53-79,6

0,333
0,389

Total OR (IC95%)

P

0,062
0,143

Tabela 6 - Associação entre órgãos específicos ressecados e complicações
maiores e mortalidade perioperatória
n

%

p

Diafragma

2

14,3%

0,661

Estômago/Duodeno/intestino delgado

3

21,4%

0,111

Adrenal/Rim

1

7,1%

0,574

Cólon

1

7,1%

0,482

VCI

1

7,1%

1,000

Pulmão

0

0,0%

1,000

Diafragma

2

28,6%

0,181

Estômago/Duodeno/intestino delgado

1

14,3%

0,482

Adrenal/Rim

1

14,3%

0,340

Cólon

1

14,3%

0,275

VCI

1

14,3%

0,373

Pulmão

0

0,0%

1,000

Complicações maiores

Mortalidade

VCI: veia cava inferior
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4.2 Resultados tardios
Não foi observada diferença significativa na SG entre os grupos RHM
e hepatectomia isolada (p = 0,771, Figura 1). Da mesma forma, não foi
observada diferença na SLD (p = 0,280, Figura 2). A regressão de Cox não
mostrou o número de órgãos ressecados como fator independente
relacionado à sobrevida a longo prazo: HR fígado + 1 órgão = 1,33 (IC95%
0,52-3,40), p = 0,558; HR fígado + ≥ 2 órgãos = 1,2 (IC95% 0,41-3,5), p =
0,734.

Figura 4 - Sobrevida global dos pacientes submetidos a ressecções
multiviscerais (casos) e hepatectomia isolada (controles)

Controles
Casos
Controles censurados
Casos censurados

p = 0,771

Tempo (meses)
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Figura 5 - Sobrevida livre de doença dos pacientes submetidos a
ressecções multiviscerais (casos) e hepatectomia isolada
(controles)

Controles
Casos
Controles censurados
Casos censurados

p = 0,280

Tempo (meses)

4.3 Análise de subgrupos
Foram estudadas a SG e SLD em dois subgrupos segundo o
diagnóstico: pacientes com MHCCR e CHC. No subgrupo MHCCR, não foi
encontrada diferença na SG (p = 0,759) e SLD (p = 0,249) (Figuras 3 e 4).
Da mesma forma, não foi observada diferença na SG (p = 0,925) e SLD (p =
0,904) em pacientes com CHC submetidos a RHM ou hepatectomia isolada
(Figuras 5 e 6).
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Figura 6 - Sobrevida global dos pacientes portadores de metástases
hepáticas de câncer colorretal submetidos a ressecções
multiviscerais (casos) e hepatectomia isolada (controles)

Controles
Casos
Controles censurados
Casos censurados

p = 0,759

Tempo (meses)
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Figura 7 - Sobrevida livre de doença dos pacientes portadores de
metástases hepáticas de câncer colorretal submetidos a
ressecções multiviscerais (casos) e hepatectomia isolada
(controles)

Controles
Casos
Controles censurados
Casos censurados

p = 0,249

Tempo (meses)

RESULTADOS - 31

Figura 8 - Sobrevida global dos pacientes portadores de CHC submetidos
a ressecções multiviscerais (casos) e hepatectomia isolada
(controles)

Controles
Casos
Controles censurados
Casos censurados

p = 0,925

Tempo (meses)
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Figura 9 - Sobrevida livre de doença dos pacientes portadores de CHC
submetidos a ressecções multiviscerais (casos) e hepatectomia
isolada (controles)

Controles
Casos
Controles censurados
Casos censurados

p = 0,904

Tempo (meses)

5 DISCUSSÃO
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A definição de ressecabilidade dos tumores hepáticos sofreu grande
mudança nas últimas décadas, tendo como principais fatores determinantes
a carga tumoral (medida pelo número, tamanho e localização das lesões) e a
possibilidade de manutenção de um remanescente hepático funcionante
adequado. Ponto fundamental na determinação da ressecabilidade das
lesões hepáticas é a possibilidade de sua ressecção radical (ressecção R0).
Nesse contexto, as RHMs podem ser necessárias para oferecer tratamento
potencialmente curativo para neoplasias primárias do fígado, alguns tipos de
metástases hepáticas e tumores de outros sítios com invasão contígua do
parênquima hepático.
Apesar dos resultados perioperatórios e tardios das RMs terem sido
estudados em outros tumores abdominais, tais como cólon, estômago, rim e
pâncreas,16,17,25,26,55,56 poucos autores estudaram o impacto clínico das
hepatectomias nessas RMs, apresentando resultados contraditórios.45,57,58
Joyce et al.57 compararam pacientes com carcinoma de células renais com
(n = 34) ou sem (n = 64) invasão hepática contígua ou metástases hepáticas
e

demonstraram

que

as

ressecções

combinadas

não

afetaram

negativamente os resultados perioperatórios e a longo prazo. Por outro lado,
em uma coorte recente, incluindo 60 pacientes submetidos à RM por
tumores abdominais superiores de várias etiologias, a ressecção hepática foi
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associada a significativo aumento de complicações maiores [OR = 4,67
(IC95% 1,31-16,59); p = 0,017).45 Eveno et al.16 por sua vez, demonstraram
que em pacientes portadores de câncer colorretal com estadiamento clínico
T4 submetidos a RMs, a presença de MHCCR sincrônicas e a realização de
hepatectomia concomitante foi associada com pior SG e SLD.
Na realidade, as RHMs são procedimentos raros, mesmo em centros
de grande volume, com frequência variando de 1 a 11,2%.33,37,46,59 Hand et
al.33 encontraram 19 pacientes (3,6%) submetidos a RHMs em 523 pacientes
operados por MHCCR entre 2005 e 2015. Azoulay et al.59 revisaram a
experiência do Hospital Paul Brousse e encontraram 22 pacientes (1%)
submetidos à ressecção concomitante da VCI em 2109 hepatectomias
durante um período de 17 anos. Nesse sentido, revisão sistemática recente,
incluindo 38 estudos observacionais, encontrou apenas 258 casos de
ressecção hepática associada à VCI (média de 6,8 casos por estudo).47 Esses
dados revelam uma das grandes limitações dos estudos que avaliaram as
RHMs, que é o pequeno número de pacientes incluídos mesmo em centros
de referência, algo que está em acordo com os nossos achados (53 casos em
mais de 1200 hepatectomias em um período de 12 anos).
Atualmente, os dados disponíveis sobre as RHMs são provenientes
principalmente de pequenas séries de centros isolados. De Santibañes et
al.15 relataram a experiência com RHMs em 21 pacientes e observaram
complicações em 57% deles (36% tiveram complicações maiores), com uma
taxa de mortalidade perioperatória de 9%. Nesta série, a ressecção de
quatro ou mais órgãos aumentou o risco de complicações maiores em 9x.
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Os autores concluíram que as RHMs apresentaram taxas aceitáveis de
morbimortalidade pós-operatória, devendo, no entanto, ser realizadas
apenas em pacientes criteriosamente selecionados. É importante ressaltar
que nesse estudo as RHMs foram definidas como a ressecção de no mínimo
dois órgãos habitualmente não ressecados em uma hepatectomia padrão ou
ressecção simultânea de neoplasias colorretais e metástases hepáticas
sincrônicas quando um procedimento incomum foi adicionado, como
ressecções de intestino delgado, rim ou bexiga.
De fato, outra grande limitação no estudo das RHMs é a ausência de
uma definição padronizada. Desta forma, muitos estudos colocam no mesmo
grupo de comparação ressecções simultâneas de tumores abdominais e
metástases hepáticas, e resseções “verdadeiramente multiviscerais” por
invasão direta de órgãos adjacentes, resultando em coortes bastante
heterogêneas.15,57 No presente estudo, procuramos propor e utilizar uma
definição clara de RHM, derivada da utilizada para cirurgia pancreática
multivisceral.26,27 Desta forma, RHM foi definida como hepatectomia
associada à ressecção em monobloco de pelo menos um órgão ou estrutura
adjacente geralmente não removida em uma hepatectomia padrão. Apesar
de controversa, a exclusão da ressecção de elementos hilares, comum no
tratamento cirúrgico do colangiocarcinoma hilar, foi necessária para reduzir o
viés de seleção.
Os estudos comparativos que avaliaram os resultados das RHMs são
raros na literatura, e os dados disponíveis sobre sua morbimortalidade
perioperatória são conflituantes.33,49 Com base em dados do American
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College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program de
2005 a 2010, Li et al.49 compararam pacientes submetidos à hepatectomia
isolada com pacientes submetidos à ressecção concomitante de fígado e
diafragma. Nessa série, os autores observaram maior tempo cirúrgico, maior
taxa de transfusão, maior tempo de internação hospitalar e aumento da
morbidade (38,5% vs. 28,6%; p = 0,048) e complicações maiores (33,3% vs.
23,4%; p = 0,030) nas ressecções combinadas. Por outro lado, Hand et al.33
em estudo caso-controle recente, comparando os resultados em pacientes
com MHCCR submetidos à RHM (n = 19) vs. hepatectomia isolada (n = 57)
não encontraram diferença na morbidade e mortalidade em 30 dias.
Em nossa série, a morbidade pós-operatória foi de 41,5% no grupo
RHM, não significativamente diferente do grupo hepatectomia isolada (31,1%).
Esse achado foi relatado por alguns autores,33,37 enquanto outros encontraram
maior morbidade nas ressecções estendidas.49,57 Apesar de não haver
diferença nas complicações perioperatórias, nossos resultados confirmam que
as RHMs são procedimentos de grande porte, associados a maior tempo
cirúrgico, maior perda sanguínea e maior tempo de permanência hospitalar
quando comparados com controles submetidos à ressecções hepáticas
semelhantes, o que está em acordo com dados de outros centros.37,49
Alguns estudos avaliaram os resultados de pacientes submetidos à
hepatectomia associada à ressecção de órgãos adjacentes específicos, tais
como diafragma e VCI. Alguns autores mostraram que as ressecções
hepáticas combinadas à excisão do diafragma são exequíveis e seguras,
cursando, no entanto, com maior morbidade perioperatória.49,60 Por outro, a
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hepatectomia combinada à ressecção VCI continua sendo um procedimento
desafiador devido ao alto risco de mortalidade.43,46 No presente estudo, foi
realizada análise de risco em subgrupos específicos de acordo com os
órgãos ressecados, não sendo encontrada associação com aumento de
mortalidade ou morbidade, mesmo para ressecções de VCI.
As taxas de mortalidade associadas às RHMs variam de 0% a 11,4%
na literatura.15,33,46 Apesar de alguns autores não demonstrarem maior
mortalidade nas RHMs,33,49 no presente estudo foi encontrada mortalidade
significativamente maior quando comparada aos pacientes submetidos a
ressecções hepáticas semelhantes (9,4% vs. 1,9%, p = 0,042). Embora o
número de órgãos ressecados não tenha sido fator de risco independente
associado à mortalidade perioperatória, existe um incremento de risco de
acordo com o número de órgãos ressecados [OR fígado + 1 órgão = 5,2
(0,91-29,51), p = 0,062; OR fígado ≥ 2 órgãos = 6,5 (0,53-79,6), p = 0,143].
Esse resultado pode ser explicado pelo número limitado de pacientes da
casuística e por outros cofatores relacionados à mortalidade perioperatória.
Quando analisamos os principais fatores relacionados à mortalidade,
observamos que as complicações clínicas foram as principais causas de
óbito perioperatório e que houve maior densidade de mortes nas fases
iniciais de nossa experiência, com queda importante nos períodos
subsequentes (de 25% para 4%). Estes dados sugerem o impacto positivo
do ganho de experiência e da melhoria dos cuidados perioperatórios na
diminuição da mortalidade associada às RHMs, desta forma, atualmente, as
RHMs têm resultado semelhante ao das hepatectomias isoladas.
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Poucos estudos avaliaram os resultados de longo prazo das
RHMs.33,37 Em nossa série, a SG e SLD no grupo RHM não foram inferiores
às do grupo hepatectomia isolada. O mesmo foi observado nos subgrupos
de pacientes operados por MHCCR e CHC. Esses achados estão em
concordância com dois estudos recentes que avaliaram pacientes com
MHCCR submetidos a RHMs. No primeiro, Shinke et al.37 compararam os
resultados oncológicos de 20 pacientes submetidos à RHMs com os de 158
submetidos à hepatectomia isolada e demonstraram SG e SLD similares em
5 anos. Da mesma forma, Hand et al.33, em estudo comparativo pareado
(1:3), mostraram que as taxas de SG em 1, 3 e 5 anos após ressecção
multivisceral e hepatectomia isolada foram semelhantes (75% vs. 82,1%;
56,6% vs. 53,4%, e 25,7% vs. 30,3%, respectivamente; p = 0,78). Esses
achados em conjunto sugerem que as RHMs merecem atenção pelo risco de
complicações e maior mortalidade perioperatória, no entanto, as ressecções
estendidas não afetam negativamente os resultados a longo prazo,
justificando sua indicação em centros de grande volume, em casos
selecionados.
As principais limitações do presente estudo são o desenho
observacional e o pequeno número de pacientes incluído, aspectos, que
como comentado anteriormente, são constantes nos trabalhos que se
dedicaram ao tema. Por esse motivo, optamos por um desenho que
minimizasse os possíveis vieses, propondo uma definição clara de RHM, a
qual exclui casos de ressecções não contíguas e de elementos hilares. Além
disso, realizamos o pareamento dos pacientes pelo mesmo tipo de
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ressecção hepática, o que é de fundamental importância para a validação
das comparações pretendidas. Observamos ainda que após o pareamento,
os grupos foram homogêneos para as principais características clínicas,
epidemiológicas e cirúrgicas, o que torna nossos resultados menos sujeitos
à viés.
Outra potencial crítica seria a inclusão de tumores extra-hepáticos no
grupo RHM, o que poderia causar um “desbalanço” entre os grupos. No
entanto, ressaltamos que esses pacientes foram utilizados apenas para
avaliação dos resultados perioperatórios, os quais são menos relacionados à
etiologia tumoral. Admitimos que a inclusão destes pacientes tem impacto
nos resultados tardios, por essa razão, os excluímos das análises de
sobrevida, mantendo apenas os tumores primários e secundários de fígado.
Mesmo com a proporção semelhante desses tumores nos grupos, a
avaliação da sobrevida incluindo diferentes etiologias tem limitações, por
esta razão, optamos pela realização adicional da análise de subgrupos
(pacientes portadores de MHCCR e CHC).
Apesar das limitações, esse é o maior estudo comparativo de boa
qualidade metodológica que avaliou os resultados precoces e tardios das
RHMs. Desta forma, a evidência proveniente de nossa casuística é uma das
melhores disponíveis, já que não existem estudos prospectivos, sendo os
mesmos de difícil realização na prática clínica.

6 CONCLUSÕES
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As

RHMs

são

exequíveis,

com

morbidade

semelhante

às

hepatectomias isoladas, cursando, no entanto, com maior mortalidade
perioperatória, em especial na fase inicial da experiência. As RHMs
oferecem resultados tardios semelhantes aos de pacientes submetidos à
hepatectomia isolada, sendo opção de tratamento potencialmente curativo
em centros de excelência, para pacientes selecionados com neoplasias
hepáticas localmente avançadas.

7 ANEXOS
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Anexo A - Aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo
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