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Sarcoma da veia cava inferior (VCI) representa 2% de todos os 
leiomiossarcomas. É um tumor mesenquimal, com prognóstico ruim 
no qual 50% dos pacientes submetidos ao tratamento de ressecção 
cirúrgica apresentam recidiva. Predomina em mulheres em torno de 
60 anos, sendo o segmento mais afetado entre as veias hepáticas e 
renais (segmento II). A ressecção cirúrgica R0 em monobloco é o 
único tratamento com potencial curativo. 

Introdução 

R.M.B, 73 anos, sexo feminino, apresentou desconforto abdominal, 
com evolução crônica e progressiva sem irradiação e outros sintomas. 
Foi submetida a Ressonância Magnética do abdome obtendo o 
seguinte resultado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Biópsia realizada por ecoendoscopia revelou histologia e imuno-
histoquímica compatíveis com leiomiossarcoma. Exames para 
estadiamento demonstraram doença localizada sem evidência de 
metástase à distância.  
Foi submetida à cirurgia videolaparoscópica para ressecção de 
leiomiossarcoma da VCI. 

Relato de Caso 

Relatamos um caso raro de sarcoma de VCI tratado por cirurgia 
minimamente invasiva, um dos primeiros casos relatado na 
literatura mundial realizado por essa técnica.Procedimento que 
pode gerar grandes benefícios para os pacientes, e que se 
mostrou oncológicamente factível e segura.  
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Ressonância de abdome sugere lesão primária de veia cava inferior: lesão 
expansiva com realce exuberante e heterogêneo pelo contraste, localizado no 
retroperitôneo, sem plano de clivagem com a veia cava inferior, localizada entre 
as veias renais e a bifurcação das ilíacas (segmento I). Desloca anteriormente a 
cabeça do pâncreas e arco duodenal e mantem contato, sem invasão, com  a 
aorta. 
 

Aspecto intraoperatório: lesão em veia cava inferior. Isolamento da veia 
cava infra e supra tumoral. Dissecção e liberação interaorto-tumoral. 

Peça anatômica  

Foi realizada a ressecção R0 da neoplasia e ligadura da VCI com 
grampeador vascular laparoscópico (carga bege). A cirurgia levou 
aproximadamente 160 minutos, sem complicação intraoperatória.  
Foi optado pela equipe da cirurgia oncológica e cirurgia vascular 
pela não reconstrução da VCI devido a idade da paciente e 
intensa rede de veias colaterais. 
A histologia e imuno-histoquímica foram positivos para desmina e 
actina do músculo liso.O diagnóstico foi compatível com 
leiomiossarcoma grau I de 4cm, originário da parede da VCI com 
extensão endofítica e margens macro e microscópicas negativas. 

Apresentou 30 meses de sobrevida livre de doença quando 
diagnosticou recidiva hepática e pulmonar. Atualmente, 55 
meses após a cirurgia,a paciente encontra-se em quimioterapia 
paliativa,assintomática e sem complicações da ressecção da VCI 
como linfedema ou trombose venosa profunda 
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