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RESUMO 
 
 

“Talvez não tenhamos feito o 

melhor, mas lutamos para que o 

melhor fosse feito. Talvez não 

somos o que queríamos ser, nem 

somos o que iremos ser, mas 

graças a Deus, não somos o que 

éramos.” 

 

(Martin Luther King) 
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RESUMO 
 

Dissertação de Mestrado 
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Universidade Federal de Santa Maria 
 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS PESSOAS SUBMETIDAS À 
ESOFAGECTOMIA PARA CÂNCER DE ESÔFAGO NO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA ENTRE 2008 E 2012 
 

AUTOR: FELIPE ANDRÉ MARASCA 
ORIENTADORA: MARINEL MÓR DALL’AGNOL 

Local e Data da Defesa: Santa Maria, 1 de dezembro de 2014. 
 

O câncer de esôfago (CE) situa-se entre os dez cânceres mais incidentes na 
população mundial e tem alta letalidade. O Rio Grande do Sul (RS) é o estado 
brasileiro com a maior estimativa de novos casos de câncer de esôfago. O 
tratamento é cirúrgico na maioria dos casos, mas estudos sobre a assistência 
hospitalar a estes pacientes são raros e podem contribuir para o planejamento dos 
serviços e melhoria da atenção a essas pessoas. Estudo transversal, descritivo, 
retrógrado com dados secundários para desenhar o perfil epidemiológico dos 
pacientes com diagnóstico de CE submetidos à esofagectomia no Hospital 
Universitário de Santa Maria (HUSM) entre 2008 e 2012. O HUSM é um hospital de 
nível terciário e referência para a região central do RS. Considerado de grande porte 
para cirurgia de esôfago (mais de 20 cirurgias/ano). O perfil epidemiológico desses 
pacientes era desconhecido de forma estruturada por este serviço. Realizadas 123 
esofagectomias no período, sendo 98 homens e 25 mulheres. Pacientes de Santa 
Maria foram 45 e os de outros municípios foram 78. A distribuição anual de cirurgias 
foi homogênea no período. A cirurgia mais realizada foi a trans-hiatal sem 
toracotomia, com 77 casos. O tipo histológico mais freqüente foi o Carcinoma 
Epidermóide com 108 casos. A altura da lesão mais frequente foi a do terço médio 
com 78 casos, seguido do terço inferior com 40 casos. Ocorreram 16 óbitos (13%). 
Os que receberam alta hospitalar, 98% foi com dieta via oral. O nível de albumina 
pré-operatório foi superior a 3,5 em 61 casos. As complicações mais comuns foram 
respiratórias. A fístula cervical ocorreu em 24 casos (19,5%). O tempo de espera 
entre a internação e a cirurgia mostrou que um paciente aguardou apenas um dia. O 
tempo máximo foi 55 dias, com média de 9,4 dias (d.p. 7,8). O tempo da cirurgia até 
a alta hospitalar mostrou que apenas um paciente permaneceu dois dias internado 
(esse foi ao óbito). O tempo máximo foi 129 dias, com a média de 17,6 dias (d.p. 
14,7). O tempo da internação até a alta hospitalar mostrou que o tempo mínimo foi 
de oito dias e o tempo máximo foi de 144 dias, com média de 27 dias (d.p. 16,6). A 
maioria dos pacientes (75%) teve um tempo total de internação de até 32 dias. Essa 
pesquisa contribuirá para o autoconhecimento do serviço. 
 
Palavras-chave: Câncer. Esôfago. Esofagectomia. Cirurgia Digestiva. Epidemiologia. 
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EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF PEOPLE UNDER ESOPHAGECTOMY FOR 
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BETWEEN 2008 AND 2012 
 

AUTHOR: FELIPE ANDRE MARASCA 
SUPERVISOR: MARINEL MÓR DALL’AGNOL 
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Esophageal cancer (EC) is among the ten most prevalent cancer in the world 
population and it presents a high-lethality rate. The Brazilian state of Rio Grande do 
Sul (RS) has the greatest estimate of new cases of esophageal cancer. The 
treatment is surgical in most cases.Studies regarding the hospital care of these 
patients are rare and may contribute to the planning of services and improvement of 
the attention given to these people. This work is characterized by a cross-sectional, 
descriptive and retrograde study using secondary data in order to obtain the 
epidemiological profile of patients diagnosed with EC who underwentesophagectomy 
at the University Hospital of Santa Maria (HUSM) between 2008 and 2012. The 
HUSM is a tertiary level hospital and is a reference in the central region of the state. 
It is considered an important hospital regarding surgeries of esophagus (more than 
20 surgeries/year). The HUSM did not have a structured epidemiological profile of 
these patients. A number of 123 esophagectomies were performed in the period 
studied, being that 98 patients were men and 25 women. Among the patients, 45 
were from Santa Maria and 78 from other cities. The annual distribution of the 
surgeries was homogeneous during the period studied. The most performed surgery 
was trans-hiatal without thoracotomy, of which were 77 cases. The most frequent 
histological type was Epidermoid Carcinoma, which presented 108 cases. The height 
of the most frequent injury was the middle third with 78 cases, followed by the inferior 
third with 40 cases. Sixteen deaths (13%) were registered.Regarding patients who 
were discharged from the hospital, 98% received oral diet. The level of preoperative 
albumin was more than 3.5 in 61 cases. The most common complications were 
respiratory. Cervical fistula occurred in 24 cases (19.5%). The waiting time between 
hospitalization and surgery showed that one patient waited just one day, and the 
maximum time was 55 days, with an average of 9.4 days (SD 7.8). The time between 
surgery and hospital discharge revealed that only one patient remained hospitalized 
for two days, who ended up passing away. The maximum hospitalization time was 
129 days with an average of 17.6 days (SD 14.7). The time from hospitalization until 
discharge showed that the minimum time was eight days and the maximum time was 
144 days with an average of 27 days (SD 16.6). Most patients (75%) stayed 
hospitalized forup to 32 days. This research may contribute to learn about the service  
 
Keywords: Cancer. Esophagus. Esophagectomy. Digestive Surgery. Epidemiology 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Esta dissertação está estruturada no modelo MDT (Monografias, Dissertações 

e Teses) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), adaptado e usado pelo 

Mestrado em Ciências da Saúde. Contém uma introdução ampliada com revisão 

bibliográfica e justificativa, seguida dos objetivos e do artigo elaborado conforme as 

normas do periódico escolhido para ser submetido à publicação. 

O câncer de esôfago (CE) situa-se entre os dez cânceres mais incidentes na 

população mundial (PARKIN et al., 2005) e tem alta letalidade. Anualmente, ocorrem 

mais de 460 mil casos novos de CE no mundo. Em termos de incidência, ele 

configura-se como a nona causa mais comum de câncer no mundo em ambos os 

sexos (BRASIL, 2012). Entre os homens é o sexto mais incidente e o quinto mais 

letal e entre as mulheres é o nono mais incidente e o oitavo mais letal (PARKIN et 

al., 2005). É um câncer cuja incidência varia muito entre os países e mesmo entre 

regiões de um mesmo país (ORRINGER; MARSHALL; IANNETTONI, 1999). 

 No Brasil, estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para o ano de 

2012 apontaram esta neoplasia como a oitava mais incidente, sendo a sexta entre 

homens e a 14ª entre mulheres, totalizando 10.420 novos casos (BRASIL, 2012). As 

incidências, em 2011, entre os homens e as mulheres foram 8,12/100.000 e 

2,69/100.000, respectivamente (BRASIL, 2011).  Observa-se que o CE é três vezes 

mais freqüente entre os homens. A incidência é maior nas regiões Sul e Sudeste e 

menor na região Norte e Nordeste. O Rio Grande do Sul (RS) é o estado brasileiro 

com a maior estimativa de novos casos de câncer de esôfago (BRASIL, 2012), 

atingindo 7,18/100.000 mulheres e 18,5/100.000 homens em 2011 (BRASIL, 2011). 

 Os dois principais subtipos histopatológicos são o Carcinoma de Células 

Escamosas do Esôfago (CEE) e o Adenocarcinoma de Esôfago (ADCE) (ROHDE; 

OSVALDT, 2011). Além da histologia, diferem no que diz respeito aos fatores de 

risco, prognóstico e evolução clínica. Embora a literatura relate que desde o início da 

década de 90 o ADCE tenha se tornado o subtipo mais incidente em homens 

brancos dos Estados Unidos (BLOT; MCLAUGHLIN, 1999), o CEE continua sendo o 

mais frequente no mundo, correspondendo a 93% de todos os casos relatados 

(RIBEIRO PINTO et al., 2003). No Brasil, este subtipo corresponde a 96% dos casos 
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(BRASIL, 2012). O CEE ocorre com maior frequência em homens a partir dos 50 

anos, acometendo mais os terços médio e inferior do esôfago. Já o ADCE surge na 

parte distal do esôfago, na presença de refluxo gástrico e metaplasia intestinal do 

esôfago (BRASIL, 2012). 

O CE mais comum no mundo é o Carcinoma Epidermóide (CEE), embora a 

incidência do Adenocarcinoma de esôfago (ADCE) venha aumentando muito. 

Ambos são mais comuns em homens e geralmente relacionados com fatores de 

risco como etilismo e tabagismo. (ALMHANNA; SHRIDHAR; MEREDITH, 2013) 

A grande variação nas taxas de incidência do CEE possivelmente está 

relacionada a fatores de risco ambientais. Em áreas de média incidência, estudos 

epidemiológicos indicam que o tabagismo e o etilismo são os principais fatores de 

risco para o desenvolvimento do CEE (CASTELLSAGUE; MUNOZ, 1997;  

CASTELLSAGUE et al., 1999;  ENZINGER; MAYER, 2003). A combinação destes 

dois fatores produz efeito sinérgico, aumentando ainda mais o risco de desenvolver 

o CEE (LAUNOY; MILAN; FAIVRE et al., 1997). Nas regiões de maior incidência, 

outros fatores são importantes. No sul do Brasil, norte da Argentina, Uruguai e norte 

da França, o consumo de bebidas em temperatura elevada é um fator de risco 

(CASTELLSAGUE; MUNOZ, 1997;  ENZINGER; MAYER, 2003;  LAUNOY; MILAN; 

DAY et al., 1997). A dieta pobre em vitaminas é outro fator de risco, presente no sul, 

sudeste e leste da África (LEE et al., 2007). 

Em geral são assintomáticos até atingir estádios avançados. A maioria dos 

pacientes relata disfagia (74%) e em menor frequência odinofagia (17%). A perda de 

peso também é frequente, sendo um indicador independente de pior prognóstico 

quando há mais que 10% de perda de massa (XIAO; OEFNER, 2001). 

O diagnóstico é feito através da endoscopia digestiva alta (EDA) com biópsias 

para confirmação histopatológica (ROHDE; OSVALDT, 2011). Geralmente são 

diagnosticados tardiamente, quando o tratamento paliativo é a única opção. A 

sobrevida dos pacientes é baixa. Setenta e cinco por cento morrem até o fim do 

primeiro ano após o diagnóstico e a sobrevida em 5 anos é de apenas 5-10% dos 

casos (RIBEIRO PINTO et al., 2003). É interessante ressaltar que as taxas de 

mortalidade se aproximam das de incidência devido à alta letalidade dessa 

neoplasia (BRASIL, 2012). 
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O estadiamento clínico dos pacientes é feito de acordo com o sistema TNM 

(tumor, linfonodo, metástase). A investigação destes parâmetros é feita através do 

exame clínico e de exames complementares como EDA, ultrassonografia (USG), 

tomografia computadorizada (TC) do tórax e abdome e/ou exploração cirúrgica 

(SOBIN; WITTEKIND, 2002). O estádio da doença na ocasião do diagnóstico é um 

reflexo da taxa de crescimento e da extensão da neoplasia e é uma informação 

relevante no planejamento do tratamento e na predição do prognóstico (BRASIL, 

2012). 

As opções para tratamento do câncer de esôfago são as mais variadas, 

incluindo principalmente a ressecção cirúrgica e o tratamento não-cirúrgico com 

radioterapia e/ou quimioterapia (exclusiva, paliativa, neo-adjuvante e/ou adjuvante). 

O tratamento cirúrgico para o câncer de esôfago depende da extensão da doença e 

das condições clínicas do paciente. Mais de 50% dos pacientes apresentam doença 

irressecável ou metastática ao diagnóstico, sendo feito o tratamento paliativo com 

quimioterapia e/ou radioterapia (DALY et al., 2000;  ENZINGER; ILSON; KELSEN, 

1999;  KOK; TILANUS, 1996). Tem-se observado nos últimos anos um melhor 

resultado com o tratamento combinado quimiorradioterápico isolado (RIBEIRO et al., 

1996;  WALSH et al., 1996). Casos localmente avançados são potencialmente 

curáveis, sendo a esofagectomia o tratamento mais indicado. Dentre os pacientes 

que apresentam condições clínicas para serem submetidos à esofagectomia, 40 a 

54% apresentam estadiamento avançado da doença (DALY et al., 2000;  

MESSMANN, 2001). Mesmo assim, a ressecção em bloco de esôfago e dos 

linfonodos regionais continua sendo o tratamento padrão ouro, já que tal modalidade 

terapêutica oferece melhor controle local e maior sobrevida à longo prazo  

(NISHIMAKI; SHIMOJI; SUNAGAWA, 2004;  ORRINGER, 1986;  ORRINGER et al., 

1999;  WALSH et al., 1996). 

A ressecção cirúrgica é o principal tratamento para o CE localizado. A média 

geral de mortalidade dos pacientes submetidos à esofagectomia é aproximadamente 

10%. Em centros de grande volume cirúrgico (mais de 20 cirurgias ao ano) e com 

cirurgiões experientes, a taxa pode ficar abaixo de 5% ou aumentar para mais de 

20% em centros de baixo volume de cirurgia ou com cirurgiões menos experientes. 

Pacientes com CE apresentam vários fatores de risco como suscetibilidade à 

desnutrição, maior ingestão de álcool, geralmente tabagistas, com funções 
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pulmonares e hepáticas comprometidas. As complicações pós-operatórias ocorrem 

em 26 a 70% dos pacientes, sendo que a anastomose cervical apresenta índices de 

fístula que variam de 12% a 30% (PINES et al., 2011;  RAYMOND, 2012;  ROHDE; 

OSVALDT, 2011). 

Segundo Boone (BOONE et al., 2009), a esofagectomia com toracotomia é a 

cirurgia mais comumente realizada no mundo (52%), seguida da trans-hiatal (26%) e 

da minimamente invasiva (14%). A toracotomia direita é usada em 90% dos casos. 

O tubo gástrico é o mais comumente usado para reconstrução (90% dos europeus, 

80% dos asiáticos e 79% dos norte-americanos). A anastomose do esôfago 

remanescente com o tubo gástrico é realizada na região cervical em 56% e 

intratorácica em 40% dos casos. A anastomose cervical geralmente é feita por 

sutura manual e a intratorácica com grampeamento (BOONE et al., 2009;  BRASIL, 

2011;  CHAN et al., 2011;  PRISCO et al., 2010;  RAYMOND, D., 2012). 

A esofagectomia trans-hiatal está associada a menos complicações 

pulmonares, menor número de infecções de feridas, menos vazamento quiloso, mas 

uma maior taxa de complicações cardíacas, paralisia das cordas vocais e deiscência 

de anastomose, em comparação com a esofagectomia com toracotomia. No geral, a 

esofagectomia trans-hiatal está associada a uma redução no período perioperatório, 

menor morbidade, estadia hospitalar mais curta e menor taxa de mortalidade 

hospitalar. A longo prazo, a esofagectomia com toracotomia pode oferecer taxas de 

sobrevivência superiores a cinco anos, embora não haja consenso entre os autores 

(BLOT; MCLAUGHLIN, 1999;  COLVIN; DUNNING; KHAN, 2011;  PRISCO et al., 

2010;  RAYMOND, 2012). 

Devido à frequente falha na resposta ao tratamento com intenção curativa, o 

prognóstico do câncer de esôfago permanece ruim. Apesar de ter sido visto um 

discreto aumento desde a década de 70 até os dias atuais, a sobrevida em 5 anos 

permanece muito baixa, em torno de 10% (DALY et al., 2000;  ENZINGER; MAYER, 

2003). Quanto mais avançado o estádio do tumor, pior o prognóstico da doença. A 

sobrevida está diretamente relacionada ao estádio do tumor no momento do 

diagnóstico (MESSMANN, 2001;  RIBEIRO PINTO et al., 2003). 

Diversos fatores estão relacionados com a elevada morbimortalidade cirúrgica 

e o retardo na evolução das cirurgias no esôfago. Entre esses fatores, podem ser 

citados como principais: sua posição anatômica intratorácica, cujo acesso cirúrgico é 
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mais difícil e só foi possibilitado após o aperfeiçoamento das técnicas de ventilação 

pulmonar; e ainda a falta de revestimento seroso, que dificulta e torna mais precária 

a confecção das anastomoses. A baixa eficácia da esofagectomia em termos 

curativos é explicada principalmente pela disseminação sistêmica precoce do câncer 

de esôfago, devido à característica histológica do órgão. A sua rica drenagem 

linfática na camada submucosa faz com que tumores iniciais já se apresentem com 

metástases ocultas no momento do diagnóstico. Outro motivo é a relação anatômica 

intrínseca do esôfago, que está próximo a estruturas vitais como veia cava superior, 

artéria aorta, vasos da base e traquéia (estruturas que não podem ser ressecadas 

para se obter cirurgia sem doença residual) (NISHIMAKI et al., 2004;  ORRINGER, 

1986;  ORRINGER et al., 1999). Cabe destacar que a seleção cuidadosa de 

pacientes é fundamental para o sucesso da esofagectomia. A avaliação das 

condições nutricional, cardíaca e pulmonar é obrigatória no pré-operatório, já que, 

geralmente, depara-se com pacientes tabagistas, desnutridos e com várias 

comorbidades. As complicações pulmonares e cardíacas são consideradas 

importantes causas de mortalidade em pacientes submetidos à esofagectomia por 

câncer de esôfago (ORRINGER, 1986;  ORRINGER et al., 1999). A desnutrição 

protéica e calórica é muito freqüente em pacientes com CE. Os principais 

determinantes são redução na ingestão total de alimentos, alterações metabólicas e 

aumento da demanda calórica pelo crescimento do tumor. Pacientes com perda 

ponderal superior a 10% ou diminuição dos níveis de albumina sérica estão sujeitos 

à complicações cardiovasculares, infecções e deficiências de cicatrização, 

particularmente das anastomoses (ROHDE; OSVALDT, 2011; KHAN; BANGASH; 

SADIQ, 2010; VRBA et al., 2012). 

Existem várias complicações decorrentes do procedimento cirúrgico, sendo 

que este projeto de pesquisa visa fazer um levantamento do perfil clínico dos 

pacientes e das principais complicações apresentadas pelos pacientes submetidos à 

esofagectomia no HUSM. Estes dados poderão orientar algumas condutas cirúrgicas 

e com isso diminuir o índice de complicações, melhorar a recuperação pós-

operatória do paciente, melhorar a qualidade de vida do paciente, diminuir o tempo 

de internação hospitalar, diminuir os gastos da saúde pública e principalmente 

diminuir a taxa de mortalidade. 
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Não foram encontrados trabalhos sobre os tempos de internação hospitalar 

de pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico do CE. Um artigo mostrou os 

impactos das demoras pré-hospitalar (tempo entre o início dos sintomas até o 

diagnóstico), no acesso hospitalar (tempo do diagnóstico até a cirurgia) e os 

intervalos de tempo específicos entre o diagnóstico e cirurgia. O tempo de acesso 

pré-hospitalar não afetou o paciente a curto ou a longo prazo. A demora no acesso 

hospitalar resultou em pior resultado a curto prazo (maior morbidade e mortalidade), 

mas não em pior resultado a longo prazo (sobrevivência). Isso pode ser explicado 

por uma demorada investigação diagnóstica em pacientes com pior estado físico e 

não por causa da progressão do tumor (GROTENHUIS et al., 2010). 

O Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) é referência no atendimento 

especializado e terciário para toda região central do Estado do Rio Grande do Sul 

(RS). É um hospital de ensino da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

sendo campo de treinamento dos cursos de graduação da área da saúde, 

especializações médicas e multiprofissionais. Oferece atendimento especializado 

aos pacientes com doenças do aparelho digestivo, em especial o CE, para os 46 

municípios que compõem a quarta e décima Coordenadorias Regionais de Saúde 

(CRS) (BRASIL, 2014). Entretanto, carece de dados epidemiológicos sobre a rotina 

do serviço. O levantamento e conhecimento dos pacientes submetidos ao 

tratamento cirúrgico serão importantes para analisar o número de esofagectomias, o 

perfil clínico e os tipos histológicos mais freqüentes. A investigação da 

morbimortalidade e das complicações pós-operatórias da esofagectomia poderão 

contribuir para aperfeiçoar os métodos cirúrgicos e diminuir as complicações deste 

procedimento. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

O objetivo da presente dissertação é desenhar o perfil epidemiológico dos 

pacientes submetidos à esofagectomia para câncer de esôfago no HUSM no período 

compreendido entre 2008 e 2012. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

2.2.1 Descrever as características demográficas dos pacientes submetidos à 

esofagectomia; 

2.2.2 Identificar, no período e a cada ano, a quantidade, os tipos de esofagectomias 

e suas complicações cirúrgicas, durante a internação; 

2.2.3 Descrever a neoplasia de esôfago segundo as localizações, tipos histológicos 

e o estadiamento patológico; 

2.2.4 Avaliar o tempo de internação dos pacientes até o momento da realização da 

cirurgia e desta até a alta hospitalar; 
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3 ARTIGO DE PESQUISA 

 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS PESSOAS SUBMETIDAS À ESOFAGECTOMIA 

PARA CÂNCER DE ESÔFAGO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA 

MARIA ENTRE 2008 E 2012. 

 

 

3.1 Resumo 

 
 
Introdução 

O câncer de esôfago (CE) está entre os dez mais incidentes no mundo e tem 
alta letalidade. O Rio Grande do Sul (RS) é o estado brasileiro com a maior 
incidência de CE. O tratamento é cirúrgico na maioria dos casos, porém estudos 
sobre a assistência hospitalar a esses pacientes são raros. O Hospital Universitário 
de Santa Maria (HUSM), referência para a região central do RS, no sul do Brasil, 
não dispõe de estudos sobre a demanda. 
 
Métodos 

Este estudo transversal avaliou os pacientes com CE submetidos à 
esofagectomia no HUSM entre 2008 e 2012.  
 
Resultados 

Foram realizadas 123 esofagectomias, a maioria homens e não residente em 
Santa Maria. A cirurgia, histologia e localização mais frequentes foram trans-hiatal 
sem toracotomia (62,6%), carcinoma epidermóide (87,8%) e terço médio do esôfago 
(63,4%). Os níveis de albumina pré-operatória estavam normais em 58,1% dos 
casos. Destacaram-se as complicações respiratórias e a fístula cervical ocorreu em 
19,5% dos pacientes. Os operados tiveram alta hospitalar com dieta oral (98%) e 
ocorreram 13% de óbitos. O tempo máximo da internação a cirurgia foi 55 dias, com 
mediana de sete dias. Dois terços tiveram alta 10 a 15 dias após a cirurgia, com 
mediana de 13 dias. O tempo total de internação variou de oito a 144 dias, com 
mediana de 22 dias. A maioria dos pacientes (75%) permaneceu no hospital até no 
máximo 32 dias. 
 
Discussão  

O HUSM é considerado um hospital de grande porte levando em 
consideração o número de esofagectomias realizadas para CE. Também presta 
adequada assistência especializada a esses pacientes, visto que os tempos de 
internações não são longos quando analisadas as comorbidades dos pacientes. 
 
Palavras-chave: Neoplasia. Esofagectomia. Cirurgia Geral. Sistema Digestivo. 
Epidemiologia. 
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3.2 Abstract 

 

 

ESOPHAGECTOMIES FOR ESOPHAGUS CANCER IN THE UNIVERSITY 

HOSPITAL OF SANTA MARIA, SOUTHERN BRAZIL, 2008-2012. 

 

 

Introduction 
Esophageal cancer (EC) is one of the most common types of cancer 

worldwide and it has a high mortality rate. Rio Grande do Sul (RS) is the Brazilian 
state with the highest incidence rate of EC. Treatment is surgical in most cases, but 
there are few studies on hospital care of these patients. Although the University 
Hospital of Santa Maria (HUSM) is a benchmark in the central region of Rio Grande 
do Sul, in southern Brazill, it had no reports on demand for treatment. 
 
Methods 

This cross-sectional study evaluated patients with EC that underwent 
esophagectomy at the HUSM between 2008 and 2012.  
 
Results 

123 esophagectomies were performed; most patients were men and did not 
live in Santa Maria. The most frequent surgery, histology and location were 
transhiatal esophagectomy without thoracotomy (62.6%), squamous-cell carcinoma 
(87.8%) and the middle third of the esophagus (63.4%), respectively. Preoperative 
albumin level was normal in 58.1% of cases. There were respiratory complications, 
and cervical fistula occurred in 19.5% of patients. The operated patients were 
discharged on an oral diet (98%), and 13% of deaths occurred. Maximum length of 
hospitalization from admission to surgery was 55 days, with a median of seven days. 
Two thirds of patients were discharged between 10 and 15 days after surgery, with a 
median of 13 days. Total length of hospitalization ranged from eight to 144 days, with 
a median of 22 days. Most patients (75%) remained in the hospital up to 32 days. 
 
Discussion  

The HUSM is considered a large hospital taking into account the number of 
esophagectomies performed for CE. Also provides adequate care for these patients, 
since the time of admissions are not long when analyzed comorbidities of the 
patients. 
 
Keywords: Neoplasia; Esophagectomy; General Surgery; Digestive System; 
Epidemiology  
 
 
Word count: 276 
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3.3 Introdução 

 

 

O câncer de esôfago (CE) situa-se entre os dez cânceres mais incidentes na 

população mundial (PARKIN et al., 2005) e tem alta letalidade. Anualmente, ocorrem 

mais de 460 mil casos novos de CE no mundo. Em termos de incidência, ele 

configura-se como a nona causa mais comum de câncer no mundo em ambos os 

sexos (BRASIL, 2012). Entre os homens é o sexto mais incidente e o quinto mais 

letal e entre as mulheres é o nono mais incidente e o oitavo mais letal (PARKIN et 

al., 2005). É um câncer cuja incidência varia muito entre os países e mesmo entre 

regiões de um mesmo país (ORRINGER et al., 1999). 

 No Brasil, estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para o ano de 

2012 apontaram esta neoplasia como a oitava mais incidente, sendo a sexta entre 

homens e a 14ª entre mulheres, totalizando 10.420 novos casos (BRASIL, 2012). As 

incidências, em 2011, entre os homens e as mulheres foram 8,12/100.000 e 

2,69/100.000, respectivamente (BRASIL, 2011).  Observa-se que o CE é três vezes 

mais freqüente entre os homens. A incidência é maior nas regiões Sul e Sudeste e 

menor na região Norte e Nordeste. O Rio Grande do Sul (RS) é o estado brasileiro 

com a maior estimativa de novos casos de câncer de esôfago (BRASIL, 2012), 

atingindo 7,18/100.000 mulheres e 18,5/100.000 homens em 2011 (BRASIL, 2011). 

 O CE mais comum no mundo é o Carcinoma Epidermóide (CEE), embora a 

incidência do Adenocarcinoma de esôfago (ADCE) venha aumentando muito. 

Ambos são mais comuns em homens e geralmente relacionados com fatores de 

risco como etilismo e tabagismo. (ALMHANNA, 2013) 

A ressecção cirúrgica é o principal tratamento para o CE localizado. A média 

geral de mortalidade dos pacientes submetidos à esofagectomia é aproximadamente 

10%. Em centros de grande volume cirúrgico (mais de 20 cirurgias ao ano) e com 

cirurgiões experientes, a taxa pode ficar abaixo de 5% ou aumentar para mais de 

20% em centros de baixo volume de cirurgia ou com cirurgiões menos experientes. 

Pacientes com CE apresentam vários fatores de risco como suscetibilidade à 

desnutrição, maior ingestão de álcool, geralmente tabagistas, com funções 

pulmonares e hepáticas comprometidas. As complicações pós-operatórias ocorrem 

em 26 a 70% dos pacientes, sendo que a anastomose cervical apresenta índices de 



21 

 
 

fístula que variam de 12% a 30% (PINES et al., 2011;  RAYMOND, 2012;  ROHDE; 

OSVALDT, 2011)  

Segundo Bonne (BOONE et al., 2009), a esofagectomia com toracotomia é a 

cirurgia mais comumente realizada no mundo (52%), seguida da trans-hiatal (26%) e 

da minimamente invasiva (14%). A toracotomia direita é usada em 90% dos casos. 

O tubo gástrico é o mais comumente usado para reconstrução (90% dos europeus, 

80% dos asiáticos e 79% dos norte-americanos). A anastomose do esôfago 

remanescente com o tubo gástrico é realizada na região cervical em 56% e 

intratorácica em 40% dos casos. A anastomose cervical geralmente é feita por 

sutura manual e a intratorácica com grampeamento (BOONE et al., 2009;  BRASIL, 

2011;  CHAN et al., 2011;  PRISCO et al., 2010;  RAYMOND, 2012). 

A esofagectomia trans-hiatal está associada a menos complicações 

pulmonares, menor número de infecções de feridas, menos vazamento quiloso, mas 

uma maior taxa de complicações cardíacas, paralisia das cordas vocais e deiscência 

de anastomose, em comparação com a esofagectomia com toracotomia. No geral, a 

esofagectomia trans-hiatal está associada a uma redução no período perioperatório, 

menor morbidade, estadia hospitalar mais curta e menor taxa de mortalidade 

hospitalar. A longo prazo, a esofagectomia com toracotomia pode oferecer taxas de 

sobrevivência superiores a cinco anos, embora não haja consenso entre os autores 

(BLOT; MCLAUGHLIN, 1999; COLVIN et al., 2011;  PRISCO et al., 2010;  

RAYMOND, 2012). A desnutrição protéica e calórica é muito freqüente em pacientes 

com CE. Os principais determinantes são redução na ingestão total de alimentos, 

alterações metabólicas e aumento da demanda calórica pelo crescimento do tumor. 

Pacientes com perda ponderal superior a 10% ou diminuição dos níveis de albumina 

sérica estão sujeitos à complicações cardiovasculares, infecções e deficiências de 

cicatrização, particularmente das anastomoses ( ROHDE, OSVALDT, 2011; KHAN; 

BANGASH; SADIQ, 2010; VRBA  et al., 2012).  

Não foram encontrados trabalhos sobre tempos de internação hospitalar de 

pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico do CE. Um artigo mostrou o impacto 

da demora pré-hospitalar (tempo entre o início dos sintomas até o diagnóstico), o 

impacto do atraso hospitalar (tempo do diagnóstico até a cirurgia) e o impacto de 

intervalos de tempo específicos entre o diagnóstico e cirurgia. O tempo de atraso 

pré-hospitalar não afetou o paciente a curto ou a longo prazo. Um atraso hospitalar 
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resultou em pior resultado a curto prazo (maior morbidade e mortalidade), mas não 

em pior resultado a longo prazo (sobrevivência). Isso pode ser explicado por uma 

demorada investigação diagnóstica em pacientes com pior estado físico e não por 

causa da progressão do tumor (GROTENHUIS et al., 2010). 

O Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) é referência no atendimento 

de alta complexidade para toda região central do Estado do Rio Grande do Sul (RS). 

É o hospital de ensino da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), sendo 

campo de treinamento para os cursos de graduação na área da saúde, 

especializações médicas e multiprofissionais. Oferece atendimento especializado 

aos pacientes com doenças do aparelho digestivo, em especial o CE, para os 46 

municípios que compõem a quarta e décima Coordenadorias Regionais de Saúde 

(CRS) (BRASIL, 2014). 

Entretanto, carece de dados epidemiológicos sobre a rotina do serviço. O 

levantamento e conhecimento dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico 

serão fundamentais para analisar o volume de esofagectomias, o perfil clínico e os 

tipos histológicos mais freqüentes. A investigação da morbimortalidade e das 

complicações pós-operatórias da esofagectomia poderão contribuir para aperfeiçoar 

os métodos cirúrgicos e diminuir as complicações deste procedimento.  

 

 

3.4 Materiais e Métodos 

 

 

O delineamento é um estudo transversal, descritivo, retrógrado e com dados 

secundários de prontuários médicos. Os aspectos éticos foram respeitados com a 

assinatura do Termo de Compromisso de Utilização de Dados pelo pesquisador, 

orientadora e colaboradores envolvidos no acesso e utilização dos dados. O Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da UFSM autorizou o estudo no parecer nº 280.758 de 

03/05/2013. 

A identificação dos pacientes foi realizada através de uma listagem 

informatizada dos registros de esofagectomias do centro cirúrgico do HUSM que 

ficam armazenadas no Serviço de Atendimento Médico e Estatística (SAME) que é o 
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setor de arquivamento dos prontuários médicos do HUSM. Outra fonte de 

identificação dos pacientes foi através do arquivo de resultados anatomopatológicos 

fornecido pelo serviço de Patologia.   

A busca dos prontuários foi realizada no SAME e os dados foram registrados 

em um instrumento elaborado para registro e codificação. A seguir, os dados tiveram 

dupla digitação, validação e análise no software EPINFO versão 6.04 (Organização 

Mundial da Saúde/Centro de Controle de Doenças), com cálculo de proporções para 

variáveis categóricas e medidas de tendência central e de dispersão para as 

variáveis contínuas. Um estudo piloto com cinco porcento da amostra selecionada 

aleatoriamente testou o instrumento e o processo de busca de dados. Após o piloto, 

esses foram inclusos no estudo.  

O instrumento incluiu os localizadores dos sujeitos da pesquisa como nome 

do paciente e cadastro no SAME e também as variáveis datas de nascimento, sexo 

e cidade de origem. O nome do paciente e o SAME foram coletados no formulário 

para fins de controle de qualidade dos dados, mas não foram informatizados, não 

violando os princípios éticos quanto à identificação dos sujeitos da pesquisa.  

A quantificação das esofagectomias foi feita pelo número total durante o 

período e também a cada ano. O nível de albumina sérica foi registrado na 

admissão, sendo classificado como normal os níveis >3,5 g/dl e desnutridos ≤3,5 

g/dl.  

Os tipos histológicos foram coletados e divididos entre Carcinoma 

Epidermóide do esôfago (CEE), Adenocarcinoma de esôfago (ADCE) e Carcinoma 

Basalóide do esôfago que é um subtipo do CEE (LI et al., 2004). O estadiamento foi 

coletado de acordo com a sexta edição da classificação Tumor, Nódulo, Metástase 

(TNM) de 2002, preconizada pela União Internacional Contra o Câncer (UICC) e 

traduzida para o português pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) em 2004.  

A localização da neoplasia foi caracterizada em terço superior, médio ou 

inferior do esôfago, conforme distância da lesão da Arcada Dentária Superior (ADS) 

fornecida pela Endoscopia Digestiva Alta (EDA). O terço superior do esôfago 

estende-se desde o estreito superior do tórax a 18 cm da ADS até o nível da 

bifurcação traqueal, a aproximadamente 24 cm da ADS. O terço médio é a metade 

proximal do esôfago entre a bifurcação traqueal e a junção esôfago-gástrica. A altura 

vai de 25 cm até aproximadamente 32 cm da ADS. O terço inferior do esôfago, com 
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aproximadamente oito cm de comprimento (inclui o esôfago abdominal), é a metade 

distal do esôfago entre a bifurcação traqueal e a junção gastroesofágica. O nível vai 

de 33 cm até aproximadamente 40 cm da ADS (SOBIN; WITTEKIND, 2002). 

Os tipos de esofagectomias foram classificados quanto à realização ou não 

de toracotomia durante o procedimento cirúrgico. No HUSM as esofagectomias para 

CE são realizadas por duas técnicas cirúrgicas. As indicações são baseadas de 

acordo com o estado clínico do paciente, tipo histológico, altura da lesão e da 

decisão do médico preceptor responsável. Uma técnica é a Trans-hiatal onde são 

realizadas duas incisões, uma cervical esquerda e uma laparotomia mediana. A 

outra técnica é a Tri-incisional (McKeown) onde são realizadas três incisões, sendo 

uma toracotomia direita, cervical esquerda e uma laparotomia mediana    

(ORRINGER et al., 1999;  PRISCO et al., 2010). 

As complicações cirúrgicas foram aquelas ocorridas no transoperatório e pós-

operatório do paciente, somente durante o período de internação do mesmo. A 

definição destas complicações foi feita a partir do registro da patologia encontrada 

no prontuário e também pelo diagnóstico presuntivo, a partir da leitura das evoluções 

e prescrições médicas (análise detalhada de sintomas associados aos 

medicamentos prescritos). A lista de complicações incluiu broncoaspiração, 

esplenectomia, pneumonia, derrame pleural, pneumotórax, hemotórax, empiema 

pleural, quilotórax, tromboembolismo pulmonar (TEP), fístula cervical e estenose da 

anastomose.  

O tempo de internação foi subdividido entre o período da internação até a 

realização da cirurgia (TIC), da cirurgia até a alta hospitalar (TCA) e o tempo total de 

dias de internação (TIA). Os tipos da dieta no momento da alta hospitalar foram dieta 

líquida, pastosa, branda (dieta sólida com abrandamento das fibras), livre e nada por 

via oral (NPVO). 

 

3.5 Resultados 

 

Foram realizadas 123 esofagectomias para tratamento do câncer de esôfago 

no período de 2008 até 2012, no HUSM, sendo 80% do sexo masculino (n=98). 

Desses, 36,6% pacientes (n=45) pertenciam à cidade de Santa Maria e os demais 
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aos municípios da região. A maioria dos pacientes (87%) pertencia à 4ª CRS, 

seguida pela 10ª CRS (7,4%) para as quais o HUSM é referência. Também foram 

operados pacientes de outras regiões, incluindo a 8ª CRS (2,4%), 9ª CRS (2,4%) e 

12ª CRS (0,8%). (Tabela I) 

 

Tabela I. Descrição dos pacientes submetidos à esofagectomia para tratamento de 
câncer de esôfago. Hospital Universitário de Santa Maria, Brasil, 2008-2012. (n=123) 
 

Variável N % 

Sexo   

Masculino 98 79,7% 

Feminino 25 20,3% 

 

Cidade   

Santa Maria 45 36,6% 

Fora de Santa Maria 78 63,4% 

 

Coordenadoria Regional de Saúde   

4ª    CRS 107 87,0% 

10ª  CRS 9 7,4% 

8ª    CRS 3 2,4% 

9ª    CRS 3 2,4% 

12ª  CRS 1 0,8% 

 

A Tabela II mostra que foram realizadas 77 esofagectomias sem toracotomia 

(62,6%) e 46 com toracotomia (37,4%). O tipo histológico mais comum foi o 

Carcinoma Epidermóide (CEE) com 87,8% dos casos (n=108). O Adenocarcinoma 

(ADCE) foi responsável por 10,6% dos casos (n=13) e o subtipo Basalóide do CEE 

foi responsável por 1,6% (n=2). Na avaliação por Endoscopia Digestiva Alta, o terço 

médio foi o mais acometido com 63,4% dos casos (n=78), seguido pelos terços 

inferior e superior com 32,5% e 4,1% dos casos respectivamente (n=40 e n=5). 

Durante o período, foram realizadas mais de 20 cirurgias por ano. No ano de 

2008 foram operados 23 pacientes por CE, em 2009, 25, em 2010, 28, em 2011, 21 

e em 2012, 26. (Tabela II) 
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A taxa de mortalidade intra-hospitalar foi de 13% com 16 pacientes evoluindo 

para o óbito após a cirurgia, na mesma internação. Os 87% dos pacientes restantes 

(n=107) receberam alta hospitalar para seus lares. (Tabela II) 

 
 
Tabela II. Descrição das esofagectomias, características do tumor e desfecho 
cirúrgico dos pacientes submetidos à cirurgia para o câncer de esôfago. Hospital 
Universitário de Santa Maria, Brasil, 2008-2012. (n=123) 
 

Variável N % 

Tipo de esofagectomia   

 Sem toracotomia 77 62,6% 

 Com toracotomia 46 37,4% 

 

Tipo histológico   

 Carcinoma Epidermóide 108 87,8% 

 Adenocarcinoma 13 10,6% 

 Carcinoma Basalóide 2 1,6% 

 

Altura da lesão   

 Esôfago superior 5 4,1% 

 Esôfago médio 78 63,4% 

 Esôfago inferior 40 32,5% 

 

Número de cirurgias por ano   

 2008 23 18,7% 

 2009 25 20,3% 

 2010 28 22,8% 

 2011 21 17,1% 

 2012 26 21,1% 

 

Desfecho cirúrgico   

 Alta hospitalar 107 87% 

 Óbito 16 13% 
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Os níveis séricos de albumina estavam normais (>3,5 g/dl) na maioria dos 

casos (58,1%).  Entretanto, esta informação não estava disponível em 14 

prontuários (11,4%) e não foi possível fazer a dosagem devido à falta de reagente 

no laboratório para quatro pacientes (3,3%). (Tabela III) 

A dieta mais comum na alta hospitalar foi a líquida por via oral, em 38,3% dos 

pacientes (n=41). Os demais tiveram alta com as seguintes dietas: 33,6% com dieta 

pastosa (n=36); 17,8% com dieta branda (n=19); 8,4% com dieta livre (n=9) e 1,9% 

com NPVO, devido à broncoaspiração (n=2) (Tabela III). Além disso, todos os 

pacientes recebem alta hospitalar com dieta enteral por jejunostomia.  

 

Tabela III. Albumina na internação e dieta na alta hospitalar dos pacientes 
submetidos à esofagectomia para tratamento de câncer de esôfago. Hospital 
Universitário de Santa Maria, Brasil, 2008-2012. (n=123) 
 

Variável N % 

Albumina na internação*   

 ≤ 3,5 g/dl 44 41,9% 

 > 3,5 g/dl 61 58,1% 

   

Dieta na alta hospitalar**   

 Pastosa 36 33,6% 

 Branda  19 17,8% 

 Líquida 41 38,3% 

 Livre 9 8,4% 

 NPVO*** 2 1,9% 

                 *14,7% ignorados ou sem reagente. 

                 **Excluindo os óbitos 

                 ***NPVO: nada por via oral. 

 

A pneumonia foi a complicação cirúrgica mais comum, ocorrendo em 32,5% 

dos pacientes (n=40), sendo que em 20,3% (n=25) o diagnóstico estava registrado 

no prontuário e em 12,2% (n=15) o diagnóstico foi presuntivo. O derrame pleural 

ocorreu em 19,5% (n=24), sendo 18,7% (n=23) casos registrados e 0,8% (n=1) 

presuntivo. O empiema foi diagnosticado em 8,1% dos casos (n=10), a 
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broncoaspiração em 6,5% (n=8), o pneumotórax em 2,4% (n=3), o hemotórax 0,8% 

(n=1) e o quilotórax em 1,6% (n=2). O TEP acometeu 5,7% dos pacientes (n=7), 

sendo 4,1% (n=5) registrados e presuntivos em 1,6% (n=2). A fístula cervical ocorreu 

em 19,5% (n=24). A esplenectomia teve que ser realizada em 6,5% dos casos (n=8). 

Outras complicações foram encontradas em 15,4% da amostra, sendo sepse 

respiratória em 7,3% (n=9), além de um caso (0,8%) de cada uma das seguintes 

situações: abscesso abdominal, trombose das veias cefálica e basílica, pseudocisto 

de pâncreas com abscesso abdominal, evisceração, necrose do tubo gástrico, 

estase gástrica, lesão traqueal, perda da jejunostomia, mediastinite com sepse 

respiratória e peritonite junto com abscesso abdominal e sepse respiratória. A 

estenose da anastomose não ocorreu durante a internação. 

A avaliação dos períodos de internação mostrou que o tempo de espera entre 

a hospitalização e a realização da cirurgia (TIC) foi de somente um dia para um 

paciente (0,8%). O tempo máximo de espera foi de 55 dias (também para um caso), 

com a média de 9,3 dias (d.p. 7,8) e a mediana de sete dias. Aproximadamente 71% 

dos pacientes esperaram dez dias e apenas 3%, 30 dias. (Tabela IV) 

Na avaliação do tempo de internação entre a cirurgia e a alta hospitalar 

(TCA), o menor período foi dois dias para um paciente que evoluiu para o óbito. 

Apenas 3% dos casos permaneceram uma semana ou menos internados depois de 

realizar a cirurgia. A média de dias internado após a cirurgia foi 17,6 dias (d.p. 14,7), 

com mediana de 13 dias. A maioria dos pacientes (66,6%) ficou internada de 10 a 15 

dias após a cirurgia. Aproximadamente 9% dos pacientes ficaram um mês ou mais 

internados da cirurgia até a alta hospitalar. O máximo de TCA foi 129 dias (apenas 

uma pessoa). (Tabela IV) 

O total de internação, da admissão até a alta hospitalar (TIA), foi 27 dias em 

média (d.p. 16,6) e mediana de 22 dias. O TIA mínimo foi oito dias e o tempo 

máximo foi 144 dias (um paciente em cada situação). Apenas 13,8% dos pacientes 

tiveram um tempo total de internação de 15 dias ou menos. A maioria dos pacientes 

(75%) tiveram um tempo total de internação de até 32 dias. Aproximadamente 25% 

dos pacientes tiveram um tempo total de internação maior do que 30 dias. (Tabela 

IV) 
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Tabela IV – Períodos em dias de internação hospitalar dos pacientes submetidos à 
esofagectomia por câncer de esôfago. Hospital Universitário de Santa Maria, Brasil, 
2008-2012. (n=123) 
 

Período Mínimo Máximo 
Média 

(d.p.) 

Primeiro 

Quartil 

(25%) 

Mediana 

Último 

Quartil 

(75%) 

Internação – cirurgia 1 55 9,3 (7,8) 4 7 11 

Cirurgia – alta 2 129 17,6 (14,7) 12 13 18 

Internação – alta 8 144 27,0 (16,6) 17 22 32 

d.p.: desvio-padrão. 

 

 

Tabela V – Tempos de internação e porcentagem de pacientes conforme o período, 
devido à esofagectomia por câncer de esôfago. Hospital Universitário de Santa 
Maria, Brasil, 2008-2012. (n=123) 
 

Tempo Período 

Internação – cirurgia 

Período 

Cirurgia – alta 

Período 

Internação – alta 

Até 7 dias 50,4% 3,3% 0% 

8 – 15 dias 35,8% 66,6% 13,8% 

15 – 30 dias 10,5% 21,2% 58,6% 

Mais de 30 dias 3,3% 8,9% 27,6% 

Total 100% 100% 100% 

 
 
 
 
3.6 Discussão 
 

 

No período de cinco anos, foram realizadas 123 esofagectomias para 

tratamento do CE, com uma média de mais de 20 esofagectomias por ano, 

classificando o HUSM como hospital de grande porte (PINES et al., 2011;  ROHDE; 

OSVALDT, 2011). 

A maioria dos pacientes operados foi do sexo masculino. O tipo histológico 

mais comum foi o CEE que está relacionado com fatores de risco como ingestão de 
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bebidas alcoólicas, tabagismo, entre outros (CHAN et al., 2011; ROHDE; OSVALDT, 

2011). A altura da lesão mais frequente no diagnóstico pela endoscopia digestiva 

alta foi o terço médio do esôfago, seguido do terço inferior. Esses dados são 

consistentes com a literatura mundial (CHAN et al., 2011;  KHAN; BANGASH; 

SADIQ, 2010). Foram encontrados dois casos de Carcinoma Basalóide que é um 

subtipo do CEE com pior prognóstico (LI et al., 2004). 

O tipo de cirurgia mais realizado no HUSM foi a esofagectomia sem 

toracotomia (Trans-hiatal) que na literatura mundial não apresenta diferenças 

significativas no tempo de sobrevida e, além disso, apresenta menores taxas de 

complicações quando comparada com a cirurgia com toracotomia (PRISCO et al., 

2010;  VRBA et al., 2012).  

A maioria dos pacientes operados (94,4%) pertencia a 4ª e 10ª Coordenadoria 

Regional de Saúde (CRS), que são as áreas que o HUSM é referência. O restante 

dos pacientes era proveniente de outras coordenadorias que não pertenciam à área 

de cobertura do HUSM. Isso pode ser explicado pelas dificuldades estruturais ou a 

falta de prestação de serviços de alta complexidade das outras coordenadorias. Este 

achado deve ser discutido com a gestão do sistema de saúde regional, para 

otimização de estruturas e recursos. 

A maioria dos pacientes operados (63,4%) era de fora da cidade de Santa 

Maria, sendo compatível com a distribuição demográfica dos municípios de 

referência. Além disso, pessoas de CRS externas a área de abrangência do HUSM 

podem apresentar preferência em realizar a cirurgia nesse serviço, por terem 

familiares próximos ou confiarem no seu atendimento.   

Apesar dos pacientes estarem muito debilitados com disfagia e diversas 

comorbidades, os níveis de albumina estavam normais na maioria dos casos. 

Entretanto, em 14,7% dos internados não foi verificada a albuninemia, pois em 3,3% 

dos casos não havia reagente no laboratório e em 11,4% não havia registro da 

solicitação. Isso pode ser decorrente de falha técnica por omissão deste 

procedimento ou por falha nos registros em prontuário, o que demonstra a 

importância da criação de um protocolo pré-operatório para cirurgias do CE. 

Apenas dois pacientes receberam alta hospitalar com dieta NPVO e dieta por 

jejunostomia, devido à broncoaspiração. Os demais receberam alta se alimentando 



31 

 
 

via oral, refletindo a ausência de estenose da anastomose cervical e de 

broncoaspiração no momento da alta. 

A taxa de letalidade entre os operados foi de 13% (n=16), demonstrando ser 

inferior aos valores da literatura mundial o que sugere que o HUSM fornece 

tratamento adequado para essa doença (RAYMOND, 2012;  VRBA et al., 2012).  

A ocorrência de fístula cervical foi 19,5%, inferior às taxas encontradas em 

alguns trabalhos da literatura mundial, demonstrando a qualidade técnica na 

confecção das anastomoses cervicais realizadas pela equipe de cirurgia do HUSM 

(CHAN et al., 2011;  PINES et al., 2011; VRBA et al., 2012). 

As complicações respiratórias foram as mais frequentes e provavelmente as 

responsáveis por quadros mais graves e tempo prolongado de internação. Isso pode 

ser explicado devido à localização anatômica do esôfago e o estado respiratório do 

paciente que, na grande maioria, é tabagista de longa data (DONOHOE et al., ;  

ORRINGER et al., 1999;  RAYMOND, 2012;  VRBA et al., 2012). 

 O tempo de internação foi dividido em três períodos. O primeiro vai da 

internação até a realização da cirurgia (TIC); o segundo, da cirurgia até a alta 

hospitalar (TCA) e o terceiro, da internação até a alta hospitalar (TIA).  

Na avaliação do TIC, observou-se que um paciente aguardou apenas um dia 

até a realização da cirurgia, o que demonstra que é possível fazer toda a avaliação 

pré-operatória no nível ambulatorial e internar com os exames e avaliações prontas 

para realizar a cirurgia. Isso seria benéfico para diminuir o tempo de internação e, 

consequentemente, otimizar os leitos hospitalares, aumentando o acesso ao 

atendimento especializado e diminuindo os custos para o sistema de saúde.   

Aproximadamente metade dos pacientes aguardaram até uma semana 

internados para realizar a cirurgia. Apenas um paciente aguardou 55 dias, devido à 

complicações que tiveram que ser diagnosticadas e tratadas no pré-operatório.  

A vivência do autor desse estudo no serviço (FAM) mostrou que esse tempo 

de espera também foi influenciado pela dificuldade de obter os resultados definitivos 

dos exames pré-operatórios, como tomografias computadorizadas. A dependência 

de avaliações de outras especialidades, como cardiologia e pneumologia, a 

disponibilidade de sala cirúrgica e do preceptor orientador para a cirurgia, a 

interferência das cirurgias de urgência e emergência que atrasam as cirurgias 

eletivas também influenciaram esse tempo. 
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A avaliação do TCA mostra que apenas um paciente permaneceu dois dias 

internado após a cirurgia, devido à evolução para óbito, e o tempo máximo de 

internação foi quatro meses, para um paciente, devido às complicações cirúrgicas. 

Dois terços dos pacientes ficaram internados de 10 a 15 dias, após a cirurgia, o que 

demonstra os bons resultados do procedimento de grande porte que é realizado em 

sujeitos com diversas comorbidades e suscetíveis a diversas complicações. 

O tempo total de internação para a realização das esofagectomias para o CE 

foi em média 27 dias. A maioria dos pacientes (75%) ficou até 32 dias 

hospitalizados, indicando uma qualidade adequada da assistência a essas pessoas. 

Encontrou-se um longo TIA de cerca de cinco meses para um paciente, devido a 

diversas complicações cirúrgicas.  

 Pretende-se que esses dados somados a revisão da literatura venham a 

contribuir para a avaliação e gestão do HUSM no referente à especialidade cirúrgica. 
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5 ANEXOS 
 

Anexo A – Folha de Registro e Acompanhamento de Projetos da Gerência de 

Ensino e Pesquisa (GEP). 
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Anexo B – Declaração de que serão desenvolvidas ações de pesquisa junto ao 

HUSM. 
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Anexo C – Registro do projeto de pesquisa no Gabinete de Apoio a Projetos 

(GAP) do HUSM. 
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Anexo D – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
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Anexo E – Normas de publicação da revista The Annals of Thoracic Surgery. 
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6 APÊNDICES 

 

Apêndice A – Termo de Compromisso de Utilização de Dados 
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TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS 

 

 

TÍTULO DO PROJETO: Perfil epidemiológico das pessoas submetidas à 

esofagectomia para câncer de esôfago no Hospital Universitário de Santa Maria 

entre 2008 e 2012 e sugestão de protocolo de condutas cirúrgicas. 

 

 

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:  Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

                         Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) 

 

 

AUTORES:  

 

1) Felipe André Marasca – aluno do Mestrado Profissional em Ciências da 

Saúde do Centro de Ciências da Saúde da UFSM e médico do Programa de 

Residência Médica em Cirurgia do Aparelho Digestivo do HUSM. 

Contatos:      telefone: (55) 8145-1999 

                     e-mail: felipemarasca@bol.com.br 

 

2) Marinel Mór Dall’Agnol – orientadora do projeto de pesquisa. Doutora em 

Epidemiologia e professora do Departamento de Saúde da Comunidade da 

UFSM. 

Contatos:      telefone: (55) 3220-9370 

            e-mail: marinelmd@terra.com.br 

 

Os autores do projeto assumem o compromisso de: 

Universidade Federal de Santa Maria 

Hospital Universitário de Santa Maria 

Mestrado Profissional em Ciências da Saúde 
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1. Preservar a privacidade dos pacientes cujos dados serão coletados; 

2. Utilizar as informações única e exclusivamente para a execução do projeto 

em questão e para realizar ações de avaliação e planejamento que poderão 

trazer benefícios para o serviço que as originou. 

3. Divulgar as informações somente de forma anônima, não sendo usadas 

iniciais ou qualquer outro identificador que possibilite o reconhecimento do 

sujeito da pesquisa. 

4. Respeitar todas as normas preconizadas pelos Documentos Internacionais e 

a Resolução CNS nº 196/96 do Ministério da Saúde para execução deste 

projeto. 

 

 

Santa Maria, 15 de janeiro de 2013. 

 

 

 

                  Nome                                RG                                Assinatura 

 

 

1. Felipe André Marasca        3.369.103 SSP-SC       ____________________ 

  

2. Marinel Mór Dall’Agnol       1001460111 SSP-RS    ____________________ 
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Apêndice B – Instrumento de Coleta de Dados 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Hospital Universitário de Santa Maria 

Perfil Epidemiológico dos Pacientes Submetidos à Esofagectomia 
 
 
 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 
 
 
 

FORMULÁRIO Nº ______ Form  _ _ _ 

DATA DA COLETA: ___/___/______ Dtcolet  _ _/ _ _ / _ _ 

COLETADOR:  ____________________________ Colet  _ 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: ______________________________________________ 

SAME: _________________ 

Data de nascimento: ___/___/______ 

Sexo: (1) masculino (2) feminino 

Cidade de origem: ___________________________________ 

 

 

SAME _ _ _ _ _ _ 

Nasc  _ _/_ _/ _ _ _ _ 

Sexo  _ 

Cidade  _ _  

INTERNAÇÃO: 

Data da Internação: ____/____/_______ 

Data da Cirurgia: ____/____/_______ 

Óbito:  (0) Não   (1) Sim  

Data da Alta Hospitalar ou Óbito: ____/____/_____   

Albumina na Admissão: __,__ g/dL   (7)sem reagente   (9)ignorado 

Dieta na Alta Hospitalar:  

(1) Pastosa        (2) Branda        (3) Líquida   (4) Livre    

(5) Nada por via oral – NPVO (6) Óbito         (9) Ignorado 

 

Interna _ _/_ _/_ _ _ 

_ 

Cirurg  _ _/_ _/_ _ _ 

_ 

Óbito _ 

Alta  _ _/_ _/_ _ _ _ 

Album _ , _ 

 

Dieta _ 

NEOPLASIA: 

Tipo histológico:  (1) Carcinoma Epidermóide  (2) Adenocarcinoma  

        (3) Outro: ______________________________ 

Localização:   (Registre uma das formas de localização abaixo) 

         Endoscopia Digestiva Alta com lesão a: 

  _____cm da Arcada Dentária Superior OU 

 

Tipo _ 

 

Altura  _ _ 
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(1) esôfago superior 

                                      (2) esôfago médio 

                                      (3) esôfago inferior 

Estadiamento patológico: 

                    Tumor Nódulo Metástase: T_____N_____M_____ 

 

 

 

 

TNM _ _ _ _ _ _ _ 

CIRURGIA: 

Tipo de esofagectomia:  (1) sem toracotomia (2) com toracotomia  

 
Complicações cirúrgicas durante internação: 
 

broncoaspiração             (0) Não     (1) Sim  (7) Sim, presuntivo 

esplenectomia        (0) Não     (1) Sim  (7) Sim, presuntivo 

pneumonia         (0) Não     (1) Sim  (7) Sim, presuntivo 

derrame pleural              (0) Não     (1) Sim  (7) Sim, presuntivo 

pneumotórax         (0) Não     (1) Sim  (7) Sim, presuntivo 

hemotórax         (0) Não     (1) Sim  (7) Sim, presuntivo 

empiema pleural        (0) Não     (1) Sim  (7) Sim, presuntivo 

quilotórax         (0) Não     (1) Sim  (7) Sim, presuntivo 

tromboemb pulmonar     (0) Não     (1) Sim  (7) Sim, presuntivo 

fístula cervical        (0) Não     (1) Sim  (7) Sim, presuntivo 

estenose anastomose   (0) Não     (1) Sim  (7) Sim, presuntivo 

outra           (0) Não      (1) Sim, qual? _________ 

___________________________________________ 

 

Esofage  _ 

 
 
 

Aspir _ 

Esplene _ 

Pneum _ 

Derpleu _ 

Pneutrx _ 

Hemotrx _ 

Empiem _ 

Quilotrx _ 

TEP _ 

Fístcerv _ 

Esten _ 

Outra _ 
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Apêndice C – Quadro de Revisão 
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QUADRO DE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE 
ESOFAGECTOMIAS PARA CÂNCER DE ESÔFAGO 

 
 

Autor  
Ano  
Local 

Delineamento 
Objetivo 

Amostra 
Seleção 

Principais resultados 

Almhanna 
2012 
EUA 

Revisão. 
Indicação de 
terapia 
neoadjuvante/ 
adjuvante 
para CE 
avançado 

---- Menos da metade dos pacientes com 
CE tem doença ressecável na 
apresentação, com base em 
estadiamentos.  
Ressecção cirúrgica é o tratamento 
padrão em estágio inicial. Ressecção 
endoscópica da mucosa 
recomendada para T1a.  
Recomenda quimiorradioterapia 
seguida de cirurgia ao invés de 
apenas cirurgia.  
O tratamento também deve ser 
individualizado em função das 
comorbidades. 

Aminian 
2011 
Irã 

Transversal, 
retrospectivo. 
Identificar 
preditores de 
fístula. 

418 pacientes 
submetidos à 
esofagectomia 

52,2% homens; 62,8 anos em média 
(d.p.11,7). 
CEE: 91%, ADCE: 8%. 
Parte inferior: 62,2%. 
Fístula cervical: 13,2%. 
Fístula associou-se com: hipertensão 
arterial e diabetes mellitus (p<0,05), 
<VEF1%, creatinina pré-operatória 
maiores (p<0,05), tumor pouco 
diferenciado, complicações 
pulmonares, >tempo de internação, 
Fístula não se associou: idade, sexo, 
doença coronariana, albumina, 
fosfatase alcalina, glicemia pré-
operatórias, histologia, tamanho, 
localização, penetração do tumor, 
metástases à distância, tipo de 
esofagectomia, órgão usado para 
reconstrução. 
Apesar da < incidência de fístula em 
anastomose torácica em comparação 
com cervical, se ocorrer, ela é 
freqüentemente fatal. 

Bhayani 
2013 
EUA 

Transversal. 
Avaliar 
relação 

794 74% homens, 79% branco, 62 anos 
em média 
27% obesidade mórbida 
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obesidade 
mórbida (OM) 
com resultado 
esofagectomia  

Mortalidade: 3,0 % e morbidade: 
48,5% não foi maior do que nos 
pacientes com IMC normal.  
Complicações: infecções superficiais 
do sítio cirúrgico, embolia pulmonar e 
pneumonia foram maiores nos 
obesos mórbidos. 

Boone 
2009 
Holanda 

Revisão 
Avaliar 
características 
cirúrgicas 

 Volume de esofagectomias: baixo 10 
/ano, médio 11-20 /ano e alto >21 
/ano.  
Esofagectomia com toracotomia é a 
mais realizada no mundo. 
Toracotomia D: 90% e 8 % usam a E. 
Todos fazem linfadenectomia em 2 
campos.  
Reconstruir com tubo gástrico em 
90% europeus, 80 % asiáticos e 79 
% norte-americanos. 
Anastomose cervical em 56% e 
intratorácica 40%. Geralmente a 
cervical é manual e a intratorácica 
com grampeamento. Técnica término 
lateral na maioria (50 % a 64 %), 
termino terminal (33 % e 24 %) e 
latero lateral (14 % a 8 %). 
Piloroplastia feita por 40% e nunca 
feita por 38%.  

Ruijun 
2012 
China 

Transversal 
Comparar 
anastomose 
cervical 
mecânica e 
manual após 
esofagectomia 
para CE 

227 Anastomose esofagogastrica 
cervical: grampeador (n=102) manual 
(n=125). 
Fístula e estenose: 14,4% (18/125) e 
8,8% (11/125) na manual e 2,9% (3 
/102) e 3,9% (4/102) na mecânica 
(P<0,01). 
Manual: tempo cirúrgico mais longo 
(52 ± 12 vs 25 ± 5 min, P<0,01). 
Mecânica: menor taxa de fístula e 
menor tempo operatório. 

Chan 
2011 
Taiwan 

Transversal 
Avaliar rota 
retroesternal 
ou mediastino 
posterior para 
reconstrução 
após 
esofagectomia 

110 Masculino: 100; feminino: 10. 
Idades de 38 a 89, idade média:61. 
Retroesternal (RE): 82 pacientes;  
Mediastino posterior (MP): 28;  
Maioria dos tumores localizados no 
terço médio e inferior do esôfago. 
Deiscência de anastomose em 34 
(30,9%). Taxa de fístula menor no 
MP do que no RS (7,1% vs 39%, p = 
0,01).  
RS: tempo mais longo de cirurgia e 
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taxa de mortalidade mais elevada. 
MP: superior em relação à deiscência 
de anastomose e mortalidade. 
Radioterapia não influenciou em 
qualquer rota.  
Sugere-se para ressecção curativa 
um tubo gástrico através do MP. 

Li 
2010 
China 

Transversal 
Avaliar o 
Carcinoma 
Basalóide de 
células 
escamosas do 
esôfago 

239 Variante rara do CEE.  
Maioria afeta o trato aerodigestivo 
superior na hipofaringe, cavidade oral 
e laringe.  
Maioria são agressivos, invasivo e 
rapidamente fatal após o diagnóstico. 
Dos 239 casos de CE, 12 
Basalóides. Masculino: 7; feminino 5. 
Idade de 48 a 60, média 55,6 anos 
Terço médio esôfago: 8, inferior: 3 e 
superior: 1. 

Colvin 
2010 
Ucrânia 

Revisão 
Comparar 
esofagectomia 
trans-hiatal 
(ETH) e 
transtorácica 
(ETT) 

 ETH: < complicações pulmonares, < 
infecções de feridas, < quilotórax, 
redução período perioperatório, < 
morbidade, estadia hospitalar mais 
curta e < mortalidade hospitalar; tem 
mais complicações cardíacas, 
paralisia de cordas vocais e 
deiscência de anastomose. 
ETT: a longo prazo pode oferecer 
taxas de sobrevivência superiores a 
cinco anos. 

De Palma 
2012 
Itália 

Revisão sobre 
Esôfago de 
Barret (EB) 

 EB: resulta de DRGE, condição pré-
maligna, displasia geralmente 
precede adenocarcinoma. Homens 
brancos com refluxo crônico têm 
maior risco.  
Diagnóstico: critérios endoscópicos e 
histológicos quando a metaplasia 
intestinal é encontrada em biópsias  
de mucosa de esôfago distal na 
junção gastroesofágica na cor 
salmão. 
Protocolo "Seattle" com biópsias 
aleatórias de 4 quadrantes intervalos 
de 1 a 2 cm no EB.  
Reduzir refluxo clinicamente ou 
cirurgicamente podem diminuir a 
ocorrência e/ou progressão.  
Tratamento atual exige combinações 
de ressecção endoscópica da 
mucosa para eliminar lesões visíveis 
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seguidos de ablação de tecido 
metaplásico residual. Esofagectomia 
está indicada na displasia de alto 
grau ou carcinoma multifocal da 
mucosa Barrett. 

Grotenhuis 
2010 
Holanda 

Revisão 
Atraso no 
diagnóstico do 
CE em 
períodos 

 Demora pré-hospitalar: tempo entre 
início sintomas até o diagnóstico: não 
afetou paciente a curto ou resultado 
a longo prazo. 
Atraso hospital: tempo do diagnóstico 
até a cirurgia: pior resultado a curto 
prazo (> morbidade e mortalidade), 
mas não em pior resultado a longo 
prazo (sobrevivência). Isto pode ser 
explicado por uma demorada 
investigação diagnóstica em 
pacientes com pior estado físico e 
não por meio da progressão do 
tumor. 

Katarina 
2012 
Índia 

Revisão 
Qualidade de 
vida em 
pacientes 
submetidos à 
esofagectomia 
com 
quimioterapia 

 CE malignidade agressiva, sobrevida 
global 5 anos é 15-22%. 
Avanços no diag precoce, mas 
muitos pacientes estão em estágio 
avançado no diag.  
Pacientes muitas vezes idosos e com 
comorbidades.  
Esofagectomia para CE melhora 
saúde global e sintomas. Qualidade 
de vida melhora, e em geral, é 
melhor em pacientes que estavam 
em quimioterapia neoadjuvante. 
Problemas de náuseas, vômitos e 
financeiros são os fatores que 
pioraram. 

Khan 
2010 
Paquistão 

Transversal 
Avaliar 
prognóstico 
da cirurgia pra 
CE 

284, período 
de 5 anos 

Mortes perioperatória: 11 (3,8%). 
Não apresentaram diferenças 
significativas em idade e sexo.  
Estado nutricional pré-op foi 
monitorizado por níveis de proteínas 
do soro.  
O mais comum foi adenocarcinoma 
no terço inferior esôfago. Três 
pacientes (1,62%) apresentaram 
leiomiosarcoma.  
Fístula cerv ocorreu em 9 pacientes 
no 5 ao 7 dias de pós-op, manejadas 
conservadoramente e 2 morreram. 
Estômago foi escolhido para 
reconstrução. O quilotórax ocorreu 
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em 5 casos (5,05 %) e 1 caso exigiu 
reexploração. 
Não houve diferença tempo de 
internação.  
Variáveis pré–op: perda de peso, 
baixa albumina e pré-albumina, 
índice de Geansler, todos têm forte 
relação preditiva para mortalidade. 
Morbidades pós-op como derrame 
pleural e quilotórax aumentaram taxa 
mortalidade. 

Kim 
2012 
Texas 

Revisão 
Avaliar 
esofagectomia 
após quimio- 
irradiação em 
CE 

 Quimioirradiação neoadjuvante leva 
a benefício de sobrevivência se 
comparado com somente cirurgia.  
A cirurgia deve ser feita em 3 a 8 
semanas depois. 

Kim 
2012 
Texas 

Revisão 
Quimio- 
irradiação 

 Benefício da quimiorradioterapia neo-
adjuvante é clara para pacientes com 
doença localmente avançada. 

Maas 
2012 
Holanda 

Revisão 
Avaliar 
esofagectomia 
trans-hiatal e 
laparoscópica 

 Abordagem laparoscópica mostrou 
vantagens, incluindo menor perda de 
sangue operatório, menor tempo na 
UTI e menor tempo de internação, 
com o mesmo resultado oncológico. 

Marin 
2010 
Brasil 

Transversal 
Associar 
gravidade da 
doença com 
estado 
nutricional 
pré-
operatório, 
complicações 
e mortalidade 

100 Masculino: 85%; Idade: 38 a 81 anos. 
A gravidade da doença faz piorar o 
estado nutricional que complica o 
pós-operatorio e está associada com 
mortalidade. 
Recomendado diagnóstico precoce e 
tratamento nutricional para apoiar a 
cirurgia. 

Markar 
2012 
EUA 

Revisão 
Avaliar 
resultados da 
esofagectomia 
para CE em 
jovens e 
idosos 

 Pacientes jovens têm menos 
complicações e menos custos totais 
de tratamento após esofagectomia. 
Apesar de ter uma apresentação 
mais atrasada e maior incidência de 
adenocarcinoma, os mais jovens 
apresentaram uma sobrevida similar. 

Pines 
2011 
Israel 

Revisão 
Avaliar 100 
esofagectomia 
trans-hiatal 

 Baixo volume (2-4 cirurgias/ano, 
mortalidade 17,8%). Alto volume (> 
19 cirurgias/ano, mortalidade 8,4%). 
Fístula anastomotica é mais comum 
complicação cirúrgica após a cirurgia, 
com taxas de fístula de até 25%. 
Contribui: erros técnicos, isquemia, 
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comprometimento vascular, estado 
debilitado. A mais importante sequela 
da anastomose cervical é estenose 
benigna, cuja taxa é muito maior do 
que a anastomose intratorácica. 
Fístula de anastomose foi um fator 
de risco para estenose tardia.  
Efeito da Qt e Rt pré-operatória 
parece influenciar a extensão e 
redução do volume do tumor e o 
potencial crescente para ressecção 
curativa. Resposta à terapia 
neoadjuvante está associada com 
melhor prognóstico.  
A cirurgia ainda é o pilar do 
tratamento para CE. Pacientes com 
doença localmente avançada devem 
fazer terapia neoadjuvante. 

Prisco 
2010 
Brasil 

Transversal 
Avaliar 
morbidade, 
mortalidade e 
sobrevida 
após 
esofagectomia 
trans-hiatal 
(TH) e 
transtorácica 
(TT) 

68 TH: 33 pacientes; TT: 35 pacientes.  
Idade média: 40,7 anos (25-74 anos), 
masculino: 73,5%  
Tumores terço médio predominaram 
na TT (48,6% vs 21,2%, p = 0,02).  
Linfonodos dissecados maior na TT 
(21,6 vs 17,8 linfonodos, p = 0,04).  
Tempo cirúrgico maior na TT (410 vs 
270 minutos, p = 0,001).  
Tempo internação maior na TT (19 vs 
14 dias, p = 0,001).  
Morbidade operatória: 50%. 
Fístula de esôfago: 13,2%. 
Mortalidade: 5,8% (4 pacientes) 
Morbidade e mortalidade não 
apresentaram diferença estatística 
em relação ao acesso realizado.  
Sobrevida em 5 anos maior na TT, 
provavelmente devido à maior 
freqüência de pacientes em estágios 
iniciais entre os submetidos ao 
acesso TT. 

Raymond 
2012 
EUA 

Revisão 
Complicações 
da 
esofagectomia 

 Esofagectomia: terapia padrão ouro 
para tratamento do CE.  
Mortalidade: 5% a 10% e morbidade 
de 50%.  
Conhecimento da multiplicidade de 
técnicas para realizar procedimento 
complexo, bem como as 
complicações associadas é vital para 
tratar esta doença desafiadora. 
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Somkiat 
2012 
Tailândia 

Revisão 
Complicações 
pós-op e 
sobrevivência 
após 
esofagectomia 

 Pré-operatório: IMC, disfagia, função 
pulmonar, tipo de técnica cirúrgica e 
tempo de cirurgia pode ajudar prever 
deiscência de anastomose no pós-
operatório e pneumonia em 
pacientes com CE localmente 
avançado, enquanto estágio da 
doença pode ajudar prever 
sobrevivência . 

Vrbaa 
2012 
República 
Tcheca 

Revisão 
Complicações 
da 
esofagectomia 
para CE e 
tratamento 

 Cirurgia: única abordagem curativa 
para CE. 
Complicações respiratórias 
influenciam muito a mortalidade após 
esofagectomia. O tratamento é difícil 
e nem sempre bem sucedido.  
Outras complicações graves: necrose 
da transposição, fístula neoesôfago e 
vias aéreas e deiscência anastomose 
torácica, não aparecem em alta 
porcentagem, mas podem influenciar 
negativo a mortalidade pós-op.  
Diagnóstico precoce e tratamento de 
complicações é essencial para 
melhorar resultado cirúrgico. 

Yamamoto 
2012 
Flórida 

Revisão 
Cirurgia 
minimamente 
invasiva (MI) 

 Contra-indicações toracoscopia: 
aderências pleurais, pneumectomia 
prévia, tumores volumosos e 
infiltrativos.  
Função cardíaca e pulmonar 
adequada é necessária para 
toracoscopia: ventilação com pulmão 
único. 
Vários técnicas de esofagectomia MI 
têm sido descritas e representa 
alternativa segura para tratamento 
CE.  
MI tem morbidade pós-op 
equivalente às taxas de mortalidade 
da esofagectomia aberta. MI 
associada com menor perda de 
sangue, menos dor pós-op e menor 
tempo na UTI e no hospital. Apesar 
de dados limitados, nenhuma 
diferença signifcativa na sobrevida 
entre abordagens abertas e MI. 

Yannopoul 
2009 
Grécia 

Revisão 
Técnicas de 
esofagectomia 

750 Esofagectomia com toracotomia: 
exigente e especializada, para 
doenças benignas e malignas do 
esôfago, deve ser realizada centros 
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de alto volume para minimizar 
morbidade e mortalidade.  
Forma de abordagem e mobilização 
esôfago cervical: redução de lesão 
nervo laríngeo recorrente (1,33 %). 
Evitar piloromiotomia protege contra 
síndrome de dumping, diarréia ou 
fístula da miotomia. 
Dreno sucção fechado posterior a 
anastomose cervical por 10 dias evita 
abscesso cervical. 
Atrasar alimentação oral, por até 12 
dias pós-op resulta em eliminação de 
formação de fístulas. 

Seike 
2010 
Japão 

Revisão 
Avaliar 
suporte 
nutricional 
com dieta 
enteral ou 
parenteral no 
pós-op de 
esofagectomia 

 Não foram encontradas diferenças no 
estado nutricional, na resposta 
inflamatória e na função imune entre 
os pacientes que receberam NPT ou 
dieta enteral antes e após 
esofagectomia.  
Não foram encontradas diferenças 
nas taxas de complicações. Pode 
usar NPT ou dieta enteral. 

 
 
 

 


