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RESUMO: Os autores apresentam um estudo retrospectivo de 13
anos com seis casos de tumores pré-sacros, sendo cinco do sexo fe-
minino e um do masculino. A idade média foi de 40,8 anos, com
extremos de 32 a 72 anos. A queixa freqüente (cinco casos) foi de
tumor perineal ou sacral. Quatro eram lesões císticas e duas sóli-
das. Duas das lesões císticas tinham fístula, com perda de secreção
purulenta, sendo uma para a região sacra e outra para o reto infe-
rior. O toque retal fez o diagnóstico em cinco pacientes e a fistu-
lografia mostrou a cavidade cística não tocada. A ultra-sonografia
e a tomografia computadorizada, quando utilizadas, forneceram
dados do caráter sólido ou cístico, do tamanho e das relações topo-
gráficas do tumor. Em dois casos realizou-se a biópsia pré-opera-
tória. Cinco tumores foram ressecados por via posterior e um por
via combinada através de uma amputação abdômino-perineal. Os
diagnósticos histológicos foram: cisto mucossecretor (cisto ente-
rógeno), cisto epidermóide, cisto inflamatório crônico, lipossarcoma
mixóide, leiomiossarcoma. A lesão cística fistulizada para o reto não
teve diagnóstico histológico por lise da peça. Esta paciente, contu-
do, tem acompanhamento de sete anos e oito meses sem recidiva. O
cisto inflamatório terminal e os outros dois cistos tiveram seguimento
de dois anos e 1,5 ano sem recidiva. O paciente com lipossarcoma
mixóide faleceu após quatro meses da cirurgia devido à dissemina-
ção metastática e o paciente com leiomiossarcoma veio a falecer após
dois meses devido à septicemia por necrose intestinal operada.
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