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Cirurgia oncológica, novo algoritmo, velhos princípios 

Historicamente, Billroth e Kocher-Langenbeck desenvolveram as primeiras 

técnicas da cirurgia oncológica. Halsted descreveu a mastectomia radical no final 

do século XIX, padrão ouro em cirurgia para câncer de mama naquela época. 

Estes mesmos princípios de cirurgia oncológica, ressecção com margens livres e 

ressecção em monobloco foram aplicados para outros tumores, por vários outros 

cirurgiões, Dunphy 1947, Brunschwig 1948, Eugene Bricker 1960. Ao longo dos 

anos, algumas cirurgias ultrarradicais foram descartadas ou modificadas em busca 

de melhores resultados. Na década de 70 houve o início das cirurgias combinadas 

com a radioterapia e quimioterapia, marcando o início do tratamento 

multidisciplinar. 

Atualmente a cirurgia oncológica faz parte do tratamento de aproximadamente 

75% dos pacientes com câncer. Houve nítida evolução da filosofia da cirurgia e 

da tomada de decisão. O aspecto multidisciplinar imprimiu um novo algoritmo 

oncológico voltado em obter melhores resultados de sobrevida, menor morbidade 

e melhor qualidade de vida dos pacientes. A cirurgia passou a ser moldada às 

necessidades dos pacientes, as indicações das cirurgias foram ampliadas, 

passando a contribuir não só para cura, mas também como estratégia para 

prevenção do câncer, algumas cirurgias passaram a ser indicadas em pacientes 

com alto risco genético, preventivamente. 
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Por outro lado, os melhores resultados obtidos com o uso de antibióticos, da 

anestesia moderna, e dos cuidados intensivos no pós-operatório tiveram 

importante impacto, diminuindo a mortalidade pós-operatória e permitindo que 

algumas cirurgias maiores, em pacientes selecionados, passassem a ter 

indicações paliativas, com a finalidade de melhora na qualidade de vida, 

controle da dor, do sangramento, do odor, e da diminuição do número de 

internações hospitalares dos pacientes sem possibilidades de cura. Outro 

aspecto, importante, foi o avanço ocorrido com incorporação de novas 

tecnologias, que resultaram em cirurgias menores, mais conservadoras, com 

maior preservação dos órgãos e melhores resultados estéticos e funcionais. A 

cirurgia videolaparoscópica, proporcionou menor tempo de internação e 

restabelecimento mais rápido para alguns pacientes. 

No entanto, independentemente das implementações tecnológicas e do 

algoritmo oncológico atual, os princípios de ressecção oncológica se 

mantiveram igualmente importantes ao longo dos anos, com impacto decisivo 

nas chances de cura dos pacientes. Além das características inerentes das 

neoplasias, como o estadiamento e o comportamento biológico, a literatura é 

clara quanto à importância da ressecção com margens livres para o melhor 

prognóstico e maior sobrevida dos pacientes, sendo assim o cirurgião, sua 

formação e critérios oncológicos permanecem como fatores prognóstico 

importantíssimos.
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