R E V I S T A
Figure 4 - TC de Pelve pos-neoadjuvancia TC pelve que evidenciava massa linfonodal
a direita invadindo veias femoral superficial e profunda a direita, cordão
inguinal e presença de linfonodos ilíacos aumentados.
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Editorial
“Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você
veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo”
Martin Luther King

Wilson Busato Junior
Presidente da CET

Talvez uma das coisas que nos diferencie dos animais seja o fato de que
podemos escolher e programar aquilo que desejamos ou necessitamos
aprender. Não aprendemos só o essencial para viver, mas optamos em
aprender o que nos agrada, nos dá prazer, nos torna importantes e superiores à outros humanos. Algumas vezes nos dedicamos a aprender
algo que é a soma de tudo isso, somos urologistas e famintos pelo conhecimento. Dentre todas as suas belezas e mistérios, o conhecimento
tem um que é particularmente irresistível: ele se apresenta por degraus,
por etapas. Não podemos adquirir um conhecimento lá adiante sem ter
vencido as etapas anteriores, sob pena de se tornar uma mera quimera.
A residência médica é uma das principais etapas no processo de aquisição de conhecimento, talvez o momento de maior ascensão da escalada do conhecimento. Desde o início da residência amadurecemos e nos
tornamos atores principais da saúde urológica brasileira. Precisamos e
devemos continuar sempre aprendendo, sabendo interpretar relatórios
e estudos médicos e, preferivelmente, escrevendo-os ao invés de apenas lê-los. Muitos residentes têm grandes dificuldades, num país pobre
e ignorante como o nosso, em redigir textos científicos e estruturar um
ensaio clínico, e assim tenderão a manter nosso isolamento científico
apartados do mundo civilizado produtor de resposta médicas.
A SBU através da Comissão de Ensino e Treinamento apresenta a RECET,
uma revista eletrônica que será disponibilizada para residentes de todo o
mundo não só publicarem seus manuscritos, mas também aprenderem
a publicar. A revista dispõe de revisores-tutores que irão auxiliar, quando
necessário, o processo de elaboração e publicação dos residentes.
É um grande avanço na formação urológica e o brilho e sucesso da RECET
será determinando por aqueles que em breve olharão de cima da escada
tendo orgulho de ter escalado todos os degraus de uma vida.
2

Vol. 3 (1): 3-5 | 2016

REVISTA ELETRÔNICA DA COMISSÃO DE ENSINO E TREINAMANTO DA SBU

Como me inserir no
mercado de trabalho?
Modelos de atuação

Modelos de trabalho:
COOPERATIVA
por Marcelo de Queiroz Cerqueira

Esta coluna da RECET tem o objetivo de auxiliar o residente na sua inserção ao mercado de trabalho,
munindo-o de informação que antecipe a crítica e favoreça o amadurecimento quanto aos modelos
existentes atualmente no mercado. Entrevistaremos alguns urologistas do país para trazer as suas
experiências e visões críticas sobre os modelos que adotaram.

C

om o aperfeiçoamento e disseminação das técnicas de
cirurgia minimamente invasiva em Urologia, em especial a endourologia e laparoscopia, o treinamento do
urologista, antes feito em dois anos, tornou-se notoriamente insuficiente para a formação adequada do urologista. Desde 2006
os programas de residência em Urologia (PRUs) passaram a ter
duração de 3 anos. Esta mudança permitiu ao jovem Urologista
o refinamento do seu treinamento além da chamada “Urologia
Geral”. Consequentemente, novas portas se abririam em mercados outrora saturados. Uma nova geração de Urologistas estava pronta para se inserir no mercado de trabalho com estas
“novidades”, tão logo findada a residência médica, agregando
novos conceitos, técnicas e valores, sem a necessidade de um
período extra para incrementar sua formação.
Mas concluída a formação, surgem questionamentos
que afligem a extensa maioria dos recém-egressos: Como me
inserir no mercado de trabalho como urologista? Como garantir
minha remuneração sem a bolsa do PRU? Como ingressar e militar na medicina privada? Como os pacientes chegarão a mim?
Como faço para atender pacientes por um determinado convênio? Vale a pena ser incorporado a uma equipe ou desenvolvo

o meu trabalho de maneira individual? Conseguirei realizar
um número mínimo de cirurgias para manter as habilidades
que adquiri durante a residência? Poderei manter alguma
atividade científica? E o SUS? Se fizéssemos uma enquete
entre os colegas que já se encontram no mercado, esperaríamos obter uma variação muito grande nas respostas destas e de tantas outras questões. Mas, sem dúvida, o cenário
do local onde residirá o urologista será o determinante nas
escolhas. A tendência natural é a adaptação aos modelos
de trabalho já disponíveis na região.
Atualmente observa-se uma corrida nacional para
formação de cooperativas de especialidades médicas. O
Conselho Federal de Medicina (CFM) já reconhece as cooperativas de especialidade como movimento legítimo da
classe médica e sinaliza que o cooperativismo é o caminho para a valorização profissional. Num formato adequado, uma Cooperativa se torna um grande atrativo ao jovem
urologista, pois pode agregar valores como nenhuma outra
forma de trabalho médico. Somar a experiência dos urologistas que estão há mais tempo no mercado à disponibilidade e preparo das novas gerações, trabalhando juntos em
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busca de melhores condições do exercício da especialidade,
em todas as esferas, é o que objetivam as cooperativas de
maneira geral.
Neste número, convidamos o Dr. Fábio Sepúlveda,
Urologista da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, membro
da equipe de Urologia do Hospital Cardiopulmonar da Bahia,
especialista em cirurgias laparoscópicas e endourologia para
abordar este modelo. O Dr. Fábio Sepúlveda foi presidente da
COOPERURO – Cooperativa de Urologistas da Bahia no biênio
2014-2015.
RECET: Em que se constitui uma Cooperativa de
Urologistas, quais os seus objetivos e o que é necessário
para se filiar?
Dr. Fábio Sepúlveda: Uma Cooperativa de Urologistas, como qualquer Cooperativa de especialidade médica, é
uma congregação de especialistas, que tem como objetivo
comum buscar eficiência nas suas relações de trabalho, o
que inclui a valorização profissional. Buscar honorários dignos
para as atividades realizadas e garantir as condições e insumos mínimos necessários para a realização de determinados
procedimentos são alguns dos pleitos básicos das cooperativas. Outros objetivos são estimular o cooperado ao uso racional dos recursos, visando diminuir o impacto financeiro dos
custos com saúde, promover o aperfeiçoamento de maneira
contínua e aproximar os especialistas da sociedade. A filiação
a qualquer cooperativa segue uma legislação nacional específica, sendo a adesão voluntária e livre um dos preceitos. Para
ingressar, basta que o especialista em Urologia preencha uma
ficha de adesão e pague uma taxa de ingresso.
RECET: Em quais situações uma Cooperativa pode
auxiliar um Urologista iniciando no mercado de trabalho?
Dr. Fábio Sepúlveda: A Cooperativa é o cenário de
trabalho atual mais adequado ao especialista recém egresso que deseja trabalhar na medicina suplementar. Uma vez
cooperado, o urologista terá acesso a todos os contratos celebrados entre a Cooperativa e as operadoras de saúde, sendo
possível atender consultas, realizar exames complementares
e operar os pacientes oriundos dessas operadoras. Algumas
cooperativas inclusive dedicam atenção especial aos cooperados mais novos e investem na sua capacitação para uma rápida adaptação ao modelo de trabalho. Para se ter um exemplo,
a Cooperativa pode orientar desde a maneira mais adequada
da solicitação de uma cirurgia até auxiliá-lo na construção e
ou gestão do seu consultório privado.

RECET: O Urologista pode fazer parte da Cooperativa e simultaneamente exercer sua especialidade em
outro âmbito privado ou mesmo em serviços públicos ou
de ensino?
Dr. Fábio Sepúlveda: Claro que sim! O formato de
trabalho numa Cooperativa não exige do Cooperado a exclusividade. Ele poderá exercer livremente sua atividade, seja
como funcionário público, prestador de serviço a hospitais ou
clínicas e mesmo no seu consultório privado.
RECET: Mas isso de certa forma não cria uma competição pelos mesmo espaços do mercado?
Dr. Fábio Sepúlveda: Não! As Cooperativas tem batalhado para garantir a dignidade profissional. O médico é livre
para o seu exercício profissional e espera-se que ele não se
submeta a condições indignas de trabalho. Um dos grandes
desafios na implementação de uma Cooperativa de Urologia é
conscientizar os colegas de que alguns formatos de trabalho
são ruins se comparados ao oferecido ou pleiteado pela Cooperativa. O que se espera de todos os urologistas, mesmo os
não cooperados, é esta reflexão.
RECET: Conte-nos um pouco da sua experiência
na implantação do modelo da Cooperativa de Urologistas
na Bahia. Quais foram as dificuldades enfrentadas e qual o
cenário atual.
Dr. Fábio Sepúlveda: A COOPERURO – Cooperativa
de Urologistas da Bahia já existia desde 2002, mas não exercia atividades de maneira plena e abrangente. Em 2014 um
novo grupo, formado por urologistas mais jovens e com experiência em gestão, assumiu a diretoria. Contratamos profissionais renomados das áreas contábil e jurídica para assessoria e trocamos experiências com Cooperativas de Urologia de
outros estados que já tinham mais tempo de atividade (Espírito
Santo, Pernambuco) e de outras Cooperativas de especialidade já consolidadas no Estado, em especial a de Anestesiologia
da Bahia. Foi preciso muito diálogo e a certeza da adesão dos
principais grupos de Urologia do Estado a proposta de trabalho para que déssemos os primeiros passos. Iniciamos uma
cruzada para contato com as mais diversas operadoras para
credenciamento na nova proposta de trabalho apresentada
pela Cooperativa. Avançamos muito em algumas negociações
e por outras não fomos nem recebidos. Pautamos a nossa estratégia no diálogo e pleiteamos valores e condições adequadas ao
cenário econômico atual. As operadoras reconhecem e nos valorizam por isso. Mesmo sem a celebração de contratos formais,
tem sido possível a realização de cirurgias sem o desgaste da
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intervenção judicial. Hoje dispomos de sede própria, funcionários contratados e um quadro de 86 cooperados. Apesar da
satisfação geral dos colegas, ainda temos muito o que buscar.
Temos uma situação financeira estável com a receita obtida
dos procedimentos realizados e das mensalidades pagas pelos cooperados. A gestão austera permite que os custos da
cooperativa sejam mínimos e que o cooperado receba mais
pela sua produção.
RECET: Como o Sr. vê o futuro desse modelo de
mercado de trabalho?
Dr. Fábio Sepúlveda: Vou dividir as impressões que
tenho desse cenário a curto e médio prazo. A curto prazo, imagino que apenas uma adesão maciça dos especialistas consolidará o modelo das Cooperativas de especialidade médica
como formato de trabalho na medicina suplementar. Espera-se de todos os urologistas, em especial os mais novos, que
busquem sempre informação, reflexão e participação ativa na

formatação deste modelo. Alerto os mais jovens que atentem
a qualquer proposta para atendimento exclusivo a determinadas operadoras, pois esta tem sido uma retórica utilizada para
minar a consolidação das Cooperativas. A aproximação com
as Sociedades de Especialidade também é fundamental para a
ampla divulgação deste formato. A nossa SBU já saiu na frente
e no último Congresso Brasileiro de Urologia no Rio de Janeiro,
uma das sessões mais concorridas tinha como tema o cooperativismo médico. A médio prazo, com o acesso universal
dos especialistas a Cooperativa, imagino que o mercado como
um todo será modificado. Não se observará mais a espera
demasiada longa para atendimento da população, que estará
livre para escolher o especialista que desejar, e não apenas
o que a operadora disponibiliza. O mercado se redistribuirá
e critérios como capacitação adequada e bom atendimento
serão determinantes do sucesso individual. Que a meritocracia
seja o estímulo para os novos urologistas se dedicarem ainda
mais e para os mais antigos nunca deixarem de se reciclar!

Marcelo de Queiroz Cerqueira
Membro Titular da SBU
Médico do Serviço de Urologia,
Instituto CARDIOPULMONAR da Bahia
Diretor-Presidente da COOPERURO-BA
Biênio 2016-2017
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fELLOWS:

qUAIS OS TIPOS?

A residência é
só o começo
Ainda tenho fôlego para um
Fellow em laparoscopia?
por Bruno Santos Benigno

o

mundo mudou, e com ele a medicina. Nas ultimas
décadas assistimos aos grandes avanços científicos
e tecnológicos em todas as áreas do conhecimento
humano, respondendo muitas questões e gerando novas perguntas.
O processo de formação médica tem a árdua missão
de acompanhar o ritmo das mudanças e continuar produzindo
profissionais preparados para a prática da profissão.
Em algumas especialidades, como a urologia, o conhecimento teórico deve caminhar de mãos dadas como desenvolvimento de habilidades cirúrgicas e a familiarização com
uma ampla variedade de equipamentos e novas tecnologias
integradas.
Por definição, os programas de residência médica devem ampliar e consolidar os conhecimentos adquiridos na graduação, além de capacitar o médico para exercer sua atividade
como especialista. Na urologia essa tarefa é complexa e depende da interação entre estrutura, disponibilidade de materiais e
equipamentos, assim como um programa de ensino estruturado
e eficiente.
O tempo total de residência médica mínimo para se
tornar urologista é de 5 anos e ao final, muitos se sentem prontos e seguros, outros tem um sentimento de “preciso melhorar
para ser competitivo”. Decidir por fazer um fellow e dedicar mais
1 ou 2 anos em formação não é uma tarefa fácil.

O ultimo “choque de gerações” que ocorreu em
nossa especialidade foi devido à maior familiaridade e disponibilidade de técnicas de endourologia. No inicio, restrita
a grandes centros e a grupos com maior disponibilidade de
recursos.
Com o passar das ultimas 2 décadas, foram amplamente difundidas e aplicadas nos programas de residência medica em todo o país, tornando-se de grande familiaridade ao jovem urologista.
Hoje, se questiona qual o modelo de treinamento
necessário para atingir proficiência em técnicas avanças de
laparoscopia.
Nos últimos anos, houve uma clara disseminação
de técnicas cirúrgicas minimamente invasivas. A cirurgia
robótica ganhou mais notoriedade e em muitos países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, já é realidade durante a residência médica. No Brasil, ainda está restrita à
grandes centros e representa custos de implantação expressivos e numero limitado de cirurgiões com ampla experiência. Certamente passará por um longo processo até sua
incorporação à pratica clinica em centros de médio porte e
em programas de residência médica.
A necessidade em difundir as técnicas laparoscópicas permitiram o surgimento de núcleos de treinamento
pelo país, principalmente vinculados à pratica de um uro-
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logista com ampla experiência no campo ou em um cenário
acadêmico, com pouco foco em suprir à demanda de mercado. Boa parte dessas iniciativas consistem em cursos de
curta duração, com custos que por vezes limitam seu acesso
durante a residência médica.
Fica claro que há uma grande demanda em oferecer na
prática clínica tratamentos minimamente invasivos como a laparoscopia. Para tal, os programas de educação continuada - Urological Clinical Fellowship - modalidade de treinamento importada
dos EUA e criada pelo Dr. Willet Whitmore Jr. na década de 70 vem ganhando cada vez mais interesse entre jovens urologistas.
A noção de “perder” mais um ano em formação pode
ser uma barreira inicial para aqueles ainda em dúvida sobre
qual caminho seguir. Minha resposta simples e direta é: Você
terá todo este tempo de volta ao encurtar em muitos anos sua
curva de aprendizado. Parece uma troca justa?
Nas próximas linhas compartilho minha experiência ao fazer um clinical fellowship em uro-oncologia e laparoscopia no Brasil.
Em maio de 2013, no ultimo ano da residência de urologia, recebi um convite para iniciar no ano seguinte um research
fellow nos EUA - modalidade na qual o aluno se dedica apenas
à pesquisa. As condições oferecidas e possibilidades de crescimento pessoal e proﬁssional eram muito atrativas. Deveria ﬁcar
fora do país por 18 meses no mínimo. Aceitei o convite e comecei os trâmites burocráticos para solicitar o visto adequado.

Em setembro do mesmo ano, fui levado a permanecer no Brasil por motivos familiares. Na mesma época, participei de um curso teórico-prático de curta duração, promovido pelo Núcleo de Urologia do Hospital AC Camargo Cancer
Center, quando tomei conhecimento do programa de treinamento em Uro-oncologia e laparoscopia que deveria iniciar no
ano seguinte. Fiz a prova e fui aprovado.
Escolher entre um centro Americano, com possibilidade de pesquisa científica me parecia a melhor escolha
inicialmente. Do outro lado, uma instituição com tradição em
formação de cirurgiões oncológicos, com grande peso em
pesquisa nacional e iniciando um programa de treinamento
urológico avançado que ainda não havia sido testado por outros. Noites difíceis pensando qual seria a melhor escolha!
Tenho a clareza que os dois caminhos seriam ótimas opções. Entretanto, a escolha por um programa extremamente prático, com a possibilidade de contato diário com
laparoscopistas experientes e uma grande exposição à casos
complexos, definitivamente me deram a segurança necessária para conduzir meus próprios casos atualmente.
Assim, estou certo que os programas de clinical
fellowship nacionais oferecem
excelente oportunidade de amadurecimento técnico
e representam o caminho mais rápido pela curva de aprendizado em laparoscopia ao jovem urologista.

Bruno Santos Benigno
Membro Titular da SBU
Membro da CET
Titular do Núcleo de Urologia do Hospital AC
Camargo Câncer Center - SP
Mestre em Oncologia pela Fundação
Antonio Prudente – SP
CRM: 126.265
E-mail: brunobenigno.urologia@gmail.com
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MEU CONSULTÓRIO?

Prontuário Eletrônico
um ponto sem retorno
por Rodrigo Krebs

HISTÓRICO DO PRONTUÁRIO MÉDICO

sua biblioteca. No final da década de 1880 iniciou-se uma
preocupação legal com os registros médicos, uma vez que
companhias de seguros começaram a solicitá-los em casos
de má prática médica para fins de pagamentos de apólices [6]. Ainda nesta época o prontuário era considerado
anotações do médico e não pertencente ao paciente. Em
1898, há então a criação do prontuário como conhecemos
hoje, sendo fonte de anotações da equipe médica, ficando
na maioria das vezes fixado ao leito do paciente e se tornou
um documento oficial do hospital. De forma similar no final
do século XIX o professor Walter Cannon do Massachusetts
General Hospital utilizou modelos de coleta de depoimentos
da Escola de Direito de Harvard e os aplicou na Escola de
Medicina [4]. Neste momento foi introduzido aos registros
médicos secções como: histórico familiar, hábitos do paciente, doenças prévias, exame físico, exames laboratoriais,
evolução diária e notas de progresso e instruções e orientações após a alta.
Em 1907, com inovações no cuidado médico
Henry S. Plummer (St Mary’s Hospital da Mayo Clinic) criou
a forma de prontuário onde cada novo paciente ganhava
um número no seu arquivo e em novos internamentos as
anotações voltavam a serem feitas neste mesmo arquivo.
Em 1916, o Presbyterian Hospital em Nova Iorque cria a
primeira unidade de arquivo médico e em 1918 o Colégio
Americano de Cirurgiões lança um programa que requer dos
hospitais arquivos médicos onde constem nota de admissão

a

s primeiras evoluções médicas sugiram na Antiguidade
através de anotações de caso com objetivo didático em
primitivas escolas médicas. Um exemplo clássico é um
relato de caso em papiro sobre uma cirurgia realizada no Egito Antigo em 1600 A. C [1]. Outra grande influência na forma
como a informação médica é coletada no Ocidente, tem suas
bases em Hipócrates de Cos (460-370 A. C.) e na escola hipocrática por ele fundada [2]. Durante o período medieval tanto os
textos hipocráticos quanto textos gregos foram traduzidos para
o árabe e influenciaram importantes médicos islâmicos como
Razi (860-932) os quais ajudaram a aperfeiçoar as históricas
com proposta didática [3].
No século XVII com o Iluminismo, o estudo da ciência
natural, incluindo anatomia humana, desde a observação até a
dissecção, permitiram um grande impulso a medicina. Estimulando a coleta sistemática das histórias dos pacientes tanto para
aspectos didáticos quanto para correlações entre os achados
clínicos dos pacientes [4]. No meio do século XVIII, em ambos
os lados do Atlântico, já era rotina entre os médico as anotações
detalhadas das histórias, exames físicos, sinais e sintomas dos
pacientes. Em 1793, o New York Hospital já havia instituído
um precursor do prontuário médico, registrando a admissão e
a alta dos pacientes que utilizavam a instituição [5]. Em 1808,
o mesmo New York Hospital iniciou a cópia de relatos de casos
a partir das anotações dos médicos e compilou em volumes na
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e alta, a qual seria utilizada para identificar a qualidade dos
atendimentos [6]. Na Europa, os governos tiveram importante
papel no desenvolvimento dos prontuários médicos, uma vez
que a adoção precoce de um sistema de saúde público requeria
coleta sistemática dos dados para organização orçamentária.
A partir da II Guerra Mundial a medicina iniciou um salto,
reﬂetindo em abertura de novos hospitais e novas faculdades de
medicina e isso impulsionou o aperfeiçoamento e a complexidade
do prontuário médico, o qual passa também a ser adotado em
clínicas e consultórios. Por volta da década de 1960 o prontuário
se consolida como forma legal de inserção dos dados e passou a
ser adotado em tribunais de justiça como forma de fonte de informações em processos médicos [7].
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
Em 2011, cerca de 50% dos prontuários nos Estados Unidos já estavam em forma eletrônica, mas o ritmo de
crescimento estava abaixo do esperado [7]. Embora ao lado da
forma eletrônica estivessem claras vantagens como: melhor
busca dos dados, menos espaço de armazenamento e dados
mais legíveis havia um nível de ceticismo maior do que o encontrado em outras áreas como engenharia e direito. Nesta
mesma época uma revisão sistemática da literatura mostrou
que 50% dos estudos mostravam um impacto positivo do uso
do prontuário eletrônico, frente a outros 50% que acham o
impacto negativo ou sem impacto [8]. As principais críticas se
centraram no fato de que os sistemas eram demasiado complexos, não intuitivos, ficavam “fora do ar” com frequência,
não apresentavam uma interface amigável, o tempo de inserção das informações era maior do que no prontuário de papel
(reduzindo o tempo de contato com o paciente) e não havia
uma interação adequada das informações multidisciplinares
(dificuldade para consultar exames laboratoriais, evoluções
da enfermagem ou avaliações de outras especialidades). Dito
isso, Gillum cita algumas lições que começaram a ser aprendidas; 1) os médicos não devem permitir que o avanço tecnológico (neste caso preenchimento do prontuário) não interfira
na relação médico-paciente, mantendo a continuidade da assistência e que o paciente é centro da consulta, não o computador; 2) o médico entenda que o progresso na implementação
do prontuário eletrônico é lento, mas contínuo e deve acreditar
com impacto positivo dessa tecnologia; 3) a habilidade para
capturar e utilizar a imensa quantidade de informações deve
ser amigável para o médico e isso deve ser um critério importante no momento da escolha de um sistema; 4) os médicos
devem esperar que a incorporação dessas tecnologias será

cada vez maior, mudando paradigmas organizacionais e de
privacidade e mecanismos de proteção dos dados devem ser
fundamentais neste processo; 5) as aplicações didáticas tanto
no meio acadêmico como fora dele podem ser utilizadas como
importantes ferramentas de identiﬁcação de problemas e deve ser
incentivado ao médico a usar os sistemas neste contexto; 6) que
haja por parte dos desenvolvedores uma constante parceria com
os médicos para o aperfeiçoamento dos sistemas, bem como um
barateamento destes para que ocorra uma maior capilarização,
principalmente em países mais pobres [3].
tabela-1: Vantagens e desvantagens do uso do prontuário eletrônico.

Vantagens

desvantagens

Agilidade no
atendimento

Sistema fora do ar

Facilidade para
pesquisas coletivas

Custo

Facilidade de leitura

Desumanização

Fácil acesso às
informações

Necessidade de treinamento

Segurança

Sigilo

Disponibilidade

PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NO BRASIL
No Brasil, o Conselho Federal de Medicina (CFM)
através da Resolução No. 1638/2002 define o que é o prontuário médico e torna obrigatória a criação da Comissão de
Revisão de Prontuários nas Instituições de saúde. E através
de uma ação conjunta entre o CFM e da Sociedade Brasileira
de Informática em Saúde (SBIS) iniciou-se a regulamentação
tanto do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) quanto do
Registro Eletrônico de Saúde (RES), este último permitindo o
armazenamento e compartilhamento seguro das informações
do paciente. A partir desta parceria criou-se um processo de
Certificação de Sistema de Registro Eletrônico em Saúde, implantando requisitos obrigatórios e seguindo a legislação para
documentos eletrônicos, reforçando a obrigatoriedade do uso
de certificação digital para validade ética e jurídica de um
prontuário eletrônico do paciente. O certificado digital é um
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arquivo de computador que identifica uma pessoa física ou
jurídica no universo digital. Através deste instrumento é possível validar uma assinatura realizada em documentos eletrônicos. É importante enfatizar que para um prontuário sem
papel, totalmente digital, é obrigatório o uso de certificação
digital para assinatura dos prontuários. Em 2001, foi instituído o chamado ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileiras), instrumento esse que garante a autenticidade e
a integridade dos documentos através de criptografia assimétrica. E no Brasil, para que um documento eletrônico possa
ter validade jurídica, ética e legal, deve-se necessariamente
assiná-lo utilizando um certificado digital padrão ICP-Brasil.
Diversas empresas emitem certificados digitais para os indivíduos, entre elas: Caixa Econômica Federal, Certisign, Serasa,
Correios e Serpro.
Em conjunto a isso, o Conselho Federal de Medicina
elaborou a Resolução CFM No. 1821/2007 que regulamenta
o uso e armazenamento das informações digitais dos prontuários e para estar aderente a ela é necessário a certificação
digital padrão ICP-Brasil [9].

informações, uma vez que o médico pode consultar de sua
casa ou mesmo de seu tablet ou celular as informações do
paciente. Mas também cria novos desafios aos desenvolvedores, uma vez que fragiliza o sigilo das informações, reforçando ao médico o cuidado extremo na consulta ao PEP por
dispositivos móveis (Tabela-2).
O FUTURO
Uma das novas formas de utilização do PEP se direciona para o próprio paciente como o agente portador real das informações, ou seja, o paciente terá posse de suas próprias informações, por algum dispositivo portátil (espécie de “pen-drive”)
ou mesmo de informações criptografadas no seu telefone celular. Ao chegar em um consultório/clínica/hospital que apresente
os certiﬁcados digitais necessários, essas informações poderão
ser decodiﬁcadas, consultadas e atualizadas. Assim, um paciente que consultou com um cardiologista em Manaus e que uma
semana depois esteja em São Paulo e sofre um infarto poderia
ter seu histórico decodiﬁcado, permitindo acesso a informações

tabela-2: Comparativo entre prontuário físico e prontuário na nuvem.

Acesso remoto

Físico

nuvem

Geralmente não, necessita ter um
servidor próprio

Sim

Não

Sim

R$ 39 a 99,00/mês

R$ gratuito*-R$49,00/mês

Sim

Sim

Depende de proteção do computador
servidor

Auditado pela empresa fornecedora
do prontuário

Sim

Sim

Dependência de conexão à internet
Custo
Backup dos dados
Segurança do dados
Carregamento imagens

FORMAS DE SISTEMAS DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DE
PACIENTE (PEP)
As primeiras formas de PEP restringiam-se a servidores locais seja em hospitais, clínicas ou consultórios. Com
a evolução e propagação da internet surgem diversas empresas que oferecem o PEP em servidores remotos na “nuvem”.
Isso oferece por um lado mais comodidade, agilidade nas

importantes sobre medicamentos, alergias, procedimento e exames facilitando e agilizando o seu atendimento.
É inegável o que o avanço tecnológico tem feito num
processo criado há mais de 4.000 anos e que nos últimos 200
anos tinha permanecido praticamente imutável. Nos próximos
anos, podemos esperar mais revoluções nesta área, que hoje é
foco central do aprimoramento tecnológico, mas jamais deixará de
ser a arte médica de construir as histórias dos pacientes.
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RElatoS de casos

Lesão de pênis e macroglobulinemia
de Waldenstrom
Antonio Carlos Heider Mariotti (1), Paula Andreia Martins Carrilho (1),
Ravisio Israel dos Santos Junior (1), Oscar Rubini Avila (1)

Resumo
A macroglobulinemia de Waldenstrom (MW) é um linfoma
linfoplasmocitário de baixo grau com uma produção monoclonal de imunoglobuilina IgM. Tem uma incidência global de
2.5/milhões de casos/ano. A idade média de diagnóstico é 63

(1) Departamento de Urologia Hospital Regional de Presidente
Prudente, São Paulo, Brasil.

anos. As manifestações clínicas são hepatomegalia (20%),
linfadenopatia (15%) e esplenomegalia (15%). Manifestações cutâneas são raras e incompreendidas. Dois diferentes
tipos de lesões cutâneas são descritas: não-específica e específica, que podem revelar a doença ou surgir durante o curso da mesma. Descrevemos pela primeira vez na literatura,
um homem que iniciou o quadro clínico da MW com lesões

Palavras chaves:
Lesão do pênis,
Macroglobulinemia de
Waldenstrom, pele.

cutâneas ulcerosas inespecíficas em pênis.

Introdução
Lesões cutâneas genitais representam sinais clínicos que remetem a diversos diagnósticos diferenciais. Entre alguns
exemplos: doenças sexualmente transmissíveis (sífilis, cancro, donovanose), escabioses, traumas, Síndrome de Fournier e outras.
As lesões de grandes proporções com aspecto ulcerativo, necrótico, indolor de aparecimento incidioso que não remete
a diagnósticos mais prevalentes, são de grande valia e necessidade que seja feita a investigação complementar com biópsia e
exames de laboratoriais.
Portanto, o objetivo é relatar pela primeira vez na literatura, um caso de MW diagnosticado e tratado em nosso serviço,
que evidenciou apresentação atípica, sendo sua primeira manifestação uma lesão genital.
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rELAto dE CASo
Paciente, masculino, 52 anos, branco, solteiro, ajudante geral, compareceu ao serviço de emergencia do HRPP
(Hospital Regional de Presidente Prudente) com queixa de
aparecimento de lesão peniana há três meses associado á
fraqueza e hiporexia de piora gradual. Ao ser questionado
sobre demais queixas, antecedentes pessoais e familiares
negou quaisquer outras alterações. Ao exame físico notou-se
lesão ulcerada com bordas irregulares, profunda, áreas de
necrose umida e não secretora localizada na região dorsal do
pênis junto á base (Figura-1).
Observaram-se também máculas avermelhadas difusas por toda pele em diversas regiões do corpo e manchas
hipercromicas em membros inferiores.
Os exames laboratoriais estão dispostos na (Tabela-1).
Ultrassonografia de abdome total com hepatoesplenomeglia homogênea. Cultura de biópsia de pele positiva
para Proteus mirabilis.
Anatomo-patológico imuno-histoquímico da biópsia
de pele mostrando neoplasia linfóide. O painel imuno-histoquímico compreendeu os seguintes marcadores: antígeno
leucocitário comum (LCA – marcador de linfócitos) positivo,

CD5 (LEU-1 – marcador de linfócitos T) positivo focal, CD10/
CALLA Ab-2 (common acute lymphoblastic leukemia antigen
- 56C6 - marcador de progenitores linfóides e neutrófilos)
positivo focal, CD20 (L26 – marcador de linfócito B) negativo,
CD43 (DF-T1 – marcador de linfócitos T) positivo e CD45RO
T-CELL (UCHL1 – marcador de linfócito T): positivo, compatível com Linfoma de células T. (Figura-2)
Contudo, foram aventadas hipóteses diagnósticas de
mieloma múltiplo, plasmocitose e Macroglobulinemia de Waldenstrom. Realizado biópsia de medula óssea que mostrou inﬁltrado medular intersticial por pequenos linfócitos e plasmócitos
bem diferenciados cujo estudo imuno-histoquímico considerou a
hipótese de Macroglobulinemia de Waldenstrom.
O paciente foi então submetido a tratamento com
Clorambucil na dose de três comprimidos diários. Apresentou
evolução ao tratamento com melhora dos sintomas, porém
sem regressão da lesão peniana, e teve como única complicação hemorragia de retina leve sem repercussões importantes, recebendo alta hospitalar.
Retornou ao hospital três dias após alta, com quadro
de cefaléia holocraniana intensa. Com nova hipótese diagnóstica de acidente vascular encefálico hemorrágico, foi submetido á
tomograﬁa de crânio com resultado negativo. Optado por coleta

Figura 1 - Lesão peniana do paciente relatado.

RE.CET | 13

LESÃO DE PÊNIS E MACROGLOBULINEMIA WALDENSTROM

tabela 1: Exames laboratoriais do paciente relatado.

Exames

Valores

Eritrócitos

3,37 milhões/mm3

Hemoglobina (Hb)

9,32g/dl

Hematócrito (Ht)

30,30%

Plaquetas

48.000/mm3

FTA-ABS

negativo

VDRL

negativo

Sorologia para Chagas

negativo

Hepatite B

negativo

Hepatite C

negativo

Anti HIV 1 e HIV 2

negativo

Urocultura

negativa

Velocidade de hemossedimentação (VHS)
116mm/h
Glicose

76mg/dl

Proteínas totais

15,99g/dl

Albumina

2,05g/dl

Globulinas

13,94g/dl

Eletroforese com
proteínas totais

6,5g/dl e presença de pico
monoclonal na interface
de beta e glamaglobulinas

de líquor para continuação da investigação, o qual apresentou
leucócitos 318mm3, glicose 76mg/dl, proteínas 31mg/dl, Cloretos 362mg/dl e presença de leveduras. Cultura positiva para
Cryptococcus sp. ao método de tinta da China.
Com diagnóstico de Neurocryptococose foi introduzido Anfotericina B. Não respondendo ao tratamento e de rápida piora clinica, evoluiu a óbito.
dISCuSSão
As doenças dermatológicas associadas a gamopatias monoclonais são clinicamente heterogêneas e podem

ser divididos em quatro grupos com distintos mecanismos
patogenéticos. A) Específica infiltrativa, incluindo distúrbios
primários e secundários cutâneos plasmocitários e infiltração
linfocutânea da Doença de Waldenstrom. B) Doenças de pele
devido à deposição de imunoglobulina monoclonal (proteína
M), incluindo macroglobulinemia com amiloidose cutânea,
deposição de cadeias leves da doença de Randall, espículas
foliculares do nariz, e crioglobulinemia. C) doenças de pele
associadas com gamopatias monoclonais, incluindo altamente associado (>50%), fracamente associados (50%) ou anedótica. D) miscelania (não especificas) [1].
No grupo das gamopatias monoclonais com específica infiltração das células em proliferação monoclonal, destaca-se a Macroglobulinemia de Waldestrom.
Inicialmente descrita em 1944, a Macroglobulinemia
de Waldenstrom é uma doença linfoproliferativa rara e crônica, de etiologia ainda desconhecida. Com uma pequena predominância para o sexo masculino, geralmente atinge pessoas
na sexta ou sétima década de vida [2,3]. Tem uma incidência
global de cerca de 3 por um milhão de pessoas por ano, representando cerca de 1% a 2% dos cânceres hematológicos [3,4].
Sua característica biológica é o pico de IgM monoclonal produzido por proliferação neoplásica de linfócitos e plasmócitos na
medula óssea, linfonodos e baço [2]. Seu diagnostico pode ser
feito apartir da associação de linfocitose monoclonal medular B
e imunoglobulina serica IgM – k em taxas superiores a 5g/l. Na
prática, uma superfície com imunofenótipo CD5 IgM-positivos,
CD10 negativo, CD19 positivo, CD20 positivo e CD23 negativo,
em associação com um padrão não paratrabecular de inﬁltração
é diagnóstico de Macroglobulinemia de Waldestrom.
Manifestações cutâneas são raras aparecendo em
apenas 5% dos casos e podem ser atribuídas a diversos fatores como infiltração tumoral ou por proteína de soro monoclonal, circulação ou depositos de IgM [4]. Dentres os diversos
fatores, destacam-se duas manifestação principais: pápulas
de estocagem de IgM ligadas ao depósito dérmico de IgM e
o infiltrado linfoplasmocitário dérmico [5]. As manifestações
cutâneas podem aparecer no início da doença,quando o diagnóstico é confirmado e a doença tratada. As lesões cutâneas
não-específicas são polimórficas podendo se apresentar como
urticária, púrpura, úlceras ou coloração arroxeada dos dedos
do pé, dedos, lóbulos da orelha e menos comum em tronco
e membros. Mucosa bucal também pode constituir área de
comprometimento [3]. Não há correlação entre o aparecimento de manifestações cutâneas e dos níveis sanguíneos de IgM
ou a atividade da doença, alem de não estarem correlacionados com prognóstico reservado [3].
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Figura 2 - Painel Imuno-histoquímico.

kappa

Cd138
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Apenas 15 casos com apresentações cutâneas são descritos na literatura, sendo geralmente lesões com aspecto eritematoso nódulo-papular violáceo entre a derme e hipoderme ou placas
marrom avermelhada raramente ulceradas [6]. Além de rara, apresentação clínica do paciente em questão era ulcerada com inﬁltração de todas as camadas da derme, com áreas de necrose e áreas
ricamente vascularizadas.
Histologicamente as lesões de pele associadas a MW
monstram um denso e difuso inﬁltrado intersticial, perivascular
ou perianexial da população monoclonal de linfoplasmocitaria
de células B na derme reticular. Algumas das células podem
ser binucleadas e contém inclusões intranucleares PAS (ácido
periódico de Schiff) positiva e o estudo imunohistoquímico pode
mostrar IgM intracelular ou extracelular [4].
A biópsia de pele pode revelar separação subepidérmicas e técnicas de imunoﬂuorescência demonstram depósitos
de IgM ao longo da membrana basal que poderia ser responsável pela formação de bolhas, ulcerações e outras manifestações
cutâneas atípicas.
O tratamento é reservado exclusivamente para pacientes sintomáticos, as principais opções terapêuticas incluem agentes alquilantes, análogos de nucleosídeos e rituximab. As lesões

cutaneas podem ser abordadas com radioterapia local desde que
sejam os únicos sinais da doença.
Lesões cutâneas genitais representam sinais clínicos que
remetem a diversos diagnósticos diferenciais. Entre alguns exemplos doenças sexualmente (siﬁlis, cancro, donovanose), escabioses,
traumas, Síndrome de Fournier e outras. Lesões de grandes proporções com aspecto ulcerativo, necrótico, indolor e de aparecimento
incidioso, que não remetem a diagnósticos mais prevalentes, são
de grande valia e têm necessidade de investigação complementar
com biópsia e exames de laboratoriais. Em nosso caso, relatamos
um paciente com apresentações atípicas cutâneas, idade incomum
de uma rara doença, a macroglobulinemia de Waldestrom.
ConCLuSão
Descrevemos o caso de um paciente jovem com lesão
cutanea atipica de localização não usual em base do pênis, o
qual remeteu ao diagnóstico de Macroglobulinemia de Waldestrom. Determinando assim, o primeiro caso descrito na literatura
e acrescentando por tanto mais um diagnóstico diferencial de
lesões genitais e reaﬁrmando o importante papel da biópsia em
lesões genitais suspeitas.
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relatoS de casos

Quimioterapia neoadjuvante para
câncer de pênis localmente avançado
Matheus Miranda Paiva (1), Rodrigo Donalisio da Silva (2), Gustavo Fiedler (1),
Luiz Felipe Lopes (1), Ariovaldo Santana da Rocha Filho (3), Valter José
Fernandes Muler (1), Fernando J. Kim (2,4)

Resumo
Introdução: O câncer de pênis tem incidência de 8,3/100.000
habitantes. Tumores localmente avançados e avançados são
encontrados em aproximadamente 18,72% dos casos e seu
tratamento é um desafio devido a agressividade do tratamento
cirúrgico. Metástases linfonodais são o principal fator prognóstico. A quimioterapia tem indicação consolidada no tratamento
paliativo da doença metastática e pode ter um papel no tratamento neoadjuvante para doença localmente avançada, mas
ainda está em debate na literatura urológica.

(1) Departamento de Urologia do
Hospital Federal dos Servidores do
Estado - RJ; (2) Division of Urologia
Denver Health Medical CenterDenver - CO; (3) Departamento de
Patologia Clínica do Hospital Federal
dos Servidores do Estado – RJ; (4)
Division of Urology, University of
Colorado Denver - Denver - CO

Objetivo: Relatar um caso de carcinoma escamoso de penis localmente avançado de pênis que foi submetido a tratamento
neoadjuvante e operatório definitivo através de penectomia

Palavras chaves:

parcial com linfadenectomia inguinal ampliada.
Relato do caso: Homem, 51 anos, lesão ulcero-vegetante na
glande peniana com diagnóstico histológico por biópsia de car-

Cancer geniturinário, Neoplasias
Urogenitais, pénis, câncer de pênis

cinoma epidermóide moderadamente diferenciado, infiltrante,
ulcerado e com linfonodos inguinais à direita. Indicado inicialmente neoadjuvância com Taxol, Cisplatina,
Ifosfamida, apresentando toxicidade o que levou a suspensão do tratamento. Tomografia evidenciava
linfonodomegalia inguinal a direita invadindo vasos femorais, cordão inguinal, além de linfonodomegalia
em cadeias ilíacas. Optado então pela penectomia parcial, linfadenectomia inguinal bilateral e pélvica
com ressecção em bloco das veias femoral superficial e profunda direita, testículo direito, cordão espermático direito e parte da parede abdominal com necessidade de reconstrução com retalho miocutâneo do
17
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músculo tensor da fáscia lata. Durante o seguimento apresentou recidiva inguinal direita com sepse por
infecção local, óbito 3 meses após a cirurgia.
Discussão: A sociedade Europeia de Urologia recomenda quimioterapia neoadjuvante no câncer peniano em pacientes com tumores não ressecáveis ou recorrentes em metástases linfonodais, devendo ser
realizada com vinblastina, bleomicina e metrotrexate, porem com grau de recomendação C, baseada em
alguns pequenos estudos com resultados favoráveis nos pacientes submetidos a quimioterapia neoadjuvante.
Conclusão: A quimioterapia tem indicação no tratamento paliativo da doença metastática e pode ter um
papel no tratamento neoadjuvante para doença localmente avançada, apesar de alguns pequenos estudos mostrarem resultados satisfatórios da neoadjuvância ainda não existem estudos prospectivos e randomizados nem nível de evidencia suficiente para indicar a neoadjuvância de rotina para esta neoplasia.

Introdução

O câncer de pênis tem incidência variável de acordo
com a localização geográfica e alguns fatores parecem apresentar um papel importante na gênese deste tumor, como
presença de fimose, HPV, lesões pré-malignas, tabagismo e
zoofilia [1, 2]. Estima-se que no Brasil a incidência de câncer
de pênis seja 8.3 por 100.000 habitantes e de acordo com
um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Urologia as
regiões Norte e Nordeste seriam responsáveis por 53% dos
casos [1, 2]. Tumores localmente avançados e avançados são
encontrados em aproximadamente 18,72%2 dos casos e o
tratamento destas lesões se tornam um desafio ao urologista
devido a agressividade do tratamento cirúrgico.
O tratamento de escolha para o tumor primário e a
penectomia que pode ser parcial se durante o tratamento cirúrgico ficar evidente que a margem não será comprometida
(variando de 10mm para tumores grau I e II e 15mm para tumores grau III) ou total em caso de grandes lesões [1]. Devido
a grande mutilação o impacto psicossocial desta cirurgia tem-se tentado tratamentos alternativos a cirurgia (radioterapia
e braquiterapia) e terapia neoadjuvante com o intuito de se
preservar a função do pênis.
Metástases linfonodais são consideradas o principal fator
prognostico nos pacientes com carcinoma peniano e o tratamento
dos linfonodos regionais ainda e fonte de discussão na literatura [3].
A quimioterapia tem indicação no tratamento paliativo da doença metastática e pode ter um papel no tratamento

neoadjuvante para doença localmente avancada [4]. Alguns
guidelines como o da Sociedade Europeia de Urologia, Projeto Diretrizes da Associação Medica Brasileira (elaborado pela
Sociedade Brasileira de Urologia) apresentam recomendações
para realização de quimioterapia neoadjuvante em doença localmente avancada [3].
rELAto do CASo
Paciente masculino, 51 anos, natural da Paraíba e
procedente do Rio de Janeiro, encaminhado para consulta ambulatorial na urologia devido a lesão peniana vegetante indolor
há 8 anos, com piora há 4 meses e emagrecimento no período.
Ao exame apresentava-se com lesão ulcero-vegetante acometendo toda a glande peniana e presença de linfonodos inguinais
palpáveis a direita, aderidos a planos profundos (Figura 1). Submetido a biopsia incisional da lesão foi diagnosticado carcinoma
epidermóide moderadamente diferenciado de pênis, inﬁltrativo e
ulcerado. Proposto inicialmente ao paciente penectomia parcial
com linfadenectomia inguinal bilateral o paciente não retornou às
consultas por um período de 3 meses. Em seu retorno, paciente apresentava aumento da lesão peniana e ulceração da lesão
inguinal direita. (Figura 2). Realizado TC pelve que evidenciava
massa linfonodal inguinal múltipla direita. Devido a grande extensão linfonodal ulcerada e massa peniana optou-se por realizar
quimioterapia neoadjuvante com 4 ciclos de Taxol, Cisplatina e
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Figure 1 - Lesão peniana com linfonodomegalia inguinal direita.

Ifosfamida, que devido a toxicidade acabou ocorrendo em intervalos irregulares. Frente a pobre resposta interrompeu-se o tratamento e indicado procedimento cirúrgico de resgate. Durante
preparo pré-operatório o paciente fora internado em outro hospital por 45 dias com diagnóstico de miíase em lesão metastática
inguinal direita, no retorno, apresentava aumento da lesão peniana e grande lesão exoﬁtica e ulcerada em região inguinal direita
(Figura 3), realizada TC pelve que evidenciava massa linfonodal
a direita invadindo veias femoral superﬁcial e profunda a direita
e cordão inguinal e presença de linfonodos ilíacos aumentados
(Figura 4), indicado tratamento cirúrgico.
Submetido à penectomia parcial (Figura 5) com linfadenectomia inguinal direita e pélvica com ressecção em bloco
das veias femoral superﬁcial e profunda a direita, testículo direito,
cordão espermático direito e parte da parede abdominal (Figuras
6, 7, 8 e 9) com necessidade de reconstrução com retalho miocutâneo do músculo tensor da fáscia lata (Figuras 10, 11 e 12).
Realizada linfadenectomia inguinal esquerda 1 mês após devido
tempo operatório prolongado.
Anatomopatológico da cirurgia: pênis com carcinoma
escamoso pouco diferenciado e ulcerado, embolo neoplásico
e invasão perineural, margens livres; Linfonodos ilíacos direito
livres de neoplasia; Veia femoral direita e borda da veia femoral

Figure 2 - Aumento da lesão peniana e ulceração da lesão inguinal direita.

Figure 1 ‐ Lesão peniana com linfonodomegalia inguinal direita.

Figure 2 ‐ Aumento da lesão penian
na e ulceração
o da lesão ing
guinal direita.

RE.CET | 19

QUIMIOTERAPIA NEOADJUVANTE PARA CÂNCER DE PÊNIS LOCALMENTE AVANÇADO

direita com carcinoma pouco diferenciado com invasão vascular;
Lesão inguinal direita (em bloco) com carcinoma escamoso
pouco diferenciado e ulcerado, necrose extensa, inﬁltrando
até a hipoderme, estendendo-se ao limite cirúrgico profundo;

Figure 5 - Produto da Penectomia parcial.

Figure 3 – Lesão Peniana e Metastases
Inguinal ulcerada Pós Quimioterapia
neoadjuvante e tratamento de Miíase em
Lesao Inguinal.

Figure 5 ‐ Produto da Pen
nectomia parciaal

Figure 3 – Lesão Penianaa e Metastases Inguinal Ulceraada Pós Quimio
oterapia Neoadjjuvante e Trataamento de Miíaase em Lesao
Inguinal

Figure 4 tC de Pelve pos-neoadjuvancia tC
Figure 6 - Linfadenectomia pélvica com
pelve que evidenciava massa linfonodal a
reparo dos vasos ilíacos.
Figure 3 – Lesão Penianaa e Metastases Inguinal Ulceraada Pós Quimio
oterapia Neoadjjuvante e Trataamento de Miíaase em Lesao
direita invadindo veias femoral superﬁcial
Inguinal
e profunda a direita, cordão inguinal e
presença de linfonodos ilíacos aumentados.

Figure 4 TC
C de Pelve pos‐‐neoadjuvanciaa TC pelve que
e evidenciava
a massa linfo
onodal a direitta invadindo veias
dos.
femoral s
superficial e p
profunda a diireita, cordão inguinal e prresença de lin
nfonodos ilíac
cos aumentad

Figure 6 ‐ Linfadenectom
mia pélvica com reparo dos vassos ilíacos.

Figure 4 TC
C de Pelve pos‐‐neoadjuvanciaa TC pelve que
e evidenciava
a massa linfo
onodal a direitta invadindo veias
dos.
femoral s
superficial e p
profunda a diireita, cordão inguinal
e
pr
resença
de
lin
nfonodos ilíac
cos aumentad
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Figure 7 - Linfadenectomia inguinal com reparo dos vasos ilíacos, com identiﬁcação e ligadura
das artérias tumorais.

Figure 7 ‐ Linfadenec. ingguinal com repaaro dos vasos ilíacos, com iden
ntificação e ligaadura das artérias tumorais.

Figure 8 - Produto de linfadenectomia
inguinal direita.

Figure 9 - Leito cirúrgico pós ressecção.

Figure 8 ‐ Produto de linffadenectomia in
nguinal direita

Figure 9 ‐ Leito cirúrgico pós ressecção
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Figure 10 - Planejamento do retalho do
Musculo tensor da Fascia Lata direito.

Figure 12 - Aspecto pós-operatório.

Figure 12 ‐ Aspecto pós‐o
operatório

Figure
11 - rotação
dooretalho
do Músculo tensor da Fáscia Lata.
Figure 10 ‐ Planejamento
o do Retalho do
Musculo Tensor da Fascia Latta Direito

Figure 11 ‐ Rotação do Reetalho do Muscculo Tensor da Fáscia Lata
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Linfadenectomia da cadeia ilíaca externa com carcinoma
metastático; Linfadenectomia inguinal esquerda com carcinoma
metastático para 2 linfonodos. (Figuras 13 a 16)
Encaminhado para oncologia para provável realização
de quimioterapia adjuvante paciente teve recidiva do tumor em
região inguinal direita evoluindo para sepse por infecção local e
óbito 3 meses após a cirurgia.
dISCuSSão
Os guidelines da Sociedade Europeia de Urologia recomendam quimioterapia neoadjuvante em pacientes com tumores
não ressecáveis ou recorrentes em metástases linfonodais, devendo ser realizada com vinblastine, bleomicina e metrotrexate,
porem com grau de recomendação C (recomendação feita apesar
da ausência de estudos clínicos de boa qualidade) [1].
Leijte et al relataram 60% de resposta em pacientes com
tumores penianos considerados irresecáveis com quimioterapia

neoadjuvante (diferentes esquemas) seguida de cirurgia e 66%
destes tiveram longa sobrevida. Os autores identiﬁcaram também
que aqueles pacientes que não apresentavam boa resposta a
terapia neoadjuvante apresentaram prognostico sombrio e o
controle oncológico local não foi atingido, sugerindo que nestes
pacientes a cirurgia deveria ser evitada [5].
Quimioterapia neoadjuvante com 4 ciclos de paclitaxel,
cisplatina e 5-ﬂuoracil e cirurgia de resgate foi utilizada por autores Italianos em pacientes com tumores irresecáveis ou com

Figure 14 - Lesão peniana com carater inﬁltrativo e pouco diferenciado. Ceratina abundante. Arranjo agrupado ﬁrme. HE 200x.

Figure 13 – Lesão peniana, pele com inﬁltração tumoral da gordura. HE 40x.

Figure 14 ‐ Lesão penianaa com carater in
nfiltrativo e pouco diferenciad
do. Ceratina ab
bundante. Arran
njo agrupado
200x

Figure 15 - Lesão peniana com inﬁltração de
vasos sanguíneos. Aspecto Epidermóide. HE
400x.

Figure 14 ‐ Lesão penianaa com carater in
nfiltrativo e pouco diferenciad
do. Ceratina ab
bundante. Arran
njo agrupado
200x

Figure 15 ‐ Lesão penianaa com infiltraçãão de vasos san
nguíneos. Aspeccto Epidermóide. HE. 400x.
Figure 15 ‐ Lesão penianaa com infiltraçãão de vasos san
nguíneos. Aspeccto Epidermóide. HE. 400x.

Figure 13 – Lesão peniana, pele com inffiltração tumoraal da gordura. HE. 40x
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Figure 16 - Lesão Peniana com atipia celular
intensa. HE 400x.

Figure 16 ‐ Lesão Penianaa com atipia celular intensa. HE. 400x.

metástases linfonodais recorrentes obtendo remissão completa e
estavam livres de doença 2 anos apos o tratamento em 33% dos
pacientes [6].
Avaliando a resposta da combinação de paclitaxel, ifosfamida e cisplatina, um outro estudo prospectivo fase II obteve
resposta objetiva em 50% em pacientes submetidos a quimioterapia neodjuvante em pacientes com estadiamento linfonodal
N2 ou N3 com aumento no tempo para progressão da doença e
sobrevida global dos pacientes [7].
Com os resultados aparentemente promissores de
alguns pequenos estudos que avaliaram a quimioterapia neodjuvante um estudo prospectivo multicêntrico europeu fase 2 foi
desenhado para tentar conﬁrmar a eﬁcácia da quimioterapia
neoadjuvante em 60% ou mais dos pacientes com doença localmente avançada ou metastática utilizando 3 ciclos de docetaxel,

cisplatina e 5-ﬂuoracil. Os autores conseguiram resposta objetiva
em somente 38,5% dos casos e 65,5% dos pacientes apresentaram ao menos 1 efeito colateral grau III ou IV, sugerindo que estes
dados não eram suﬁcientes para utilização de deste esquema de
neoadjuvancia em câncer de pênis localmente avançado ou metastatico [4].
Apesar da baixa prevalência em países europeus e EUA,
países em desenvolvimento como Brasil, Índia e países africanos ainda apresentam alta incidência de câncer peniano, com
uma grande porcentagem dos pacientes com tumores localmente
avancados [8], que possivelmente se beneﬁciariam de uma terapia neoadjuvnte para minimizar a morbidade da cirurgia e uma
provável melhora na sobrevida.
Baseado nas evidencias hoje disponíveis em relação a
neoadjuvancia para câncer peniano, países como Brasil e Índia
poderiam conduzir estudos clínicos prospectivos a ﬁm de deﬁnir
qual melhor esquema de neoadjuvancia e quais pacientes se beneﬁciariam desta terapia.
Campanhas de prevenção do câncer de devem ser estimuladas por se tratar de um câncer em que a adoção de medidas de higiene, tratamento precoce de lesões pré-malignas e
circuncisão neonatal reduzem drasticamente a incidência destes
tumores, assim como facilitar o acesso a consultas urológicas de
homens em áreas de maior incidência de câncer peniano.
ConCLuSão
A quimioterapia tem indicação no tratamento paliativo
da doença metastática e pode ter um papel no tratamento neoadjuvante para doença localmente avançada, apesar de alguns
pequenos estudos mostrarem resultados satisfatórios da neoadjuvância ainda não existemestudos prospectivos e randomizados
nem nível de evidencia suﬁciente para indicar a neoadjuvância de
rotina para esta neoplasia.
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