Características clínicas dos pacientes.

Características patológicas.
Estadiamento
patológico (%)

Idade (anos)
Média ± DP

64.0 ± 7.1

PSA (ng/mL)

N

pT2

80,2/%

pT3

17,1%

Escore Gleason (%)

Média ± DP

11.6 ± 13.5

Gleason pré-operatório (%)
<7

72.4%

7

22.9%

>7

4.8%

<7

60,9%

7

30,0%

>7

9,1%

Peso da próstata (g)
Média ± DP

51,3 ± 25,4

Margens cirúrgicas
positivas (%)

25,9%

Tabela 1, e 2. pag 11
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Editorial
NOVA PLATAFORMA DE SUBMISSÃO E VÍDEOS NA RE.CET !
O núcleo de publicações da SBU e o corpo editorial da RE.CET vem trabalhando
bastante para profissionalizar ao máximo nossa revista.
Com este intuito, desde o mês de agosto, passamos a contar com um novo sistema
para submissão de artigos. Ao invés de contato pessoal, por e-mail, os autores farão o upload de seus arquivos em “tempo real”, através de plataforma on-line, no site da RE.CET, pelo

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

endereço eletrônico http://recet.org.br/submissao
Acreditamos que este seja mais um benefício que oferecemos aos nossos
residentes, otimizando o envio de novos trabalhos científicos.
Outro projeto que está se concretizando neste número da RE.CET é a possibilidade
da submissão de vídeos editados. Poderão ser publicados, nesta nova seção, vídeos de casos
inusitados, descrição de técnicas cirúrgicas ou outras circunstâncias em que a imagem
permita o aprendizado e/ou melhor compreensão de situações raras ou de técnicas que
estejam sendo apresentadas.
Com isto, ampliamos o leque de opções que os residentes terão para atingirem
a meta de possuir ao menos uma publicação como primeiro autor durantes os três anos da
residência em urologia.
Que mais novidades possam ser apresentadas a cada edição!
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Como me inserir no
mercado de trabalho?
Modelos de atuação

A grave crise financeira e

política do país

por Marcelo de Queiroz Cerqueira

A

Grave crise financeira e política do país, a violência urbana, o mercado saturado e a
falta de perspectivas são esses e outros motivos que levam brasileiros a almejarem uma
vida no exterior. No contexto de um jovem Urologista, somam-se o acesso a tecnologias
de ponta e a possibilidade de viver a especialidade na sua máxima plenitude. A Cirurgia robótica
difundida, a tecnologia de ponta, a estabilidade financeira e a qualidade de vida dentre outros
benefícios.
Para o jovem médico, o exercício da profissão no exterior exige a superação de etapas
rigorosas que demandam tanto ou mais esforço quanto tudo que viveu até então. Em relação à difícil
decisão de abandonar seu país e fatalmente parte de sua família, a busca de um futuro mais seguro
é sempre instigante.
Mas não basta apenas desejar, é necessário coragem para dar início ao processo e seguir
adiante. Conhecer o mercado a ser desbravado, traçar planos e demonstrar habilidade para se
adaptar, dentre outras questões, são fundamentais para o jovem urologista que almeje uma carreira
de sucesso no exterior.
Para este número, convidamos o Dr. André Berger, especialista em cirurgia robótica e
professor na University of Southern California (USC) em Los Angeles. (APRESENTAÇÃO). Certamente,
o jovem Urologista brasileiro poderá se orgulhar espelhar na sua brilhante história de destaque na
Urologia do país.
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RE.CET - Nos resuma sua trajetória e de sua jornada nos EUA. Era seu plano se estabelecer definitivamente onde está? Quais suas maiores dificuldades?
Dr. André Berger: Sou natural de Porto Alegre no
RS. Fiz faculdade de Medicina na Federal do RS (UFRGS) e
residência de Cirurgia Geral e de Urologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (da mesma Universidade). Sempre fui
fascinado por cirurgia minimamente invasiva e tinha a vontade de me tornar proficiente nessa área. Quando acabei a
residência, tive a oportunidade de ir à Cleveland Clinic para
trabalhar com o Dr. Indy Gill, maior referência mundial em
urologia minimante invasiva, em um research fellowship no
final de 2007. O plano era ficar 1 ano e depois retornar a
Porto Alegre. Nunca cogitei ficar nos Estados Unidos definitivamente. A adaptação em Cleveland foi um pouco desafiadora no início. Você está em um país diferente, longe de seu
círculo familiar social habitual. Tive a sorte de ser recebido
muito bem no hospital e acabei fazendo vários amigos brasileiros, médicos que estavam trabalhando ou fazendo estágio
na Urologia e em outras especialidades. Do ponto de vista da
pesquisa, o aprendizado foi muito intenso e produtivo. Certamente, formou a base para as oportunidades que viriam
depois. Ao final do ano em Cleveland, recebi o convite para
ficar e fazer o clinical fellowship. Para que isso fosse possível,
tive que fazer as 4 provas do ECFMG, os famosos “steps”. Em
2009, houve a mudança de Cleveland para Los Angeles, onde
o Dr. Gill se tornou chair na University of Southern California
(USC) sucedendo o lendário Dr. Don Skinner. Também vieram
da Cleveland Clinic o Dr. Monish Aron e Dr. Mihir Desai. Na
USC, fiz meu treinamento clínico (clinical fellowship) focado
em cirurgia robótica de 2010-2012. Ao final do fellowship, fui
contratado como faculty na USC.
A experiência na USC tem sido incrível porque quando chegamos a cirurgia robótica era muito incipiente. Foi uma
oportunidade única de fazer parte da criação e desenvolvimento de um dos maiores serviços de cirurgia robótica urológica do mundo. Em 2008, menos de 10 cirurgias robóticas
tinham sido feitas na USC. Em 2011, já fazíamos 600 cirurgias robóticas urológicas por ano e, a partir de 2014, foram
cerca de 1000 por ano.
É realmente um privilegio fazer parte do time da
USC, grupo de urologistas talentosos e que trabalham muito bem em equipe. A Inovação tem sido a marca do nosso

time por anos. Alguns exemplos dessa “veia inovadora” são
cirurgia laparoscópicas e robóticas por portal único e cirurgias robóticas complexas como cistectomia com derivação
intracorpórea, cirurgia de salvamento para câncer de próstata, entre outros.
Em resumo, do ponto de vista profissional, tem sido
fenomenal. Trabalhei na Cleveland Clinic, hospital fantástico
que dá todas as condições para os médicos realizarem seu
trabalho clínico e de pesquisa. Na USC, participei da criação
de um dos maiores serviços de cirurgia robótica no mundo
com todos os desafios e competição inerentes a uma das
maiores metrópoles americanas, Los Angeles. A coisa mais
importante a se enfatizar e que você pode ir muito longe trabalhando duro e jogando como parte do time. Tenho o privilegio e a honra de trabalhar junto
RE.CET: Como o urologista brasileiro é visto nos
EUA? Conhece outros brasileiros com trajetórias semelhantes? Há espaço para mais? Existe algum “núcleo”
brasileiro nos EUA ou em outros países?
Dr. André Berger: Estados Unidos é o país mais democrático do mundo em relação a profissionais estrangeiros
em geral, não só na área médica. Se você trabalha duro e bem,
o seu trabalho acaba sendo reconhecido e as oportunidades
aparecem. Há poucos urologistas brasileiros nos Estados Unidos. Citarei alguns aqui.
Não podemos nos esquecer do Edson Pontes, extremamente reconhecido na área de uro-oncologia.
Dr. Fernando Kim, de longa carreira nos EUA, responsável pelas interações entre SBU e AUA trabalha no Colorado,
onde também trabalha o Dr. Wilson Molina, especialista em
Endourologia,
Meu colega na USC, Dr. André Abreu que trabalha
com prostate fusion biopsy, teve uma trajetória parecida com a
minha. Veio para um research fellowship e depois foi selecionado para o clinical fellowship.
Dr. Daniel Moreira, que foi meu colega de faculdade
e residência, e que depois repetiu a residência de Urologia em
NY e hoje faculty na Universidade de Illinois.
Não ha um núcleo formal de urologistas brasileiros
nos EUA. Isso, na verdade, poderia ser uma boa ideia e um
facilitador para outros urologistas que buscam passar algum
tempo ou se radicar nos Estados Unidos.
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RE.CET: Pode nos pontuar qual(is) pontos
específicos diferem, de maneira mais notória, o exercício
da Urologia no Brasil e nos EUA. Resuma a sua rotina
diária.
Dr. André Berger: Certamente, a disponibilidade de
tecnologia e materiais no centro cirúrgico é uma diferença
significativa. Há algumas vantagens especificas de trabalhar
em serviços acadêmicos. como o fato de trabalhar somente
em um ou dois hospitais, em geral, geograficamente próximos. Outro exemplo: você não precisa lidar diretamente com
os planos de saúde. Há pessoas dentro do Departamento e
da Universidade que trabalham junto aos planos de saúde
para conseguir autorizações para consultas e procedimentos.
Isso acaba facilitando sua rotina diária e abrindo mais espaço
para atividades acadêmicas e de pesquisa. Vejo pacientes
dois dias por semana e estou no centro cirúrgico entre três
e quatro dias por semana. Minha prática é focada em cirurgia minimamente invasiva, sobretudo casos de uro-oncologia
(próstata, rim, bexiga) e HPB (incluindo prostatectomia robótica simples e novas tecnologias como urolift, aquablation).
Pacientes de outras subespecialidades urológicas (reconstrução, endourologia, urologia feminina) acabam sendo direcionados para outros colegas dentro do Departamento. Apesar
de estar em um serviço acadêmico, os pacientes que atendo
são na sua vasta maioria encaminhados diretamente, ou seja,
tive que construir e manter minha própria base de referencia.
Isso ocorre na maioria das grandes cidades americanas. Em
hospitais como Cleveland Clinic e Mayo Clinic, você não precisa “construir a sua prática”, pois a própria instituição acaba
gerando pacientes para seu corpo clínico.
RE.CET: Vem ao Brasil regularmente? A lazer,
trabalho ou ambos? Pensa em um dia voltar a trabalhar
no Brasil?
Dr. André Berger: Felizmente vou ao Brasil com
grande frequência. Na grande maioria das vezes a trabalho.
Tenho a oportunidade de estar envolvido com a implementa-

ção e desenvolvimento de programas de cirurgia robótica. É
fantástico poder interagir e trocar experiências com colegas
brasileiros. Traz uma satisfação pessoal muito grande poder
dividir parte do aprendizado desses anos nos Estados Unidos
e, mais do que tudo, cultivar grandes amizades. Participei e
participo de cirurgias e eventos em São Paulo, Rio de Janeiro,
Porto Alegre, Recife, Brasília, Belo Horizonte, entre outros.
RE.CET: Qual conselho daria ao jovem urologista
brasileiro que deseje seguir seus passos? Como a SBU
pode ajudar nesse cenário?
Dr. André Berger: Conseguir treinamento clínico
em Urologia nos Estados Unidos e difícil porque, como no
Brasil, as vagas são muito disputadas. Se o urologista brasileiro pretende se radicar nos Estados Unidos, o mais seguro é
fazer a residência de Urologia nos Estados Unidos porque, ao
final da residência, você estará nas mesmas condições dos
formandos americanos e pode se aplicar para a certificação
do Board de Urologia. A maioria dos hospitais não acadêmicos exige essa certificação ou elegibilidade de certificação.
Se o plano é retornar para o Brasil, fazer uma clínica fellowship após a residência é uma alternativa excelente. Nas duas
situações, ajuda muito ter scores excelentes nos “steps” e
fazer um research em um departamento conhecido nos EUA
com produção cientifica intensa. O melhor conselho és trabalhar duro, traçar objetivos e manter a cabeça aberta para as
oportunidades que aparecem. Os maiores limites são impostos por nós mesmos e por nossas mentes. A SBU já promove
vários intercâmbios, não só com a AUA, mas também com
a EAU. Intensificar esses processos e, quem sabe, financiar
fellowships mais longos seria interessante.
Gostaria de agradecer a oportunidade. Marcelo, foi
fantástico ter conversado com você. Estou a disposição para
ser contato com qualquer urologista do Brasil.
Meu telefone é + 1 216 7023-660 e meus e-mails
andrekberger@hotmail.com e andre.berger@med.usc.edu

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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qUAIS OS TIPOS?

Fellow
or Foe?
Quais as 10 perguntas
que você deveria fazer antes
de começar um “fellow”
em urologia?
por Bruno Santos Benigno

N

as últimas duas décadas a medicina presenciou um aumento exponencial
do volume de conhecimentos incorporados pelos avanços científicos e
tecnológicos. A urologia é responsável por boa parte desses avanços e
representa uma das especialidades médicas com uma das maiores curvas
de aprendizado para procedimentos com alta complexidade.

Frente aos novos avanços, surge um desafio para os programas de residência médica. Como garantir o
ensino e treinamento de procedimentos com alta complexidade, mantendo um elevado nível técnico?
No Brasil, cada vez mais o jovem urologista sente a necessidade de aprimoramento em sub-áreas específicas, visando maior chance de inserção no mercado. Isto vem levando a um aumento da procura por centros de
referência que oferecem programas de Fellowship. Em particular, os programas dedicados à endourologia, laparoscopia, robótica e transplante renal, representam as principais áreas procuradas para esse tipo de aprimoramento.
Nos Estados Unidos e Europa, programas de aprimoramento se organizam de forma estruturada e com
regras estabelecidas, o que os diferencia com mais clareza do conteúdo dos programas de residência médica tradicionais. Como por exemplo, a Sociedade de Uro-Oncologia (SUO) em seu site (https://suonet.org/fellowships.
aspx ) disponibiliza uma lista com todos os programas credenciados nos Estados Unidos e no Canadá, assim como
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indica o curriculum e habilidades que devem ser aprimoradas
durante o programa.
No Brasil, a organização e a estruturação da maioria
dos programas de aprimoramento pós residência médica se
deu de forma individualizada. Isso se deve, em boa parte,
pela não existência de recomendações estruturadas e padronizadas para este propósito.
A despeito disso, alguns serviços de alto volume
e expertise oferecem programas de fellowship reconhecidos
pela Sociedade Brasileira de Urologia. No site da SBU é possível acessar lista com os principais serviços: http://portaldaurologia.org.br/medicos/fellowships/
Estabelecer limites claros entre o programa de residência médica em urologia e o treinamento do Fellow representará um passo importante na sistematização do treinamento urológico em sub-especialidades no Brasil.
Nesta direção, o trabalho desenvolvido pela Comissão de Ensino e Treinamento da Sociedade Brasileira de
Urologia (CET-SBU) vem caminhando a passos acelerados no
processo de avaliação, acreditação, controle de qualidade e
pré requisitos mínimos para a formação urológica da residência médica no Brasil.
As lições aprendidas e os avanços no âmbito da residência médica certamente servirão como fundamentos no
processo de padronização nos programas de fellowship em
um futuro próximo.
Mas antes de embarcar em um fellowship, é importante o que o jovem urologista faça algumas perguntas:
1- Quais motivos me levam a fazer um fellow?
2- Quanto tempo, além da residência, ainda estou
disposto(a) a dedicar na etapa de formação?
3- Quais as novas habilidades que terei a oportunidade de desenvolver durante o fellow?
4- O volume de cirurgias é adequado para o número de residentes e fellows?
5- Há estrutura (equipe, materiais e equipamentos)
adequados para o treinamento da subespecialidade do meu interesse?
6- Qual a proporção entre atendimento assistencial e tempo dedicado à pesquisa?

7- Existem regras claras entre as atribuições de
residentes e fellows?
8- Qual o grau de envolvimento do staff na formação dos residentes e fellows?
9- Qual a avaliação feita pelos ex-fellows que já
passaram pelo serviço?
10- Qual a necessidade do mercado em que se
pretende inserir como urologista com subespecialização?
Dr. Eduardo Quirino, TiSBU
A seguir, Dr. Eduardo Quirino, TiSBU, Fellow
em Oncologia e Laparoscopia pelo AC Camargo Cancer Center (2015), fala da sua experiência inicial, obstáculos e
facilidades como urologista em seu início de carreira.
A incerteza do futuro profissional, o mercado de trabalho cada vez mais competitivo e a insegurança que nos arrebata
próximo à conclusão da residência médica, foram alguns dos motivos que me fizeram repensar o rumo que seguiria. Mesmo após
5 anos de especialização até a conclusão da residência em urologia, percebi que necessitava de algo a mais para me destacar no
mercado de trabalho.
Buscando me orientar quanto ao melhor caminho a seguir, pude contar com a orientação de chefes da residência e
também médicos da minha cidade natal ( Maringá – PR), para
onde desejava voltar após o período da especialização. Após essa
“pesquisa de campo”, a Uro-oncologia e a cirurgia minimamente
invasiva surgiram como uma opção a seguir, o que por sorte já
era uma área de grande interesse para mim desde a residência.
Tive a felicidade de ser aprovado no concorrido Fellow
de Oncologia do AC Camargo no ano de 2015 sem ao certo saber
o que me esperava. Após 1 ano de muito trabalho e muita cirurgia, meu fellow terminou. Porém, saía um profissional muito mais
maduro e seguro, além do aperfeiçoamento técnico adquirido.
Deixando um hospital de referência nacional em São
Paulo, voltei para o interior do Paraná, na cidade de Maringá. Com
a experiência e o currículo ganhos durante o fellow, mais portas
se abriram permitido que fosse aceito em serviços de referência
na região.
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Porém, o choque de realidade era inevitável, mesmo se
tratando de uma cidade com medicina muito desenvolvida.
O preconceito das equipes tanto de anestesistas como
dos próprios urologistas para com a laparoscopia foi marcante,
principalmente em cirurgias mais complexas. Tendo, muitas vezes, que “provar” os benefícios do procedimento, mesmo estando
muito bem documentado na literatura. Mas, com os resultados e
com o feedback dos pacientes, a laparoscopia se tornou ferramenta fundamental na rotina dos serviços.
A falta de materiais específicos e consignados foi outra
dificuldade encontrada. Devido ao baixo fluxo de certas cirurgias
laparoscópicas, alguns hospitais não possuíam materiais básicos

o mínimo de material necessário sem alterar a qualidade e os
resultados das cirurgias com um baixo custo.
Talvez, o principal desafio encontrado nessa fase de
adaptação foi a falta de experiência dos auxiliares e dos instrumentadores com a laparoscopia, principalmente em cirurgias
maiores como a Prostatectomia radical e a Cistectomia radical.
Com isso, houve o aumento do tempo cirúrgico, o que tornou
as cirurgias mais desgastantes. Porém, com o treinamento da
equipe e o aumento do volume cirúrgico houve uma melhora exponencial que tornou a equipe mais coesa e eficiente.
Apesar das dificuldades, o fellow permitiu abrir meus
horizontes e trazer novas técnicas, fazendo com que eu pudes-

para laparoscopia, sendo necessário que a própria equipe adquirisse tal material. A falta de liberação de materiais consignados,
principalmente por convênios menores e pelo SUS foi uma dificuldade mais fácil de ser contornada visto que durante o fellow
tivemos experiência com cirurgias do SUS nas quais usávamos

se somar nos serviços em que trabalho, criando um crescimento
pessoal e para toda a equipe.
A uro-oncologia e a cirurgia laparoscópica vêm cada
vez mais se tornando parte da rotina dos nossos serviços e, graças ao fellow, faço parte dessa expansão.

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 funciona

a

CET
por Daniel Xavier Lima

I Simpósio de Formatura dos Residentes em Urologia da SBU-MG

R

ecentemente, no I Simpósio de Formatura dos Residentes em Urologia da SBU-MG, tive a honra de poder
participar com a palestra “Pós-graduação strictu sensu”. O evento foi recheado de boas palestras que
acredito terem sido muito proveitosas para todos os participantes. O tema que apresentei representa
uma dúvida frequente aos médicos residentes de todas as áreas: vale à pena fazer Mestrado e Doutorado nos dias
atuais? Mesmo na UFMG, onde leciono, esse é um tema recorrente junto aos alunos da graduação.
Discutimos, no evento em questão, alguns aspectos relativos à estrutura de organização dos cursos de pós-graduação no Brasil, que são avaliados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).
Por meio dessa avaliação, formulam-se políticas para a área de pós-graduação, assim como são planejadas as formas
de fomento para a atividade por meio de bolsas de estudo e auxílios. Reforçamos a importância de se procurar junto
ao site da CAPES a situação do curso para o qual o aluno pretende concorrer a uma das vagas, pois apenas os cursos
recomendados pela CAPES para o MEC podem expedir diplomas de mestrado e/ou doutorado com validade nacional.
Na sequência, discutimos também alguns aspectos relativos à atividade de magistério superior no Brasil,
uma vez que normalmente se interessam pela pós-graduação aqueles que desejam seguir a carreira acadêmica. Não é
um fato novo nem desconhecido o problema da remuneração deficitária do professor em todos os níveis da educação.
Todavia, o médico que atua como professor normalmente mantém as duas atividades de forma paralela, o que é um
desafio gratificante para aqueles que descobrem o prazer de lecionar e estar envolvido em um ambiente de busca de
conhecimentos. Finalmente, discutimos brevemente também sobre as janelas de oportunidades que a pós-graduação
oferece para os alunos conhecerem e até mesmo se engajarem em instituições fora do Brasil.
Considero que o evento foi um sucesso e espero que as edições futuras possam ser igualmente proveitosas.

Daniel Xavier Lima
Mestre e Doutor em Cirurgia
Professor da Faculdade de Medicina da UFMG
Membro Titular da Sociedade Brasileira de Urologia
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Análise dos casos de prostatectomia
radical retropúbica do hospital geral
de Fortaleza: positividade de margens
cirúrgicas em um hospital - escola
Bruno Lima Linhares (1), Marcos Flávio Holanda Rocha (1), Fábio Fernandes
Dantas (1), Francisco Mesquita (1), Daniel Gabriele Sucupira (1), Rafael Moura e Sucupira (1), Gustavo Persici Rodrigues (1)
(1) Serviço de Urologia, Hospital Geral de Fortaleza, Fortaleza, Brasil

Resumo
INTRODUÇÃO: Apesar do recente desenvolvimento de técnicas que utilizam tecnologia avançada, como a robótica, a prostatectomia radical re-

Palavras chaves:

tropúbica (PRR) permanece como a principal opção terapêutica de finalidade curativa para o adenocarcinoma prostático no Brasil. Objetivamos
analisar aspectos clínicos e oncológicos de pacientes submetidos a PRR,

Neoplasia; próstata;
prostatectomia; resultados.

com ênfase na positividade de margens cirúrgicas (PMC).
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo retrospectivo, com avaliação de aspectos epidemiológicos, cirúrgicos e anatomopatológicos
dos pacientes submetidos a PRR por médico residente sob orientação
de preceptor do Serviço de Urologia do HGF no período de 2007 a 2012. Os seguintes parâmetros foram analisados: idade, PSA,
escore de Gleason, estadiamento clínico e cirúrgico, tempo operatório, PMC. Os dados categóricos foram analisados pelo cálculo
de Odds ratio, pelo teste exato de Fischer.
RESULTADOS: foram selecionados 112 casos, com média de idade de 64.0 anos. O PSA médio foi de 11.6ng/mL. 60.9% apresentaram escore de Gleason menor que sete e 9.1% maior que sete. O tempo operatório médio foi de 175.4 minutos. 80.2% dos
casos eram pT2 e 17.1% eram pT3. 25.9% dos pacientes apresentaram margens cirúrgicas positivas, com maior predomínio
de acometimento lateral. Os pacientes com estadiamento pT3 apresentaram PMC maior que pT2: 52.6% x 19.1% (p = 0.0064).
CONCLUSÃO: dentre outros fatores, a PMC afeta negativamente o prognóstico, e existem poucos estudos com dados de procedimentos realizados por cirurgiões em treinamento. Nossos resultados mostraram-se semelhantes aos de outras séries de
grandes centros nacionais e internacionais, principalmente no que diz respeito à PMC.
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INTRODUÇÃO
O câncer de próstata (CaP) é um importante problema
de saúde pública mundial. Segundo os últimos dados epidemiológicos da Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças oncológicas constituem a segunda principal causa de morte entre
os homens brasileiros, além de estar relacionado a uma drástica
redução de qualidade de vida (1-3).
Apesar do recente desenvolvimento de novas técnicas
que utilizam tecnologia avançada, como a robótica e a laparoscopia, a prostatectomia radical aberta, revisada e descrita por Walsh
e colaboradores em 1982 (4), após estudos anatômicos detalhando o plexo venoso dorsal e os feixes neurovasculares, permanece
como a principal opção terapêutica de finalidade curativa para os
tumores localizados na próstata no cenário brasileiro (5).
A probabilidade de recorrência após prostatectomia
está relacionada com múltiplos fatores, incluindo PSA pré-operatório, estadiamento clínico e patológico, escore de Gleason e
positividade de margens cirúrgicas (PMC). De todos esses fatores, apenas o último pode ser influenciado pela técnica cirúrgica.
Numerosos estudos já demonstraram que a PMC afeta negativamente o prognóstico desses pacientes (6). Séries recentes mostraram incidência de PMC de 6.9% a 29% para PRR (7).
Acredita-se que o resultado cirúrgico do tratamento de
CaP está relacionado com a experiência do cirurgião; no entanto, existem poucos estudos abordando a curva de aprendizado
dos residentes em prostatectomia radical. Durante a curva de
aprendizado, os procedimentos cirúrgicos são realizados com
maior dificuldade e mais lentamente, associados a maior risco de
complicações, dada a falta de experiência do cirurgião, a qual é
adquirida durante o programa de residência médica.
Trabalho publicado recentemente analisou a curva de
aprendizado de médicos residentes que realizaram 184 prostatectomias radicais durante o programa de treinamento em um
grande centro nacional. Constataram que houve uma diminuição
do tempo cirúrgico à medida que se foi ganhando experiência,
mas não houve diferença estatística na porcentagem de comprometimento de margens cirúrgicas ao longo do período de treinamento (5). Já outro estudo mostrou uma diminuição na taxa
de positividade de margem cirúrgica à medida que o cirurgião
adquiria maior experiência (8).
Diante do exposto, os autores propõem um estudo para
descrever o perfil epidemiológico dos pacientes submetidos à
PRR no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), suas condições diagnósticas no pré-operatório, bem como seus resultados cirúrgicos
e oncológicos após a realização deste procedimento.

Acreditamos que esse trabalho pode gerar importante
informação para o treinamento cirúrgico e educação em oncologia,
já que o HGF é hospital de referência para câncer de próstata, com
um grande volume desse tipo de cirurgia, além de se tratar de um
grande centro regional de formação de médicos residentes.
Objetivos gerais
Analisar os aspectos epidemiológicos, clínicos e cirúrgicos dos pacientes com adenocarcinoma de próstata atendidos no
Hospital Geral de Fortaleza durante o período de 2007 a 2012.
Analisar os resultados cirúrgicos e oncológicos dos pacientes submetidos a prostatectomia radical aberta neste período.
Objetivos específicos
Avaliar o impacto do treinamento de médicos residentes
nos resultados cirúrgicos e oncológicos neste tipo de procedimento
e estimar sua qualificação.
Estabelecer uma comparação de nossos casos com outras séries semelhantes nacionais e internacionais.
MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um estudo retrospectivo, abrangendo todos
os casos de adenocarcinoma de próstata submetidos a prostatectomia radical aberta no Hospital Geral de Fortaleza durante o período
de janeiro de 2007 a março de 2012. Os procedimentos foram
realizados por médico residente sob orientação de preceptor do
Serviço de Urologia.
A pesquisa foi desenvolvida de acordo com as normas e
diretrizes regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos, sendo submetido à apreciação para aprovação pelo Comitê
de Ética e Pesquisa do HGF, obtendo o consentimento para sua
realização.
Realizou-se estudo dos prontuários dirigido por um questionário previamente elaborado, o qual foi concluído após extensa
revisão bibliográfica, de modo que abrangesse os aspectos epidemiológicos e clínico-cirúrgicos mais relevantes a respeito do tema:
idade, estadiamento clínico, PSA pré-operatório, escore de Gleason,
número de fragmentos positivos na biópsia guiada por ultrassom
trans-retal (dados pré-operatórios); e tempo cirúrgico, estadiamento patológico, peso da próstata, positividade de margem cirúrgica e
sua localização, presença de extensão extra-prostática e escore de
Gleason (dados pós-operatórios).
Os dados coletados foram representados por meio de
tabelas e / ou gráficos e analisados, no aspecto descritivo, por meio
das frequências (absolutas e relativas) e medidas de tendência central e afastamento (média, desvio padrão e mediana). Antes da apli-
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cação dos testes paramétricos, foi utilizado o teste de normalidade
de Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors. Dados numéricos paramétricos foram comparados pelo Teste t de Student; dados
numéricos não-paramétricos e dados ordinais foram analisados
pelo teste de Mann-Whitney; e dados categóricos foram avaliados
pelo Teste Exato de Fisher.
RESULTADOS

Tabela 2. Características patológicas.

Estadiamento
patológico (%)

N

pT2

80,2/%

pT3

17,1%

Escore Gleason (%)

Foram selecionados 112 pacientes elegíveis para o estudo. Suas características clínicas são discriminadas na Tabela-1.
A Tabela-2 apresenta os dados cirúrgicos e anatomopatológicos. O tempo operatório médio foi de 175.4 minutos (± 38.6).

60,9%

7

30,0%

>7

9,1%

Peso da próstata (g)

Tabela 1 - Características clínicas dos pacientes.

Idade (anos)
Média ± DP

<7

64.0 ± 7.1

Média ± DP

51,3 ± 25,4

Margens cirúrgicas
positivas (%)

25,9%

PSA (ng/mL)
Média ± DP

DISCUSSÃO

11.6 ± 13.5

Gleason pré-operatório (%)
<7

72.4%

7

22.9%

>7

4.8%

Quando agrupamos os pacientes de acordo com estadiamento patológico e com o escore de Gleason pós-operatório,
observamos que houve diferença quanto a PMC. Os pacientes pT2
apresentaram margens positivas em 19.1% dos casos enquanto os
pacientes pT3 em 52.6% (OR = 4.71 (1.66 - 13.37); p = 0.0064).
Os pacientes com escore Gleason 7 apresentaram chance maior
de PMC quando comparados com os pacientes com Gleason 6:
48.5% X 14.9% (OR = 5.36 (2.06 - 13.98); p = 0.0006). Já quando comparamos os pacientes com Gleason 8 ou 9 com aqueles
com Gleason 7 ou aqueles com Gleason 6 não encontramos diferença estatística. A região mais comumente acometida foi a área
póstero-lateral, seguida pelo ápice prostático.
Não houve diferença estatística quanto a PMC quando analisamos os pacientes com diferentes escores de Gleason
pré-operatórios.

A importância do câncer de próstata no cenário de saúde
pública do nosso país é inquestionável quando analisamos os dados de incidência e mortalidade. Admite-se que o risco de diagnóstico de CaP durante a vida é de 16.4% e de óbito, 3.7% (9).
O estadiamento do CaP constitui fase obrigatória para o
planejamento terapêutico e avaliação do prognóstico. A associação
do toque retal, PSA sérico, escore de Gleason (biópsia) e exames de
imagem mostra-se efetiva em predizer o estadiamento patológico
final e deve ser realizada rotineiramente (9).
As características clínicas e pré-operatórias de nosso estudo são comparáveis a de outros estudos semelhantes. A Tabela-3
faz uma comparação com um estudo similar envolvendo residentes
de um grande centro nacional.
Nossa média de tempo operatório mostrou-se maior
quando comparado com esse estudo citado anteriormente (175.4
x 140.0 min). Em sua série de prostatectomias exclusivamente videolaparoscópicas realizadas por urologistas experientes, Gaston et
al. apresentou tempo operatório médio de 100 min (10). Já outro
autor publicou tempo operatório médio de prostatectomia radical
aberta de 201 min, também envolvendo cirurgiões em programa de
aperfeiçoamento (11). Um dos fatores que pode ter contribuído para
o tempo cirúrgico aumentado de nosso estudo foi a associação de
outros procedimentos, como hernioplastia inguinal, em alguns casos.
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Tabela 3. Classificação TNM do Câncer de Próstata.

T

Tumor primário

Tx

Tumor primário não pode ser avaliado

T0

Não há evidência de tumor primário

T1

Tumor não diagnosticado clinicamente, não palpável nem visível por
meio de exame de imagem
T1a

Achado histológico incidental em 5% ou menos de tecido ressecado

T1b

Achado histológico incidental em mais que 5% de tecido ressecado

T1c

Tumor identificado por biópsia de agulha (por ex., por PSA elevado)

T2

Tumor limitado à próstata
T2a

Tumor envolve metade de um dos lobos ou menos

T2b

Tumor envolve mais do que a metade de um dos lobos mas não os dois

T2c

Tumor envolve os dois lobos

T3

Tumor se estende através da cápsula prostática
T3a

Extensão extracapsular (unilateral ou bilateral)

T3b

Tumor invade vesículas seminais

T4

Tumor está fixo ou invade outras estruturas adjacentes, que não as
vesículas seminais: colo vesical, esfíncter externo, reto, parede pélvica

N

Linfonodos Regionais
Nx
N0
N1

M

Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
Ausência de metástase em linfonodo regional
Metástase em linfonodo regional

Metástase a distância

RE.CET | 12

RE.CET

ANÁLISE DOS CASOS DE PROSTATECTOMIA RADICAL RETROPÚBICA DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA:
POSITIVIDADE DE MARGENS CIRÚRGICAS EM UM HOSPITAL - ESCOLA

M0

Ausência de metástase a distância

M1

Metástase a distância
M1a

Linfonodos não regionais

M1b

Ossos

M1c

Outras localizações

Como ocorre com os demais procedimentos cirúrgicos, a
prostatectomia radical retropúbica exige uma curva de aprendizado a ser superado ao longo do período de treinamento. A duração
dessa curva é proporcional à complexidade do procedimento. Tecnicamente, a PRR é considerada um procedimento complexo e com
altas taxas de complicações; no entanto, tem resultados em longo
prazo que comprovam sua segurança e eficácia oncológica, tendo
como vantagens menor custo e menor curva de aprendizado em
comparação com as técnicas minimamente invasivas (9).
A positividade de margens cirúrgicas é um preditor
independente de recorrência bioquímica e local assim como de
doença sistêmica. O acometimento multifocal resulta em um risco
maior de progressão quando comparado a margens solitárias. A
margem cirúrgica extensamente positiva está associada a pior
prognóstico em relação àquela apenas focalmente acometida.
Destaca-se a importância do patologista para definir de maneira
detalhada, além da histopatologia, as características da PMC (localização, extensão etc.) (10).
No entanto, mesmo com margens positivas, alguns pacientes não apresentam progressão após a prostatectomia. Se o câncer
encontra-se de outro modo confinado, PMC pode estar associado a
bom prognóstico. Essa falta de progressão pode ser explicada pela possibilidade de um tumor residual mínimo ter sido destruído por isquemia
ou pela injúria do procedimento cirúrgico. É também possível que a
camada de secção tenha atingido o limite do tumor sem deixar tecido
neoplásico residual. A falta de progressão em alguns pacientes com
PMC também poderia ser explicado pela possibilidade de regressão do
tumor após longo seguimento (10).
O local mais comum de PMC é o ápice prostático. Sua
localização mais distal sob o púbis, a íntima relação com o esfíncter
estriado e a ausência de cápsula prostática apical o tornam mais
susceptível à lesão durante a dissecção. Outro local frequente é a
região póstero-lateral, principalmente pela tentativa de preservação
dos feixes vásculo-nervosos. Esta localização é reconhecida como

a que mais se associa a recorrência bioquímica. O local de menor
ocorrência é o colo vesical, que raramente se encontra comprometido isoladamente (9).
A taxa de PMC varia bastante na literatura. De uma maneira geral, estudos mostram que 11 - 38% de pacientes submetidos a PRR apresentam margens positivas (9). As séries de procedimentos realizados com técnicas minimamente invasivas também
apresentam taxas semelhantes (12).
Em nossa série, 25.9% dos pacientes apresentaram
margens positivas. Os pacientes com maior estadiamento apresentaram valor mais alto de PMC (pT2 = 19.1% x pT3 = 52.6%),
o que também ocorreu em outros estudos. Segundo Blute et al.,
quando estratificados, os pacientes pT2 apresentam PMC que
varia de 1.7 a 20.6% e aqueles pT3, de 17 a 67% (7). O maior
estudo publicado que analisou curva de aprendizado de urologistas em treinamento abrangeu 7765 pacientes submetidos a PRR
e apresentou taxa de 22.9% de margens cirúrgicas positivas (8).
A Tabela-4 compara nossa série com outras publicações de centros nacionais e internacionais.
A avaliação de pacientes com PMC requer análise de
outros fatores. Aqueles com margens positivas que apresentam
características patológicas de alto risco para progressão (Gleason
> 7; vesículas seminais e / ou linfonodos acometidos; margens
extensamente comprometidas) devem ser submetidos a tratamento
adjuvante. Por outro lado, aqueles com margem focalmente positiva
e fatores prognósticos favoráveis podem ser mantidos em regime
de observação ativa e receber terapia se apresentarem sinais de
progressão. As medidas terapêuticas, quando necessárias, envolvem radioterapia, hormonioterapia ou associações (9).
CONCLUSÃO
A prostatectomia radical retropúbica é um procedimento complexo; no entanto, é possível o treinamento de médicos
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Tabela 4 - Comparação da PMC.

residentes com segurança se realizado em um centro de referência
com equipe experiente e programa de aperfeiçoamento bem estruturado.
Ainda que nosso estudo seja de casos operados exclusivamente por cirurgiões em formação, nossos resultados mostraram-se semelhantes aos de outras séries de grandes centros
nacionais e internacionais, principalmente no que diz respeito ao
status das margens cirúrgicas, considerado preditor independente
de recorrência bioquímica.

PMC
HGF
Dall’Oglio et al.

25.9%
23.0%

Vickers et al.

22.9%

Gaston et al.*

30.7%

Mitre et al.*

20.0%

CONFLICT OF INTEREST
Nenhum declarado.

*Séries de prostatectomia radical videolaparoscópica.
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Resumo
Paciente feminino, 69 anos, com carcinoma de pequenas células primário de bexiga, apresentando infecção do trato urinário

Palavras chaves:

baixo e retenção urinária ao diagnóstico. Encontrava-se já com

Carcinoma de bexiga, carcinoma
de pequenas células, hematúria,
oat cell tumor.

doença localmente avançada (T4aN1M0). Realizou quimioterapia neoadjuvante, mas apresentou efeitos adversos graves
e resposta oncológica insatisfatória, sendo necessária a interrupção do tratamento já após segundo ciclo. O carcinoma de
pequenas células é raro, agressivo e ainda pouco conhecido

95% dos casos são diagnosticados em estágios avançados. Geralmente se manifesta com hematúria e disúria
e, mais raramente, com retenção urinária aguda. É também mais comum em homens (3: 1), fazendo da nossa
paciente um caso de exceção.

INTRODUÇÃO
Paciente GPM, feminino, 69 anos, hipertensa controlada, ex-tabagista de cinco maços / ano, com história de pan-histerectomia
há 29 anos por câncer de colo uterino. Em dez / 2012 iniciou quadro de infecção do trato urinário (ITU) acompanhada de retenção urinária, sendo levada em janeiro / 2013 para o nosso serviço de urologia, onde foi tratada e investigada. A tomografia computadorizada
mostrava hidronefrose bilateral importante e grande lesão vesical heterogênea com invasão da parede vaginal anterior (Figura-1).
Encontrava-se em bom estado geral, ECOG-PS I e com exames laboratoriais sem sinais de anemia ou insuficiência
renal. Apresentava massa palpável e dolorosa em hipogástrio. Exame ginecológico mostrava prolapso da cúpula vaginal com lesão
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Figura 1
a) Tomografia computadorizada no momento do diagnóstico evidenciando hidronefrose bilateral. b) Tomografia
computadorizada evidenciando massa vesical infiltrante.
A

B

esbranquiçada endurecida de aproximadamente dois centímetros
na parede vaginal anterior exteriorizada pela distopia. Toque
vaginal endurecido, sem massas individualizáveis. Toque retal
livre de lesão tumoral.
A ressecção transuretal de bexiga foi apenas diagnóstica, devido à presença de grande tumoração de aspecto
vegeto-infiltrativo com áreas de necrose tumoral ocupando
grande parte da bexiga. O histopatológico foi compatível com

carcinoma de pequenas células pouco diferenciado com invasão da camada muscular, sendo o mesmo também evidenciado na biópsia da lesão vaginal.
Estadiamento final: T4aN1M0 (Figura-2)
Durante a internação, teve apenas dois episódios autolimitados de hematúria leve, sem antecedentes anteriores.
Foi encaminhada ao tratamento quimioterápico ambulatorial neoadjuvante com cisplatina e etoposide (programados

Figura 2
a) Lâmina histopatológica evidenciando invasão da camada muscular da bexiga pelo tumor de pequenas células.
Coloração HE (x20). b) Lâmina histopatológica evidenciando as células tumorais características de tumor de
pequenas células. Coloração HE (x40).
A

B

RE.CET | 16

RE.CET

CARCINOMA DE PEQUENAS CÉLULAS PRIMÁRIO DE BEXIGA: RELATO DE UM CASO CLÍNICO

quatro ciclos a intervalos de 21 dias), com início um mês após
a descoberta diagnóstica. No entanto, não obteve a resposta oncológica esperada. Foi necessário interná-la duas vezes devido
à neutropenia febril. A última hospitalização três meses após o
diagnóstico foi acompanhada de ITU complicada e insuficiência
renal. A tomografia computadorizada mostrava piora da hidronefrose e ar no interior da bexiga e sistema pielocalicial esquerdo
(Figura-3), com avanço locorregional da doença, apesar de não
ter metástase à distância.
Optou-se pela nefrostomia bilateral como medida
paliativa e interrupção da quimioterapia, aguardando-se pela
melhora clínica.
DISCUSSÃO
O carcinoma de pequenas células do trato genito-urinário é raro, ocorrendo mais frequentemente na bexiga e
próstata (1). Histopatologicamente é indistinguível do carcinoma
de pequenas células pulmonar (oat cell). No pulmão, é responsável por até um terço dos casos de câncer (2, 3). Na bexiga, no
entanto, corresponde a apenas 0.35% - 1.8% das neoplasias
primárias (4). Geralmente é diagnosticado em estágios avançado da doença (≥ T2) (5) devido a seu comportamento agressivo
com metastatização precoce (4).

Em 1981, Cramer et al. descreveu o primeiro caso.
Desde então, menos de mil casos foram diagnosticados e publicados até o momento. Devido a sua raridade e agressividade,
pouco ainda se sabe sobre esta morbidade (5).
Ocorre mais frequente em homens brancos (74%
- 97%) (2), podendo chegar a uma relação de 3: 1 e está
presente principalmente na 6ª - 7ª década de vida (média: 66
anos) (1, 5). Muitos casos têm história pregressa de tabagismo
(74% - 97%) (4).
A patogênese do carcinoma de pequenas células de
bexiga ainda é incerta, prevalecendo algumas hipóteses. Sabe-se que muitas das vezes, o carcinoma de pequenas células está
presente em lesões vesicais mistas, apresentando tipos histológicos diferentes no mesmo tumor. Uma hipótese bem aceita, que
inclusive tenta explicar o aparecimento de diferentes linhagens
celulares na mesma lesão, trabalha com a idéia de uma origem
celular comum no carcinoma vesical, a partir de células-tronco
multipotentes (4).
Entre as manifestações clínicas, a hematúria aparece
como sinal mais frequente em 63 - 88% dos casos, sendo seguida pela disúria (12%) (6). Retenção urinária, dor abdominal,
ITU de repetição e perda de peso são mais raros. A síndrome
paraneoplásica também é rara, podendo levar a hipercalcemia,
hipofosfatemia, aumento do ACTH e síndrome de Cushing (3-5).

Figura 3
a) Tomografia computadorizada (corte sagital), três meses após o diagnóstico evidenciando piora do padrão tomográfico, com invasão locorregional de assoalho pélvico e reto. b) Tomografia computadorizada evidenciando
piora da hidronefrose bilateral e ar no sistema coletor.
A

B

RE.CET | 17

RE.CET

CARCINOMA DE PEQUENAS CÉLULAS PRIMÁRIO DE BEXIGA: RELATO DE UM CASO CLÍNICO

O diagnóstico sempre é feito mediante a ressecção
transuretral de bexiga. Geralmente se apresenta como lesão
sólida, podendo ter aspecto polipóide, séssil ou ulcerado (5).
Mais de 95% dos pacientes têm invasão da camada muscular ao
diagnóstico (4). A disseminação metastática ocorre primeiramente
para linfonodos regionais e pélvicos (26.8% - 53%), seguido pelo
fígado (23.8% - 47%), ossos (23.8% - 33%), cérebro (7.9% 16%) e pulmão (9.5% - 13%).
Para o estadiamento deve ser realizada a tomografia
helicoidal multislice investigando-se o acometimento secundário
dos sítios mais frequentes de metástase. A disseminação metastática, principalmente a partir do carcinoma pulmonar ou gastrintestinal de pequenas células para o trato genito-urinário, também
deve ser sempre excluída na investigação de diagnósticos diferenciais (1).
O estabelecimento de diretrizes terapêuticas ainda enfrenta dificuldade, uma vez que a raridade e curta sobrevida, somadas às particularidades dos pacientes (idade, comorbidades),
dificultam a análise comparativa dos resultados publicados (6).
Apesar de algumas controvérsias, muitos estudos advogam um tratamento de acordo com o estadiamento e estado
geral do paciente.
Para Nabil Ismaili, pacientes com doença localizada ou
com acometimento locorregional (T1-T4aN0M0) teriam doença
ressecável. Esses casos seriam beneficiados com o tratamento
cirúrgico associado à quimioterapia neoadjuvante, podendo, posteriormente, ainda ser acompanhados de quimioterapia e / ou radioterapia adjuvante. Já pacientes com doença metastática (T4bN
+ M +) teriam doença irressecável, apenas se beneficiando de
quimioterapia sistêmica (2).
Já para Koay EJ. et al., há a tendência a se indicar
cirurgias mais agressivas para pacientes com doença local e
locorregional. No trabalho dele, no entanto, não houve diferença estatística quando a ressecção transuretal de bexiga
associada a radio e quimioterapia era comparada à cistectomia radical associada à quimioterapia, sugerindo o tratamento
trimodal. Menos invasivo e com resultados semelhantes à cistectomia radical, seria a conduta preferencial (6). Imamura M.

et al. também acredita que a terapia multidisciplinar levaria ao
aumento da sobrevida (7, 8).
Importante é não indicar a cirurgia como monoterapia. Comparando-se a monoterapia cirúrgica à quimioterápica,
observou-se uma sobrevida menor entre os paciente somente
operados, com resultados de 36% e 78%, respectivamente (2).
Sabe-se que entre as diferentes modalidades terapêuticas, a quimioterapia tem recebido destaque pela sua importância no tratamento do carcinoma de pequenas células de
bexiga pelo tumor ser altamente quimiossensível (2, 5). Em uma
grande série de casos, verificou-se que a cisplatina é o único
quimioterápico com valor preditor positivo sobre o aumento da
sobrevida (2, 6).
Mostrou-se que no tratamento adjuvante, a quimioterapia levou a um aumento da sobrevida em todos os estágios da
doença, devendo por isso sempre ser incluída no tratamento. Já
a radioterapia só apresentou aumento expressivo da sobrevida
quando a doença tinha acometimento regional. Nos estágios de
doença localizada e com metástases à distância não houve ganho
relevante (5).
Infelizmente até hoje o carcinoma de pequenas células
de bexiga apresenta prognóstico reservado. Em relação à sobrevida observamos publicações com números muito variados. Alguns trabalhos têm mostrado resultados animadores, com casos
de cura após radioterapia isolada ou associado à cistectomia em
pacientes com doença apenas localmente avançada (4). Há ainda
uma publicação mostrando um caso livre de doença por > 8 anos
que tinha inicialmente doença metastática e foi submetido à cistectomia associado à quimioterapia neoadjuvante (6). O prognóstico parece estar principalmente ligado ao estadiamento clínico
e emprego terapêutico adequado e precoce (2, 6). Salvo alguns
casos com bons resultados, ainda são necessários investigações
futuras para melhorar a sobrevida dos pacientes.
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Síndrome de fournier em paciente submetido a prostatectomia transvesical
Rafael de Cunto Romero (1), Felipe Domingues de Vasconcelos (1), Conrado
Garrigos Pascini (1), Caio Lyra, Guilherme Cardinali Barreiro (1), Luis Augusto
Seabra Rios (1)
(1) Hospital do Servidor Público Estadual, São Paulo, SP, Brasil

Resumo
OBJETIVO: RELATAR O CASO DE UM PACIENTE ADMITIDO COM
SÍNDROMEDEFOURNIERAPÓSSERSUBMETIDOAPROSTATEC-

Palavras chaves:

TOMIA TRANSVESICAL. ABORDAR ASPECTOS REFERENTES A

síndrome de fournier; urologia;
tratamento multidisciplinar; cirurgia
plástica; câmara hiperbárica

AVALIAÇÃO CLÍNICA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO.
RELATO DE CASO: PACIENTE MASCULINO DE 69 ANOS, DIABÉTICO,QUEFOISUBMETIDOAPROSTATECTOMIATRANSVESICAL,
EVOLUINDOCOMINFECÇÃODESÍTIOCIRÚRGICOEPOSTERIORMENTE A SÍNDROME DE FOURNIER. FOI SUBMETIDO ATRATA-

MENTOMULTIDISCIPLINAR,CONTENDODIVERSASINTERVENÇÕESCIRÚRGICASPARACORREÇÃODASCOMPLICAÇÕES ORIUNDAS DA INFECÇÃO.
CONCLUSÃO:ASÍNDROMEDEFOURNIERÉUMAPATOLOGIADEGRAVESREPERCUSSÕESCLÍNICASQUANDONÃO
DIAGNOSTICADAETRATADAPRECOCEMENTE.OALTOÍNDICEDESUSPEIÇÃO,ALIADOAINTERVENÇÃOPRECOCE,BEM
COMOOTRATAMENTOMULTIDISCIPLINARSÃOFATORESQUEINFLUENCIAMNODESFECHOCLÍNICODOSPACIENTES.

INTRODUÇÃO
A Gangrena de Fournier é uma infecção necrotizante polimicrobiana, que pode acometer a região perianal, perineal ou genital.
Incide principalmente em indivíduos do sexo masculino (10: 1), podendo também ocorrer em mulheres e crianças (1). É uma patologia
rara, tendo incidência de 1.6 / 100.000 homens, com pico entre a quinta e sexta décadas de vida (2). Apesar dos avanços na abordagem
terapêutica, mantém altas taxas de mortalidade, atingindo níveis entre 3 a 67% dos casos (3).
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O caso relatado a seguir visa demonstrar a evolução
e o tratamento de um paciente transferido ao serviço de Urologia do HSPE - SP com Gangrena de Fournier após realização de
Prostatectomia Transvesical. Visa discutir a evolução bem como a
condução dessa patologia que possui altos índices de morbidade
e mortalidade, quando não tratadas adequadamente.

com intensa reação inflamatória. Feita lavagem e drenagem da
cavidade e mantidas as sondas uretral e a cistostomia (Figura 2).

FIGURA2

Figura 2. POI desbridamento 26/10/16

RELATO DE CASO
A.N. 69 anos, sexo masculino, diabético e ex-tabagista,
transferido ao HSPE dia 26/10/2016, em 9° PO de Prostatectomia Transvesical Laparotômica (Anatomopatológico PTV: Espécime pesando 67 g demonstrando hiperplasia de ambos os componentes - estroma e glândulas - sem atipias) e 1° PO de drenagem
de coleção em bolsa testicular. Foi admitido no setor de emergência em REG, taquicárdico (102 bpm), dispnéico, sendo observada
saída de secreção seropurulenta por ferida operatória. Exames
laboratoriais de entrada demonstravam leucocitose (18.35mil) e
aumento de PCR (14.63 mg/dl), sem outras alterações (Figura 1).
Figura 1. Foto da admissão 26/10/16
FIGURA 1

Foi indicado abordagem com desbridamento em centro
cirúrgico, verificando-se que a área cruenta testicular comunicava-se com o espaço pré-vesical drenando secreção urinosa atraFIGURA2 vés do mesmo. Realizado amplo desbridamento em bolsa testicular, seguido de acesso infraumbilical para exploração do espaço
de Retzius. Identificada fístula urinária na região da cúpula vesical,

Equipe multidisciplinar foi envolvida no tratamento, com
realização de curativo diário pela Estomaterapia (inicialmente com
Carvão Ativado e posteriormente com Hidrogel), suporte imunonutricional pela equipe de Nutrição, antibioticoterapia (Meropenem, Vancomicina e Metronidazol) sob orientação da Infectologia,
controle glicêmico pela Endocrinologia além de dez sessões em
Câmara Hiperbárica. Paciente evoluiu com melhora clínica e laboratorial, com controle satisfatório do foco infeccioso. Todavia
persistiu com alto débito da fístula urinára, sendo indicado novo
procedimento cirúrgico, o qual fora realizado dezesseis dias após.
No intraoperatório havia moderada quantidade de líquido em espaço perivesical e orifício fistuloso de aproxidamente
dois centimetros em cúpula vesical. Realizada abertura da bexiga em local de incisão prévia para melhor exposição. Não foram
identificados outros pontos de perfuração. Realizada cistostomia
e sutura vesical em dois planos com pontos separados de Vycril
2-0 (Figura 3).
Passados 39 dias de tratamento clínico otimizado e
com resolução de fístula vesical, foi discutido com a equipe da
Cirurgia Plástica a confecção de retalho miocutâneo de músculo
vasto-lateral da coxa (Figura 4).
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Figura 3. Aspecto da ferida 14 po rafia vesical e
redesbridamento - 24/11/16

FIGURA 5
Figura 5 & 6. POT dois meses Retalho Antero Lateral
coxa esquerda.

Figura 4. POI Retalho Antero Lateral coxa esquerda

FIGURA 6

FIGURA 6

FIGURA 4

O paciente foi de alta no décimo dia pós-operatório,
sem cistostomia, com retorno ambulatorial precoce, permanecendo com cuidados multidisciplinares após as intervenções. No retorno ambulatorial foi retirada a sonda uretral e
examinada a região enxertada, que estava em boas condições de cicatrização e sem sinais infecciosos. Atualmente
está sendo acompanhado pela Urologia, mantendo diurese
via uretral (Figura 5 & 6).

DISCUSSÃO
Descrita pela primeira vez em 1883, pelo médico
dermatologista Jean Alfred Fournier, a síndrome de Fournier se
origina de infecções de pele, uretra e anorretal. A etiologia está
associada a condições que reduzam a imunidade sendo mais
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comum o diabetes mellitus seguido por alcoolismo, traumas,
imunossupressão pós-transplantes, infecções geniturinárias,
SIDA (4) e neoplasias malignas (5).
Está associada ao crescimento de flora bacteriana mista, composta por aeróbios e anaeróbios, que possuem atividade
sinérgica. Há produção de gás, que é oriundo do metabolismo de bactérias anaeróbias, acumulando-se no espaço subcutâneo, podendo ser palpado através do exame físico. Pode
também ser detectado por meio de exames de imagem como
Ultrassonografia (USG), Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética ou até mesmo Radiografia. A USG pode ser
útil em casos de pacientes com suspeita de SF, sendo exame
de fácil reprodução, custo-efetivo e rápida avaliação.
Em cerca de 95% dos casos é possível identificar o
sítio infeccioso (6), sendo mais comum o trauma, seguido por
infecções do trato geniturinário e anorretal. Com a evolução
infecciosa do sítio primário há disseminação para a parede
abdominal, levando a trombose vascular, que é secundária a
endarterite obliterante, o que promove crescimento e disseminação bacteriana através de espaços previamente estéreis
(7). Via de regra, essa disseminação poupa pênis e testículos
devido a barreira anatômica composta pela fáscias de Dartos
no pênis e escroto, Colles no períneo e Scarpa na parede abdominal anterior.
O diagnóstico da síndrome de Fournier é essencialmente clínico e se caracteriza por 4 fases distintas (8). A primeira fase dura entre 24 e 48h e se mostra de forma insidiosa, com prurido, edema e endurecimento do local acometido.
A segunda fase tem duração mais curta e é denominada invasiva, apresentando sinais flogísticos locais, podendo ocorrer
episódios febris. Na terceira fase há necrose tecidual, com
agravamento do estado geral e evolução para choque séptico
em 50% dos casos. Na quarta fase ocorre a restauração dos
tecidos necrosados, com cicatrização lenta, inicialmente com
granulação profunda e posteriormente com epitelização que
pode levar meses.
O tratamento deve ser prontamente realizado, envolvendo abordagem cirúrgica e antibioticoterapia de amplo
espectro. Evidências demonstram que há progressão de 2-3
cm/h de comprometimento tecidual, revelando a importância
da agilidade na tomada de decisão (9). O desbridamento deve
ser amplo, excisando todos os tecidos desvitalizados e deixando a ferida aberta. Após 24 - 48h o aspecto local deve
ser reavaliado e caso haja tecido necrótico ou progressão da

infecção, uma nova abordagem deve ser realizada. Derivações
urinárias suprapúbicas e confecção de colostomias podem se
fazer necessárias (10).
No caso descrito, notamos que na admissão, a primeira abordagem se mostrou inadequada, tendo em vista o
não desbridamento amplo, além do fechamento primário do
leito cirúrgico. A conduta de desbridamento precoce, realização de cistostomia e revisão devido a evolução desfavorável
foram seguidas de acordo com a literatura vigente (11).
Na condução posterior foi optado por sessões de
câmara hiperbárica, algo não padronizado no tratamento de
recuperação da ferida. Há trabalhos que mostram utilidade no
manejo de pacientes com Síndrome de Fournier, demonstrando melhora na recuperação (12). Além disso, foi optado pela
rotação de retalho miocutâneo de músculo vasto lateral da
coxa para cobertura da área cruenta, com poucos casos similares publicados na literatura.
CONCLUSÃO
A síndrome ou gangrena de Fournier é uma condição rara, caracterizada pelo início agudo e progressão fulminante para sepse com altos índices de morbi-mortalidade.
A abordagem multidisciplinar, posteriormente à intervenção
cirúrgica inicial se mostra fundamental diante da complexidade de disfunções que podem ocorrer, bem como no controle
infeccioso local.
Terapia com câmara hiperbárica adjuvante tem se
mostrado efetiva na redução do tempo de internação (13), melhora do aspecto da lesão e controle da infecção, sendo usada
como terapia de ponte para posteriores reconstruções com
retalhos miocutâneos, por exemplo.
Este relato de caso também demonstra a evolução
desfavorável quando se faz a abordagem primária com fechamento da bolsa testicular, reiterando a importância do amplo
desbridamento e cicatrização do leito cirúrgico por segunda
intenção. No paciente em questão, foi optado juntamente à
equipe de cirurgia plástica, pela rotação de retalho miocutâneo de músculo vasto-lateral com boa evolução após tratamento tópico e sistêmico.
CONFLITO DE INTERESSE
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Resumo
Cistos púbicos cartilaginosos(CPC) representam uma entidade rara e pouco conhecida que acomete a sínfise púbica.
Descrevemos o caso de uma paciente de 68 anos portadora
de cisto púbico cartilaginoso apresentando sintomas uriná-

Palavras chaves:
Cisto Púbico Cartilaginoso, STUI,
LUTS.

rios do trato inferior (STUI) de esvaziamento e armazenamento como únicos sintomas.
Quando sintomáticos, os CPC apresentam-se usualmente
com dor abdominal crônica e / ou massa vulvar. No caso relatado, o cisto realizava compressão uretral extrínseca levando à STUI.
Justifica-se a apresentação em face da raridade da patologia e manifestação clínica urológica atípica. Realizada também uma revisão da literatura pertinente.
INTRODUÇÃO
CPC representam uma entidade rara e pouco conhecida que acomete a sínfise púbica. Representam uma lesão cística com
cápsula rica em colágeno que contém tecido fibrocartilaginoso degenerado, mucina e debris acelulares (1). É mais comumente encontrado em multíparas, sendo produto de degeneração articular com esclerose subcondral (2).
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O diagnóstico é baseado no exame físico e na avaliação radiológica. Clinicamente manifesta-se com dor abdominal crônica ou massa vulvar que pode ser evidenciada ao
exame físico (3). As manifestações urológicas tais STUI são
incomuns.
Ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética podem ser utilizados para auxiliar no diagnóstico.
RELATO DO CASO
Paciente M.E.S, sexo feminino, 68 anos, negra, queixando-se de jato urinário fraco, urgência, urgeincontinência e
noctúria há aproximadamente 1 ano. Portadora de hipertensão
arterial sistêmica sem outras comorbidades.
Histórico obstétrico representado por 4 gestações
com todos os partos normais, sem abortamentos. Como cirurgias anteriores realizou histerectomia por miomatose uterina
há 8 anos e doação renal há 10 anos.
Ao exame físico não foram evidenciadas alterações
neurológicas, ginecológicas ou urológicas.
Realizado avaliação inicial com exame de urina tipo
I, urocultura, ultrassonografia de vias urinárias e iniciado tratamento empírico com anticolinérgicos (solifenacina 5 mg / dia)
associado à mudanças comportamentais.
Retornou ao ambulatório sem melhora dos sintomas
e exames complementares sem alterações. Em avaliação uro-

dinâmica completa para investigação da disfunção miccional,
evidenciou-se presença de hiperatividade detrusora com perdas e baixo fluxo urinário com elevada pressão detrusora padrão sugestivo de obstrução infra-vesical (OIV). (Figura-1)
Diante dos achados urodinâmicos e suspeita de OIV
foi realizada ressonância magnética pélvica que evidenciou
moderada osteoartrose de sínfise púbica, sinovite e lesão nodular com aspecto heterogêneo localizado na borda inferior
da sínfise púbica com realce periférico pós-contraste medindo 2.8 x 2.5 x 2.3 cm determinando compressão extrínsica
sobre a uretra, sugerindo cisto artrosinovial com conteúdo
hemático. (Figuras 2 e 3).
Optou-se por tratamento com abordagem cirúrgica
transvaginal, com dissecção superior e isolamento uretral até
sínfise púbica (Figuras 4 e 5). A tumoração foi identificada
(Figura-6), dissecada e ressecada. (Figuras 7 e 8).
O exame anatomopatológico evidenciou cisto púbico cartilaginoso, sem sinais de malignidade. Paciente evoluiu
bem recebendo alta hospitalar no segundo dia pós-operatório
com sonda vesical de demora. A sonda foii retirada ambulatorialmente 5 dias após procedimento cirúrgico.
Apresentou completa resolução dos sintomas e sem
recorrência dos mesmos durante seguimento ambulatorial até
12 meses após o procedimento. A paciente foi informada e
autorizou a publicação do presente relato e das imagens dos
exames de imagem e procedimento cirúrgico.

Figura 1. EUD (estudo urodinâmico) demonstrando OIV.
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DISCUSSÃO
Cistos púbicos cartilaginosos foram descritos pela primeira vez em 1996 e representam uma patologia rara e muito pouco
compreendida. Consistem em massas císticas bem circunscritas

que contém tecido fibrocartilaginoso com degeneração cística mucinosa de natureza degenerativa (1-3).
Encontrado mais frequentemente em multíparas pós-menopausadas seu diagnóstico é baseado em avaliação clínica com
anamnese e exame físico complementados por exames de imagem.

Figura 2. Cisto artrosinovial de sínfise púbica com
compressão uretral extrínseca. Lesão identificada
pela seta preta e compressão uretral pela seta branca.

Figura 4. Incisão supra-uretral.

Figura 3. Plano coronal da lesão (seta preta).

Figura 5. Dissecção.
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Figura 6. Identificação da tumoração.

além de lesões malignas como carcinoma das glândulas de Bartholin, carcinoma de células basais e melanomas vulvares (6-7).
CPC representam uma condição benigna que deve
ser conduzida inicialmente de maneira conservadora e ser
reavaliada na presença de sintomas (8). Caso necessário o
tratamento de escolha é a ressecção cirúrgica do cisto já que
sua aspiração é tecnicamente dificultada pela espessura de
seu conteúdo e associada à altas taxas de reicidiva (9-11).
Não há relatos na literatura de recorrência após
exérese apesar de seguimento limitado (3 anos). Os pacientes
devem ser orientados quanto a possibilidade de incontinência
urinária pós operatória dado à proximidade anatômica com o
esfíncter uretral durante a dissecção. Pacientes assintomátiFigura 8. Aspecto final após síntese.

Figura 7. Exérese da lesão.

Figura 9. Peça cirúrgica ressecada.

Clinicamente apresenta-se com dor abdominal ou
massa vulvar que pode ser evidenciada ao exame físico ginecológico com apresentação na linha média vulvar e aparente fixação à sínfise púbica (4). Sua aparência radiológica
depende da quantidade de material mucinoso e condrocítico
apresentado (4). No geral apresenta aspecto hiperecóide à
ultrassonografia, hiperdensidade à tomografia computadorizada e intensidade heterogênea nas sequências T1 e T2 da
ressonância magnética (5).
Diagnóstico diferencial de pacientes com massas vulvares incluem lipomas, cistos de Gartner, Bartholin e Naboth
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cos podem ser observados e serem reavaliados na presença
de sintomas (9-11).
CONCLUSÃO
Justifica-se a apresentação do presente caso pela
sua raridade e apresentação clínica atípica. Após breve revisão de literatura conclui-se que o cisto púbico cartilaginoso

além de diagnóstico diferencial com massas vulvares e dor
abdominal deve ser considerado em pacientes multíparas com
sintomas do trato urinário inferior e na presença de obstrução
infra vesical evidenciada ao estudo urodinâmico.
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