
Instituto Nacional de Câncer — Serviço de Radio terapia — RJ — 3rasil 
Este estudo visa avaliar o papel da radioterapia na profilaxia do quelóide. 
Foram analisados 200 pacientes tratados profilaticamente pelas irradiações, no perío
do de 1985 a 1987. 
Os dados abordados foram: história familiar; história pessoal; sintomas mais comu-

mente apresentados; causa primária; local do quelóide. Quando o quelóide apareceu 
em uma cicatriz cirúrgica, procuramos avaliar o tipo desta, bem como o tempo livre 
entre a data da cirurgia e o surgimento do quelóide. Foram analisados a dose e tem
po de tratamento pelas irradiações, a energia empregada e o tempo decorrido entre a 
cirurgia e o início da radioterapia. 
Os critérios adotados para avaliação do resultado cosmético foram os seguintes: 
Excelente (++++), bom (+++), melhorado (++), falha (+>. 
As conclusões obtidas serão apresentadas posteriormente. 
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SARCOMAS DE ÚTERO: ESTUDO DE 22 CASOS 
Canary, P. C. V.; Valente, M. do S. S. 
Instituto Nacional de Câncer — Serviço de Radioterapia - RJ — Brasil. 
No período de fevereiro de 1982 a abril de 1987 (5 anos e 2 meses) foram matri
culados no Instituto Nacional de Câncer 31 pacientes portadoras desta patologia, das 
quais 22 são analisadas no presente estudo. A idade variou entre 35 e 85 anos, com a 
média de 59 anos, e a mediana em 61 anos. Sangramento transvaginal foi encontrado 
em 100% das pts (22/22). Em 50% dos casos (11/22) a patologia revelou tumor 
mülleriano e em 41% (09/22), em leiomiossarcoma. Noventa e cinco por cento dos 
casos (21/22) foram submetidos à histerectomia e destas, 57% (12/21) receberam 
radioterapia pós-operatória. A única paciente não operada recebeu tratamento ex
clusivo pelas irradiações. 0 estadiamento foi obtido baseando-se no tamanho do tu
mor na peça cirúrgica, sendo 45% (10/22) 5 cm de diâmetro, 32% (07/22) 5 cm e 
e 23% (5/22) sem informações. O seguimento mediano foi de 27 meses e neste pe
ríodo observou-se 32% (7/22) de recidiva local e 18% (4/22) com recaída à distância. 
Noventa e um por cento (20/22) dos pacientes foram à resposta completa. O interva
lo livre de doença mediano foi 24 meses e a sobrevida global mediana 30 meses. Ape
sar de não ter sido observado no presente estudo nenhuma diferença estatisticamen
te significativa na sobrevida dos diferentes grupos de pacientes, parece haver uma ten
dência para melhor prognóstico nos casos de tumores de pequeno volume e com his-
tologia favorável. 
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TUMORES DA FOSSA POSTERIOR - REVISÃO DE 38 PACIENTES 
Pinei, M. I. S.; Campos, L. S. de; Mendes, M. C. R.; Vieira, F. R. 
Instituto Nacional de Câncer — Serviço de Radioterapia - RJ - Brasil 
Uma revisão de 38 pacientes (pts), com tumores da fossa posterior, tratados entre 
1961 e 1985 foi realizada, no Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, Brasil. 
Eram 22 pts do sexo masculino e 16 do feminino, com a idade variando de 10 meses 
a 36 anos, e a idade mediana de 8 anos. O seguimento mediano foi de 28,5 meses. 
Vinte e um pts tiveram diagnóstico histopatológico de meduloblastoma, oito ptsde 


