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Editorial

Marcelo Wroclawski
Editor Chefe RE.CET
Hospital Israelita Albert Einstein,
São Paulo, Brasil

Este é um momento especial para a RE.CET. Agora somos uma revista indexada!
Nos últimos anos trabalhamos para que a Revista, além de melhor sua qualidade, atingisse
uma regularidade.
O objetivo foi alcançado e atualmente somos uma publicação semestral, com ao menos 3
(três) artigos em cada número. A “recompensa” por termos mantido esta periodicidade foi o
aceite por parte do Sistema Regional de Informação em Linha para Revistas Científicas da
América Latina, Caribe, Espanha e Portugal (LATINDEX) para que passássemos a integrar
seu catálogo de revistas eletrônicas.
É necessário agradecer publicamente toda equipe do Núcleo de Publicações da SBU, que foi
essencial para alcançarmos este reconhecimento.
Esperamos que esta indexação seja a primeira de muitas e que traga ainda mais credibilidade para a RE.CET!
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Como me inserir no
mercado de trabalho?
Modelos de atuação

Modelos
de trabalho
do urologista
por Marcelo de Queiroz Cerqueira

a

estabilidade financeira é um pleito fatalmente desejado por todos os
profissionais liberais que dependem exclusivamente da sua produção. Para
o urologista não é diferente. Operadoras em crise, mercado saturado...
Como garantir uma remuneração mínima mesmo em meses de baixa produção?
Alternativas conhecidas são a inscrição em concursos públicos e privados,
ingresso em instituições com regime de carteira assinada, plantões em unidades de
emergência, dentre outros. Nesta edição abordaremos a incursão na carreira militar.
Sabe-se que ser militar é, por si só, uma profissão propriamente dita. Mas é notório
que não basta querer, é necessário, acima de todas as condições, vocação.
Como o jovem urologista, já munido do seu título de especialista, pode ingressar
na carreira militar? Quais as vantagens e desvantagens? Qual o cenário atual em
termos do exercício da especialidade?

Dr. Valmir Santos

Para este número, convidamos o Dr. Valmir Santos, Capitão de Fragata Médico, Urologista do
Hospital Naval Marcílio Dias, Chefe da Clínica de Urologia desde 2011, Fellowship em Urooncologia pela FMABC e Mestre em Administração e Gestão em Saúde pela COPPEAD/UFRJ,
com sua vasta experiência no assunto, nos enriquecerá com informações valiosas aos futuros
colegas que representarão a urologia nas forças armadas.
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RE.CET: De maneira resumida, conte-nos a sua
trajetória na carreira militar. Como o jovem urologista
pode, nos dias atuais, seguir estes passos?
Dr.Valmir Santos: Tenho 23 anos e meio de medicina e sou médico militar há 23 anos, sendo 7 anos e meio
pela Força Aérea Brasileira (FAB) como Oficial Médico R2
(temporário) e, há mais de 15 anos, como Oficial de Carreira
do Corpo de Saúde da Marinha (CSM). Durante o período na
FAB, fiz Residência Médica em Cirurgia Geral e Urologia no
Hospital Municipal Souza Aguiar, e, em 2000, fui aprovado
no concurso para o CSM. Nos dois primeiros anos na Marinha
atuei como urologista no Hospital Naval de Natal (Natal/RN) e,
em 2003, fui transferido para o Hospital Naval Marcílio Dias
(Rio de Janeiro/RJ), atuando como assistente de Clínica até
2011, quando assumi a Chefia. Durante esses 15 anos na
Marinha, realizei curso de especialização em urologia no próprio HNMD (2003/2006), fellowship em uro-oncologia (2007)
na FMABC, MBA de Gestão em Saúde (2014) e Certificação
em Cirurgia Robótica em Houston-Texas/USA (2014).
Atualmente, o jovem urologista, ao término da residência, tem a opção de prestar concurso para o CSM, FAB ou Exército; os concursos ocorrem anualmente, ou, no caso da Marinha,
pode realizar o concurso recém-formado e cursar as residências
médicas em Cirurgia Geral e Urologia durante os primeiros anos
de vida militar no HNMD, pois são residências consideradas como
cursos de carreira para o jovem militar médico que ingressou sem
especialidade. Ressalto que, no concurso da Marinha, existe uma
fase específica de prova de títulos que faz a diferença para o candidato que possui Residência Médica com Título de Especialista.
RE.CET: Qual a diferença entre militar de carreira e os de serviço temporário? Existe diferença, para o
exercício da especialidade no que se refere às três forças armadas (exército, marinha ou aeronáutica)?
Dr.Valmir Santos: Sim, existe uma grande diferença, pois o Serviço Militar Obrigatório (SMO) ocorre para os
médicos do sexo masculino que não prestaram Serviço Militar antes da faculdade de medicina, durante 1 ano podendo
ser renovado por até 8 anos e termina. O residente civil nas
forças armadas que estão devendo o SMO, caso estejam servindo em unidades hospitalares, possuem a opção de realiza-lo durante o período de residência médica o que aumenta a
sua remuneração, uma vez que adiciona a bolsa do residente
ao salário do posto de Segundo ou Primeiro Tenente. Já o
militar de carreira, presta um concurso em âmbito nacional
com vagas pré-definidas e possuei um plano de carreira que

incluei especialização/subespecialização ou curso de extensão, mestrado/doutorado e fluxo de carreira controlado com
possibilidade de desenvolvimento na área técnica ou administrativa. Não existem muitas diferenças para o exercício da
especialidade entre as três forças armadas, haja vista que
as mesmas se esforçam para manter os médicos de especialidades cirúrgicas em hospitais terciários exercendo suas
atividades principais dentro das suas especialidades.
RE.CET: Trabalha exclusivamente no âmbito
militar? A dedicação é obrigatoriamente exclusiva? É
possível o incremento de rendimentos paralelamente na
vida civil? Considera a remuneração suficiente?
Dr.Valmir Santos: Não, a carga horária do Oficial
Médico das Forças Armadas é de 30 horas semanais, estando
o mesmo livre para as atividades extras, fora dos seus compromissos com sua Organização Militar (OM) e ainda podendo possuir outro vínculo empregatício de 20 horas semanais
como, por exemplo, um Serviço Público de Saúde. A maioria
dos Médicos Militares dedicam-se na vida privada aos consultórios e aos Hospitais Privados para a complementação de
renda. Nos últimos 30 anos ocorreram perdas salariais expressivas para os militares de carreira, o que torna os rendimentos
exclusivamente no âmbito militar difíceis para os médicos, havendo a necessidade de complementação de renda.
RE.CET: Sendo a Urologia uma especialidade altamente dependente de tecnologia, como enxerga a disponibilidade destes avanços no contexto militar? Existem restrições marcantes ou atrasos em relação à esfera
civil? Qual o papel da SBU na superação de eventuais
dificuldades?
Dr.Valmir Santos: Bem, acredito que nesse contexto
os Hospitais Militares dispõem de muitas vantagens quando comparados aos civis pois dispomos de tecnologia de ponta e muitos
recursos a nossa disposição, como equipamentos e insumos.
Ainda há investimentos constantes em inovação
tecnológica e desenvolvimento profissional, como por exemplo:
Adquirimos a plataforma de cirurgia “da Vinci” em 2013
e grande parte no meu staff realizou cursos de extensão/
Fellowship nos EUA e Europa. O grande desafio do Urologista
militar é se manter nas OM hospitalares durante toda sua
carreira, usufruindo de todo esse contexto. Existem situações
durante a carreira militar em que é preciso realizar Comissões
ou Missões atinentes à carreira, em que o médico sai totalmente
da sua vida profissional e mergulha no universo militar, como
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por exemplo, em 2009, quando fui enviado por seis meses para
o Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rongel rumo ao Continente
Antártico, para realizar a XXVIII Comissão Antártica Brasileira.
A Clínica de Urologia do HNMD sempre esteve muito próxima
da SBU, possui a Residência Médica em Urologia credenciada
pelo MEC e plenamente pela SBU desde 1998. Eu mesmo farei
parte da Diretoria da SBU/RJ no biênio 2018/19.
RE.CET: Alguns serviços de urologia em hospitais
militares dispõe de PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM UROLOGIA (PRU). Como comparar a qualidade destes PRUs
em relação aos demais serviços públicos e privados? Os
residentes de Urologia destes serviços são considerados
militares? Este ambiente o aproxima da perspectiva da
carreira nas forças armadas?
Dr.Valmir Santos: Como disse anteriormente, o
HNMD dispõe de PRU há muitos anos e acredito que o nosso
residente sofre menos no quesito qualidade, quando comparado aos hospitais públicos, por dispor de uma infraestrutura
mais organizada e com retaguarda bem definida. Digo isso
por experiência pessoal, pois fiz residência em urologia no
Hospital Público do RJ e tive muitas restrições em meu treinamento, que somente foram solucionadas e aperfeiçoadas
com correção da minha curva de aprendizado no Hospital da
Marinha. A maioria dos Residentes dos Hospitais das Forças
Armadas são médicos civis, pois os concursos são livres para
todos sem restrições, mas é claro que muitos desses médicos
ao termino do seu treinamento optam por ingressar na carreira militar por terem adquirido conhecimento da vida militar e
como se desenvolve a carreira diante da sua especialidade.

RE.CET: Nos indique as principais vantagens e
desvantagens da carreira militar. Existe algum mito a ser
quebrado? Qual sua mensagem final ao jovem urologista
que nos lê?
Dr.Valmir Santos: As principais vantagens do Urologista na carreira militar são as oportunidades de crescimento profissional com cursos de extensão e aprimoramento
técnico eprofissional, a carreira programada e controlada
com possibilidade de cargos de Chefia e Direção e ainda a
possibilidade de desenvolvimento na sua especialidade em
sua plenitude em Hospitais terciários de qualidade emultidisciplinares. Dentre as grandes desvantagens, há os médicos
que são colocados para prestarem serviços em unidades de
assistência básica, e não hospitalares (como os Navios); que,
por muitas vezes, fazem parte da carreira do Oficial Médico. A vida militar é constituída por duas bases principais, a
hierarquia e a disciplina, e, pautado nelas, nós conseguimos
sobreviver e conviver bem num ambiente harmonioso e de
respeito, não acredito que existam mitos a serem quebrados,
pois a filosofia própria da vida militar não traz dificuldades
ou restrições e sim normatiza e torna funcional as rotinas
profissionais tão almejadas por nós especialistas. Ao jovem
Urologista deixo a mensagem de que existe uma real possibilidade de desenvolvimento pleno na sua especialidade nas
Forças Armadas em nosso País, através de concurso público
anual específico divulgado por todas as mídias e faço aqui
um convite a todos que queiram conhecer a Clínica de Urologia do Hospital Naval Marcílio Dias no Rio de Janeiro para
vivenciarem mais de perto essa realidade e tirar suas dúvidas
sobre a vida do Urologista militar.

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
E-mail: marcelocerqueira76@hotmail.com
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fELLOWS :

qUAIS OS TIPOS?

Fellowship fora
do Brasil
Desafios e recompensas

por Bruno Santos Benigno

n

esta edição da coluna sobre fellowship trouxemos o Dr. Ricardo L. Favaretto,
TiSBU, Doutor em Oncologia pela Fundação Antonio Prudente e Membro
Titular do Núcleo de Urologia do AC Camargo Cancer Center, para compartilhar
os desafios e recompensas encontrados durante seu Fellowship fora do Brasil.
A Sua visão nos traz de forma objetiva as diferenças entre o modelo de
treinamento em uro-oncologia minimamente invasiva nos EUA na, destaca os
avanços em nosso país nos últimos anos e compartilha o caminho que seguiu até
conseguir uma vaga para seu fellowship.

Dr. Ricardo Favaretto
segundo seria complementar sua formação em algo que a
residência não conseguiu oferecer.
Com o rápido crescimento da cirurgia robótica
hoje no Brasil, muitos residentes procuram programas de
Fellowship em cirurgia minimamente invasiva que possam
suprir essa deficiência na sua formação. Em relação à minha

Acredito em dois motivos que levam o residente recém-formado em Urologia a procurar
um programa de Fellowship. Um deles é o aperfeiçoamento
em uma determinada área de interesse na Urologia, ou seja,
aprofundar seus conhecimentos em uma área específica; e o
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A grande maioria desses Fellowships em pesquiformação, restringir-me-ei aos programas de Fellowship no
sa não são remunerados. Logo, você precisa demonstrar que
exterior, cuja eu tive contato.
possui cursos para permanecer no país por pelo menos um
A área que me despertou maior interesse durante
ano, tempo mínimo para um Fellowship de pesquisa na maiominha residência foi a uro-oncologia. Então, minha procura
ria das instituições. Existe o programa de Research Fellowfoi por um programa que pudesse complementar e aprofundar
ship remunerado, porém depende de uma indicação do seu
meus conhecimentos nessa área. Existem algumas formas do
orientador, do interesse da própria instituição e do projeto
residente conseguir acesso à informação sobre alguns desde pesquisa que você participará. Entretanto, os hospitais
ses programas, Primeiramente através dos sites dos hospitais
americanos geralmente subsidiam
de interesse em que a maioria deles
estadia (através dos “housing” dos
fornecem informações detalhadas a
próprios hospitais), alimentação e,
respeito do programa de Fellowship
em alguns casos, até seguro saúde,
e como se candidatar.
Hoje, se alguém me
o que diminui seus gastos durante
Outra forma seria através
o estágio. Em alguns hospitais há
do contato direto com alguém que
perguntasse sobre indicação
programas de ajuda de custo cujo
participou de um desses programas
de algum programa de
fellow pode se candidatar quando
e possa, além de fornecer todas as
estiver realizando seu estágio.
informações necessárias, conseguir
Fellowship no exterior, eu
No MSKCC, tive a oportuniuma carta de recomendação ou mesresponderia que depende
dade de me aperfeiçoar em Uro-onmo uma indicação direta. Essa é a
basicamente do objetivo. Como cologia com os melhores especialisforma mais fácil e rápida de consetas do mundo. Participei de diversos
guir um estágio no exterior.
disse anteriormente, muitos
projetos de pesquisa e publiquei artiPara nós, brasileiros, os
residentes recém-formados
gos em revistas de grande impacto,
programas de Fellowship dos hospibuscam formação adicional em alguns inclusive foram citados em retais americanos são mais acessíveis
visões de Guidelines. A rede de conquando nos candidatamos como Relaparoscopia e robótica. Isso
tatos com diversos fellows do mundo
search Fellows. Essa é uma forma
pode ser adquirido em alguns
inteiro me ajudou no desenvolvimendos hospitais conseguirem estagiáto de alguns projetos colaborativos,
rios para pesquisas e publicações.
programas de Fellowship
como o projeto utilizado na minha
Em troca, você tem acesso à rotina
disponíveis aqui no Brasil...”
tese de doutorado. Durante meu pee as condutas de um hospital de
ríodo no MSKCC, pude observar a
excelência (como acompanhar amnecessidade de uma boa formação em cirurgia minimamente
bulatórios e cirurgias), participa das reuniões do departainvasiva para a prática da uro-oncologia moderna. Dessa formento, contribui com pesquisas em andamento assim como
ma, fui atrás de informações por programas de treinamento em
inicia novos projetos de pesquisa, e tem a oportunidade de
laparoscopia e robótica. Na ocasião, ainda não havia no Brasil
publicar artigos em revistas de alto impacto. Já os estáprogramas de treinamento nesse formato. Em Nova York, tive
gios como Clinical Fellows, ou seja, receber treinamento em
contato com um titular francês e um fellow espanhol que me
assistência clínico-cirúrgica, são um pouco mais complicapassaram informações a respeito de um programa de Clinical
dos pois, além de necessitar do USMLE, eles geralmente
Fellowship em cirurgia minimamente invasiva no L’Institut Musão muito procurados pelos próprios residentes americanos
tualiste Montsouris em Paris.
sendo bem concorridos (principalmente em hospitais de reNa França, não havia necessidade de validação do diferência como o MSKCC).
ploma para um programa de Clinical Fellowship e a proposta de
Consegui meu Research Fellowship no Memorial
fellowship do Montsouris era bem interessante, sendo o prograSloan-Kettering Cancer Center (MSKCC), através da indicama restrito em treinamento cirúrgico em laparoscopia, robótica
ção de um brasileiro que estava em Nova York, na ocasião,
e terapia focal por no mínimo 6 meses. Consegui novamente
fazendo parte do programa. Com essa indicação, consegui
uma carta de indicação, entrei em contato com o coordenador
um orientador na instituição que necessitava de um fellow em
do programa, enviei meu CV (aqui o estágio no MSKCC ajudou
pesquisa para tocar um projeto específico.

“
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muito) e tive a sorte de ter uma vaga disponível devido a uma
desistência. Iniciei logo após o término no MSKCC.
Em Paris, tive a oportunidade de participar de diversas cirurgias laparoscópicas e robóticas em um hospital de
referência e pioneirismo em cirurgia minimamente invasiva.
Tive contato com tecnologias como o HIFU, acrioterapia e a
laparoscopia 3D. O programa era exclusivo em centro cirúrgico, sem necessidade de atendimento ambulatorial. A fluência
em francês não era obrigatória. Da mesma forma, não havia
bolsa, sendo necessário arcar com os custos de estadia. Já a
alimentação era custeada pelo hospital.
Quando voltei ao Brasil, as grandes oportunidades
de trabalho que tive foram decorrentes desses Fellowships.
Em 2011 o investimento em oncologia estava crescendo nos
diversos hospitais brasileiros e a Uro-oncologia estava em evidência. E foi através da minha experiência adquirida em oncologia e cirurgia minimamente invasiva no exterior que consegui uma proposta de trabalhar em um dos melhores centros
oncológicos do Brasil, o AC Camargo Câncer Center.
O que me despertou interesse nessa grande instituição era a possibilidde de realizar assistência de qualidade
aliada à pesquisa e ao ensino, similarmente ao que é feito
nos grandes hospitais estrangeiros onde fiz meus estágios,
algo raro de se encontrar em hospitais brasileiros. Com o total
apoio e estímulo do Dr Gustavo Cardoso Guimarães, Diretor
do Núcleo de Urologia, tive a oportunidade de participar no

desenvolvimento tanto do programa de cirurgia laparoscópica
como na robótica, ajudando o hospital a se destacar na cirurgia minimamente invasiva brasileira.
Hoje, se alguém me perguntasse sobre indicação de
algum programa de Fellowship no exterior, eu responderia que
depende basicamente do objetivo. Como disse anteriormente,
muitos residentes recém-formados buscam formação adicional em laparoscopia e robótica. Isso pode ser adquirido em alguns programas de Fellowship disponíveis aqui no Brasil com
a vantagem dos custos serem menores e da disponibilidade de
bolsa de estudo na grande maioria deles.
Destaco aqui o programa de aperfeiçoamento em
Uro-oncologia do AC Camargo Cancer Center. Aqui o fellow
tem a oportunidade de obter uma formação completa em Uro-oncologia, laparoscopia, robótica e terapia ablativa (HIFU) em
um centro com grande volume, estrutura moderna e com a
orientação dos melhores especialistas do Brasil no assunto.
Além disso, muitos programas de Clinical Fellow no exterior
não oferecem mais o treinamento em laparoscopia, se restringindo ao treinamento em cirurgia robótica. Se o residente
procura um programa de aperfeiçoamento exclusivamente em
pesquisa clínica e tem condições de se manter fora do Brasil,
os Research Fellowships dos hospitais de referência americanos são bastante interessantes onde os recursos destinados à
pesquisa assim como a estrutura e organização são excelentes,
proporcionando a possibilidade de um grande aproveitamento.

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
E-mail: brunobenigno.urologia@gmail.com
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COMO ORGANIZAR
MEU CONSULTÓRIO?

O que tem em comum um

Cisne Negro e sua
prática médica?
por Rodrigo Krebs

E

m um best-seller publicado em 2007 pelo
escritor e professor de engenharia de risco na Escola Politécnica da Universidade
de Nova Iorque, Nassim Nicholas Taleb,
chamado “A lógica do Cisne Negro”, Taleb chama
a atenção para algo que nós médicos não gostamos
muito, a imprevisibilidade. Embora tenha-se a sensação de que estamos sobre o controle de diversas
situações, quanto mais focado em algo se estiver,

mais suscetível ao imprevisto se estará. Foco é importante para que atinja a excelência em algo, mas
aqui, o autor do livro chama a atenção para a necessidade de se levantar a cabeça e olhar o redor. Caso
contrário, serás atingido por um Cisne Negro quando
menos perceber. Mas bem, o que é um Cisne Negro?
O termo Cisne Negro remete a descoberta no século
XIX de um grupo de cisnes negros no interior da Austrália, tido como algo improvável até então.

O foco do texto não é fazer uma resenha do livro, mas serão utilizados alguns conceitos extraídos de lá com o objetivo
de contextualizar que, quanto mais complexo está se tornando o mundo, maior será a presença de Cisnes Negros em nossas
vidas e será cada vez mais necessário estar preparado. O Cisne Negro pode ser um comportamento, um equipamento, um
serviço ou o que puder ser imaginado. Exemplos recentes de Cisnes Negros são o 11 de setembro nos EUA, o Uber ou até
mesmo a Internet.
O que eles têm em comum? Três características. Primeiro: São “Outliers”, ou seja, algo que está fora da expectativa
comum, já que nada no passado poderia apontar convincentemente para a possibilidade de ele existir. Segundo: ele exerce
um impacto extremo. Terceiro: apesar de ser um “Outlier”, a natureza humana faz com que se desenvolvam explicações para
sua ocorrência após o evento, tornando-o explicável e previsível. No livro, Taleb aprofunda o assunto, relatando que a medida
em que o mundo está aumentando a sua complexidade, a chance de aumento no número de Cisnes Negros é diretamente
proporcional. Segundo ele, isso ocorre por uma conjunção de fatores, entre eles, a enorme interligação entre as informações
e a globalização do conhecimento. Você tem uma ideia, coloca ela na internet e, em algumas horas, ela pode alcançar uma
escala global.
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Cisnes negros no consultório?

Primeiro Cisne negro

Embora pareça um assunto distante, com o aumento das comunicações, mídias sociais e inteligência artificial,
pode ser necessário que você reveja como será o papel do
seu consultório nos próximos anos.
A urologia é uma especialidade que trata o ser humano desde o seu nascimento até a sua morte na velhice.
A mudança nas pirâmides etárias no Brasil (como mostra a
Figura 1), com o afilamento da base e o alargamento do topo
(fenômeno já observado em países da Europa), antecede um
fenômeno que o urologista deve fica atento. A população do
seu consultório vai mudar nos próximos anos.

O envelhecimento de uma pessoa traz para ela algumas mudanças. Mobilidade, locomoção e o acompanhante do paciente ao consultório serão fatores que cada vez
mais determinarão se um paciente irá ou não a uma consulta. Um consultório sem um estacionamento adequado, longe de locais onde exista assistência do transporte público
pode comprometer a consulta. Entretanto, estando o médico
atento a estas mudanças, pode ser que no futuro, algumas de suas consultas sejam virtuais. Pode parecer ficção
científica, mas consultas remotas já são uma realidade no
Brasil. A teleoftalmologia já é uma realidade no Rio Grande

FIGurA 1
Mostra a mudança progressiva da geometria da pirâmide etária no Brasil e sua projeção no futuro.
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Fonte://www.revista.vestibular.uerj.br/lib/spaw2/uploads/images/2015/Discursivo/Geografia/Q_8.png
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do Sul (Figura 2). Em uma parceria entre o Ministério da Saúde, secretária
de saúde, prefeituras, um hospital privado de Porto Alegre e o núcleo de
telemedicina da UFRGS,através de uma plataforma remota o oftalmologista
consulta o paciente em outra cidade, onde este é orientado por um profissional de enfermagem.
O médico realiza os exames oculares de forma remota e pode analisar os resultados e prescrever alguns tratamentos por via remota. O Projeto,
implantado em julho de 2017, tem como objetivo reduzir as filas de atendimento em oftalmologia, bem como diminuir o envio de pacientes por meio de
transporte até um centro maior para realizarem a consulta. Com os avanços
da internet e da medicina remota, é provável que você considere que, num
futuro não muito distante, algumas de suas consultas, principalmente aquelas somente de revisão, sejam feitas de forma remota.

FIGurA 2
Mostra as primeiras consultas no programa de teleoftalmologia
inciado no rio Grande do Sul em 2017.

Fonte: https://i.ytimg.com/vi/SZNx3GWDytU/maxresdefault.jpg

Segundo Cisne negro
Você está habituado com uma sequência determinada principalmente após a década de 1960. O paciente entra em contato com o seu
consultório, agenda uma consulta com você, no dia da consulta ele vai até o
seu consultório e espera pacientemente pelo seu atendimento. Mas será que
isto será para sempre desta forma? Talvez não. Um estudo envolvendo as famílias dos “baby boomers” (geração de pessoas nascidas entre 1946 e 1964
na Europa, Estados Unidos, Canadá e Austrália), revelou que os filhos desta
geração, por terem crescido em famílias menores, têm uma capacidade menor de lidar com o envelhecimento dos seus pais, do que seus pais tiveram
com seus avós. A razão aparente para isto é que muitas destas famílias
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têm poucas crianças ou mesmo não tiveram
filhos. Para se ter uma ideia, mais de 12%
das mulheres da geração “baby boomers” não
tiveram filhos. Além disto, esta é uma geração
com um maior número de divórcios. Projeções
apontam que o índice atual de divórcios se encontra em 53% e, desta forma, estas pessoas
tendem a envelhecer com uma maior probabilidade de estarem morando sozinhas. E o quê esta
combinação de menor número de filhos, menor
capacidade de gerenciar o seu próprio envelhecimento e maiores taxas de morarem sozinhos
tem a ver com assistência médica? Lembra-se
daquele senhor idoso que tem quatro filhos e
que uma de suas filhas sempre vem à consulta
para detalhar a evolução do quadro clínico? Este
filho está em extinção e o paciente, ou deverá ir
sozinho à consulta ou será você que deverá ir até
ele para fazer a consulta. Em um livro chamado
“Mortais”, o autor, Atul Gawande afirma que “As
chances que uma pessoa tem de evitar uma
casa de repouso estão diretamente relacionadas ao número de filhos que possui e, de acordo com poucas pesquisas que foram feitas, ter
pelo menos uma filha parece ser crucial para a
quantidade de ajuda que receberá.” Está montado o caminho para a chegada de um segundo
Cisne Negro – aquele que o médico deixa sua
posição passiva no consultório em busca do
paciente, o qual, por causa de uma família reduzida; ou estará em sua casa sozinho, ou em
um lar para idosos. Se antecipar a esta tendência e se preparar para ela, significará usar esta
quebra de paradigma a seu favor e não haverá
surpresa quando ela se tornar uma realidade,
pelo contrário as oportunidades que ela trouxer
poderão ser aproveitadas.

terceiro Cisne negro
Pressionados cada vez mais por orçamentos apertados e disputando a preferência
de pacientes, os hospitais estão se preparando
para mudar, e você vai mudar junto. A escala
nos preços da assistência médica tem feito com
que os hospitais otimizem ao máximo toda a sua
cadeia de processos. Hoje, um hospital é um local onde os pacientes vão para consultas com
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especialistas e cujo estes especialistas, com a ajuda de outros
profissionais de saúde, diagnosticam um problema. E após um
diagnóstico, estabelecem uma linha de tratamento que pode ser
uma cirurgia ou um tratamento clínico.
Os hospitais já foram reinventados várias vezes ao
longo da história. Na Idade Média eram locais comandados por
instituições religiosas e ofereciam pouco mais que um abrigo
e cuidados paliativos e um lugar para morrer, geralmente para
pessoas pouco abastadas. No advento da medicina moderna,
logo após o Iluminismo, ambiciosas instituições como Guy’s
Hospital, em Londres, se desenvolveram em organizações complexas que combinam cuidados, tratamento, pesquisa e educação. Aqueles pequenos hospitais desapareceram ou foram
incorporados a instituições maiores, os médicos se especializaram e se agruparam nas grandes cidades e a enfermagem foi
profissionalizada.
Com uma população envelhecendo rapidamente e
uma mudança no perfil das doenças, que até pouco tempo atrás
eram lideradas por enfermidades agudas, o sistema de saúde
está convivendo mais com doenças crônicas, fruto de estilo de
vida não saudável associado com um aumento na expectativa
de vida. O abismo entre o que a população precisa e o sistema organizado ao redor dos hospitais aumenta celeremente. E,
a ideia que surge para reorganizar este equilíbrio resume-se
numa frase: “O hospital pode ser na sua casa.” Assim como
o “personal banking” revolucionou a vida dos bancos e seus
clientes, o “hospital online” poderá reduzir intermináveis filas
em pronto atendimentos, reduzir os custos e, por fim, até deixar
os pacientes mais felizes com o sistema de saúde. Diversos
projetos já estão em andamento, desde aqueles de consultas
“online” (como já fora comentado no texto mais acima), exames
laboratoriais e de imagem remotos, mais pacientes poderão receber em casa o padrão de tratamento como se estivesse em
um hospital. Uma pesquisa realizada por uma empresa holandesa (Grupta Strategists) revelou que 45% dos cuidados dados em
hospital na Holanda, poderiam ser melhor feitos em casa. Sistemas remotos de monitoramento de doenças crônicas podem ser
adaptados aos pacientes e podem enviar constantemente informações sobre a sua saúde, alertandoa equipe médica ou a ele
mesmo sobre quando seria realmente necessário ir ao hospital.
Para os pacientes que precisassem ser internados,
a experiência poderá ser mais conveniente e agradável. Os
hospitais se aproximarão mais de um aeroporto ou um hotel
moderno, no qual o paciente já realiza seu “check-in” através
de um smartphone, quiosques de coleta de urina e sangue
permitem uma agilidade nos exames, os quais têm os resultados enviados automaticamente para os dispositivos móveis.

Existem dezenas de centenas de empresas e de pessoas envolvidas com estes processos de automatização hospitalar, tanto com o intuito de reduzir o número de pessoas
envolvidas em um atendimento (o que se traduz em redução
de custo) quanto em melhorar o padrão de qualidade do atendimento com o objetivo de reduzir ou mesmo eliminar a presença
do paciente no hospital. E isto não deve ficar restrito às instituições privadas. Há o interesse dos governos no aumento da eficiência quanto a assistência médica e na melhora do potencial
na redução de custos. Além disso, os governos estão percebendo que direcionar os gastos para setores não-hospitalares como
clínicas de atendimento primário, também pode ser uma grande
estratégia, como mostra a figura 3, na qual é possível observar
a crescente injeção de recursos do produto interno bruto em
assistência fora do hospital.

FIGurA 3
demostração do percentual total do PIB gasto em
saúde e sua divisão em assistência hospitalar e
não-hospitalar.

Fonte: https://www.economist.com/news/international/21720278-technology-could-revolutionise-way-they-work-how-hospitals-could-be-rebuilt-better
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Assim, fique atento, pois mais cedo do que você
imagina este Cisne Negro, que parece saído de uma revista

em quadrinhos, pode passar na sua frente e mudar completamente a maneira como você vê a medicina atualmente.
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Como organizar a visita

da

CET
por Nancy Denicol

Os membros da CET seguem, durante sua visita, um roteiro pré-estabelecido, baseado nas normas da CNRM
e SBU. Para tornar as visitas e as avaliações o mais uniforme possível sugerimos o seguinte roteiro:

O Serviço de Urologia deve estar todo disponível para a visita, portanto, as atividades rotineiras devem ser suspensas;
Professores e instrutores devem estar presentes;
Todos os residentes devem comparecer;
No início da reunião, deve ser feita uma apresentação do serviço com fotos e dados do hospital, do pessoal integrante,
dos programas de ensino, das atividades dos residentes, dos materiais disponíveis, da produtividade cirúrgica e
científica (trabalhos em congressos ou publicados, linhas de pesquisa);
A Apresentação de convênios assinados com outros hospitais para as áreas que não são possíveis na entidade;
Uma breve reunião com o staff para melhor conhecimento do serviço;
Visita às instalações hospitalares com revisão de materiais , principalmente:
•

Urodinâmica;

•

Material para vídeo-cirurgia;

•

Material para cirurgia percutanea e ureteroscópia;

•

Biopsia de próstata;

Reunião com os residentes;
Toda a revisão realizada se baseia em um check-list básico para uniformização da avaliação.
nancy denicol
Médica urologista, Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Responsável pela Área Cirúrgica do Transplante Renal no Hospital de Clínicas e no Hospital Mãe de Deus
Componente da Comissão de Ensino e Treinamento da SBU
Tesoureira da SBU Seccional RS, Membro da Câmera Técnica de Urologia do CREMERS
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ARTIGO ORIGINAL

Comparação de biópsia renal
guiada ou não por ultrassom em
transplantados renais
Douglas J. Kamei (1), Jéssica Z. J. Elias (2), Letícia F. Legnani (2), Luiz G. H.
Sá Junior (3), Silvia R. Hokazono (4), Fernando Meyer (5)

Resumo
O transplante renal é a terapia de substituição renal mais eficaz para insuficiência renal terminal. No entanto, transplantados podem ter complicações
no enxerto, sendo a biópsia renal a escolha para firmar diagnóstico e prognóstico do enxerto.
O estudo visa verificar se houve diferença quanto a viabilidade de biópsias
guiadas ou não por ultrassom (US), em transplantados renais de um hospital
universitário da cidade de Curitiba-PR. Ademais, propõem verificar se houve
diferença no índice de complicações com cada técnica.
Foram analisados prontuários de pacientes atendidos no Hospital Universitário
Cajuru entre janeiro de 2015 e janeiro de 2016. Incluíram-se 42 pacientes, sendo
20 com mais de uma biópsia. Os dados analisados integraram um estudo longitudinal retrospectivo. Para avaliação da associação entre duas variáveis qualitativas foi usado teste exato de Fisher. Valores de p<0,05 indicaram significância
estatística. Os dados foram analisados com o programa IBM SPSS Statistics v.20.
Cerca de 66% das biópsias não foram guiadas por US e 34% foram. A amostra
foi insuficiente para representação do parênquima renal em 13% das amostras.
Embora sem significância estatística (p=0,107), o percentual de amostras insuficientes para biópsias com US (23,8%) foi maior do que sem US (7,3%).
Em cerca de 8% dos procedimentos ocorreram alguma complicação. Desses
com intercorrências, 80% não foram guiados por US, no entanto, também
não houve significância estatística (p=0,654).
Desse modo, levanta-se a hipótese de que o uso do US não é necessário
na maioria dos casos, até pelo fato do rim transplantado encontrar-se em
localização extraperitonial e ser facilmente localizado.
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Introdução

Nos últimos anos, vem ocorrendo um processo de
envelhecimento da população brasileira. Com isso, também
pode ser notado um aumento na prevalência de doenças crônicas, entre elas, a doença renal crônica (DRC). Os principais
responsáveis pela DRC são a hipertensão arterial sistêmica
e o diabetes. O estágio final da DRC se chama doença renal
crônica terminal e é nessa fase que se faz necessária a terapia
renal substitutiva (TRS). As modalidades de TRS são a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal (1).
Em 2014, o Brasil foi o segundo numa comparação
entre 30 países com o maior número absoluto de transplantes
renais, perdendo apenas para os Estados Unidos. Contudo, anualmente, menos da metade da necessidade estimada de transplantes renais é suprida (em 2015 a necessidade estimada foi de
12.166 transplantes e os realizados foram 5.556) (2).
Os pacientes submetidos ao transplante renal têm
uma sobrevida maior quando comparados aos pacientes que
permanecem em diálise (1,3). No entanto, o transplantado renal está sujeito às complicações precoces e tardias. Dentre
as precoces há formação de abscessos, hemorragia, hematúria (fístulas arteriovenosas), hérnia incisional, fístula urinária,
trombose arterial e venosa. Já como complicações tardias
enquadram-se a estenose ureteral, pielonefrite, litíase renal,
estenose dos vasos renais, aneurisma e linfocele (2,4).
A biópsia percutânea com agulha grossa é o procedimento definitivo pelo qual é firmado o diagnóstico e prognóstico sobre a disfunção aguda ou crônica do enxerto renal. É um
método seguro e de baixa morbidade, podendo ser realizado
com ou sem auxílio de ecografia. Esse procedimento proporciona o reconhecimento precoce de uma injúria, que está correlacionado a uma melhor sobrevida do enxerto (5,6,7).
oBJEtIVo
O presente estudo apresenta, como objetivo primário,
verificar se houve diferença quanto a viabilidade e qualidade das
amostras de biópsias guiadas ou não por ultrassom, além de comparar o índice de complicações de ambas as técnicas em transplantados renais de um hospital universitário da cidade de Curitiba-PR.
MAtErIAIS E MÉtodoS
O estudo foi iniciado com uma ampla revisão bibliográfica contemplando temas a respeito da doença renal crô-

nica terminal, transplante renal e biópsia renal. O projeto foi
enviado e aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa PUCPR
sob o número 59768016.6.0000.0020 e parecer 1.735.240.
Posteriormente, a coleta de dados foi iniciada via
Internet utilizando-se de três fontes diferentes (Laboratório
Citopar, sistema de dados do Hospital Universitário Cajuru e
o banco de dados da Associação Brasileira de Transplante de
Órgãos) e tais informações foram organizadas em uma tabela
no Microsoft Excel.
O estudo foi realizado com base em prontuários de
pacientes atendidos no Hospital Universitário Cajuru, entre janeiro de 2015 a janeiro de 2016. Os dados coletados foram
analisados e integraram um estudo longitudinal retrospectivo.
Cerca de 400 pacientes estão em seguimento ambulatorial, dos quais 42 tiveram indicação de biópsia renal
pós-transplante, sendo que 16 possuíam mais de uma biópsia, realizada em tempos diferentes, porém devido a mesma
indicação.
Diante disso, foram avaliadas as a influência do ultrassom na qualidade das amostras e a incidência de complicações decorrentes dos dois métodos de biópsia.
Para avaliação da associação entre duas variáveis
qualitativas foi usado o teste exato de Fisher. Valores de p<0,05
indicaram significância estatística. Os dados foram analisados
com o programa computacional IBM SPSS Statistics v.20.
rESuLtAdoS
Os resultados de variáveis quantitativas foram descritos por médias, desvios padrões, medianas, valores mínimos, valores máximos e quartis. Variáveis categóricas foram
descritas por frequências e percentuais. Para a comparação
entre biópsias com e sem alterações, em relação ao tempo
entre transplante e biópsia, foi usado o teste não-paramétrico
de Mann-Whitney. Para avaliação da associação entre duas
variáveis qualitativas foi usado o teste exato de Fisher. Valores de p<0,05 indicaram significância estatística. Os dados
foram analisados com o programa computacional IBM SPSS
Statistics v.20.
A análise foi feita com base nos dados de 62 biópsias
do enxerto de 42 pacientes submetidos a transplante renal.
Em 26 pacientes foi realizada uma única biópsia, em 12 pacientes foram realizadas 2 biópsias e em 4 pacientes foram
realizadas 3 biópsias.
O sexo masculino é prevalente na amostra, correspondendo a 73,8% do total (31 pacientes) e a idade média da
primeira biópsia é 45,4 anos, de forma que o paciente mais
jovem tenha 18 anos e o mais idoso 68 anos.
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As doenças de base dos pacientes foram analisadas,
sendo que a glomerulopatia crônica e a hipertensão arterial
sistêmica foram as de maior relevância, estando presentes
cada uma em 42,9% dos pacientes (n=18). Diabetes mellitus
foi encontrada em 21,4% dos pacientes (n=9). Mais de uma
doença poderia estar presente no mesmo paciente, sendo que
a associação entre as três citadas acima foi de 4,8% (n=2). Os
demais pacientes apresentaram outras associações de doenças de base menos relevantes.
As biópsias guiadas por US corresponderam a 33,9%
(n=21) do total de biópsias realizadas. Já as não guiadas,
ocorreu em 66,1% (n=41) dos casos – Gráfico 1. As amostras
consideradas insuficientes – Gráfico 2 – corresponderam à
8 biópsias, sendo que 5 delas foram guiadas por US, o que
representa 23,8% do total de amostras. Já as insuficientes e
não guiadas por US (3 amostras) contemplam 7,3% do total.
Embora sem significância estatística (p=0,107), o percentual
de amostras insuficientes para biópsias com US (23,8%) foi
maior do que este percentual para biópsia sem US (7,3%).
Em cerca de 8% dos procedimentos ocorreram alguma complicação, como hematúria, febre, dor na região da
punção e/ou infecção. Desses procedimentos com intercorrências, 80% não foram guiados por ultrassom (Gráfico 3), no entanto, também não houve significância estatística (p=0,654),
representando a não superioridade da biópsia guiada quanto

Gráﬁco 2 – Amostras de biópsia consideradas insuﬁcientes quando guiadas
e não por uS.

Gráﬁco 1 – Porcentagem de biópsias
guiadas e não por uS.

Gráﬁco 3 – Complicações decorrentes
da biópsia guiada e não por uS.

Amostra insuficientes

Biópsia não guiadas por US
Biópsia guiada por US

Complicações no
procedimento

Não guiadas por US
Guiadas por US

Biópsia não guiadas por US
Biópsia guiada por US
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a ocorrência de complicações, assim como também para a
representatividade da amostra do parênquima renal.
As indicações para a realização das biópsias contemplaram: rejeição do enxerto, toxicidade, doença viral, fibrose intersticial e atrofia tubular (IFTA), disfunção renal e outros. Mais de
uma indicação podem estar presentes no mesmo procedimento.
Excetuando as biópsias insuficientes, o percentual de
biópsias que têm resultado igual a sua indicação foi estimado em
38% com intervalo de confiança de 95% dado por: 24,5% a 51,5%.
Como se pode notar, a principal indicação da biópsia
constituiu a rejeição do enxerto, com cerca de 61,3% do total
de indicações. As injúrias causadas por vírus (Citomegalovirus
e BK Polyomavirus) foram a segunda maior causa da indicação da biópsia (27,4%), seguida pela toxicidade causada por
drogas (20,9%). A fibrose intersticial e atrofia tubular corresponderam a 19,4% e a disfunção renal 16,1%.
As alterações histológicas encontradas na biópsia
foram divididas em glomerular, intersticial, vascular e tubular. Dessa forma, foi feito um levantamento da presença dessas alterações em decorrência do tempo entre o transplante
e biópsia. O tempo como corte para classificar em alteração
precoce e tardia foi 12 meses.
A alteração glomerular esteve presente em uma média de 4,2 meses, sendo a única precoce. As alterações intersticial, vascular e tubular foram tardias, estando presentes
respectivamente em uma média de 14,6, 16,9 e 14,2 meses.
dISCuSSão
Conforme exposto, a biópsia percutânea com agulha
grossa é o procedimento de escolha para definir o diagnóstico
e prognóstico da injúria do enxerto renal transplantado. Uma
vez que tem boa acurácia, é seguro e de baixa morbidade. O
exame pode ser realizado com ou sem o auxílio de ultrassom,
porém é preciso ressaltar que quando o método requer US, o
acesso se torna mais custoso e requer mais tempo de espera
para a realização, uma vez que irá necessitar de aparelho de
US e de um médico capacitado para tal avaliação.
Em vista disso, o presente estudo visou analisar as
técnicas, de modo a comparar a viabilidade da amostra do
parênquima renal obtida e as complicações decorrentes de
ambas as técnicas. De acordo com a análise dos dados, não
houve significância estatística em relação à técnica da biópsia
e à insuficiência da amostra, sendo que percentualmente a
insuficiência foi maior nos procedimentos guiados.
Ademais, as complicações ocorridas, como hematúria, febre, dor na região da punção e/ou infecção, foram mais

prevalentes nas biópsias não guiadas, no entanto também não
houve significância estatística. Desse modo, o presente estudo concluiu que a biópsia guiada por US não é superior a não
guiada em relação a ocorrência de complicações e obtenção
de amostra viável do parênquima renal do rim transplantado.
Em vista disso, é de grande valia pesar a necessidade de o procedimento utilizar ultrassom, pois embora teoricamente possa trazer mais vantagens, o presente estudo
não demonstrou superioridade do uso do US. Em vista do
maior custo, disponibilidade de aparelho de US e necessidade de médico capacitado para tal avaliação, sugerimos que
o método guiado por US fique reservado para casos em que
houve intercorrências em procedimento anterior de biópsia
não guiada.
Excetuando as biópsias insuficientes, o percentual de
biópsias que têm resultado igual a sua indicação foi estimado
em 38% com intervalo de confiança de 95% dado por: 24,5%
a 51,5%. Além disso a principal indicação, quase 70%, foi a
rejeição do enxerto, podendo significar que há necessidade de
melhoria em relação a seleção dos candidatos ao transplante,
otimização do uso de imunossupressores e necessidade de
vigilância ativa quanto a possível perda do enxerto.
A segunda maior indicação se faz em relação às
doenças virais, ressaltando a importância do monitoramento
para essas injúrias, uma vez que não é incomum a ocorrência de estenose ureteral, nefropatia e cistite hemorrágica em
receptores de transplante renal por BK Polyomavirus e Citomegalovirus.
As demais indicações, toxicidade a drogas, fibrose
intersticial e atrofia tubular e disfunção renal apresentaram
porcentagens semelhantes, ressaltando que mais de uma indicação podia estar presente em cada procedimento. Dessa
forma, apesar de menos frequente, deve-se vigiar a função
renal e as dosagens das drogas utilizadas, evitando a injúria
do enxerto.
Em vista disso, ressalta-se a importância de vigilância ativa do paciente transplantado renal, uma vez que a
maioria das indicações para uso da biópsia foi em decorrência
da rejeição do enxerto.
A alteração glomerular foi a única considerada precoce, podendo representar, dessa forma, que tal manifestação
pode ser a primeira alteração a aparecer na biópsia quando a
indicação ocorre antes de 12 meses. Já as alterações intersticial, vascular e tubular foram representativas no tempo tardio,
demonstrando dessa forma que biópsias realizadas após 12
meses em decorrência de injúria do rim transplantado estão
mais propensas a apresentarem tais alterações.
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ConCLuSão
O presente estudo concluiu que não houve diferença
significativa em relação à representatividade da amostra do
parênquima renal e a incidência de complicações quando a
biópsia é guiada por ultrassom em comparação a não guiada.

Fonte de financiamento: Universidade Católica do
Paraná - PUCPR
Conflito de interesse: os autores não possuem conflitos de interesses.
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Influência do tipo de sutura na
cicatrização da postectomia
Alcedir Raiser Lima (1), Bruno Simão Rodrigues (1), Luiz Carlos Maciel (1),
Kairo Brandão de Andrade (1), Rafael Spada Rebechi (1)

Resumo
Introdução: A definição de fimose é controversa na literatura. Pode-se defini-la como um enrijecimento na parte distal do prepúcio que impede a sua retração. Trata-se de um

(1) - Serviço de urologia do Hospital
Universitário de Taubaté, Taubaté, SP

estreitamento congênito ou adquirido da abertura prepucial,
caracterizada por um prepúcio não retrátil, sem aderências,
que pode causar acúmulo de secreção, podendo resultar em
irritação e balanites. As principais indicações para a realiza-

Palavras chaves:
Postectomia, Sutura, Complicações

ção da postectomia são: fimose, prepúcio redundante, balanopostites de repetição, dificuldades no ato sexual, infecções
urinárias na infância e infecções herpéticas de repetição.
Objetivo: Comparar a evolução pós-operatória complicações entre a sutura contínua e a sutura separada nas postectomias.
Resultados: Foram estudados 41 homens sendo 20 no grupo com sutura contínua e 21 no grupo de
sutura separada. As idades bem como os tipos anátomo-clínicos da fimose apresentaram, em ambos os
grupos, uma distribuição semelhante. Nos retornos pós-operatórios foram avaliadas: edema, hematoma, sangramento, deiscência e o retorno a atividade sexual. Houve diferença estatística significante entre os grupos no edema no 30º PO. Discussão: A circuncisão pode ser considerada um dos procedimentos
cirúrgicos mais antigos e ainda sim continua sendo uma das cirurgias mais realizadas em todo mundo.
Estudos recentes sobre suas complicações são escassos. Não houve influência do tipo de sutura na anastomose cutâneo-mucosa com as complicações identificadas neste estudo e com a amostra presente.
Conclusão: Fica como decisão do cirurgião e sua experiência a decisão para a escolha da sutura simples
ou separada.
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Introdução
Derivada do grego, postectomia significa ressecção
do prepúcio (posthé – prepúcio e ektomé - ressecção). Recebe
diversas outras denominações sendo o termo circuncisão, do
latim circuncisu, consagrado entre leigos (1).
A definição de fimose é controversa na literatura.
Trata-se de um estreitamento congênito ou adquirido da pele
que cobre a glande, caracterizada por um prepúcio não retrátil
e que pode causar acúmulo de esmegma, levando a irritação
e balanites (2,3).
O prepúcio é uma estrutura que ao nascimento
esta aderida à glande. Esta aderência resulta de uma camada comum de epitélio escamoso entre a glande e a mucosa
do prepúcio a qual continua firme até que a descamação do
esmegma desfaz as aderências. Estes processos acontecem
gradualmente e tornam-se quase completos em torno dos três
anos de idade (2,4).
Oster demonstrou que nos recém-nascidos masculinos o prepúcio é retrátil somente em 4%, aos seis meses em
20%, aos três anos em 50% e aos 17 anos em 99% (2).
Basicamente são duas entidades: a congênita e a adquirida, baseadas na idade e fisiopatologia. Ambas se referem
à dificuldade ou à incapacidade de retrair o prepúcio distal
sobre a glande (2,3).
A fimose pode ser classificada em quatro tipos anatomoclínicos, conforme o grau de estenose e o aspecto do
prepúcio: Tipo I: o prepúcio apresenta-se em excesso, cobrindo toda a glande impedindo que esta seja visível; Tipo II: o
prepúcio cobre a glande totalmente, mas consegue-se expor o
meato uretral externo; Tipo III: o prepúcio encontra-se estreitado em sua extremidade, porém é possível retraí-lo totalmente, sem dor, e após a exteriorização da glande há constrição
do prepúcio sobre os corpos cavernosos; Tipo IV: o prepúcio
é redundante, sem área de constrição, mas frequentemente
apresenta sinéquia balanoprepucial, pode ser sede de formação de esmegma ou apresentar balanopostite ou balanite de
repetição e, por isso, tem sido classificado como um tipo de
fimose (5-7).
As principais indicações para a realização da postectomia são: fimose, prepúcio redundante, balanopostites de
repetição, dificuldades no ato sexual, infecções urinárias na
infância e infecções herpéticas de repetição (6,8).
A circuncisão continua sendo muito realizada e, como
em diversas áreas da medicina, foram surgindo aperfeiçoamentos
e novas técnicas para a sua realização. A sutura após a ressec-

ção do anel de estenose ou mesmo do excesso de prepúcio é
um tempo importante. Os resultados no pós-operatório imediato
e tardio dependem desse tempo estando ele relacionado com o
tipo de ponto realizado e o fio utilizado (9,10).
Dessa forma, o objetivo do estudo é comparar a
evolução pós-operatória e as complicações entre a sutura
contínua e a sutura separada nas postectomias, avaliando
complicações precoces (sangramento, hematoma, linfedema,
infecção e necrose), complicações tardias (cicatriz hipertrófica
ou queloide, fístula uretral e estenose de meato uretral) e o
tempo de retorno à atividade sexual.
MAtErIAIS E MÉtodoS
Um total de 50 pacientes com indicação de postectomia foram incluídos no estudo, provenientes do ambulatório
de urologia do Hospital Universitário de Taubaté. Todos os pacientes foram informados e convidados a participar do trabalho
por meio de um termo de consentimento livre e esclarecido.
Os pacientes foram distribuídos aleatoriamente em
dois grupos: grupo 1, 25 pacientes submetidos a postectomia,
realizando-se sutura com pontos simples separados; grupo 2,
25 pacientes submetidos a postectomia, no entanto, a sutura
foi feita com pontos simples contínuos não ancorados e livre
de tensão. A técnica cirúrgica realizada foi similar em todos
os casos. Os materiais utilizados no procedimento foram da
mesma marca e lote evitando um possível viés neste estudo.
Foram programados retornos pós-operatórios (PO)
nos seguintes tempos: 4° PO, 9° PO, 16° PO, 23° PO, 30°
PO. Os pacientes que necessitaram de retornos subsequentes
foram atendidos de sete em sete dias até a alta ambulatorial.
O sangramento no pós-operatório foi considerado
quando o paciente relatava saída de sangue durante a higiene
da ferida operatória e que foi comprovada durante o exame físico ou com sangramento ativo ou evidências de sangramento
recente. O edema foi avaliado com exame físico e classificado
em ausente, leve, moderado e intenso. O hematoma foi avaliado identificando sua presença ou ausência. Foi considerada
deiscência da sutura a separação dos bordos da ferida cirúrgica, parcial ou total; foram entendidas como presentes todas
deiscências previamente identificadas, assim como aquelas
que se mantiveram durante os retornos ambulatoriais (11,12).
O tempo foi considerado em dias, a partir do dia
do procedimento. Durante a avaliação ambulatorial pós-operatória, apresentando a ferida cirúrgica macroscopicamente
cicatrizada e sem outras complicações, o paciente foi liberado
para a realização de relação sexual. O intervalo de tempo entre
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o início da anestesia até o último ponto da sutura foi denominado tempo de procedimento (TP). Já o tempo decorrido
entre o primeiro ponto da anastomose cutâneo - mucosa até o
último foi denominado tempo de sutura (TS).

tabela 2 – distribuição dos tipos de ﬁmose segundo
o tipo de sutura.

1

Tipos de
Fimose
2

3

4

TOTAL

Contínua

3

6

6

5

20

Separada

4

6

6

5

21

Total (%)

19,1

28,6

28,6

23,8

41

Tipo de Sutura

rESuLtAdoS
Cinquenta pacientes foram submetidos a postectomia, formando dois grupos de 25 homens sendo que o primeiro grupo foi submetido a sutura contínua e o segundo a sutura
separada. No entanto, houve perda no seguimento de cinco
pacientes no grupo da sutura contínua e de quatro pacientes
no grupo da sutura separada. A distribuição dos grupos com
relação e idade foi semelhante (Tabela 1).
tabela 1 – Valores médios das idades segundo tipo
de sutura.

Tipo de
Sutura

Número
de
indivíduos
(N)

Média

Mediana

Contínua

20

28,35

22,00

Separada

21

32,86

28,00

pvalor

0,38

Os tipos mais comuns de apresentação clínica da fimose foram o 2 e o 3 em ambos os grupos compreendendo
28,6% em cada grupo (Tabela 2). A distribuição desses tipos
clínicos foi muito semelhante (p-valor = 0,99).
O tempo de procedimento e o tempo de sutura foram
anotados conforme a metodologia proposta (Tabela 3).
O sangramento foi evidenciado apenas no quarto
pós-operatório não havendo significância estatística entre os
dois grupos p=0,55 (Tabela 4).
A avaliação do edema no pós-operatório foi classificada em 4 graus conforme metodologia. Desta forma, foi avaliado e comparado, em cada retorno, os dois grupos. Houve
significância estatística na avaliação do edema apenas no 30°
PO (p<0,05) evidenciando que há diferença nos grupos estudados (Tabela 5).
O hematoma esteve presente em 10% no grupo da
sutura contínua e 19% no grupo da sutura separada no quarto
pós-operatório sem significância estatística (Tabela 6). Nenhum paciente estudado apresentou hematoma nos 16° PO,
23° PO e 30° PO.

P-valor = 0,99

tabela 3 - tempo de procedimento e tempo de
sutura em minutos segundo tipo de sutura.

Tipo de Sutura

Tempo

Média

Mediana

P-valor

Contínua

TS

16,15

15,50

0,03

Separada

TS

20,10

18,00

Contínua

TP

37,10

38,00

Separada

TP

40,29

37,00

0,35

tabela 4 – evolução do sangramento pós operatório.

Tipo de Sutura

Sangramento 4º PO
Ausência (-)

Presença (+)

Contínua

15

5

Separada

14

7

p- valor = 0,55

tabela 5 – Evolução do edema no 30º Pós operatório.

Tipo de Sutura

Edema 30º PO
Ausente

Leve

Contínua

16

4

Separada

7

14

p-valor: 0,03
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dISCuSSão

tabela 6 – Evolução do hematoma no pós operatório.

Tipo de
Sutura

4ºPO

Hematoma

9ºPO

Ausência
(-)

Presença
(+)

-

+

-

+

Contínua

18

2

18

2

Separada

17

4

19

2

p-valor

0,41

Em 1950, cerca de 24% dos homens eram circuncisados no Reino Unido. No entanto, o melhor conhecimento
anátomo-fisiológico do prepúcio (assim como melhoria das condições de saúde) resultou em redução para 6% nos meninos de
15 anos, com 35% destes procedimentos realizados antes dos
seis anos.15 Atualmente, cerca de 69 a 97% de todos os meninos e homens são circuncisados nos Estados Unidos, 70% na
Austrália, 48% no Canadá e 24% no Reino Unido. Ainda assim, a
circuncisão continua sendo o procedimento mais comum em todo
mundo, seja por razões terapêuticas ou não terapêuticas, com
cerca de 30 mil procedimentos anualmente (13,14).
Apenas homens adultos foram submetidos a postectomia e os dois grupos foram semelhantes com relação a idade
evitando um viés. Além disso, os tipos de apresentação clínica da
fimose foram semelhantes nos dois grupos permitindo compará-los durante a evolução pós-operatória.
Como o tempo de procedimento e o de sutura podem
ser fatores de interferência na evolução pós-operatória e consequentemente levar ao surgimento de complicações, optou-se por
anotá-los em todas as cirurgias para então compará-los.
Houve diferença estatística com p<0,05 no tempo de
sutura (TS) no grupo da sutura separada com relação a outro grupo que pôde predispor o maior número de complicações no grupo
da sutura separada, o qual obteve média e medianas maiores.

0,95

No grupo da sutura contínua, a deiscência esteve
presente em 35% (7/20) e 55% (11/20) no quarto e nono PO,
respectivamente. No outro grupo, foi observada em 28,5%
(6/21) e 52,3% (11/21) no quarto e nono PO, respectivamente. A comparação desses dois grupos no decorrer de toda a
evolução não demonstrou diferença estatisticamente significante (Tabela 7).
Comparando os dois grupos estudados não houve diferença significativa no tempo em dias para a liberação para a
atividade sexual (Tabela 8).
No período de tempo estudado e neste grupo de pacientes não houve complicações tardias da cicatrização tais
como: cicatrização hipertrófica ou queloide, fístula uretral e
estenose do meato uretral.

tabela 7 – Avaliação da deiscência em cada grupo na evolução pós operatória.

Tipo de Sutura

4º

9º

Deiscência
16º

30º
23º

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

Contínua

13

7

9

11

13

7

18

2

20

0

Separada

15

6

10

11

10

11

17

4

21

0

-

-

p-valor

0,65

0,86

0,26

0,41

Ausência (-) / Presença (+)

tabela 8 – Liberação para a atividade sexual em dias.

Tipo de Sutura

Número de
Indivíduos (N)

Média

Mediana

p-valor

Contínua

20

34,60

37,00

0,81

Separada

21

34,29

37,00
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Em estudo realizado em 1993 por Kapila, o sangramento pós-operatório ocorreu em sete pacientes, num grupo
de 117. Porém, não ficou claro quando esse sangramento
ocorreu e se necessitou de nova intervenção cirúrgica. Não
está claro na literatura a real incidência de sangramento, mas
estima-se em torno de 1,6%. Em nosso estudo não houve
casos de reoperações devido ao sangramento o qual ocorreu
em 12 pacientes, cinco no grupo da sutura contínua e sete no
grupo da sutura separada, todos no 4º PO em pequena quantidade e muitas vezes atribuídos ao trauma devido ao uso de
vestimenta inadequada e as ereções noturnas (15,16).
O edema no pós-operatório foi avaliado separadamente em cada retorno ambulatorial. Devido a opção de classificar o edema em quatro possíveis apresentações clínicas
houve dispersão dos resultados o que pôde comprometer a
análise estatística. No 30° PO o grupo da sutura separada
ainda manteve edema leve em 14 pacientes enquanto que o
grupo da sutura contínua apenas em quatro. A análise estatística demonstrou resultados diferentes com p<0,05. Aparentemente, neste estudo e com a amostra presente, com 30
dias de pós-operatório o grupo da sutura separada permanece
mais tempo com edema leve.
Não houve diferença estatística referente à presença
de hematoma ou à deiscência de sutura. A liberação para a
atividade sexual ocorreu em média com 34 dias em ambos os
grupos (p=0,81). Alguns pacientes permaneceram com edema no 30° PO e não foram liberados para a atividade sexual

nesta consulta. Retornaram com 37° PO e 40° PO quando
então foi permitida a prática sexual.
A incidência geral de complicações na realização de
postectomia é desconhecida e motivo de debate nos estudos
vigentes. O valor estimado de complicações em todo mundo
varia muito, de 0,1% a 35%, já que a confiabilidade e critério
de inclusão de complicações nos estudos existentes encontram-se em extremos. O que é certo é que muitas circuncisões
são realizadas sem complicações. Não existe evidência que
a incidência de complicações seja maior em países em desenvolvimento do que nos desenvolvidos. Múltiplos fatores de
confusão afetam essas taxas: disponibilidade de cuidados médicos, pessoal treinado, condições de higiene e, além de tudo
isso, como os dados são anotados e organizados (4, 17, 18).
ConCLuSão
Não houve diferenças significantes entre os grupos
estudados. As complicações precoces tais como deiscência,
sangramento, hematoma, edema ocorreram em ambos os
grupos. Na amostra estudada e nesse período, não foi verificado complicações tardias como cicatrização hipertrófica ou
queloide, fístula uretral e estenose do meato uretral. O tempo
de retorno a atividade sexual, neste grupo e nesta amostra,
foi semelhante.
Desta forma, cabe ao cirurgião e sua experiência a
decisão pelo tipo da sutura.
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Correção transvaginal de prolapsos
de órgãos pélvicos acentuados com
preservação uterina utilizando telas
sintéticas
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Resumo
Apresentamos a técnica de correção de prolapso genital es-

(1) Universidade Estadual de
Campinas

tagio 4 com a preservação do útero utilizando telas sintéticas anterior e posteriormente ao saco herniário, finalizando
com a perineoplastia no mesmo tempo cirúrgico.

Palavras chaves:
prolapso genital, tela sintética,
assoalho pélvico.

Introdução
O Prolapso de Órgão Pélvicos é uma condição comum que ocorre pelo enfraquecimento dos elementos de suspensão dos órgãos pélvicos, podendo comprometer significativamente na qualidade de vida das pacientes. Este mal afeta mais de 50% das mulheres
multíparas, sendo que o prolapso de estágio 4 corresponde a 10% dos casos. A única forma de tratamento efetivo é a correção cirúrgica.
A avaliação é fundamental se há uma falha apical que esteja contribuindo para a cistocele e/ou retocele, pois a correção anterior ou
posterior simples sem a ressuspensão do ápice vaginal nessas pacientes elevam o risco de recidiva o que está presente em prolapsos
de estágios 3 e 4 (1) . Entra em discussão também a segurança e os benefícios do uso de telas sintéticas a fim de diminuir recidivas e
possíveis complicações a elas atribuídas.
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oBJEtIVo
Descrever a técnica passo a passo da correção com
tela dupla (Calistar Anterior e Calistar posterior – Promedon –
Argentina) no tratamento de prolapso de órgãos pélvicos estagio
4, preservando-se o útero e visando manter o anel pericervical,
incluindo perineoplastia.
MAtErIAIS/MÉtodoS
O procedimento foi realizado no centro cirúrgico do
Hospital da Clínicas de Campinas. São demonstradas todas as
etapas de execução do procedimento: Pinçamos o colo uterino
com a pinça de Pozzi para facilitar mobilização do saco herniário
(Figura 1). Iniciamos com a hidrodissecção com solução fisiológica (favorecendo a separação dos planos) ao longo do trajeto
da incisão longitudinal da parede anterior da vagina com limite
superior há 3 cm abaixo da uretra e limite inferior há 3 cm do
anel pericervical. Após dissecção da mucosa e liberação do saco
herniário da parede anterior, visualizamos a bexiga e a ausência
da fáscia vésico-vaginal. O mesmo procedimento é realizado na
parede posterior da vaginal com incisão longitudinal desta parede, dissecando mucosa até a liberação deste e visualizando útero
e a destruição da fáscia reto-vaginal. Por meio de arpões são
realizados a fixação de fios não absorvíveis (Prolene®) 2-0 no

Figura 1 – Apreensão do colo uterino
com pinça de Pozzi.

ligamento sacro-espinhoso a 1,5 – 2 cm distantes da espinha
isquiática póstero-superior. São fixados 4 pares de fios dessa forma, sendo que dois pares serão utilizados para fixar a tela posterior e outros dois a tela anterior. A manipulação dos arpões e sua
fixação são feitos apenas pelo teto do dedo indicador. Realiza-se
então a fixação da tela de Calistar-P no anel pericervical (Figura 2)
com pontos separados de fio inabsorvível (Prolene®) 3-0, sendo

Figura 2 – Fixação da tela de Calistar-P
com pontos separados de Prolene®
3-0 no anel pericervical.

fixado também em ambos os ligamentos útero-sacro. Passa-se
um dos fios de Prolene® 2-0 que está fixado no ligamento sacro-espinhoso no braço proximal da tela e então reparado. O mesmo
procedimento é realizado com a tela de Calistar-A, com a fixação
de tela no anel pericervical com pontos separados de fio inabsorvível (Figura 3) e passado o fio de Prolene® 2-0 nos braços proximais e reparados. Em seguida, fixamos os arpões presentes nos
braços distais da tela Calistar-A nos músculos obturador interno.
Com a ajuda de um auxiliar, reposicionamos o saco herniário para
sua posição anatômica correta, enquanto o cirurgião realiza a fixação dos fios de Prolene® 2-0 levando o nó até sua inserção
no ligamento sacro-espinhoso. Retiramos a pinça de Pozzi e observamos a estabilidade do saco herniário em sua nova posição,
cortando os fios em seguida. Realizamos a sutura da fáscia/septo
reto-vaginal com pontos separados de fio inabsorvível Prolene®
3-0 a fim de proteger a tela Calistar-P e evitar sua exposição futura que é uma das principais complicações do uso dessas telas
sintéticas posteriores (Figura 4). Suturamos a parede vaginal com
fios absorvíveis em pontos separados ao longo de toda incisão
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Figuras 3 - Passagem do ﬁo de
Prolene® 2-0 no braço proximal da
tela Calistar-A.

anterior e posterior. Ao fim, realizamos a perioneoplastia por meio
da reconstrução do tendão central do períneo. Aproximamos o
músculo bulbo-cavernoso na sua porção tendinosa e o músculo
longitudinal superficial do períneo por meio de sutura com fio de
Vicryl 0, passando também superficialmente no esfíncter anal externo (Figura 5). Deixamos a paciente com tampão vaginal, sendo
retirado no primeiro pós operatório, assim como a sonda vesical
de demora.
rESuLtAdoS
O uso de tela sintética para correção de prolapso apresenta alta taxa de satisfação pelos pacientes pós-cirúrgico, com
índice de complicações baixas. Aproximadamente 10% dos casos
podem ocorrer exposição da tela, sendo outras complicações possíveis: infecção, recidiva do prolapso, formação de abscesso, perfuração vesical e formação de fístulas. Em retorno ambulatorial após
o procedimento cirúrgico descrito, a paciente estava satisfeita, sem
queixas, não apresentando nenhuma complicação cirúrgica como
hematoma, extrusão de tela, infecção ou sangramentos. Após 3
meses retornou à atividade sexual e após 1 ano do procedimento
cirúrgico se mantém sem queixas, negando dispareunia e satisfeita.
dISCuSSão

Figura 4- revisão da parede posterior
após sutura do septo reto-vaginal.

O uso de telas sintéticas para correção de prolapsos
genitais avançados tem sido muito discutido pelos seus elevados

Figuras 5 – Apresentação ﬁnal.
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índices de sucesso e menores recidivas, mas também pelas
possíveis complicações. Vários estudos favoráveis ou contrários
ao uso de telas sintéticas para correção de incontinência urinária
e prolapsos genitais já foram publicados, mas, até hoje, não há
um consenso internacional quanto ao uso padrão destas. Sabese que entre os anos 2000 e 2006 houve os maiores índices do
uso de telas, sendo que em 2008 a FDA (U.S. Food and Drug
Adiministration) publicou pela primeira vez um comunicado quanto
à segurança do uso de telas sintéticas (2). Dentre as complicações
descritas, a principal é a exposição de tela pela vagina, bexiga e
até pelo reto, havendo também casos de infecções, granuloma,
síndrome dolorosa, dispareunia e disfunção miccional. Tais
complicações podem ser precoces ou tardias com relatos
até 18 anos após o procedimento cirúrgico (3). Mas, mesmo
diante de tantos fatores preocupantes, sabe-se que o índice
de complicações é variável. O Comitê de Prática Ginecológica
informa que a exposição de tela varia de 1 a 19% dos casos,
dor pélvica de 0 a 18%, dispareunia de 2 a 28% e necessidade
de reoperação de 1 a 22% (4). Muito dessa variação se deve à
técnica utilizada pelo cirurgião e à experiência no uso da tela. Em

nosso serviço universitário, já realizamos várias cirurgias com telas
sintéticas para correção de incontinência urinária e para prolapsos
de estágios 3 e 4. Na grande maioria dos casos tivemos sucesso,
sendo poucos os casos que apresentaram resultados negativos
com complicações e corrigidos. Diante do grande número de
casos com resultados positivos ao uso de tela sintética como no
caso apresentado, mantemos o uso desses materiais e sempre
informando as pacientes dos benefícios e seus possíveis riscos.
ConCLuSão
A técnica utilizada é segura, com ótimo resultado. Foi
possível reconstruir o assoalho pélvico por meio de 2 telas,
sendo estas necessárias diante do avançado estágio do prolapso apresentado, e preservar o útero auxilia na continência
da paciente por manter todas as estruturas, órgãos do assoalho
pélvico. Ao contrário de outras técnicas, a paciente pode manter a anatomia original do assoalho pélvico feminino e voltar a
ter relações sexuais com seu parceiro, além de manter continente, com boa qualidade de vida.
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