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INTRODUÇÃO

Os sarcomas de partes moles são tumores raros, cor-
respondendo a 1% de todas as neoplasias malignas 
em adultos1 e 15% em crianças2. Nos EUA, 8.300 casos 
novos de sarcomas são diagnosticados anualmente 
e 3.900 morrem em decorrência da doença, sendo 
a incidência de dois casos por 100.000 habitantes1. 
Esses tumores consistem em várias lesões distintas 
histopatologicamente, podendo surgir em qualquer 
tecido conectivo do corpo3. A maioria dos sarcomas 
de partes moles primários origina-se nas extremida-
des (59%), seguidas pelo tronco (19%), retroperitônio 
(13%) e cabeça e pescoço (9%)4. São doenças de mau 
prognóstico, passiveis de metástases e baixa taxa 
de resposta à quimioterapia convencional, sendo o 
tratamento padrão para os sarcomas de partes moles 
a ressecção cirúrgica3. A sobrevida global em 5 anos 
para pacientes com esta patologia, em geral é de 50 
a 60%, sendo que a maioria dos pacientes morre de 
doença metastática que geralmente ocorre após 2 
a 3 anos do diagnóstico inicial, em 80% dos casos 
avançados4.

EPIDEMIOLOGIA

Pouco se sabe sobre a epidemiologia dos sarcomas 
de partes moles, refletindo a natureza incomum 
dessas lesões.

Sexo
Existe discreta predominância para o sexo mas-

culino, com proporção homem-mulher de 1,1:1,05. 

Idade
A incidência anual varia de acordo com a idade, 

sendo de 20,7% em pacientes com menos de 40 anos, 

27,6% entre pacientes com 40 a 60 anos e 51,7% em 
pacientes com mais de 60 anos5. 

Raça
Estatísticas americanas demonstram maior nú-

mero de casos em pacientes caucasianos (87%), segui-
dos por afro-americanos (10%) e outras raças 4%5. 

Localização Geográfica
A maior incidência e mortalidade proporcional 

decorrente de sarcomas de partes moles ocorre na 
Nova Zelândia5.

ETIOLOGIA E FATORES DE RISCO

Na maioria dos casos de sarcomas de partes moles 
nenhum fator etiológico específico é identificável. 
Entretanto, alguns fatores predisponentes são re-
conhecidos.

Radioterapia
Tem sido observado o surgimento de sarcomas 

de partes moles em área de radioterapia para diver-
sos tipos de tumores. Freqüentemente ocorrem em 
regiões de baixa dose na borda da área de radiação. 
Por definição, sarcomas induzidos por radiação 
não surgem antes de 3 anos pós-tratamento e fre-
qüentemente levam décadas após a radioterapia 
para desenvolver5. A maioria desses sarcomas é de 
lesões de alto grau (90%) e o osteossarcoma é o tipo 
histológico predominante. Fibro-histiocitoma ma-
ligno, angiossarcoma e outros subtipos histológicos 
também já foram descritos5.
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Exposição Química
Esses agentes químicos são o ácido fenoxiacético 

(trabalhadores da agricultura), clorofenol, torotras-
te (técnicos de raios X), clorido vinil (pessoas que 
trabalham com esse gás utilizado na fabricação de 
plástico e refrigerantes) e arsênico (trabalhadores 
em vinhedos)5.

Quimioterapia
Existem relatos de pacientes com sarcomas de 

partes moles com exposição prévia a quimioterápi-
cos alquilantes, mais comumente após tratamento 
de leucemia linfocítica aguda em crianças. As drogas 
implicadas incluem ciclofosfamida (Cytoxan®, Ne-
osar®), melfalan (Alkeran®), procarbazina (Matula-
ne®), nitrosouréias e o clorambucil (Leukeran®)5. O 
risco relativo para o surgimento de sarcoma parece 
aumentar com a exposição acumulativa à droga5.

Linfedema Crônico
Sarcomas de partes moles têm sido relatados 

em mulheres tratadas com mastectomia radical 
para câncer de mama com linfedema crônico de 
membros superiores (síndrome de Stewart-Traves). 
Linfangiossarcoma de membros inferiores foram 
descritos em pacientes com filariose complicada 
com linfedema crônico5.

Predisposição Genética
Alterações genéticas específicas herdadas têm 

sido associadas a aumento do risco de sarcomas par-
tes moles. Por exemplo, pacientes com síndrome de 
Gardner (polipose familiar) têm maior incidência de 
tumores desmóide; pacientes com mutação no gene 
de supressão tumoral p53 (síndrome de Li-Fraume-
ni) têm um aumento na incidência de sarcomas e 
pacientes com doença de Von Recklinghausen que 
possuem alterações no gene da neurofibromatose 
tipo 1 apresentam aumento na incidência de neuro-
fibrossarcomas4. Sarcomas de partes moles podem 
ocorrer em pacientes com retinoblastoma hereditá-
rio como um segundo tumor primário maligno4.

Trauma e Corpo Estranho
Apesar de geralmente os pacientes com sarcomas 

de partes moles relatarem uma história recente 
de trauma, esta relação causal é incerta. Processos 
inflamatórios crônicos, entretanto, podem ser um 
fator de risco para sarcomas. Corpo estranho, tal 
como projétil de arma de fogo, tem sido implicado 
como fator predisponente5.

DIAGNÓSTICO

Por serem patologias raras, os sarcomas de partes 
moles de tronco e de extremidades, muitas vezes 
não são incluídos como diagnóstico diferencial e são 
diagnosticados tardiamente quando a lesão tumoral 
já atinge dimensões elevadas. É de suma importância 
que os profissionais que avaliam estes pacientes 
tenham sempre em mente que estas massas pos-
sam representar uma lesão sarcomatosa, para que o 
delineamento do diagnóstico e o tratamento sejam 
feitos de forma correta sem representar prejuízo ao 
prognóstico do paciente.

No diagnóstico dos sarcomas, é de suma impor-
tância o conhecimento da história natural, avaliação 
dos sintomas, o exame físico, a avaliação da imagem 
e do diagnóstico histopatológico da lesão após uma 
biópsia.

Sintomatologia
Em quase 100% dos casos a principal sintoma-

tologia do paciente é a presença de um nódulo ou 
massa, com ou sem dor. Os sintomas destes tumores 
decorrem do seu crescimento, compressão de órgãos 
ou estruturas adjacentes, necrose tumoral, hemorra-
gia, obstrução ou perfuração. As lesões superficiais 
dos membros e tronco são percebidas precocemente 
pelos pacientes, porém para as lesões intratorácicas 
ou retroperitoneais, o diagnóstico é feito tardiamen-
te, em função do crescimento indolente da lesão. Nas 
situações mais raras em que o diagnóstico não é feito 
precocemente, estes tumores crescem, ulceram para 
a pele, levando a sangramento e infecção. Alguns 
casos são tratados como hematomas, abscessos e 
até tratados sem o exame histopatológico da peça 
operatória.

A disseminação dos sarcomas é feita principal-
mente por via hematogênica, sendo o pulmão o prin-
cipal sítio de metástases. A disseminação linfática 
para as cadeias regionais é rara, e na maioria dos re-
latos da literatura está próxima dos 5%. Weingrand 
e Rosenberg, em uma revisão de 3.000 casos, verifi-
caram que somente 5,8% dos casos desenvolveram 
metástases para linfonodos regionais6. 

Emagrecimento, astenia, febre e anorexia são sin-
tomas gerais que estes pacientes podem apresentar. 
Os sintomas decorrentes de doença metastática à 
distância estão relacionados com o sítio de implan-
tação7. As lesões pulmonares podem cursar com 
dispnéia, hemoptise e tosse. O surgimento de nódu-
los cutâneos pode estar relacionado com metástase 
para este órgão, assim como a presença de massa 
em locais de drenagem linfática pode representar 
doença metastática.
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Exame Físico
O exame físico deve ser completo, com avaliação 

geral do paciente e da doença primária. O estado 
geral é importante para uma avaliação subjetiva 
da capacidade do paciente de tolerar o tratamento 
a ser proposto. No exame físico locorregional, é 
importante verificar e anotar as dimensões do tu-
mor, localização, relação com a pele, com os planos 
músculo-aponeurótico e o feixe vasculonervoso. 
A avaliação das cadeias linfonodais deve ser feita, 
mesmo tendo em conta a raridade deste tipo de 
metástase.

Na avaliação dos sarcomas localizados nas 
extremidades, o crescimento da lesão produz 
compressão do sistema de drenagem venosa e fre-
qüentemente se evidencia a circulação colateral 
superficial e, quando da invasão óssea e do feixe 
vasculonervoso, pode produzir atrofia muscular e 
alterações tróficas distalmente à lesão. Também é 
importante avaliar a profundidade da lesão para a 
sua caracterização como superficial ou profunda. 
Alguns subtipos histológicos são superficiais desde 
o início, como o dermatofibrossarcoma e o sarcoma 
de Kaposi.

Avaliação de Imagens
A avaliação complementar dos pacientes por-

tadores de sarcoma de partes moles é de suma 
importância para verificação local do tumor e de 
suas relações anatômicas, bem como na detecção 
de metástases à distância, para melhor definição 
do estadiamento e do tratamento a ser proposto. 
O exame ideal do tumor depende da localização 
anatômica.

Radiografia
A radiografia convencional pode delinear a 

lesão, mas, como os tecidos moles são muito menos 
radiopacos que os ossos, estes podem não ser nota-
dos em uma radiografia convencional. Aspectos 
como homogeneidade, presença de calcificações ou 
ossificações, interface com tecidos moles vizinhos 
e ossos podem ser observados8, porém, mesmo com 
técnicas ideais, a quantidade de informações é limi-
tada, quando comparada à dos métodos seccionais 
de imagem.

Tomografia Computadorizada
A tomografia computadorizada é utilizada na 

avaliação local da lesão, bem como na avaliação de 
doença metastática, principalmente na avaliação pul-
monar, através da tomografia de tórax. É um exame 

que permite a avaliação adequada de partes moles e 
das estruturas ósseas e reproduz com precisão os as-
pectos anatômicos das extremidades e suas eventuais 
anomalias. Com o exame tomográfico pode-se avaliar 
a extensão tumoral e as margens do compartimento 
afetado, além da relação com o feixe vasculonervoso, 
principalmente com o uso do contraste endovenoso 
que geralmente torna as margens do tumor mais 
distinguíveis das estruturas vizinhas9,10.

Ressonância Magnética (RM)
Para tumor de partes moles de extremidades, a 

ressonância magnética tem sido usada como método 
de escolha. Isto porque a RM fornece um melhor 
contraste entre o tumor e as estruturas adjacentes, 
bem como a capacidade de fornecer a imagem do 
tumor em vários planos. Tem como desvantagens a 
incapacidade de identificar calcificações e gás nos 
tecidos moles11-13.

PET-scan
A tomografia com emissão de pósitrons (PET) é 

uma modalidade de tomografia baseada no fato de 
que a célula do tumor maligno metaboliza a glicose 
em maiores proporções do que as células não-malig-
nas. A técnica utiliza um análogo da glicose radio-
marcado, geralmente a 18 FDG (18 F desoxiglicose), 
que é metabolizada em maiores proporções pela 
célula tumoral. Estudos recentes têm demonstrado 
que o PET-scan tem sido útil no diagnóstico da reci-
diva local do sarcoma e na avaliação da resposta ao 
tratamento. O papel e o custo-benefício deste exame 
no estadiamento ainda estão por ser definidos, por-
tanto, este método de imagem só deve ser usado no 
contexto de trabalhos experimentais.

Cintilografia Óssea
É um exame pouco utilizado na avaliação dos 

pacientes portadores de sarcomas de partes moles, 
principalmente por ser rara a presença de metás-
tase óssea, porém pode ser útil na avaliação de 
invasão óssea ou periosteal de grandes tumorações 
localizadas em planos profundos. 

Ultra-sonografia
As lesões são identificadas pela diferente im-

pedância acústica (ecogenicidade) e pela distorção 
da anatomia normal14,15. É um método seccional 
de imagem que possibilita um grande número de 
informações na avaliação de lesões de partes moles 
de extremidades, podendo caracterizar o tecido 
muscular, o tecido subcutâneo e vasos em diversos 



1764

TU
M

O
R

E
S

 M
A

LIG
N

O
S

PARTE 

19

planos, complementando o exame radiológico. É 
útil na definição do conteúdo da lesão, se sólido 
ou líquido, bem como na avaliação da presença de 
tecido gorduroso. Pode-se avaliar a relação do tumor 
com o feixe vasculonervoso e até definir, com utili-
zação do Doppler, se há invasão vascular. A maior 
limitação da ultra-sonografia está na avaliação do 
comprometimento de estruturas ósseas.

Arteriografias
A arteriografia tem sido pouco utilizada na ava-

liação dos pacientes com sarcomas de partes moles, 
devido principalmente ao amplo uso das técnicas 
de imagem como a ressonância e a tomografia, que 
permitem avaliação seccional da lesão, além de 
serem procedimentos não-invasivos. Quando utili-
zada, permite avaliar o padrão vascular da lesão, a 
proximidade com estruturas vasculares e, em alguns 
centros, o cateterismo arterial é utilizado para infu-
são seletiva de quimioterapia16 e para tratamento por 
embolização em lesões sangrantes.

Linfonodo Sentinela
O mapeamento linfático com biópsia do linfo-

nodo sentinela é um método complementar que 
permite a avaliação do status nodal regional. É uma 
técnica amplamente utilizada para melanoma e 
câncer de mama. Como dissemos, raramente os 
sarcomas de partes moles se disseminam por via 
linfática, porém existem alguns subtipos (sarco-
ma epitelióide, rabdomiossarcoma embrionário 
e angiossarcoma) em que o comprometimento 
linfonodal é tão freqüente quanto a disseminação 
hematogênica para o pulmão. Nestes subtipos, a 
técnica do linfonodo sentinela pode ser útil para 
uma detecção precoce destas metástases, porém 
esta abordagem carece de maiores estudos para 
uma melhor definição17.

Biópsia
A biópsia do tumor primário é essencial para a 

maioria dos pacientes portadores de tumor de par-
tes moles. De modo geral, qualquer tumor de partes 
moles em um adulto assintomático, qualquer lesão 
que apresente crescimento, lesão maior que 5 cm, 
ou lesão que persiste por 4 a 6 semanas deve ser 
biopsiada. A biópsia preferida é sempre a menos 
invasiva, que permita o diagnóstico histopatológico 
e o grau tumoral. Em muitos centros a core biopsy 
fornece tecido suficiente para diagnóstico e apresen-
ta um custo-benefício superior ao da biópsia aberta. 
Recidiva no trajeto da agulha de biópsia é rara, po-
rém possível, o que tem levado alguns cirurgiões a 

tatuarem o local da punção para posterior ressecção 
da área puncionada. Em alguns centros, a punção 
aspirativa com agulha fina tem sido utilizada para 
avaliação do tumor primário. Esta abordagem de-
pende de um citopatologista experiente, e em face da 
dificuldade do diagnóstico citopatológico, a punção 
aspirativa com agulha fina tem sido mais utilizada 
para avaliação da recidiva tumoral.

Outra forma de ser obter tecido tumoral para 
avaliação histopatológica da lesão é através da bi-
ópsia aberta excisional, onde se retira o tumor por 
inteiro ou incisional, onde se retira somente um frag-
mento do tumor. Algumas considerações técnicas 
devem aqui ser abordadas. Em casos de tumoração 
pequena, superficial, que facilmente pode ser resse-
cada, então a biópsia excisional deve ser utilizada, 
com avaliação microscópica das margens. Tanto a 
biópsia incisional quanto a excisional devem ser 
realizadas no sentido longitudinal do membro, 
para facilitar uma ressecção alargada posterior. A 
incisão deve ser realizada sobre a pele no ponto 
mais superficial do tumor. Hemostasia meticulosa 
deve ser realizada para que células tumorais não 
sejam implantadas pelo sangramento em tecidos 
adjacentes. A biópsia excisional deve ser enviada 
com sua posição anatômica marcada para a análise 
do patologista quanto aos limites da lesão. Uma 
ressecção definitiva de sarcoma após uma biópsia 
incisional prévia deve obrigatoriamente incluir a 
ressecção da cicatriz anterior18,19.

PATOLOGIA

Sarcomas são um grupo heterogêneo de tumores que 
surgem predominantemente na mesoderme em-
briológica, mas podem se desenvolver na ectoderme 
(tumor da bainha do nervo periférico)20. Células 
mesodérmicas são responsáveis pela origem do 
tecido conectivo distribuído pelo corpo, incluindo 
pericárdio, pleura, endotélio de vasos sangüíneos, 
músculos liso e estriado, osso, cartilagem e sinóvia. 
Conseqüentemente, os sarcomas se desenvolvem em 
uma variedade de sítios anatômicos.

O fibro-histiocitoma maligno é o sarcoma de 
partes moles mais freqüentemente diagnosticado 
(20% dos casos) seguido pelo lipossarcoma (18,3%), 
leiomiossarcoma (8,8%), rabdomiossarcoma 
(6,7%), sarcoma de Kaposi (3,4%), sarcoma sino-
vial (3,9%) e o tumor maligno da bainha do nervo 
periférico (6,6%).

Lipossarcoma
Segundo sarcoma mais freqüente no adulto, com 

maior incidência na sexta década de vida, e 60% 
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dos casos ocorrem no sexo masculino. Os locais de 
maior acometimento são o retroperitônio e a coxa. 
Possuem uma taxa de recorrência local de 50%, 
sendo maior nos tumores de localização retroperi-
toneal. Metástases surgem em 20 a 35% dos casos e 
são mais freqüentes em tumores indiferenciados, 
como as variantes de células redondas, pleomórficas 
e desdiferenciadas. O sítio mais comum de metás-
tase é o pulmão, sendo raro o acometimento nodal. 
O potencial de desenvolvimento de metástase está 
mais relacionado com o grau de diferenciação do 
que com o tamanho tumoral. O lipossarcoma é di-
vidido em bem diferenciado (40%), mixóide (30%), 
de células redondas (15%), desdiferenciado (10%) e 
pleomórfico (5%)20. 

Lipossarcoma bem Diferenciado

Caracteristicamente é responsável pela for-
mação de grandes massas multilobuladas e bem 
delimitadas. A localizações mais freqüentes são 
extremidades (50%) e retroperitônio (30%)21. O 
primeiro subtipo do lipossarcoma bem diferencia-
do se assemelha muito ao tecido adiposo normal, 
tendo como diferença básica a presença de células 
hipercromáticas fusiformes e estreladas, que estão 
localizadas nos septos fibrosos deste tumor, e mito-
ses são raras. O subtipo esclerótico é caracterizado 
por possuir grande quantidade de colágeno fibri-
lar. O subtipo inflamatório é rico em agregados 
linfoplasmocíticos e pode ser confundido com 
o pseudotumor inflamatório. Já o lipossarcoma 
bem diferenciado pode ser confundido com um 
lipoma. A análise citogenética revela a presença do 
cromossomo 12 anelado em 70 a 80% dos casos22. 
Pacientes com lipossarcoma bem diferenciado com 
localização nas extremidades possuem um prog-
nóstico melhor que os pacientes com lipossarcomas 
localizados no retroperitônio21,23. A sobrevida 
global em 5 anos é de 90%22,23.

Lipossarcoma Mixóide

Caracteristicamente possui aparência gelatinosa 
e multilobular. Localiza-se com maior freqüência 
nos membros inferiores. Histopatologicamente, é 
composto por um número variável de lipoblastos 
imersos em uma matriz mixóide mucopolissacarí-
dica rica em ácido hialurônico20,22,24. A análise cito-
genética demonstra a translocação t(12;16) (q13;p11) 
em 75% dos casos, sendo útil para o diagnóstico em 
alguns casos22. São diagnósticos diferenciais os mi-
xomas e os sarcomas mixóides. A sobrevida global 
em 5 anos é de 90%22,33.

Lipossarcoma de Células Redondas
Caracterizado histologicamente pela presença 

de pequenas células arredondadas de aspecto pri-
mitivo e com núcleo vesicular, mitoses são comuns, 
e freqüentemente áreas remanescentes do lipossar-
coma mixóide são observadas24. É o tipo de maior 
celularidade e indiferenciação do tipo mixóide. São 
diagnósticos diferenciais os sarcomas de células ar-
rendodadas, linfomas e carcinomas indiferenciados. 
A sobrevida global em 5 anos é de 20%22,23.

Lipossarcoma Pleomórfico
Caracterizado histologicamente por lipoblastos 

uni ou multinucleados que exibem um elevado grau 
de pleomorfismo nuclear, e mitoses são comuns22,25. 
É o tipo mais raro e agressivo. A análise citogenética 
demonstra alterações cromossomiais complexas em 
mais de 90% dos casos. Diagnósticos diferenciais 
incluem os demais sarcomas pleomórficos. A so-
brevida global em 5 anos é de 20%22,23.

Lipossarcoma Desdiferenciado
O lipossarcoma bem diferenciado pode exibir 

áreas de transição para sarcomas não-lipogênicos de 
alto grau, coexistindo com áreas bem diferenciadas. 
A este fenômeno chamamos de desdiferenciação. 
Geralmente essas áreas de desdiferenciação são de 
aspecto estoriforme, semelhantes ao fibro-histioci-
toma maligno. É importante o reconhecimento de 
áreas de desdiferenciação, devido ao seu elevado 
potencial de recorrências locais e metástases26,27. 
Apresenta sobrevida em 5 anos semelhante à das 
formas mais indiferenciadas (Figura 124.1.1). 

Leiomiossarcoma
Corresponde por 2 a 9,3% dos sarcomas de partes 

moles e é dividido em quatro subtipos conforme a 
sua localização: cutânea, subcutânea/intramuscu-
lar, vascular e intra-abdominal. Além desses, uma 
variante epitelióide também é reconhecida. Histopa-
tologicamente, é caracterizado pela proliferação fas-
cicular de células fusiformes eosinofílicas em forma 
de “charuto”. Geralmente é observado vacúolo cito-
plasmático paranuclear. O grau de pleomorfismo e 
a atividade mitótica variam com relação ao grau de 
diferenciação do tumor. Apresenta positividade para 
o ácido periódico de Schiff (PAS) em decorrência do 
seu conteúdo de glicogênio. No estudo imunoisto-
químico apresenta positividade para desmina (30 a 
100%) e actina músculo-específica (mais de 90% dos 
casos). Os diagnósticos diferenciais mais importan-
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tes são leiomioma, fibrossarcoma, tumor maligno da 
bainha do nervo periférico e sinoviossarcoma.

Leiomiossarcoma Cutâneo
Acomete indivíduos na fase adulta e geralmente 

se manifesta como pequeno nódulo cutâneo dolo-
roso. A musculatura pilar parece ser a origem dessa 
neoplasia. Ocorre três vezes mais no sexo masculino 
do que no feminino, sendo a perna a localização mais 
comum desse tumor. Macroscopicamente possui 
coloração branco-acinzentada e é bem delimitado. 
Recorrência local é relatada em 50% dos casos e 
metástases ocorrem em 5 a 10% dos casos, sendo o 
pulmão o sítio mais freqüente.

Leiomiossarcoma Subcutâneo/
Intramuscular

São tumores maiores, mais profundos e de cres-
cimento mais rápido quando comparados com o 
leiomiossarcoma cutâneo. A origem dessa neoplasia 
parece ser a musculatura lisa vascular. Sua impor-
tância clínica reside no fato de ambos produzirem 
metástases em 40% dos casos, ao contrário dos 
tumores mais superficiais28.

Leiomiossarcoma Vascular
Acomete predominantemente mulheres na sexta 

década de vida. A veia cava inferior é o local mais 
acometido, podendo ocorrer nas veias dos membros 
inferiores, onde a predileção sexual não é observa-
da. A localização arterial mais comum é a artéria 
pulmonar. Apresenta-se como um tumor polipói-
de ou multinodular de crescimento intraluminal, 
independente do sítio vascular. As manifestações 
clínicas dependem da sua localização e metástases 
para pulmões, rins, fígado e outros órgãos ocorrem 

em mais de 50% dos casos. A sobrevida em 5 anos 
para os tumores originados na veia cava inferior é 
de 20%29.

 

Leiomiossarcoma Intra-abdominal
Ocorre geralmente no retroperitônio e mesenté-

rio e é altamente agressivo. Acomete predominan-
temente o sexo feminino (70% dos casos) na sétima 
década de vida. Macroscopicamente são tumores de 
grandes dimensões, branco-acinzentados, hemor-
rágicos e necróticos. São de difícil ressecção, com 
taxas elevadas de recorrência local e metástases. A 
sobrevida em 5 anos é de 20%.

Leiomiossarcoma Epitelióide 
(Leiomioblastoma Maligno)

Acomete mais freqüentemente o trato gas-
trintestinal e o útero30. Histopatologicamente é 
caracterizado pela presença de células poligonais 
ou ovaladas com citoplasma vacuolado. O tama-
nho do tumor e a atividade mitótica são os critérios 
mais importantes para determinar o potencial de 
malignidade desses tumores30. Tumores com mais 
de 6 cm e que demonstram uma atividade mitótica 
elevada são geralmente considerados malignos30 
(Figura 124.1.2).

Fibrossarcoma
Representam menos de 5% dos tumores malig-

nos de partes moles, normalmente surgem da fáscia 
e de estruturas aponeuróticas profundas, sendo as 
variantes superficiais raramente encontradas. Ini-

FIGURA 124.1.1 – Lipossarcoma de coxa ulcerado.

FIGURA 124.1.2 – Leiomiossarcoma de coxa.
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cialmente, estes tumores são firmes, acinzentados 
e se apresentam como massas completamente cir-
cunscritas. Com o crescimento da lesão, um padrão 
mais infiltrativo difuso se torna predominante.

A principal célula deste tipo histológico de 
sarcoma é o fibroblasto, uma célula fusiforme com 
capacidade de produzir fibras colágenas. A matriz 
de colágeno, aparecendo como fibras ondulantes 
birrefringentes, pode ser facilmente reconhecida 
nos fibrossarcomas bem diferenciados. O fibros-
sarcoma bem diferenciado é caracterizado pela 
presença de fascículos entremeados de células 
fusiformes, com mínimas atipias celulares e com 
figuras esparsas de mitose. Já o fibrossarcoma pou-
co diferenciado revela uma arquitetura fascicular 
pouco distinguível. Ademais, as pequenas células 
apresentam-se com elevado pleomorfismo, atipia 
nuclear e freqüentemente demonstram elevada ta-
xa de mitose. Necrose e hemorragia na maior parte 
das vezes estão presentes em fibrossarcomas de 
alto grau; nesta última apresentação, a distinção do 
fibro-histiocitoma maligno se torna extremamente 
difícil (Figura 124.1.3). 

Rabdomiossarcoma
O rabdomiossarcoma é um subtipo de sarcoma 

de partes moles, presumidamente com origem 
no músculo estriado. Em crianças, a maior parte 
dos sarcomas de partes moles é classificada como 
rabdomiossarcomas. Segundo pesquisa realizada 
pelo Colégio Americano de Cirurgiões, em 1987, 
o rabdomiossarcoma dos adultos representa uma 
pequena proporção dos sarcomas de partes moles, 
com apenas 5%31. Os rabdomiossarcomas em adul-
tos geralmente estão localizados nas extremidades 
(80%)32, em contraste com os da infância, nos 
quais a localização nas extremidades está presen-
te em apenas 20% dos pacientes, sendo a cabeça, 

o pescoço e o trato geniturinário as regiões mais 
comumente afetadas33.

De acordo com levantamento realizado pelo 
Colégio Americano de Cirurgiões, a disseminação 
linfática nos casos de rabdomiossarcoma foi maior, 
com uma taxa de 14% nos rabdomiossarcomas da 
infância34. É importante afirmar que a disseminação 
linfática não é uma consideração maior, nem no es-
tadiamento, nem no tratamento dos adultos que se 
apresentam com rabdomiossarcoma, porém é uma 
preocupação em certas localizações em crianças.

O rabdomiossarcoma pode ser dividido em cinco 
grupos histológicos: embrionário, botrióide, alveo-
lar, pleomórfico e de células fusiformes. 

Rabdomiossarcoma Embrionário
Corresponde ao tipo mais freqüente (54% dos ca-

sos)35. Geralmente se manifesta na primeira década 
de vida, sendo mais comum na cabeça e no pescoço, 
na região paratesticular e no retroperitônio. Tumores 
da região geniturinária e de cabeça e pescoço tendem 
a ser multinodulares, relativamente bem delimita-
dos, branco-acinzentados e gelatinosos. Entretanto, 
nos tumores do retroperitônio e das extremidades, 
são mais firmes e infiltrativos22. Histopatologica-
mente, o rabdomiossarcoma embrionário é composto 
por células basófilas pequenas e fusiformes, asso-
ciadas a número variável de células eosinofílicas. O 
estroma tumoral tende a ser mixóide, e a atividade 
mitótica é em geral proeminente. 

Rabdomiossarcoma Alveolar
É o segundo subtipo mais comum e representa 

21% dos casos de rabdomiossarcomas35. Em geral, 
acomete pacientes na segunda década de vida, 
sendo mais freqüente nas extremidades, no tronco 
e períneo, particulamente acometendo mais o ante-
braço e a mão36. Histopatologicamente, apresenta-se 
como múltiplos “ninhos” de células arredondadas 
basofílicas, separadas por septos fibrovasculares, 
lembrando a estrutura alveolar pulmonar. Em al-
guns casos, o rabdomiossarcoma alveolar apresenta 
celularidade aumentada, sem padrão alveolar carac-
terístico. Esses tumores são denominados variantes 
“sólidas” do subtipo alveolar. A análise citogenética 
dessa variante revela a característica translocação 
t(2;13) (q37;q14) em 80% dos casos22. 

Rabdomiossarcoma de Células 
Fusiformes

É uma variante rara do rabdomiossarcoma 
embrionário que ocorre, principalmente, no trato FIGURA 124.1.3 
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urogenital e na órbita de crianças. Acomete o sexo 
masculino seis vezes mais que o sexo feminino. His-
topatologicamente é caracterizado por proliferação 
fascicular de células fusiformes com citoplasma 
eosinofílico, que se assemelham a células muscu-
lares lisas. Possui o melhor prognóstico de todas as 
variantes do rabdomiossarcoma37.

Rabdomiossarcoma Botrióide
Representa 5% dos casos35. Caracteriza-se por 

sua localização submucosa e seu crescimento po-
lipóide e/ou multinodular. Os órgãos ocos do trato 
urogenital são os locais mais comuns para o seu 
aparecimento22. Histopatologicamente, é composto 
por células fusiformes primitivas e rabdomioblas-
to, distribuídos em uma matriz mixóide. Nas áreas 
subepiteliais o tumor é mais celular, formando a 
característica faixa cambial de Nicholson.

Rabdomiossarcoma Pleomórfico
É uma variante rara do rabdomiossarcoma (1% 

dos casos) que tende a ocorrer nas extremidades 
de indivíduos acima de 30 anos de idade35,38. His-
topatologicamente é muito semelhante à variante 
estoriforme/pleomórfica do fibro-histiocitoma 
maligno, exceto por apresentar diferenciação rab-
domioblástica. Em muitos casos, o uso de técnicas 
imunoistoquímicas e a microscopia eletrônica são 
importantes para o diagnóstico correto dessa varian-
te. A análise imunoistoquímica mostra positividade 
para desmina, actina músculo-específica e mio-
globina, nesta ordem, de acordo com a progressão 
de diferenciação dos rabdomioblastos. Em outras 
palavras, os tumores mais indiferenciados tendem 
a ser positivos somente para desmina, enquanto a 
positividade para mioglobina ocorre somente em 
tumores mais diferenciados. 

Além disso, outro marcador que vem sendo uti-
lizado para o diagnóstico do rabdomiossarcoma é o 
Myo-D1. O prognóstico depende de vários fatores, 
dentre os quais podemos citar: idade, localização, 
tamanho, subtipo histológico, estágio e ressecabili-
dade. Um melhor prognóstico tem sido associado a 
pacientes jovens, tumores de menos de 5 cm, varian-
tes embrionária, botrióide e de células fusiformes. 
Prognóstico mais reservado tem sido associado a 
pacientes adultos, tumores com mais de 5 cm, va-
riantes alveolar e pleomórfica. Atualmente, com o 
uso de tratamentos mais modernos e que combinam 
cirurgia, quimioterapia e radioterapia, sobrevidas de 
60% a 80% em 3 anos para a variante embrionária 
têm sido alcançadas. Entretanto, a sobrevida em 
5 anos para a variante alveolar está em torno de 
10% a 20% devido à freqüente presença de doença 

metastática linfonodal ou pulmonar no momento 
do diagnóstico. O rabdomiossarcoma pleomórfico 
apresenta um prognóstico bastante reservado, e me-
tástases, principalmente para os pulmões e cérebro, 
ocorrem precocemente38.

O diagnóstico do rabdomiossarcoma no adulto 
é estabelecido por biópsia, antes de ser iniciado o 
tratamento. A extensão anatômica da lesão é deter-
minada por um cuidadoso exame físico, combinado 
com estudos de imagem, que podem ser feitos pela 
ressonância nuclear magnética ou pela tomografia 
computadorizada.

O tratamento do rabdomiossarcoma é prima-
riamente cirúrgico, com margens tridimensionais 
adequadas e a cirurgia com preservação do membro 
deve ser o principal objetivo. Na pesquisa realizada 
pelo Colégio Americano de Cirurgiões, apenas 10 
a 12% dos sarcomas de partes moles necessitam de 
amputação. Margens menores do que as desejadas ou 
ressecções histologicamente marginais são indica-
ções para radioterapia adjuvante, seja por braquite-
rapia, teleterapia, ou combinadas, particularmente 
em rabdomiossarcomas de alto grau. 

A quimioterapia adjuvante ainda não foi con-
firmada como benéfica em termos de controle 
local ou sobrevida para qualquer sarcoma de partes 
moles em adultos, incluindo o rabdomiossarcoma. 
A diferença de resposta com a quimioterapia entre 
adultos e crianças com rabdomiossarcomas é des-
conhecida.

Sarcoma Epitelióide
Sarcoma epitelióide é um tipo raro de sarcoma 

de partes moles, correspondendo a menos 1% de 
todos os subtipos. Na série publicada pelo Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Center, foram relatados 18 
casos em 2.600 (0,7%) sarcomas de partes moles39. 
Sarcoma epitelióide tem predisposição para jovens 
do sexo masculino e acomete pricipalmente as ex-
tremidades dos membros superiores, podendo aco-
meter outros locais como períneo, pênis e vulva40. 
Este subtipo de sarcoma raramente envolve a cabeça 
e o pescoço. A maioria dos tumores se apresenta 
como um nódulo palpável nas partes moles ou no 
subcutâneo, e raramente é protuberante. 

A avaliação microscópica revela arranjo nodular 
das células neoplásicas de aspecto epitelióide com 
degeneração central e necrose. A invasão vascular é 
rara. As células neoplásicas são ovais ou poligonais 
e grandes, semelhantes às do rabdomiossarcoma. As 
células fusiformes lembram fibrossarcoma ou fibro-
histiocitoma maligno. Usualmente se observam 
células epitelióides e fusiformes que se misturam. 
O diagnóstico é realizado com base em caracterís-
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ticas histopatológicas e imunoistoquímicas para 
marcadores epiteliais. No entanto, com freqüência 
é difícil diferenciá-lo de granuloma benigno, carci-
noma espinocelular pouco diferenciado, melanoma 
amelanótico, sarcoma de células claras e sinovios-
sarcoma40.

O sarcoma epitelióide apresenta alta taxa de re-
corrência local após a ressecção. Em duas pequenas 
séries, do Memorial Sloan-Kettering Cancer Cen-
ter41 e do Massachusetts General Hospital, a falha 
local foi de 50%. Neste, a amputação foi necessária 
para controle local, em 50% dos casos. A abordagem 
deve ser a ressecção ampla com margens, sempre que 
o procedimento for factível e a amputação puder ser 
empregada em alguns casos. 

A tendência de metástase para linfonodos regio-
nais foi descrita previamente, porém o tratamento a 
ser empregado permanece incerto. Na série publica-
da por Callister e cols.42, a recidiva nodal foi de 19% 
em 10 anos, similar aos dados relatados na literatura 
de 23 a 44%. Nesta série, apenas um dos quatro 
pacientes com recidiva local permaneceu livre de 
metástase à distância, sugerindo que a recidiva nodal 
representa um componente de doença disseminada, 
e não apenas um evento locorregional.

De acordo com dados da literatura, o uso rotineiro 
de radioterapia profilática nas cadeias de drenagem 
linfática não tem benefício e pode resultar em injus-
tificável morbidade em curto e longo prazos. Uma 
estratégia alternativa que pode ser incorporada é o 
mapeamento linfático com a biópsia do linfonodo 
sentinela para selecionar aqueles pacientes que 
podem se beneficiar de uma terapia sistêmica mais 
precoce.

Metástase à distância tem sido relatada em 45% 
dos pacientes com sarcoma epitelióide. Elas aco-
metem com maior freqüência os pulmões. Quando 
a doença metastática está presente, o prognóstico 
piora, e a sobrevida pós-metástase é de 8 meses. 
Embora não encontremos na literatura trabalhos 
com boa qualidade sobre a quimiossensibilidade 
dos tipos específicos de sarcomas de partes moles, 
esta tem sido empregada em alguns centros, como 
no Royal Marsden Hospital. 

A sobrevida e os fatores prognósticos são difíceis 
de serem determinados neste tipo de sarcoma de 
partes moles. A razão para isto é que a raridade desta 
doença tem obrigado os autores das maiores séries 
a rever retrospectivamente arquivos de patologia e 
bancos de dados de sarcoma epitelióide, bem como 
incluir casos anteriores a 1970. 

A sobrevida global tem sido relatada entre 58% e 
100%, na literatura revisada por Bos e cols.43, tendo 

eles relatado uma série que evidenciou sobrevida 
de 70% em 5 anos. Em uma série mais recente, a 
sobrevida global em 5 anos foi de 66%. Em suma, o 
sarcoma epitelióide é um subtipo raro de sarcoma de 
partes moles, tem um comportamento clínico atípi-
co comparado com os outros sarcomas de alto grau 
e incide predominantemente sobre extremidades 
de pacientes jovens, principalmente dos membros 
superiores; pode-se apresentar como doença multi-
focal, possui alta taxa de recidiva local e metástase 
para linfonodo regional (Figuras 124.1.4 e 124.1.5)..

FIGURA 124.1.5 – Sarcoma epitelióde do 5o pododáctilo.

FIGURA 124.1.4 – Sarcoma epitelióde do 2o quirodáctilo.

ESTADIAMENTO

Devido à raridade dos sarcomas de partes moles, à 
variedade anatômica dessas lesões e à presença de 
mais de 30 subtipos histológicos com diversos graus 
histopatológicos, é difícil estabelecer um sistema 
funcional que possa estadiar de maneira acurada 
todas as formas dessas lesões. Uma revisão recente 
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do estadiamento da American Joint Committee on 
Cancer (AJCC) e da Internatinal Union Against 
Cancer (UICC) é o sistema de estadiamento mais 
utilizado para sarcomas de partes moles. Todos sub-
tipos são incluídos, exceto dermatofibrossarcoma 
protuberans. Quatro graus histológicos distintos 
são reconhecidos, variando de bem diferenciado 
até indiferenciado.

O sistema AJCC/UICC é designado para o esta-
diamento de tumores de extremidade, tronco, cabeça 
e pescoço e retroperitônio. Contudo, não é utilizado 
para sarcomas do trato gastrintestinal.

A maior limitação do atual sistema de estadia-
mento é a não-consideração à localização anatômica 
dos sarcomas de partes moles. A localização anatô-
mica, entretanto, é um importante determinante 
do resultado. Pacientes com localização retroperi-
toneal, de cabeça e pescoço e visceral têm um pior 
prognóstico, quando comparados com tumores de 
extremidades. 

Grau Histopatológico
É um dos fatores de prognóstico mais importante 

disponível para determinar tempo livre de doença e 
a taxa de sobrevida global. Os achados patológicos 
que definem o grau são a celularidade, a diferencia-
ção, o pleomorfismo, a necrose e o número de mito-
ses4. O grau tumoral tem sido demonstrado como 
fator preditor do desenvolvimento de metástases 
na ordem de 5 a 10% em lesões de baixo grau, 25 a 
30% em lesões de grau intermediário e 50 a 60% em 
lesões de alto grau4.

Tamanho Tumoral
O tamanho do tumor na apresentação inicial é 

um dos mais importantes determinantes do resul-
tado. Os sarcomas são classicamente divididos em 
dois grupos com base no tamanho: lesão T1 (menor 
ou igual a 5 cm) ou lesão T2 (maior que 5 cm)4. O 
estadiamento da AJCC de 2002 define com mais 
acurácia o efeito do tamanho tumoral no prognós-
tico, de acordo com a localização superficial ou 
profunda4. 

Metástase Linfonodal
Metástase para linfonodo é rara, menos de 5% dos 

sarcomas de partes moles dão metástase para linfo-
nodos. No estadiamento da AJCC de 2002 (Tabelas 
124.1.1 e 124.1.2), a doença nodal é classificada como 
estádio IV, o que corresponde a um prognóstico ruim4. 
Alguns poucos subtipos histológicos, tais como o sar-
coma epitelióide, o rabdomiossarcoma, os sarcomas 

Tabela 124.1.1

ESTADIAMENTO TNM DE SARCOMAS DE 
PARTES MOLES (2002) 

T: Tumor primário 

 T0: Sem evidência de tumor primário 

 T1: Tumor ≤ 5 cm

  T1a: Tumor superficial*

  T1b: Tumor profundo*

 T2: Tumor > 5 cm

  T2a: Tumor superficial* 

  T2b: Tumor profundo*

N: Linfonodos regionais

 N0: Ausência de linfonodos regionais comprometidos 

 N1: Metástase para linfonodos regionais

M: Metástase à distância

 M0: Ausência de metástase à distância

 M1: Metástase à distância

G: Grau histopatológico

* O tumor superficial é localizado exclusivamente acima da fáscia 
superficial, sem invasão desta.
 O tumor profundo é localizado abaixo ou superficialmente à 
fáscia, com invasão desta. 
 Os sarcomas de retroperitônio, mediastinais e pélvicos são 
classificados como tumores profundos.

Tabela 124.1.2

TNM – com duas graduações 

 • Sistema com três graduações 

 • Sistema com quatro graduações

   – baixo grau, grau 1, grau 1

   – grau 2

   – alto grau, grau 2, grau 3 

   – grau 3 grau 4 

Estadiamento por grupo:

 • Estadiamento Ia T1a N0 M0 baixo grau

   – T1b N0 M0 baixo grau 

 • Estadiamento Ib T2a N0 M0 baixo grau

   – T2b N0 M0 baixo grau 

 • Estadiamento IIa T1a N0 M0 alto grau

   – T1b N0 M0 alto grau

 • Estadiamento IIb T2a N0 M0 alto grau

 • Estadiamento III T2b N0 M0 alto grau

 • Estadiamento IV qualquer T N1 M0 qualquer grau

   – qualquer T qualquer N M1 qualquer grau
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de células claras e o angiossarcoma possuem uma 
incidência maior de envolvimento nodal.

Metástase à Distância
Metástase à distância ocorre mais freqüente-

mente no pulmão. Alguns pacientes selecionados 
com metástase pulmonar podem ter sobrevida 
longa após ressecção e quimioterapia4. Outros sítios 
potenciais de metástase incluem ossos, cérebro e 
fígado4.

TRATAMENTO

Tumor Primário

Cirurgia
A ressecção cirúrgica do tumor primário con-

tinua a ser a principal forma de tratamento do 
sarcoma de partes moles. No passado, a amputação 
do membro acometido pelo sarcoma era a regra. 
Nos últimos 20 anos, com o emprego do tratamento 
multimodal com uso de rádio e quimioterapia, o tra-
tamento conservador com preservação do membro 
tem sido aplicado em mais de 90% dos pacientes. A 
maioria dos cirurgiões considera a invasão vascu-
lar, neural e do osso como indicação relativa para a 
amputação. Ressecção em bloco de osso e vaso com 
interposição de próteses pode ser realizada, porém é 
procedimento com morbidade elevada44-46.

A ressecção do tumor primário deve ser realizada 
de acordo com os preceitos da cirurgia oncológica, 
com ressecção do tumor em monobloco, com mar-
gens tridimensionais e tecido normal envolvendo 
a lesão47. A cirurgia marginal com dissecção do 
tumor junto à pseudocápsula (enucleação) está 
relacionada com uma taxa de recidiva local de 33 
a 63%, comparada com uma taxa de recidiva de 
10 a 31% quando é realizada a ressecção local com 
margens tridimensionais. Até a presente data não 
foram realizados trabalhos randomizados para es-
tabelecer qual a margem adequada para a ressecção 
dos sarcomas de partes moles. Sempre que possível, 
uma ressecção alargada deve ser tentada, com tecido 
normal ao redor do tumor, sendo 2 cm uma margem 
arbitrária. Em alguns tumores nos quais estruturas 
neurovasculares estão muito próximas, todo esforço 
deve ser feito para preservá-las, sendo a ressecção 
marginal realizada junto dos tecidos perineurais e 
perivasculares, com o objetivo maior de preservação 
do membro48.

Como a maioria dos sarcomas de partes moles 
do adulto raramente dá metástases para linfono-
dos regionais, a linfadenectomia regional não está 

indicada. Embora alguns subtipos de sarcomas, 
como o sarcoma epitelióide, angiossarcoma e o rab-
domiossarcoma embrionário, tenham uma elevada 
incidência de metástase para linfonodos regionais, 
sendo portanto mandatório o exame cuidadoso 
destas cadeias linfonodais à procura de metástases. 
A linfadenectomia regional curativa, oferece uma 
sobrevida de 34%, portanto nos raros pacientes com 
sarcoma de partes moles e metástases linfáticas 
regionais e sem evidência de metástase à distância, 
a linfadenectomia regional terapêutica deve ser 
realizada49.

Cirurgia Isolada

Embora a maioria dos pacientes com sarcomas 
de partes moles de extremidades deva ser tratada 
com radioterapia pré e/ou pós-operatória, trabalhos 
recentes têm demonstrado que em alguns casos 
selecionados de pacientes com tumores pequenos e 
de baixo grau com margens cirúrgicas adequadas, 
esta abordagem não é necessária. Rydholm e cols. 
têm relatado suas experiências com 70 pacientes 
portadores de sarcomas de partes moles de extre-
midades no subcutâneo ou intramuscular, tratados 
com cirurgia alargada e avaliação microscópica 
das margens cirúrgicas. Eles obtiveram margens 
cirúrgicas microscópicas livres em 32 dos 40 casos 
localizados no subcutâneo e 24 dos 30 com locali-
zação intramuscular. Os 56 pacientes com margens 
microscópicas livres não foram tratados com ra-
dioterapia no pós-operatório, e apenas quatro (7%) 
desenvolveram recidiva local. Outros trabalhos 
semelhantes foram realizados em vários centros, 
com resultados similares. Estes dados suportam a 
hipótese de que alguns pacientes selecionados com 
sarcomas de partes moles pequenos, de baixo grau 
e com margens microscópicas livres, possam ser 
tratados apenas com cirurgia50.

Radioterapia
Durante muitos anos a radioterapia foi consi-

derada uma modalidade terapêutica ineficaz para 
pacientes com sarcomas de partes moles, chamados 
até então de tumores radiorresistentes. Um estudo 
prospectivo randomizado, realizado pelo Instituto 
Nacional de Câncer dos EUA, estabeleceu que o 
acréscimo da radioterapia à cirurgia conservadora 
produziu um controle local e uma sobrevida similar 
à dos que realizaram amputação. A radioterapia po-
de ser realizada no pré-operatório, no pós-operatório, 
no intra-operatório ou pela braquiterapia, porém 
nenhum estudo randomizado tem sido realizado 
para comparar estes métodos51,52.
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Quimioterapia Adjuvante
Em crianças e adolescentes portadores de sar-

comas de Ewing e osterossarcomas, a associação 
de quimioterapia ao tratamento multidisciplinar 
apresentou resultados satisfatórios, com aumento 
significativo nas taxas de sobrevida para estas 
doenças. No entanto, o papel da quimioterapia ad-
juvante no tratamento dos sarcomas de partes moles 
permanece controverso. Estudos prospectivos en-
volvendo um único braço de tratamento adjuvante 
com quimioterapia sugerem que o uso de quimio-
terapia adjuvante pós-operatória é traduzido em 
aumento da sobrevida, mas estudos randomizados 
com grupos-controle não recebendo quimioterapia 
adjuvante não confirmam esses dados53,54.

A doxorrubicina é a droga mais ativa para o 
tratamento dos sarcomas de partes moles, com uma 
resposta global de cerca de 26% quando utilizada 
como droga isolada55. 

Recidiva Local
A recidiva local ocorre em aproximadamente 

33% dos pacientes portadores de sarcomas de partes 
moles de extremidades. Permanece não esclarecido 
se a recidiva local contribui para a doença metastá-
tica à distância e se diminui a sobrevida, embora os 
pacientes com recidiva local possuam uma taxa de 
sobrevida global pior que os pacientes que mantêm 
um controle local da doença. A presença de margens 
microscópicas positivas aumenta a taxa de recidi-
va local, mas não piora a taxa de sobrevida global. 
Vários estudos têm demonstrado que pacientes 
que apresentam recidiva local isolada podem ser 
tratados com nova ressecção cirúrgica associada à 
radioterapia adjuvante. Em uma análise retrospec-
tiva de 39 pacientes com recidiva local de sarcoma 
de partes moles, Singer e cols. evidenciaram que de 
21 pacientes com recidiva local isolada, 14 (67%) fo-
ram tratados com sucesso com uma nova ressecção 
alargada. A recidiva local isolada deve ser tratada 
radicalmente com excisão alargada (amputação se 
for necessário), complementada com radioterapia 
adjuvante56.

Doença Metastática
A principal causa de morte dos pacientes com 

sarcoma de partes moles é a metástase à distância. 
Nos pacientes com sarcoma de alto grau, a incidên-
cia de metástase à distância é de 40%, enquanto nos 
pacientes com lesão de baixo grau é de 5%. O local 
mais comum de metástase é o pulmão, e 50% são me-

tástases pulmonares isoladas. Além das pulmonares, 
as metástases hepáticas também são passíveis de 
indicação cirúrgica com ganho na sobrevida. Nos pa-
cientes em que a condição física permitir a cirurgia, 
e a ressecção das metástases for factível, a cirurgia 
deve ser realizada se não houver doença metastática 
disseminada. A ressecção completa das lesões pode 
resultar numa sobrevida de 15 a 30% em 5 anos. O 
intervalo livre de doença e o número de metástases 
têm impacto no prognóstico. Pacientes com intervalo 
livre de doença superior a 12 meses e com número de 
metástases inferior a quatro têm melhor prognóstico 
após a ressecção das metástases57.

PROGNÓSTICO

Os principais fatores prognósticos relacionados 
aos sarcomas de partes moles são o grau de diferen-
ciação histológica do tumor primário, o seu tamanho 
e a presença ou ausência de metástase. O grau de 
diferenciação histológica é fator prognóstico im-
portante e baseia-se no número de mitoses, celulari-
dade, presença de necrose, diferenciação e conteúdo 
estromal. Existem vários sistemas de graduação, e 
todos devem ser considerados como categorias do 
espectro histológico. Para definição do tratamento, 
a classificação pode ser simplificada como de baixo 
ou alto grau. Lesões de baixo grau são tidas como de 
baixo risco para metástase (< 15%), e lesões de alto 
grau têm alto risco de metástases (> 50%). 

O tamanho é outro fator importante para o prog-
nóstico dos pacientes com sarcoma de partes moles, 
tendo as lesões de grandes dimensões maior índice 
de recidiva local. Outros fatores adicionais incluem 
a localização do tumor primário, sua profundidade, 
doença recorrente na apresentação e margens cirúr-
gicas macro ou microscópicas comprometidas58.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER 
DESTE CAPÍTULO

• O mais importante é não ignorar as lesões subcu-
tâneas, mesmo que pequenas, que abaúlam a pele, 
especialmente se tiverem consistência endurecida, 
aderência à derme ou aos planos profundos, sinais 
flogísticos ou evolução rápida em seu tamanho. 

• Os sarcomas subcutâneos e cutâneos, embora 
infrequentes, existem e são de bom prognóstico 
quando identificados e tratados adequada e pre-
cocemente.
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