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INTRODUÇÃO

Apesar do grande progresso no tra-
tamento das neoplasias do trato alimen-
tar, o carcinoma da vesícula biliar tem
sido uma exceção. O câncer da vesícu-
la biliar, dito como raro, é reconhecido
como neoplasia maligna mais comum da
árvore biliar e o quinto carcinoma mais
frequente do trato gastrointestinal. Infe-
lizmente, devido às suas características
clínicas inespecíficas e por sintomas
ausentes no câncer precoce, esta neo-
plasia é frequentemente diagnosticada
em um estágio tardio, quando o prog-
nóstico é extremamente reservado, per-
manecendo grave, com índice de sobre-
vida em cinco anos de aproximadamen-
te 5% na maioria das séries registradas.
Isto se deve ao baixo índice de
ressecabilidade devido ao diagnóstico
tardio. O crescimento silencioso com
uma apresentação clínica tardia é a
grande dificuldade da excisão tumoral
adequada na região da porta hepatis.
Mesmo quando a ressecção é realiza-
da, existem certas limitações à exten-
são da remoção radical devido ao en-
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RESUMO

A incidência de câncer da vesícula biliar não é bem conhecida, porém aumenta
com a idade em ambos os sexos. A presença de cálculos é considerada um fator de
risco importante para o câncer da vesícula. O diagnóstico prediz mau prognóstico
com sobrevida em cinco anos, variando de 3% a 5% na maioria das séries. A sobre-
vida média para pacientes que não são submetidos a ressecção varia entre dois e
seis meses. Está claro, portanto, que o câncer da vesícula biliar é uma doença
altamente letal e persistem controvérsias sobre o manuseio ideal. O presente estu-
do tem por objetivo revisar aspectos relacionados ao diagnóstico e tratamento do
câncer da vesícula.

volvimento de estruturas vitais no liga-
mento hepatoduodenal e no hilo hepáti-
co, resultando em recorrência pós-ope-
ratória comum. Ainda em sua fase pre-
coce o carcinoma da vesícula invade por
vias linfática, vascular, perineural e intra-
ductal, resultando em metástase linfo-
nodal e invasão do fígado e vias biliares
adjacentes(6,37).

INCIDÊNCIA

É difícil estimar a incidência do cân-
cer da vesícula biliar. Esta aumenta com
a idade e em ambos os sexos, atingin-
do o máximo na sétima década, com
uma relação masculino/feminino de 1:2
a 1:3. Sua incidência não é bem conhe-
cida devido a doença ser incluída na
categoria de neoplasias malignas da
árvore biliar, não aparecendo como car-
cinoma da vesícula biliar. A incidência
de carcinoma da árvore biliar varia em
diferentes áreas do mundo. Elevada in-
cidência tem sido observada em Israel
(7,5 para 100 mil habitantes para ho-
mens e 13,8 para mulheres), Polônia (4,8
para homens e 23,1 para mulheres para

100 mil habitantes) e em índios norte-
americanos (5,1 para homens e 8,7 para
mulheres), enquanto baixa incidência
tem sido observada na Índia, Nigéria e
Cingapura. Nos Estados Unidos da
América do Norte existem separação do
carcinoma da vesícula biliar de outras
doenças malignas do trato biliar. O car-
cinoma da vesícula biliar é de 1,1 para
homens e 2,2 para mulheres por 100 mil.
A predileção pelo sexo feminino 3:1 pode
ser devido à presença de cálculos ser
mais comum em mulheres.

O carcinoma da vesícula biliar é re-
lativamente raro, com uma incidência de
0,76% a 1,2% de todo os carcinomas,
entretanto é a mais comum doença ma-
ligna do trato biliar. Na América Latina,
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índices elevados são encontrados no
México, Bolívia e Chile(13,38,45). A doença
é encontrada em 1% a 2% das peças
de colecistectomias. Nos Estados Uni-
dos, de 160.238 colecistectomias e es-
tudo da vesícula biliar, 750 exibem o di-
agnóstico de carcinoma da vesícula
biliar (0,47%), onde 72% eram mulhe-
res. Existem evidências de que em al-
guns países a incidência de câncer da
vesícula biliar está diminuindo com o
aumento do índice de colecistectomi-
as(38).

O câncer da vesícula biliar ocorre
predominantemente em mulheres ido-
sas e a incidência aumenta com a ida-
de, 90% dos pacientes têm idade supe-
rior a 50 anos e até 5,7% dos pacientes
com idade superior a 60 anos apresen-
tam a doença.

ETIOLOGIA

Entre os fatores relacionados com a
etiopatogênese do câncer da vesícula
biliar, a litíase biliar é incontestável. A
presença de cálculos é considerada fa-
tor de risco importante e está relaciona-
do, em ambos os sexos, com o carcino-
ma da vesícula biliar. Nervi e col. calcu-
laram que pacientes com cálculos na
vesícula biliar apresentam um risco de
desenvolver câncer que é sete vezes
maior que aqueles sem cálculos(38). Em
estudo realizado em Israel, em um perí-
odo de cinco anos, observou-se que a
colelitíase representa o principal fator na
etiologia do câncer da vesícula biliar. As
conclusões foram baseadas nos seguin-
tes achados: a- elevada incidência de
cálculos em pacientes com câncer da
vesícula comparados com câncer do tra-
to biliar e a população geral; b- frequên-
cia similar de cálculos em casos de cân-
cer de vesícula em ambos os sexos e
em todos os grupos étnicos; c- caracte-
rísticas similares quanto ao sexo e à
população étnica na incidência de litía-
se e do câncer da vesícula biliar.

Os cálculos na vesícula biliar têm
sido observados em 70% a 98% dos

casos de câncer da vesícula biliar, uma
prevalência muito maior que na popula-
ção geral. Hart e col. observaram que a
grande maioria dos pacientes com cân-
cer da vesícula biliar apresentam coleli-
tíase e que sofrem da doença por um
período considerável antes do diagnós-
tico do câncer da vesícula biliar(22). Tem
sido demonstrado que a incidência de
câncer da vesícula biliar é maior nos
países prevalentes em colelitíase(27,28).

A ligação entre cálculos da vesícula
biliar e carcinoma se relaciona ao trau-
ma crônico e inflamação da mucosa da
vesícula produzida pela presença do
cálculo que induz displasia epitelial que
pode predispor ao carcinoma. Evidênci-
as experimentais têm sido observadas
neste sentido e o risco relativo de carci-
noma está elevado quando os sintomas
e sinais de colecistite se apresentam
precocemente. Histologicamente, a co-
lecistite está usualmente presente em
associação com carcinoma e quando a
colecistite crônica leva a calcificação da
vesícula, o risco de malignidade está
muito aumentado. O risco de câncer na
“vesícula em porcelana” é muito eleva-
do (20% dos casos) e justifica a colecis-
tectomia profilática.

As dimensões do cálculo poderiam
estar relacionadas com a maior frequên-
cia do tumor. Esta associação positiva
foi observada em alguns estudos e não
observados em outros. A explicação
positiva seria que os cálculos maiores
estariam presentes há mais tempo, le-
vando a maior tempo de exposição a
fatores cancerígenos; assim a litíase
assintomática, principalmente com cál-
culos grandes, pode ser perigosa em
pacientes acima de 50 anos. O tipo de
cálculo (colesterol, misto ou pigmento)
parece não haver correlação com a pre-
sença de câncer ou de lesões precur-
soras. Também não tem sido comprova-
da a correlação entre o número de cál-
culos e neoplasia. Sumiyoshi e col. ob-
servaram que pacientes com múltiplos
cálculos apresentam mais sintomas bi-
liares do que os que têm cálculo único,

propiciando aos pacientes com cálculo
único maior tempo de doença ,enquan-
to que Kijima e col. observaram câncer
de vesícula biliar mais frequentemente
em pacientes com cálculos múlti-
plos(22,29,50).

Apesar de modelos experimentais
sugerirem possível papel dos carcinó-
genos na produção do câncer de vesí-
cula biliar, como o dimetilnitrosamina
associado a cálculos de colesterol ou o
3-metilcolantreno, isto não tem sido ob-
servado em humanos(17,30).

As neoplasias benignas da vesícula
biliar, como o adenoma, têm demons-
trado uma relação direta com carcino-
ma in situ e carcinoma invasivo, princi-
palmente na presença de colelitíase. Es-
tudos têm demonstrado que estes póli-
pos maiores que 10 mm de diâmetro
apresentam o maior potencial maligno
e, se diagnosticados em pacientes as-
sintomáticos, mesmo na ausência de
cálculos, a colecistectomia está reco-
mendada(2,9). Os pólipos precisam ser
removidos se forem sésseis mesmo que
menores que 10 mm e pediculados mai-
ores que 10 mm(31,32). Também devem ser
removidos se localizados junto ao pa-
rênquima hepático em pacientes acima
de 40 anos(19,24). Na China, a infecção
pelo Clonorchis sinensis e a colangite
piogênica têm sido cogitadas pelo pos-
sível papel etiológico. Outros fatores as-
sociados com o câncer da vesícula biliar
são as comunicações anômalas entre os
ductos pancreático e biliar, cistos de co-
lédoco, doença inflamatória intestinal
crônica, infecção tifóidea da vesícula e
polipose colônica(3,35,40,57).

PATOLOGIA

Uma variedade de tipos histológicos
de câncer da vesícula pode ser obser-
vada. O adenocarcinoma é o mais fre-
quentemente observado, em 80% dos
casos, o indiferenciado em 6%, carcino-
ma escamoso em 3%, tumores mistos
ou acantomas em 1% dos casos. Uma
grande variedade de outras lesões ra-
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ras inclui tumores carcinóides, sarco-
mas, melanomas e linfomas. Macrosco-
picamente os tumores produzem espes-
samento difuso da vesícula com infiltra-
ção de estruturas adjacentes, embora
projeções papilares na luz da vesícula
possam ocorrer(23).

A disseminação do câncer da vesí-
cula pode ocorrer por invasão local para
o fígado e outras estruturas adjacentes
como o duodeno, cólon e parede abdo-
minal. O ducto hepático comum é fre-
quentemente envolvido por extensão
direta, particularmente com tumores ori-
ginados do colo da vesícula ou da bolsa
de Hartmann. Nesta via o câncer da ve-
sícula pode simular tumores de via biliar
hilar. A disseminação hematogênica,
através da drenagem venosa do colo da
vesícula com o ducto cístico e o lobo
quadrado, pode também ocorrer em fase
precoce. Aproximadamente 10% dos
pacientes na apresentação têm peque-
nas lesões não invasivas confinadas à
vesícula, encontradas no momento da
colecistectomia por cálculos. Quando a
infiltração difusa do carcinoma está pre-
sente na camada subserosa, a metás-
tase para linfonodos, bem como a inva-
são do fígado foram encontradas fre-
quentemente.

O adenocarcinoma pode ser dividi-
do de acordo com a característica histo-
lógica predominante de diferenciação
em adenocarcinoma papilar, adenocar-
cinoma tubular bem diferenciado, ade-
nocarcinoma moderadamente diferenci-
ado e maldiferenciado, adenocarcinoma
mucinoso e carcinoma de células em
anel de sinete. O adenocarcinoma papi-
lar é o que apresenta o melhor prognós-
tico quando limitado à mucosa.

O carcinoma da vesícula geralmen-
te se origina no corpo da vesícula e ra-
ramente no ducto cístico. A invasão he-
pática é devido à extensão direta atra-
vés dos canais linfáticos, ductos de
Luschka ou combinação de ambos.

A vesícula biliar é caracterizada his-
tologicamente por ter uma parede fina e
não muscular da mucosa. Por essa re-

lação anatômica é mais fácil para tumo-
res originados neste órgão invadirem
estruturas vizinhas.

As formas de invasão do carcinoma
da vesícula são por via linfática, vascu-
lar, intraperitoneal, neural, intraductal e
direta. A frequência de invasão do fíga-
do pelo carcinoma da vesícula varia de
35% a 92% e depende do local do car-
cinoma na parede da vesícula, se no
lado peritoneal ou se o leito estiver en-
volvido. A invasão do ligamento hepato-
duodenal constitui uma das principais ra-
zões para irressecabilidade. Nestas si-
tuações o comprometimento linfático,
venoso e perineural ocorre em mais de
75% dos casos. O comprometimento lin-
fonodal ocorre em 35% a 70% dos paci-
entes. A extensão através da superfície
peritoneal é geralmente observada em
25% a 30% dos casos e invasão do có-
lon, duodeno, pâncreas e estômago é
visto em 10% a 20%. Um dos achados
mais característicos é a invasão para lin-
fonodos locais em um estágio muito pre-
coce. A incidência do envolvimento do
linfonodo cístico é de 42% a 79%.

Os linfonodos regionais relacionados
com o câncer da vesícula biliar são:
ducto cístico, pericoledociano, hilar, ce-
líaco, periduodenal, periportal, peripan-
creático e mesentérica superior. Os lin-
fonodos hilares incluem aqueles ao lon-
go da veia cava inferior, artéria hepáti-
ca, veia porta e pedículo hepático.

O câncer da vesícula usualmente
metastatisa para os pulmões, pleura,
diafragma e intra-abdominal, onde qual-
quer local pode ser envolvido.

A classificação do carcinoma da ve-
sícula biliar em cinco estágios, por Nevin
e col., tem sido largamente utilizada(39).
O estágio I consiste no envolvimento in-
tramucoso somente (in situ); estágio II,
envolvimento da mucosa e muscularis;
estágio III, comprometimento transmu-
ral (mucosa, muscular e serosa); está-
gio IV, envolvimento transmural e linfo-
nodo cístico; estágio V, envolvimento
hepático contíguo por metástase ou
metástase distante. Este estadiamento

tem sido bem relacionado com o prog-
nóstico.

A Sociedade Japonesa de Cirurgia
Biliar realizou estudo histológico e clas-
sificou em cinco grupos, de acordo com
a profundidade da invasão através da
parede da vesícula: 1- limitada à cama-
da mucosa, incluindo os seios de Roki-
tansky Aschoff (m); 2- avança a cama-
da muscular própria (pm); 3- estende até
a camada subserosa (ss); 4- envolvimen-
to da serosa (se); 5- carcinoma invadin-
do órgãos adjacentes, como o duode-
no, fígado e cólon (si). Metástase linfo-
nodal positiva, invasão dos linfáticos e
infiltração perineural aumenta com a pro-
fundidade da invasão do carcinoma(25).

O estadiamento clínico depende da
avaliação ultra-sonográfica, tomográfica
e até mesmo da exploração cirúrgica.

A classificação TNM da AJCC é a
seguinte(1):
- T (Tumor primário);
- Tx - Tumor primário não avaliado;
- To - Não há evidência de tumor;
- Tis - Carcinoma in situ;
- T1 - Tumor invade a lâmina própria ou

camada muscular;
T1a - Tumor invade a lâmina própria;
T1b - Tumor invade a camada muscu-
lar;

- T2 - Tumor invade o tecido conjuntivo
perimuscular sem extensão além da
serosa ou para o fígado;

- T3 - Tumor compromete a serosa (pe-
ritônio visceral) ou invade diretamen-
te um órgão adjacente ou ambos (ex-
tensão de 2 cm ou menos dentro do
fígado);

- T4 - Tumor se estende mais que 2 cm
e/ou para 2 ou mais órgãos adjacen-
tes (estômago, duodeno, cólon, pân-
creas, omento, ducto biliar extra-he-
pático, qualquer envolvimento do fíga-
do);

- N - (Linfonodos regionais);
- Nx - Linfonodos regionais não podem

ser avaliados;
- No - Ausência de metástase para lin-

fonodos regionais;
- N1 - Metástase para o ducto cístico,
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pericoledociano e/ou hilar (ligamento
hepatoduodenal);

- N2 - Metástase peripancreática (só ca-
beça); periduodenal; periportal, celía-
co e/ou linfonodos de mesentérico
superior;

- M - (Metástase);
- Mx - Metástase distante não pode ser

avaliado;
- Mo - Ausência de metástase distante;
- M1 - Metástase distante presente.

Estadiamento
Estádio 0 Tis NO MO
Estádio I T1 NO MO
Estádio II T2 NO MO
Estádio III T1 N1 MO

T2 N1 MO
T3 NO MO
T3 N1 MO

Estádio IV A T4 NO MO
T4 N1 MO

Estádio IV B Qq T N2 MO
Qq T QqN M1

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico de carcinoma da ve-
sícula é geralmente realizado quando a
doença se encontra em estágio avan-
çado. Os sintomas são inespecíficos, o
que impede a detecção precoce. O mau
prognóstico se deve ao elevado percen-
tual de tumores avançados no momen-
to da operação. O tumor cresce lenta-
mente e permanece assintomático ou
apresenta sintomas que são indistinguí-
veis daqueles da doença benigna.

A doença pode apresentar-se em
três estágios, de acordo com a exten-
são da invasão tumoral.
a. Estágio não invasivo - carcinoma in

situ e tumor não penetrante da pare-
de da vesícula geralmente não pro-
duzem sintomas. Entretanto os sin-
tomas podem, quando presentes, ser
atribuídos a cálculos, variando de dis-
pepsia vaga ou cólica biliar a colecis-
tite aguda ou crônica e, ocasional-
mente, icterícia. O diagnóstico de car-
cinoma é feito somente se a colecis-

tectomia for realizada por cálculos
sintomáticos. Pode ocorrer em até
10% dos casos, apresentando eleva-
do índice de cura.

b. Estágio invasivo precoce - a maioria
destes pacientes não apresentam
sintomas, porém a invasão do colo
da vesícula ou ducto cístico pode pro-
duzir sintomas obstrutivos indistinguí-
veis daqueles devido a cálculos.
Mucocele ou empiema pode ocorrer,
produzindo massa abdominal palpá-
vel. Ocasionalmente, o tumor papilar
pode produzir obstrução do ducto cís-
tico sem invasão por impacto do tu-
mor na bolsa de Hartmann. A inva-
são precoce da serosa e leito da ve-
sícula pode levar a dor do tipo visce-
ral que pode ser abdominal ou referi-
da na escápula direita. Metástase lin-
fonodal pode estar presente e neste
estágio precoce pode ser limitada à
área ressecável.

c. Estágio invasivo tardio - nesta fase
os sintomas estão geralmente pre-
sentes. O paciente pode notar altera-
ções na sintomatologia de cálculos
para o início insidioso dos sintomas
devido à doença maligna. Caracterís-
ticas sistêmicas inespecíficas como
anorexia, mal-estar, perda de peso,
náusea e vômitos são comuns. O tu-
mor pode apresentar-se como distúr-
bios gastrointestinais inespecíficos ou
com característica de doença malig-
na gastrointestinal de origem incer-
ta.
A invasão do ducto hepático comum

ou metástase linfonodal extensa, produ-
zindo compressão do ducto biliar co-
mum, pode levar a icterícia. A presença
de icterícia em 85% dos casos denota
tumor irressecável. Outras característi-
cas, tais como massa abdominal, ascite
e obstrução duodenal, são também as-
sociadas com irressecabilidade. Sangra-
mento gastrointestinal pode resultar de
envolvimento gástrico ou duodenal pelo
tumor ou úlcera péptica benigna. Piehler
e Crichlow observaram que 76% dos
pacientes sintomáticos apresentavam

dor, 38% icterícia, 32% náusea e vômi-
tos e 39% perda de peso(44). Outras ca-
racterísticas incluem metástase extra-
abdominal, secreção de hormônios de
tumores carcinóides e acantose nigricans.
Em registro de Wanebo e col., os sinto-
mas foram, em ordem decrescente, dor
abdominal, náusea e vômitos, perda de
peso, icterícia, anorexia, distensão ab-
dominal, prurido e melena(55).

O diagnóstico radiológico é difícil,
particularmente para lesões precoces. A
radiografia de abdome pode mostrar
cálculos, massa tumoral ou ocasional-
mente calcificação da vesícula. Esta
calcificação, não produzindo a caracte-
rística vesícula em porcelana, pode tam-
bém estar associada a alterações ma-
lignas.

O colecistograma oral é incapaz de
visualizar a vesícula em aproximadamen-
te 90% dos casos devido à obstrução do
ducto cístico ou porque a mucosa da ve-
sícula não absorve o fluido para concen-
trar o material de contraste. A colangio-
grafia venosa tem indicação limitada nas
doenças hepatobiliares. A colangiografia
transepática percutânea no paciente ic-
térico pode demonstrar alterações den-
tro dos ductos biliares intra-hepáticos al-
tamente sugestivos de carcinoma da ve-
sícula. Devido ao modo de disseminação
das lesões avançadas diretamente den-
tro da fossa vesicular, estenoses, distor-
ções e falha de enchimento dos ductos
biliares, abreviando os segmentos do fí-
gado adjacente a esta área podem ser
vistos. A colangiopancreatografia endos-
cópica retrógrada (CPER) é particular-
mente útil quando solicitada na ausên-
cia de ductos biliares intra-hepáticos di-
latados. A CPER pode ser mais útil em
pacientes não ictéricos, sendo investi-
gados para sintomas biliares quando do-
ença maligna é suspeitada.

O estudo ultra-sonográfico em casos
de carcinoma da vesícula biliar tem sido
aprimorado. Os padrões ultra-sonográ-
ficos observados são a formação poli-
póide irregular, espessamento da pare-
de vesicular localizado ou difuso, mas-



ATUALIZAÇÃO

sa na loja vesicular, obstrução das vias
biliares intra-hepáticas e massa no hilo
hepático. A litíase biliar pode ser obser-
vada em até 60% dos casos e a vesícu-
la em porcelana pode coexistir em 25%
dos casos. Nas lesões polipóides a inci-
dência de neoplasia não é alta, os póli-
pos de colesterol são os mais comuns e
a ultra-sonografia não mostra sombra
acústica(4,34).

A presença de massas intralumina-
res geralmente de 2 a 3 cm, cujo diag-
nóstico diferencial deve ser feito com
volumosos pólipos de colesterol, adeno-
ma, cálculo sem sombra acústica ou
coágulo, geralmente a mudança de de-
cúbito afasta boa parte dessas lesões
pela mobilidade. O espessamento da
parede vesicular, localizado ou difuso
pode passar despercebido e confundi-
do com fenômenos inflamatórios, prin-
cipalmente se associado a litíase. A pre-
sença de espessamento irregular ou
mais acentuado que na colecistite pode
sugerir o diagnóstico correto. Massa em
loja vesicular é um achado frequente em
pacientes com câncer de vesícula. Nos
casos em que há necrose tumoral, há
forte semelhança com um quadro de
empiema e pode confundir o diagnósti-
co(34).

Dois aspectos ultra-sonográficos im-
portantes para se poder suspeitar de
câncer da vesícula biliar são cálculos fi-
xos no fundo da vesícula (que podem
estar presos por crescimentos tumoral)
e dilatação dos ductos biliares intra-he-
páticos mesmo sem massa tumoral em
loja vesicular. Nas lesões polipóides,
deve-se admitir a existência de malig-
nidade em pólipos pediculados quando
seu diâmetro for superior a 10 mm. Quan-
do há cálculos pequenos e associados
a debris, torna-se necessário análise cui-
dadosa das áreas hiperecogênicas dos
cálculos e dos ecos hipoecóicos dos
debris claramente separados.

Chijiiwa e col. relatam que de 21.646
pacientes submetidos a exame ultra-so-
nográfico, havia 59 (0,27%) com carci-
noma da vesícula. O diagnóstico corre-

to foi feito em 35 (59,3%). Em pacientes
com tumores em fase avançada o exa-
me ultra-sonográfico possibilita o diag-
nóstico pré-operatório em até 82% dos
casos. A ultra-sonografia pode demons-
trar ainda metástase hepática, linfono-
dos retroperitoneais e ascite(12).

A tomografia computadorizada apre-
senta acurácia para demonstrar anorma-
lidades da vesícula biliar, tais como mas-
sas na região da vesícula, espessamen-
to da parede e massa intraluminal. Como
em outros exames, as lesões avança-
das são mais rapidamente diagnostica-
das.

A ressonância magnética em paci-
entes com suspeita de câncer de vesí-
cula pode ser utilizada para demonstrar
a anatomia vascular e avaliar resseca-
bilidade de câncer invasivo.

Alguns estudos procuram avaliar o
câncer da vesícula biliar na era da cole-
cistectomia videolaparoscópica. Em um
estudo com 2.616 pacientes submetidos
a colecistectomia videolaparoscópica, o
achado incidental de câncer de vesícu-
la foi observado em 24 pacientes (0,9%).
Destes, 14 casos não foram diagnosti-
cados no pré-operatório, intra-operató-
rio e pós-operatório e 10 casos suspei-
tados por exames de imagem no pré-
operatório ou observação intra-operató-
ria, porém o diagnóstico definitivo só foi

confirmado no pós-operatório. Alguns
autores recomendam colecistectomia la-
paroscópica somente para pacientes
com carcinoma Tis ou T1 limitado den-
tro da camada muscular. Outras apre-
sentações histológicas devem ser trata-
da com colecistectomia convencio-
nal(16,33,51,52).

Uma das mais sérias complicações
do câncer da vesícula tratado por vide-
olaparoscopia é o implante de células
cancerosas através da ferida onde a
vesícula é extraída ou onde o laparos-
cópio ou dreno foi introduzido. O implante
também pode acontecer por extravasa-
mento do conteúdo da vesícula durante
sua retirada. Nestas situações a vesícu-
la sempre deve ser extraída através de
sacos plásticos e todos os portais de-
vem ser excitados e limpos com solu-
ção salina(58).

Considerando as limitadas vanta-
gens clínicas associadas com a colecis-
tectomia laparoscópica, parece inapro-
priado recomendar tratamento de qual-
quer neoplasia da vesícula potencial por
laparoscopia, portanto a investigação
cuidadosa por imagem deve ser reali-
zada e qualquer massa na vesícula biliar
é contra-indicação para colecistectomia
laparoscópica(16,33,58).

Bartlett e col. defendem o seguinte
algoritmo(5):

MASSA VESICULAR

LAPAROTOMIA EXPLORADORA

T1
(Estádio I)

N2 M1
(Estádio IV)

T2,3 NO
Estádio II, IIIA

T4 NO
Estádio IIIB

N1/Colo da vesícula,
Inflamação, re-resecção

Colecistectomia
simples

Paliação

Segmentectomia
IVb, V +

linfadenectomia

Lobectomia
Lobectomia alargada +

linfadenectomia

Lobectomia
Lobectomia alargada +
ressecção da via biliar
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TRATAMENTO

O manuseio e o eventual resultado
em câncer da vesícula biliar depende
principalmente do modo de apresenta-
ção da doença, característica histológi-
ca e extensão do tumor(10). O conheci-
mento da drenagem linfática, venosa e
intraductal é importante na proposta te-
rapêutica(53). As modalidades cirúrgicas
incluem a simples colecistectomia, co-
lecistectomia com linfadenectomia peri-
coledociana, ressecção em cunha do
leito da vesícula (hemissegmentectomia
IV e V ) ressecção do hilo e ducto hepá-
tico comum com reconstrução biliar, lo-
bectomia hepática direita, duodenopan-
createctomia(43,46). A hepatectomia total
com transplante ortotópico do fígado não
é atualmente recomendado no tratamen-
to de pacientes com carcinoma primá-
rio de vesícula biliar. Embora uma varie-
dade de características clínicas possam
estar presentes, na prática os pacien-
tes se apresentam com uma das três
formas:
a. Como um achado incidental no mo-

mento da colecistectomia para doen-
ça benigna;

b. Como doença da via biliar suspeita-
da ou confirmada;

c. Como doença maligna intra-abdomi-
nal óbvia avançada. Nesta situação
não se justifica o tratamento curati-
vo.
Cada uma das outras possibilidades

devem ser consideradas.

ACHADO INCIDENTAL

O diagnóstico de carcinoma da ve-
sícula é feito em aproximadamente um
terço dos casos de forma incidental no
momento da colecistectomia. Estes pa-
cientes podem apresentar-se com cole-
cistite aguda ou crônica sem suspeita
de malignidade. Se um tumor de vesí-
cula não suspeitado é achado, o cirur-
gião deve avaliar completamente a ex-
tensão da invasão e decidir se realiza
ou não procedimento curativo. Para o

carcinoma in situ ou limitado a muscu-
lar própria descoberto como achado
incidental a ressecção isolada da vesí-
cula é terapia suficiente. Se o tumor for
avançado, procedimentos paliativos
como derivação biliar ou duodenal so-
mente serão realizados se indicados cli-
nicamente(48,49,55). O diagnóstico de tumor
limitado à vesícula biliar é usualmente
feito quando a vesícula biliar é excisada
e aberta imediatamente após a remo-
ção (o que deve ser realizado de rotina
em todas as colecistectomias) ou pelo
patologista quando examina a peça ci-
rúrgica macroscopica e histologicamen-
te. A boa prática cirúrgica estabelece que
a vesícula removida deva ser aberta
antes que a parede abdominal seja fe-
chada e que qualquer lesão suspeita
deva ser enviada imediatamente para
exame de congelação. Entretanto, se
não estiver claro, procedimento adicio-
nal deve ser realizado. Teoricamente o
tratamento do tumor é mais fácil de ser
alcançado por linfadenectomia regional
combinada com excisão do fígado adja-
cente ao leito da vesícula. A denomina-
da colecistectomia alargada envolve a
remoção em bloco da adventícia e linfá-
ticos adjacentes das vias biliares, veia
porta e artéria hepática. Os limites des-
ta dissecção se estende dos linfonodos
por detrás da primeira e segunda por-
ções do duodeno e cabeça do pâncre-
as, tronco celíaco e então para cima e
para a base do fígado e porta hepatis. A
extensão recomendada da ressecção do
fígado varia de uma ressecção não ana-
tômica em cunha do leito da vesícula até
remoção formal dos segmentos IV e V,
incluindo a fossa da vesícula ou mesmo
lobectomia hepática direita(15).

A ressecção em cunha, embora pa-
reça ser o menos radical destes proce-
dimentos é frequentemente difícil e com-
plicado por perda sanguínea significan-
te devido à dissecção não anatômica. A
hepatectomia direita é improvável de
prolongar a sobrevida quando invasão
mais extensa estiver  presente.

Quando o diagnóstico de câncer é

feito pelo patologista após colecistecto-
mia por doença benigna aparente (tu-
mor oculto) é difícil definir a necessida-
de de cirurgia adicional. Para aquelas
lesões invasivas que foram mal-interpre-
tadas pelo cirurgião como alterações
inflamatórias, a cirurgia adicional tem
pouco valor, pois o implante tumoral alar-
gado da colecistectomia original prova-
velmente já ocorreu.

A simples colecistectomia sem pro-
cedimento adicional deve ser realizada
apenas naqueles tumores limitados da
mucosa (Estágio I – T1 NO MO ). O prog-
nóstico é bom e a morbidade de uma ci-
rurgia mais radical não é justificada.
Ogura e col. utilizam procedimentos mais
radicais em carcinoma que se estende
além da camada mucosa, tais como co-
lecistectomia alargada que inclui colecis-
tectomia, ressecção em cunha do leito
da vesícula e dissecção dos linfonodos
do ligamento hepatoduodenal(42).

Em T2, a incidência de metástase lin-
fonodal é de 46%. Nestes casos a sim-
ples colecistectomia não é procedimen-
to adequado e sobrevida em cinco anos
para ressecção radical e de 69%.

Segundo Bergdahl, a colecistectomia
isolada é inadequada em tumores pT2
da vesícula próxima a área do leito he-
pático, portanto a colecistectomia isola-
da em pT2 só deve ser contemplada se
o tumor não estiver em área próxima ao
leito da vesícula e sim naqueles da por-
ção peritoneal sem contato com órgãos
adjacentes(7). Em T3 a incidência de
comprometimento linfonodal é de 54%,
a colecistectomia é inadequada e a so-
brevida em cinco anos de 67%. Naque-
les pacientes T4, segundo Bartlett e col.,
o prognóstico é ruim independente da
ressecção e que a morbidade da res-
secção não é justificada(5). Estudos re-
centes mostram que a ressecção é jus-
tificada se não houver envolvimento no-
dal grosseiro no momento da operação.
Pacientes com doença linfonodal ce-
líaca, retroportal e peripancreática não
são candidatos a ressecção e apresen-
tam os piores resultados.
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Ogura e col. classificam para fins de
ressecção um padrão de invasão hepá-
tica macroscópica e a localização do
tumor em: a- confinado à vesícula; b- no
leito hepático; e c- hilo hepático(41). Na-
queles confinados à vesícula a cirurgia
é a ressecção hepática limitada, tais
como a ressecção em cunha do leito da
vesícula e ressecção dos segmentos IVa
+ V, mesmo para o tipo avançado. Aque-
les do leito hepático que usualmente for-
mam massa, a ressecção do leito deve
ser radical. Para aqueles do hilo hepáti-
co deve ser realizada a ressecção he-
pática(18,21).

DIAGNÓSTICO PRÉ-OPERATÓRIO SUS-
PEITO OU CONFIRMADO

Segundo Piehler & Crichlow, isto foi
observado em 8,6% dos casos(44). Nes-
tas situações a investigação pré-opera-
tória de tais pacientes deveria determi-
nar se o paciente é candidato à cirurgia
radical. Para os pacientes aptos, relati-
vamente jovens, realizam-se exames
adicionais (CT, angiografia, colangiogra-
fia e ultra-sonografia), para avaliar a
ressecabilidade. Caso contrário, realizar
procedimentos paliativos; para pacien-
tes idosos utilizar técnicas não operató-
rias (endopróteses) que podem migrar,
obstruir ou induzir colangite recorrente.
A invasão do ligamento hepatoduodenal
constitui uma das razões de irresseca-
bilidade.

TRATAMENTO PALIATIVO

Segundo Wanebo e col., os sintomas
mais frequentemente observados em
ordem decrescente foram dor, náusea e
vômitos, perda de peso, icterícia, ano-
rexia, distensão abdominal, prurido e
melena(56). O procedimento paliativo
deve ser dirigido a eliminar aqueles sin-
tomas e parece que o principal método
para aliviar os sintomas seria remover a
neoplasia que pode ser responsável por
porção substancial da dor, o alívio da
obstrução biliar e obstrução duodenal.

As operações paliativas realizadas para
o câncer da vesícula são demonstradas
no Quadro1(1).

A colangiojejunoanastomose pode
aliviar o prurido em todos os pacientes
dentro de 24 a 48 horas e não recorre
no seguimento. A drenagem de um úni-
co lobo pode ser suficiente para a recu-
peração, embora os níveis de fosfata-
semia alcalina permaneçam elevados. A
anastomose no segmento III produz ex-
celente paliação devido à distância en-
tre o local da anastomose e o local pri-
mário do tumor (técnica de Soupault &
Couinaud)(26,54).

A lobectomia hepática alargada com-
binada com duodenopancreatectomia
deve ser reservado para pacientes com
idade inferior a 65 anos e saudáveis,
devido à elevada morbidade e mortali-
dade pós-operatória. Se o tumor permi-
tir acesso ao ducto hepático comum ou
ducto esquerdo, proximal à obstrução
biliar, a anastomose em Y de Roux pro-
porcionará alívio temporário da obstru-
ção e deve ser empregado sempre que
possível(15). A operação de Longmire
deve ser utilizada para paliação hilar
devido à obstrução por câncer quando

impossível a derivação na placa hilar(54).
A derivação alimentar deve ser realizada
através de gastrojejunostomia. Um bene-
fício adicional é a capacidade de aliviar a
dor associada à obstrução do ducto bili-
ar em alguns pacientes por descompri-
mir a cápsula hepática. Deve haver uma
seleção cuidadosa pré-operatória e téc-
nica cirúrgica meticulosa. Os piores re-
sultados são observados naqueles paci-
entes com níveis de bilirrubina pré-ope-
ratória superior a 25 mg/dl e icterícia de
mais de seis meses de duração, pois há
dano hepático irreversível.

RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA

A quimioterapia e a radioterapia não
têm sido efetivas no tratamento do cân-
cer da vesícula e a terapia adjuvante
após colecistectomia ou ressecção he-
pática não tem sido encorajada.

O reconhecimento da elevada inci-
dência de extensão local no momento
do diagnóstico e a predominante insufi-
ciência local após ressecção curativa
têm levado ao uso de radioterapia pós-
operatória como adjuvante cirúrgico.
Devido à relativa infrequência desta do-
ença e alguns conceitos precoces de
que este tumor pode ser radiorresistente,
existem poucas séries registradas ava-
liando esta abordagem. A radioterapia
intra-operatória na porta hepatis e no
leito da vesícula em doença irressecável
sem disseminação peritoneal ou hema-
togênica tem sido utilizada.

Estudo de Shirai e col. relata 20 paci-
entes que receberam radioterapia após
cirurgia, sendo quatro após ressecção
completa, 12 após ressecção parcial e
quatro sem ressecção; a área irradiada
incluía a porta hepatis, ducto biliar comum
e área de drenagem de linfonodos regio-
nais(47). Dos quatro com ressecção cura-
tiva, um sobreviveu 84 meses, os outros
morreram aos 7, 8 e 33 meses. A média
de sobrevida dos que se submeteram a
ressecção parcial foi de oito meses. Os
pacientes nos quais não foi realizada res-
secção sobreviveram 2,6, 6 e 10 meses.

QUADRO 1
Procedimentos paliativos para o

câncer da vesícula biliar

A - Ressecções
• Colecistectomia
• Colecistectomia + dissecção linfonodal
• Colecistectomia + ressecção hepática

- Em cunha
- Segmento IV e V
- Lobectomia D – (segmentos V, VI,

VII, VIII)
- Lobectomia D alargada ( IV, V, VI, VII, VIII)
- Duodenopancreatectomia + ressecção

hepática

B - Procedimentos de derivação biliar
interna
• Ducto hepático comum
• Ducto lobar esquerdo
• Operação de Longmire

C - Procedimento de derivação alimentar
• Gastrojejunostomia
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Os autores observaram uma melhora na
expectativa de vida, entretanto, conside-
ram a série pequena e o tratamento não
foi padronizado(8).

As informações disponíveis sobre
uso da radioterapia intra-operatória para
carcinoma primário da vesícula são pe-
quenas e, infelizmente, restrita a paci-
entes com tumores grandes e irresse-
cáveis. Neste grupo não há sobrevivên-
cia a longo prazo, o que não é surpresa,
pois a incidência de metástase nestes
pacientes é alta e a probabilidade de
controle do tumor é pequena. Todo es-
forço deveria ser dirigido para os paci-
entes submetidos a ressecção comple-
ta ou com a doença residual mínima
após colecistectomia(47).

PROGNÓSTICO

Desde que Maximiliam Stoll descre-
veu carcinoma primário da vesícula biliar
com base em dois casos de autópsia em
1777, a doença tem invariavelmente
consequência fatal(14). A sobrevida em
cinco anos é inferior a 5%, não impor-
tando como foi tratado cirurgicamente.
A razão para este prognóstico extrema-
mente reservado tem sido geralmente
atribuída ao diagnóstico tardio da doen-
ça devido a sintomas inespecíficos e a
sinais que impedem o diagnóstico pre-
coce.

Ogura e col. observaram que dos
1.686 casos ressecados, 383 (22,7%)
desenvolveram complicações maiores e
foram mais observados após ressecções
hepáticas extensas, ocorrendo em
48,3% dos casos(42). A mortalidade ope-
ratória foi observada em 90 pacientes
(5,3%). Aqueles submetidos a ressec-
ções alargadas apresentaram maior mor-
talidade (17,9%) que aqueles submetidos
a simples colecistectomia (2,9%) ou co-
lecistectomia alargada (2,3%). A sobre-
vida em cinco anos após cirurgia radi-
cal foi de 50,7%, não radical de 6,2%,
enquanto naqueles não ressecados ou
não operados a sobrevida em três anos
foi inferior a 5%.

De acordo com a profundidade da
invasão, a sobrevida em cinco anos foi
de 82,6% para o estádio m; 72,5% para
o pm, enquanto que o ss, se e si foram
37,0%, 14,7% e 7,5% respectivamente.

No estudo de Gagner e col. a sobre-
vida em cinco anos foi de 59% para o
estádio I; 40% para o estádio II; 9% para
o estádio III; 7% para o estádio IV e 1%
para o estádio V. No mesmo estudo em
273 pacientes, apenas 18 se apresen-
taram no estádio I no momento da cirur-
gia(20).

Chijiiwa e col.(11) realizaram estudo
para avaliar diferenças clínicopatológi-
cas entre a sobrevivência pós-operató-
ria a longo prazo e a curto prazo em pa-
cientes com câncer avançado de vesí-
cula biliar, uma vez que este autor ob-
servou dez pacientes com sobrevida su-
perior a 5 anos e um paciente com so-
brevida de 11 anos. Os fatores que sig-
nificativamente diferenciaram a sobrevi-
da a longo prazo através de regressão
simples foram a profundidade da inva-
são, infiltração hepática, grau histológi-
co, aparência grosseira, invasão
perineural, vascular e linfática, metás-
tase linfonodal e margem cirúrgica. Este
estudo demonstrou que pacientes sele-
cionados, mesmo com câncer avança-
do sobrevivem sem recorrência por lon-
go período após colecistectomia alarga-
da. Os fatores favoráveis que predizem
sobrevivência a longo prazo foram: a-
invasão da serosa; b- ausência ou es-
cassa infiltração < 5 mm dentro do fíga-
do; c- adenocarcinoma papilar ou bem
diferenciado; d- ausência ou mínima in-
vasão aos espaços perineural, linfático
ou vascular; e e- metástase linfonodal
limitada ao ligamento hepatoduodenal.
Nakamura e col. relataram dois casos
de sobrevida de dez anos após trisseg-
mentectomia por câncer avançado de
vesícula biliar(36).

SUMMARY

The incidence of carcinoma of the
gallbladder is not well known but in-

crease with age in both sexes. The pres-
ence of gallstones is considered to be
an important risk factor for carcinoma of
the gallbladder. The diagnosis predicts
a poor prognosis with 5-year survivals
ranging from 3% to 5% in most series.
The mean survival for patients who did
not undergo resection varied between 2
and 6 months. It’s clear, therefore, that
carcinoma of the gallbladder remains a
highly lethal disease and controversy
continues concern its optimal manage-
ment. The present study will review the
diagnosis and management of gallblad-
der cancer.
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