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Artéria carótida envolvida por câncer avançado
de cabeça e pescoço: ressecção e reconstrução
imediata com prótese de PTFE
Carotid artery involved by advanced head and neck cancer:
resection and immediate reconstruction with PTFE
prosthesis
Resumo
Introdução: Os pacientes com artéria carótida comprometidos por
câncer agressivo de cabeça e pescoço apresentam prognóstico
reservado. A remoção em bloco do tumor com ressecção da
carótida é o único tratamento que pode oferecer uma oportunidade
de cura, porém, não é um procedimento amplamente realizado
pelos cirurgiões de cabeça e pescoço devido ao risco de sequelas
neurológicas. objetivo: Analisar o resultado do tratamento
cirúrgico do carcinoma agressivo de cabeça e pescoço
com invasão carotídea associado à reconstrução da artéria
carótida com PTFE avaliando a viabilidade da reconstrução,
as complicações vasculares e não vasculares, o índice de
recorrência e a sobrevida dos pacientes. método: Foram incluídos
pacientes operados por neoplasia maligna avançada de cabeça
e pescoço com invasão da artéria carótida comum ou da carótida
interna, acompanhados prospectivamente no período de Abril de
2005 a Abril de 2011. Resultados: Constavam oito pacientes do
sexo masculino com idade média de 54 anos (37-62) que foram
submetidos à ressecção seguida de reconstrução da artéria
carótida. Nenhum paciente apresentou sequela neurológica ou
vascular. Metade dos pacientes havia realizado tratamento prévio
para a neoplasia, dois fizeram cirurgia e radioterapia adjuvante,
e dois fizeram radioterapia e quimioterapia. Em seis casos, o
acometimento carotídeo foi causado pela metástase cervical.
Em todos os casos a invasão carotídea foi confirmada pelo
estudo anatomopatológico. Foi registrada morte pós-operatória
em um caso, porém sem relação direta com o “bypass arterial”,
três pacientes morreram por recidiva e quatro estão vivos sem
evidência de doença. Conclusão: A ressecção da carótida e a
reconstrução devem ser realizadas com o objetivo de melhorar
o controle locorregional da doença e aumentar a sobrevida do
paciente.
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AbstRACt
Introduction: patients with carotid artery compromised by
aggressive head and neck cancer present reserved prognosis.
Removal in block of the tumor with carotid resection is the only
treatment that may offer a healing opportunity, however it is not
a procedure amply performed by head and neck surgeons, due
to neurological sequelae risk. Aim: analyze the result of the head
and neck aggressive carcinoma with carotid invasion surgical
treatment associated with the carotid artery reconstruction with
PTFE, evaluating the reconstruction feasibility, vascular and
nonvascular complications, the rate of recurrence and the survival
of patients. method: Patients operated for advanced head and neck
malignant neoplasia with common carotid artery or internal carotid
invasion were included and prospectively followed/monitored
from April 2005 to April 2011. Results: there were eight male
patients whose median age was 54 years old (37-62) who were
submitted to resection followed by carotid artery reconstruction.
No patient had vascular or neurological sequelae. Half of the
patients had previously received treatment for neoplasia, two
had surgery and adjuvant radiotherapy, and two had radiotherapy
and chemotherapy. In six cases the carotid involvement was
caused by cervical metastasis. In all cases the carotid invasion
was confirmed by histopathological study. It was recorded
postoperative death in one case, although not directly related to
the arterial bypass, three patients died of relapse and four are
alive without evidence of disease. Conclusion: carotid resection
and reconstruction should be performed in order to improve the
locoregional disease control and increase the patient survival.
Key words: Carotid Arteries; Head and Neck Neoplasms; Blood
Vessel Prosthesis.

Descritores: Neoplasias de Cabeça e Pescoço; Artérias
Carótidas; Prótese Vascular.

INTRODUÇÃO
Pacientes com carcinoma agressivo de cabeça e
pescoço e invasão da artéria carótida têm um prognós-

tico reservado. A remoção em bloco do tumor com ressecção da carótida é o único tratamento com intenção
curativa1, porém não é um procedimento amplamente
realizado pelos cirurgiões de cabeça e pescoço devido
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ao risco de sequelas neurológicas no pós-operatório. A
ressecção seguida de reconstrução da artéria carótida é
superior à ressecção e ligadura por evitar essas complicações no pós-operatório2-4.
A reconstrução da artéria carótida pode ser feita com
enxertos autólogos, sendo a veia safena o mais utilizado, ou biomateriais, como o politetrafluoretileno (PTFE),
uma prótese vascular inerte amplamente utilizada para
reconstruções vasculares devido sua resistência mecânica, segurança e durabilidade5,6.
Neste estudo analisamos o resultado do tratamento
cirúrgico do carcinoma localmente avançado de cabeça
e pescoço com invasão carotídea, associado à reconstrução da artéria carótida com enxerto de PTFE, com o
objetivo de avaliar a permeabilidade da reconstrução, as
complicações vasculares e não-vasculares, o índice de
recorrência e a sobrevida dos pacientes.
MÉTODO
Foram incluídos no estudo pacientes operados por
neoplasia maligna avançada de cabeça e pescoço com
invasão da artéria carótida comum ou da carótida interna
acompanhados prospectivamente no período de abril de
2005 a abril de 2011. Pacientes com invasão da base
do crânio pelo câncer ou metástases à distância foram
excluídos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética
da Santa Casa de Misericórida de Fortaleza.
Ressecção em bloco da lesão cervical e da carótida
invadida foi indicada pelo cirurgião de cabeça e pescoço
com base nos exames pré-operatórios e nos achados
cirúrgico de aglomeração ou adesão da artéria à massa
tumoral. O procedimento foi indicado nos casos em que
a ressecção vascular seria adequada do ponto de vista
oncológico e que não houvesse outras áreas de tumor
onde a remoção total estaria em dúvida.
A carótida externa foi ligada, a carótida interna e a carótida comum foram expostos 3 cm acima e abaixo da invasão vascular. O comprimento da artéria a ser ressecado
e reconstruído foi medido e em seguida a prótese de PTFE
(4-6 cm de comprimento, 7 mm de diâmetro) foi preparada.
A secção dos vasos foi o último procedimento realizado na
ressecção em bloco, depois de liberar todo o tumor, com o
objetivo de minimizar o tempo de isquemia cerebral. A circulação foi bloqueada em um curto período de tempo (12-18
min, com média de 15 min). Após a ressecção da carótida foi
reconstruída com prótese de PTFE por anastomose terminoterminal sem shunt. Retalho miocutâneo peitoral foi utilizado
em poucos casos para reconstruir a faringe, sem intenção de
proteger o enxerto vascular. Infusão Intra-operatória de heparina e aspirina em doses baixas no pós-operatório foram
utilizados para prevenir trombose e antibioticoprofilaxia por
48 a 72 horas com cefazolina 3g / dia.
O seguimento dos pacientes foi realizada por meio
de retornos ambulatoriais de três meses. Exame físico
neurológico completo e exames complementares de
imagem (Doppler, TC) foram realizados para avaliar a
patência dos enxertos.
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RESULTADOS
As características dos 8 pacientes submetidos à
ressecção seguida de reconstrução da carótida foram
descritas na Tabela 1. Todos os pacientes eram do sexo
masculino com idade média de 54 anos (37-62). Metade
dos pacientes havia realizado tratamento prévio para a
neoplasia, dois fizeram cirurgia e radioterapia adjuvante, e dois fizeram radioterapia e quimioterapia. O sítio
primário das lesões foram: laringe(3), hipofaringe(3),
boca(1), pele(1). Em 6 casos, o acometimento carótideo
foi causado pela metástase cervical.
Em 3 pacientes, a invasão carotídea só foi confirmada durante a cirurgia. Nesses casos, foi realizado resseção da lesão e shaving da carótida, sem ressecá-la. No
7° PO o paciente foi reabordado em conjunto com a equipe de cirurgia vascular para ressecção e reconstrução
da carótida com PTFE. Em 2 paciente, a TC mostrava
artéria carótida envolvida em mais de 270° pelo tumor, e
nos outros três casos havia perda do plano de clivagem
entre a carótida e a massa tumoral. Nenhum dos pacientes realizou arteriografia carotídea pré-operatória.
As complicações, o tempo de seguimento e o prognóstico dos pacientes foram descritos na Tabela 2. Dois
pacientes evoluíram com trombose e perda da prótese.
Nesses casos, o enxerto foi retirado e a carótida foi ligada, sem repercussão neurológica. Um deles relacionado à infecção tardia e o outro devido à fístula salivar
por deiscência do retalho, o que propiciou a infecção e
trombose da prótese. O estudo anatomopatológico demonstrou invasão da parede do vaso em todos os casos.
Foi registrado morte pós operatória em um caso, porém
sem relação direta com o bypass arterial. Morreram por
recidiva, 3 pacientes e 4 estão vivos sem evidência de
doença.
DISCUSSÃO
Ressecção da artéria carótida no tratamento de pacientes com tumores agressivos da cabeça e pescoço
permanece uma questão controversa. Invasão do tumor
ou adesão à artéria carótida pode exigir a sua ressecção
para conseguir o controle da doença7. No entanto, os
riscos elevados de dano neurológico e morte e o baixo
índice de cura intimidam muitos cirurgiões a não realizar
a ressecção da artéria carótida.
Os critérios de avaliação da invasão da artéria carótida pelo câncer de cabeça e pescoço na TC e RM
incluem qualquer perda do plano facial entre a lesão e
a artéria envolvida e apagamento superior a 25% da circunferência da artéria8-10. Gritzmann et al.11 considerou
o envolvimento da carótida pelo tumor um preditor indireto da invasão da artéria, e o envolvimento de mais
de 180 graus da circunferência do vaso sugere alta probabilidade de invasão. A invasão da carótida também
podem se manifestar como compressão, deformação ou
deslocamento da artéria na TC8. O comprometimento da
carótida é menos comum do que a veia jugular interna,
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tabela 1. Características dos 8 pacientes tratados com ressecção de carótida seguida de reconstrução.
Paciente

Sexo

Idade

Diagnóstico
patológico

Estadiamento

Tratamento
prévio

Cirurgia

1

M

57

Recidiva LN cervical de
CEC de pele

rT0r N3 M0

2

M

60

CEC Laringe

T4b N0 M0

–

Faringolaringectomia total + esv. cervical
seletivo bilateral + RMCP

3

M

60

Metástase cervical de
CEC de Base de língua

T2 N2a M0

–

Ressecção da base da língua com
reconstrução primária + ECR tipo 1.
Ressecção e reconstrução da carótida
no 7º PO

4

M

51

Recidiva LN cervical de
CEC de boca

rT0r N2b M0

5

M

54

CEC hipofaringe

T4a N2a M0

–

6

M

62

CEC Laringe

rT4b rN3 M0

RT + QT

7

M

53

CEC laringe com metástases cervicais

T4a N2a M0

–

8

M

37

CEC hipofaringe com
metástases cervicais

rT3 rN2b M0

RT+QT

Cirurgia + RT ECR

Cirurgia + RT Esvaziamento cervical N IV e V.
Ressecção e reconstrução da carótida
no 7º PO
Faringolaringectomia total + ECR
clássico Ressecção e reconstrução da
carótida no 7º PO
Faringolaringectomia total + gastric pull
up
Faringolaringectomia total + ECR
bilateral
Faringolaringectomia total + ECR bilateral
+ RMCP

Legenda: CEC – Carcinoma espinocelular; ECR – Esvaziamento cervical radical; M – Masculino; PO – Pós-operatório; RMCP – Retalho miocutâneo peitoral; RT – Radioterapia; QT – Quimioterapia.

tabela 2. Complicações e seguimento.
Paciente Complicações Gerais

Seguimento (meses)

Prognóstico

1

–

12

Morte por câncer- Recidiva local

2

–

72

Vivo, sem evidência de doença

3

Infecção tardia - Trombose da prótese. Ligadura
da ACC sem sequelas

5

Vivo, sem evidência de doença

4

–

5

Vivo, sem evidência de doença

5

–

6

Vivo, sem evidência de doença

6

Choque distributivo + Insuf. renal aguda

-

Óbito no 5º PO

7

Fístula 8º PO - Retalho miocutâneo

6

Morte por câncer

8

Fístula 7º PO - Trombose da prótese. Ligadura
da ACC sem sequelas

5

Morte por câncer

Legenda: ACC – artéria carótida comum

possivelmente devido à pulsação arterial retardar a invasão 12,13.
Existem outras séries relatando reconstrução da
carótida invadia por câncer 4,5,14,15,16,17,18. Muitos utilizam
enxerto autógeno de veia safena magna para a reconstrução. Em nosso estudo, todos os pacientes foram submetidos à reconstrução utilizando PTFE, um biomaterial
inerte usado em próteses vasculares que não pode ser
degradado in vivo5,19. Por ser não aderente, o PTFE fornece uma superfície relativamente não-trombogênica
para o enxerto 20. Porém, como todo material protético,

há um risco aumentado para infecções21,22, como foi observado em um paciente desse estudo. O PTFE tem sido
amplamente utilizado em várias reconstruções vasculares, especialmente nos grandes artérias23,24. Estudos
mostram que a patência do enxerto de PTFE é satisfatória25.
Não foi observado nenhuma complicação neurológica nos 8 pacientes submetidos à ressecção e reconstrução da carótida com PTFE, mesmo nos dois casos em
que a carótida precisou ser ligada posteriormente (Tabela 2). Dos 8 pacientes, nenhum morreu de complicações
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tabela 3. Artigos que relataram morbimortalidade relacionada à ressecção de carótida seguida de
reconstrução.
Referência

Ano Pacientes (n)

Holanda ME
He XB et al 5
Miao B et al 14
Roh JL et al 15
Zheng JW et al 4
Oderich GS et al 16
Nishinari K et al 17
Soulier et al 18

2011
2011
2008
2008
2007
2002
2002
1998

8
10
13
11
11*
11
11
7

Morbidade neurológica

Mortalidade relacionada à cirurgia n (%)

0
1(10%)
2(15%)
0
1(9%)
4(36%)
1(9%)
0

1 (12,5%)
0
0
0
1 (9%)
0
0
0

*Pacientes que se submeteram à ressecção da carótida, sem reconstrução vascular excluídos.

relacionadas à ressecão da carótida. Quatro pacientes
morreram por recidiva e 4 estão vivos sem evidência de
doença. A Tabela 3 mostra que nosso índice de morbidade neurológica e mortalidade relacionada à reconstrução
de carótida foram semelhantes à literatura4,5,14,15,16,17,18. A
morbidade neurológica variou de 0 a 36%, e a mortalidade após a ressecção da carótida variou de 0 a 12%. Esta
variabilidade é provavelmente causada pelo número pequeno de pacientes nestas séries e diferentes critérios
de seleção dos casos.
Há controversias quanto a realização de cirurgias
vasculares em regiões irradiadas. Em quatro casos, pacientes submetidos à radioterapia realizaram cirurgia de
resgate com ressecção e reconstrução da carótida com
prótese e não houve complicações relacionadas ao ato
cirúrgico em si. Um dos pacientes evoluiu com fístula salivar e trombose da prótese, sendo necessária a ligadura
da artéria carótida, porém sem sequelas neurológicas.
Synderman CH ET al.26, em uma meta-análise sobre
a sobrevida para ressecção de carótida, mostrou que,
dos 158 pacientes em 22 séries, 65% foram submetidos
a alguma forma de reconstrução da carótida. O enxerto vascular mais utilizado foi o de veia safena magna
(82%). Complicações neurológicas graves ocorreram
em 17% dos pacientes, e a taxa de sobrevivência de 2
anos livre de doença foi de 22%. A conclusão é que o
impacto da ressecção da carótida na sobrevida em longo
prazo ainda não está bem estabelecido, mas melhora
o controle locorregional da doença. Concordamos com
esta afirmação e buscamos proporcionar um melhor
controle regional sem aumentar o risco de ocorrência de
sequelas neurológicas.
CONCLUSÃO

Os pacientes com artéria carótida comprometida
por câncer localmente avançado de cabeça e pescoço
apresentam prognóstico reservado, porém, como a remoção completa do câncer é a única terapia que pode
oferecer aos pacientes uma oportunidade de cura, a ressecção da carótida e a reconstrução devem ser realiza-

dos com o objetivo de aumentar a sobrevida do paciente
sem prejudicar sua qualidade de vida.
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