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Durante esta nova fase global 
encontramos novos obstáculos que 
não nos deram muitas opções de 
escolha como viajar e encontrar 

novos e velhos amigos, reunir e tro-
car ideias, planejar e realizar son-
hos. O mundo parece estar gritan-
do para que possamos nos unir 
para controlar a pandemia, para 
juntar forças em uma frente sóli-
da e consistente. Depois de 2 anos 
sem conferencias oficiais da nossa 

associação, conseguimos realizar e 
comemorar o centenário da South 
Central Section da AUA (SC-
SAUA) em Arizona nos primeiros 
dias de Outubro. Este evento foi 
histórico e muito pessoal, pois des-
de que assumi a secretaria do SC-
SAUA os encontros na maior parte 

foram virtuais. Tenho a certeza de 
que o encontro da Sociedade Bra-
sileira de Urologia em Brasília no 
mês de Dezembro será um sucesso. 
A AUA estará presente e continu-
aremos a solidificar mais ainda a 
nossa amizade e colaboração. Nos 
vemos em Dezembro. STOP

EDITOR CHEFE

AUANews
Volume 3 | Issue 3
PORTUGUESE EDITION

EDITOR CHEFE DA AUANEWS EM 
PORTUGUÊS. 
Fernando J. Kim, MD, MBA, FACS

CORPO EDITORIAL
Drs. Sebastiao J. Westphal, Antonio Lima 
Pompeo, Alfredo Canalini, Luis Otavio 
Torres, Luciano Favorito

COORDENADOR DA TRADUÇÃO
Dr. Marcelo Wroclawski

CORPO DE TRADUTORES
Alexandre Pompeo, Daniel  
Zylbersztejn, Deusdedit Vieira 
Silva Neto, Fábio Sepúlveda, Fabio 
Vicentini, Felipe de Almeida Paula, 
Felipe Placco Araujo Glina, Filemon 
Casafus, Flavio Lobo Heldwein, 
Fransber Rondinelli, Gustavo Franco 
Carvalhal, Limírio Moreira da 
Fonseca, Luis César Zaccaro, Luis 
Rios, Marcelo Wroclawski, Marcio 
Averbeck, Márcio Covas Moschovas, 
Paulo Jaworsky, Pedro Nicolau G 
abrich, Rafael Mourato, Regina  
Pacis Nogueira, Rodrigo Donalisio  
da Silva, Rodrigo Krebs, Silvio 
Almeida, Ubirajara Barroso Jr.,  
Wilson Busato Jr

COORDENADOR DE MÍDIA DIGITAL
Dr. Roni de C. Fernandes

EMPRESA LICENCIADA NO BRASIL
Levitatur Viagens

CEO
Terlange Souza

SECRETÁRIO EXECUTIVO
Alexandre Sanches

Dissecção retroperitoneal de linfonodo 
para seminoma em estágio inicial II - novo 
padrão de tratamento? 
Siamak Daneshmand, MD
USC Norris Comprehensive Cancer Center

Brian Hu, MD
Loma Linda University

Tradução: Dr. Wilson Busato Jr

Introdução
O tratamento padrão para sem-

inoma metastático de início (Está-
gio IIA-B) inclui radioterapia por 
feixe externo (XRT) ou quimioter-
apia sistêmica.(1) Embora esses 
tratamentos sejam eficazes, eles 
podem estar associados a toxici-
dades significativas a longo prazo, 
que são frequentemente acentu-
adas devido à longa expectativa 
de vida de pacientes com câncer 
testicular.(2–4) Embora o manejo 
atual atinja uma sobrevida livre de 
doença de longo prazo em mais de 
90% dos pacientes que se apresen-
tam ou progridem para doença no 
Estágio II, a carga de tratamento a 
longo prazo dos pacientes perman-
ece uma preocupação. A dissecção 
retroperitoneal de linfonodos 
(RPLND) é um tratamento esta-
belecido e eficaz para tumores de 
células germinativas testiculares. 
É recomendado para massas re-
siduais pós-quimioterapia e é uma 
opção em tumores de células ger-

minativas não seminomatosos de 
alto risco em estágio I, IIA e IIB. 
Há uma escassez de dados, no en-
tanto, sobre a eficácia do RPLND 
como tratamento primário para 
seminoma metastático puro para o 
retroperitônio. Dada a justificativa 
biológica e clínica para tal aborda-
gem, postulamos que o tratamento 
cirúrgico do seminoma regional 
seria pelo menos tão curável quan-
to no não-seminoma em estágio 
semelhante.

O estudo Surgery in Early Met-
astatic Seminoma (SEMS) foi um 
ensaio clínico prospectivo fase II 
de braço único (NCT02537548) 
que avaliou a eficácia do RPLND 
como tratamento de primeira 
linha para seminoma testicular 
puro com doença retroperitoneal 
isolada (1-3 cm). O aumento dos 
linfonodos poderia ser sincrôni-
co com o diagnóstico da doença 
primária (apresentando estágio 
IIA / B) ou metacrônico (estágio I 
com recorrência). Os critérios de 
exclusão incluíram história de qui-
mioterapia anterior ou elevação do 
marcador tumoral sérico acima de 
1,5X o limite superior do normal. 
Todas as cirurgias foram realiza-
das por via aberta. O estudo foi 
iniciado na University of Southern 
California (USC) e incluiu 12 out-

ras instituições nos Estados Uni-
dos e Canadá: Indiana University, 
University of British Colombia, 
Loma Linda University, Universi-
ty of Oklahoma, Emory Universi-
ty, Stanford University, Madigan 
Army Medical Center , Univer-
sity of Texas Southwestern, Johns 
Hopkins University, Mayo Clinic 
e University of Chicago.

Resultados
Foram 55 pacientes inscritos 

por 19 diferentes cirurgiões pre-
viamente selecionados. Templates 
de dissecção e abordagens com 
preservação de nervos foram 
deixados ao critério do cirurgião 
(fig. 1). Na USC, uma incisão ex-
traperitoneal na linha média foi 
empregada com uma permanên-
cia hospitalar média de 1 dia (fig. 
2). Um aumento do estadiamento 
patológico ocorreu em 49% dos 
pacientes, 16% tinham pN0, 22% 
tinham pN1, 56% tinham pN2, 6% 
tinham pN3. A taxa geral de recor-
rência foi de 20% (11/55) com 
um tempo médio de recorrência 
de 8 meses. A sobrevida livre de 
recorrência em 2 anos foi de 84% 
(46/55) e a sobrevida global foi de 
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100% (fig. 3). Daqueles que tiveram 
recidiva, 9 foram tratados com 
quimioterapia e 2 foram tratados 
com cirurgia adicional. Houve 7 
(13%) pacientes que apresentaram 
complicações de curto prazo den-
tro de 1 ano de RPLND, (5 grau 
I-II e 2 grau III de Clavien-Dindo), 
sem nenhum paciente até agora 
relatando complicações de longo 
prazo. Dos pacientes submetidos a 
RPLND com preservação de nervo 
(48/55), apenas 4,2% (2/48) desen-
volveram ejaculação retrógrada.

Vários aspectos e resultados se-
cundários do desenho do estudo 
merecem discussão. Nosso estudo, 
no qual as avaliações de estágio 
e volume foram feitas por cirur-
giões especializados de alto vol-
ume, demonstrou 16% de taxa de 
falsos positivos em seminoma de 
pequeno volume com marcador 
negativo, patologicamente deter-
minados como sendo doença N0. 

Esses são o mesmo subconjunto de 
pacientes que teriam sido “curados” 
com quimioterapia ou radioterapia 
para doenças que nunca existiram. 
Além disso, quase 50% dos pacien-
tes apresentaram volumes maiores 
da doença na RPLND. Isso ressalta 
a modesta fidelidade da avaliação 
clínica pré-operatória atual na de-
terminação do estágio patológico 
no estágio II de pequeno volume, 
marcadores de tumores de células 
germinativas negativos.

Embora o acompanhamento de 2 
anos possa ser curto e recidivas adi-
cionais possam ser descobertas com 
acompanhamento maior, os padrões 
e o momento da recidiva no semino-
ma são geralmente limitados aos pri-
meiros 2 anos e a recidiva além de 3 
anos é extremamente rara.

O próximo desenvolvimento 
planejado de uma abordagem cirúr-
gica de precisão é um grande ensaio 
multicêntrico de RPLND em semi-

noma e nonseminoma de estágio II 
com marcador negativo, guiado por 
avaliação de plasma miR371 para 
diminuir a taxa atual de avaliações 
radiográficas falso-positivas. O plas-
ma miR371 está sendo estudado 
em todo o espectro da doença no 
estudo intergrupo norte-americano, 
S1823 por meio do SWOG e do 
NCTN. Em vários grandes estudos, 
o miR371 parece ser um biomarca-
dor líquido extremamente preciso 
com valor preditivo positivo próx-
imo a 100%. (5)(NOTA)

O estudo SEMS representa uma 
oportunidade substancial para 
reduzir ainda mais o uso de mo-
dalidades tóxicas no seminoma 
metastático, melhorando a sobrevi-
da a longo prazo. Além disso, solid-
ifica ainda mais as recomendações 
atuais para vigilância em pacientes 
com doença estágio clínico I, pois 
sabemos que a grande maioria 
daqueles que apresentam recidiva 
terá doença retroperitoneal isolada 
que, por sua vez, pode ser tratada 
cirurgicamente.

Em conclusão, RPLND 
primária para seminoma region-
al de pequeno volume é segura e 
eficaz e representa uma excelente 
oportunidade para curar a maio-
ria dos pacientes sem toxicidade 
a longo prazo. Outros estudos se-
melhantes estão em andamento 
(PRIMETEST, P Albers et al na 
Alemanha e Minimally Invasive 
RPLND + carbo adjuvante para o 

Seminoma estágio IIA, R Huddard 
et al no Reino Unido) e devem 
ajudar a estabelecer a eficácia do 
RPLND neste cenário.

Colaboradores no estudo in-
cluem Clint Cary, Tim Masterson, 
Lawrence Einhorn, Steve Boorjian, 
Christian Kollmansberger, Anne 
Schuckman, Alan So, Peter Black, 
Aditya Bagrodia, Eila Skinner, 
Mehrdad Alemozaffar, Timothy 
Brand, Scott Eggener, Phillip Pier-
orazio, Kelly Stratton, Lucia Nappi, 
Craig Nichols e Brian Hu STOP

Tradução: Wilson Busato, PhD, Departa-
mento de Uro-Oncologia da SBU, Prof de 
Urologia da UNIVALI (Itajai,SC)
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NOTA: MicroRNA-371a-3p (miR371) foi 
sugerido como um biomarcador sensível no 
câncer de células germinativas testiculares 
(TGCC).

RPLND PARA SEMINOMA EM ESTÁGIO INICIAL II
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Figura 1. Template estendido direito.

Figura 2. RPLND extraperitoneal da linha média.

Figura 3. Probabilidade de sobrevida por mês após a cirurgia.
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Líderes em formação 
John D. Denstedt, MD, FRCSC, 
FACS, FCAHS
Secretário, American Urological Association

Tradução: Dr.  Fransber Rodrigues

O Programa de Liderança da 
AUA (American Urological Associ-
ation) identifica urologistas que 
demonstraram habilidades de lid-
erança efetivas em organizações 
médicas ou na comunidade. Des-
de 2004, a AUA e suas seções têm 
procurado candidatos que são mo-
tivados a lidar com futuras funções 
de responsabilidade dentro desta 
associação. Até o momento, 147 
membros da AUA participaram de 
1 das 8 classes diferentes do Pro-
grama de Liderança.

A AUA se orgulha de seu Pro-
grama de Liderança, que oferece 
aos seus membros mais jovens a 
oportunidade de aperfeiçoarem suas 
habilidades de liderança, aproveita-
rem as oportunidades de networking 
e se familiarizarem melhor com os 
programas e serviços da AUA. Mais 
de 25 graduados do programa ser-
viram nas diretorias de suas seções, 
2 atuaram na diretoria da AUA e, 
de forma impressionante, outros 
12 serviram como presidentes de 
seção.

O que faz o Programa de Lid-
erança da AUA ser tão importante 
é o fato de que o futuro da AUA e 
da urologia depende de nós culti-

varmos líderes maravilhosos para 
o avanço da especialidade. A AUA 
existe há 119 anos devido a grandes 
líderes, e desenvolver líderes fortes 
através do Programa de Liderança 
da AUA nos ajudará a estarmos 
presentes por mais 119 anos.

Gostaria de reconhecer os par-
ticipantes e mentores da classe de 
lideranças da AUA de 2021–2022:

Seção Mid-Atlantic
• Suzanne Merrill, MD, Penn 

State Health Milton S. Hershey 
Medical Center

• Tullika Garg, MD, Geisinger 
Medical Center

Seção de New England
• Kevan Sternberg, MD, Universi-

ty of Vermont
• Alex Vanni, MD, Lahey Hospi-

tal and Medical Center

Seção de New York
• William Huang, MD, NYU Lan-

gone Health
• Jessica Kreshover, MD, Arthur 

Smith Institute for Urology

Seção Northeastern
• Naeem Bhojani, MD, Centro 

de Saúde da Universidade de 
Montreal

• Bruce Jacobs, MD, University of 
Pittsburgh

Seção North Central
• Anne Cameron, MD, University 

of Michigan
• Charles R. Powell, MD, Escola 

de Medicina da Universidade de 
Indiana

• Kyle Richards, MD, University 
of Wisconsin-Madison

Seção Southeastern
• Matthew Coward, MD, Univer-

sity of North Carolina
• Kristen Scarpato, MD, MPH, 

Vanderbilt University Medical 
Center

• Trushar Patel, MD, University of 
Southern Florida

Seção South Central
• Rodrigo Donalisio da Silva, MD, 

University of Colorado Denver 
Health

• Rose Khavari, MD, Hospital 
Metodista de Houston

• Kelly Stratton, MD, University 
of Oklahoma Health Sciences 
Center

Seção Western
• Tom Chi, MD, University of 

California, San Francisco

• Brian Duty, MD, MBA, Oregon 
Health & Science University

• Polina Reyblat, MD, Kaiser Per-
manente Los Angeles Medical 
Center

Mentores da classe de 
lideranças
• Arthur L. Burnett, MD, MBA, 

FACS, Escola de Medicina da 
Universidade Johns Hopkins

• S. Larry Goldenberg, CM, OBC, 
MD, FRCSC, FACS, FCAHS, 
University of British Columbia

• Kathleen Kobashi, MD, FACS, 
Virginia Mason Medical Center

• Richard Memo, MD, NEO 
Urology Associates, Inc

• Craig Peters, MD, FAAP, FACS, 
Saúde Infantil, UT Southwestern 
Medical Center

• Linda Shortliffe, MD, Stanford 
University
Esses futuros líderes terão um 

impacto duradouro na AUA e na 
urologia e não há dúvidas de que 
proporcionarão grandes feitos. 
O período de inscrição do Pro-
grama de Liderança da AUA de 
2023–2024 será aberto no verão 
americano de 2022. Saiba mais 
sobre o programa em AUAnet.
org/Leadership. STOP

Melhores práticas para preservação da ejaculação na 
cirurgia de HBP: progredindo na ejaculação retrógrada
Sevann Helo, MD
Mayo Clinic Department of Urology, Rochester

Tradução: Dr. Pedro Gabrich

Embora menos de um terço dos 
homens na população em geral 
tenham sintomas simultâneos do 
trato urinário inferior (LUTS) e 
disfunção erétil (DE), até 70% dos 
homens que procuram tratamen-

to para LUTS têm algum grau de 
DE.1 A forte relação entre LUTS 
e a DE necessita de uma orien-
tação  pré-operatório cuidadosa 
em relação aos efeitos colaterais 
sexuais dos tratamentos de hiper-
plasia prostática benigna (BPH), 
particularmente em homens com 
disfunção erétil preexistente. Mais 
de 90% dos homens que estão 
aguardando ou foram submetidos 

à cirurgia de HBP consideram im-
portante manter a função erétil e 
ejaculatória.2

Antes de 2013, as opções de tra-
tamento cirúrgico que preserva-
vam a ejaculação eram limitadas, 
forçando os pacientes a escolher 
o risco de disfunção sexual versus 
melhora no STUI. Esta discussão 
será limitada aos tratamentos ci-
rúrgicos apoiados pelas Diretrizes 

da AUA sobre o Manejo Cirúrgico 
de BPH / LUTS, que endossam a 
elevação uretral prostática (PUL) 
e a terapia térmica com vapor de 
água como opções que podem ser 
oferecidas aos pacientes que dese-
jam preservação da função erétil e 
ejaculatória.3 A aquablação, embo-
ra não seja explicitamente endossa-

DA SECRETARIA DA AMERICAN UROLOGICAL ASSOCIATION
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da pelas Diretrizes da AUA como 
uma opção para preservação da 
ejaculação, também traz um risco 
menor de disfunção ejaculatória 
em comparação com a ressecção 
transuretral da próstata (RTU) tra-
dicional.

Aprovado pela Food and Drug 
Administration dos EUA em 2013, 
o PUL (UroLift®) é uma aborda-
gem de preservação de tecido que 
utiliza um implante transuretral co-
locado sob orientação cistoscópica 
para retrair lobos obstrutivos da 
próstata. As Diretrizes da AUA 
endossam o PUL para glândulas 
entre 30 g e 80 g em homens sem 
lobo mediano. Dos 206 pacien-
tes randomizados para PUL (140) 
vs sham (66), o IPSS melhorou 
de 22,32 para 14,37, enquanto o 
IIEF-5 melhorou inicialmente em 
3, 6 e 24 meses, isso não era mais 
estatisticamente significativo em 

36 a 60 meses. Da mesma forma, 
MSHQ-EjD melhorou em 2,30 ini-
cialmente e tendeu para 0 ao longo 
do tempo até que não fosse mais 
estatisticamente significativo em 60 
meses.4 Melhorias estatisticamente 
significativas no incômodo MSH-
Q-EjD foram mantidas em todos os 
pontos de tempo, para uma melho-
ria final de 6,3% em 60 meses. Em-
bora não endossado pelas Diretri-
zes da AUA para lobos medianos, 
em 2019 Rukstalis et al publicaram 
seus resultados de 12 meses de um 
ensaio PUL não randomizado em 
indivíduos com lobo mediano obs-
trutivo, demonstrando resultados 
semelhantes em comparação com 
pacientes submetidos a PUL sem 
lobo mediano.5 Não foram obser-
vados novos casos de disfunção 
erétil ou ejaculatória. Devido à na-
tureza não randomizada deste estu-
do, ele não recebeu recomendação 

das Diretrizes da AUA para uso em 
lobos medianos.

A terapia térmica com vapor de 
água (Sistema Rezūm ™) foi apro-
vada em 2015 como uma terapia 
cirúrgica minimamente invasiva 
que usa terapia térmica por radio-
frequência convectiva para ablação 
do tecido prostático. É endossado 
pelas Diretrizes da AUA para glân-
dulas entre 30 g e 80 g, incluindo 
homens com lobo mediano (figs. 1 
e 2). Dados de 5 anos publicados 
recentemente de um ensaio clíni-
co randomizado (135) vs ensaio de 
controle simulado (61) demonstra-
ram uma melhora no IPSS de 21,5 
para 11,1 em 5 anos.6 Em 12 meses 
4,4% dos pacientes relataram dimi-
nuição no volume ejaculatório, en-
quanto 2,9% relataram anejacula-
ção. Nenhuma mudança na função 
MSHQ-EjD foi observada durante 
os primeiros 24 meses, após o qual 
um declínio estatisticamente signi-
ficativo ocorreu aos 36, 48 e 60 me-
ses. Dos 51 pacientes incluídos na 
análise aos 60 meses, o domínio de 
função MSHQ-EjD diminuiu 2,0 ± 
3,9 (17,5%) da linha de base, o que 
os autores afirmaram ser consisten-
te com o envelhecimento da coorte 
tratada. Melhorias estatisticamente 
significativas no incômodo MSH-
Q-EjD inicialmente observadas em 
12, 24 e 36 meses não eram mais 
significativas em 48 e 60 meses. 
Nenhum relato de dispositivo de 
novo ou DE relacionado ao proce-
dimento foi observado.

A mais nova adição aos trata-
mentos cirúrgicos minimamente 
invasivos é a aquablação (AquaBe-
am®). Aquablation utiliza ultras-
som e robótica para fazer a ablação 
do tecido prostático com um jato de 
solução salina livre de calor e de alta 
pressão. Também é endossado pelas 
Diretrizes da AUA para glândulas 
entre 30 g a 80 g. Dados de um es-

tudo prospectivo duplo-cego ran-
domizado comparando TURP (67) 
e Aquablation (117) em glândulas 
com menos de 80 g demonstraram 
uma melhora no IPSS de 22,9 para 
8,5 no grupo Aquablation vs 22,2 a 
13,9 no grupo TURP em 3 anos ( p 
= 0,6848) .7 Nenhuma mudança no 
MSHQ-EjD foi observada no gru-
po de aquablação em todos os mo-
mentos, enquanto aqueles no grupo 
TURP tiveram média de 2,8 pontos 
abaixo do valor basal (p = 0,0008). 
A pontuação de incômodo MSH-
Q-EjD teve média de 0,6 pontos a 
mais no grupo TURP (p = 0,0411) 
em todos os pontos de tempo, e ne-
nhuma mudança estatisticamente 
significativa no IIEF-15 estava pre-
sente em nenhum dos grupos. O 
risco de anejaculação foi de 11% no 
grupo Aquablation vs 29% no grupo 
TURP (p = 0,0039). Um estudo de 
acompanhamento de 101 homens 
com glândulas de 80 g a 150 g de-
monstrou uma melhora no IPSS de 
23,2 para 5,8 em 2 anos (p <0,0001). 
Nessa coorte de glândulas maiores, 
a taxa de disfunção ejaculatória foi 
de 17% e o risco de início de dis-
função erétil foi de 1% .8

A incisão transuretral unilateral 
da próstata (TUIP) também tem 
sido usada historicamente para 
preservar a ejaculação. As Dire-
trizes da AUA recomendam que 
o TUIP seja uma opção para tra-
tar glândulas com menos de 30 g, 
mas não endossa especificamente o 
TUIP como um método para pre-
servar a ejaculação. Uma meta-a-
nálise de TUIP vs TURP demons-
tra um risco menor de ejaculação 
retrógrada, 18,2% para TUIP vs 
65,4% para TURP, embora longe 
de ser insignificante.9 A emboliza-
ção da artéria da próstata também 
pode representar um risco menor 
de disfunção ejaculatória em com-
paração com TURP, mas essa 
modalidade de tratamento não é 
atualmente recomendada fora de 
um ensaio clínico, pois os ensaios 
de controle randomizado de alta 
qualidade são limitados. Outras 
áreas de interesse com os estudos 
em andamento incluem injeções 
intraprostáticas, bem como stents e 
dispositivos intraprostáticos.10

A preservação da função erétil 
e ejaculatória é importante para os 

PRESERVAÇÃO DA EJACULAÇÃO NA CIRURGIA DE HBP
Arrow-right Continua na páginaz 3

Tabela 1. Opções de tratamento cirúrgico de HBP minimamente invasivo, efeito da disfunção erétil e disfunção ejaculatória

BPH Treatment
Indicated for 

Prostate Size (g)

Endorsed by AUA 
Guidelines for 
Median Lobes

Length of Data 
Available (yrs)

Risk of New 
Onset ED (%)

Risk of Retrograde 
Ejaculation or  

Anejaculation (%)

Prostatic urethral lift4 30–80 No 5 0 0

Water vapor thermal therapy6 30–80 Yes 5 0 2.9

Aquablation7 30–80 Yes 3 3.4 11

Transurethral incision of prostate9 Less than 30 No --- --- 18.2

Figure 1. Obstrução do lobo mediano na cistoscopia realizada antes da terapia térmica com vapor de água.

Arrow-right Continua na página 5
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pacientes e deve estar na vanguarda 
de qualquer discussão sobre a cirur-
gia de HBP. A terapia térmica com 
vapor de água e PUL apresentam o 
menor risco de disfunção ejaculató-
ria para pacientes com glândulas de 
30 g a 80 g (ver tabela). Para homens 
com glândulas maiores que 80 g, a 
aquablação pode ser uma alternativa 
para reduzir o risco de disfunção eja-
culatória em comparação com RTU, 
fotovaporização da próstata, terapia 
transuretral por microondas, enuclea-
ção a laser e prostatectomia simples. 
O papel da embolização da artéria da 
próstata neste arsenal de ferramentas 
ainda precisa ser determinado. STOP

1. Seftel AD, de la Rosette J, Birt J et al: Coexisting 
lower urinary tract symptoms and erectile dys-
function: a systematic review of epidemiological 
data. Int J Clin Pract, 2013; 67: 32.

2. Bouhadana D, Nguyen DD, Zorn KC et al: Pa-
tient perspectives on benign prostatic hyperpla-
sia surgery: a focus on sexual health. J Sex Med 
2020; 17: 2108.

3. Foster HE, Dahm P, Kohler TS et al: Surgical 
management of lower urinary tract symptoms 
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Guideline amendment 2019. J Urol 2019; 202: 
592.
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Cancer Prostatic Dis 2019; 22: 411.

6. McVary KT, Gittelman MC, Goldberg KA et al: 
Final 5-year outcomes of the multicenter ran-
domized sham-controlled trial of a water vapor 
thermal therapy for treatment of moderate to se-
vere lower urinary tract symptoms secondary to 
benign prostatic hyperplasia. J Urol 2021; 206: 
715.

7. Gilling P, Barber N, Bidair M et al: Three-year 
outcomes after aquablation therapy compared to 
TURP: results from a blinded randomized trial. 
Can J Urol 2020; 27: 10072.

8. Desai M, Bidair M, Bhojani N et al: Aquablation 
for benign prostatic hyperplasia in large prosta-
tes (80–150 cc): 2-year results. Can J Urol 2020; 
27: 10147.

9. Reich O, Gratzke C, Stief CG: Techniques and 
long-term results of surgical procedures for BPH. 
Eur Urol 2006; 49: 970.

10. Ng BHS and Chung E: A state-of-art review on 
the preservation of sexual function among var-
ious minimally invasive surgical treatments for 
benign prostatic hyperplasia: Impact on erectile 
and ejaculatory domains. Investig Clin Urol 
2021; 62: 148.

PRESERVAÇÃO DA EJACULAÇÃO NA CIRURGIA DE HBP
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Figure 2. Visão do colo vesical do mesmo paciente visto na figura 1 após terapia térmica com vapor 
de água.

Report da Seção Oeste da Associação Americana de  
Urologia (AUA) e convite para o 97º Encontro Anual
Kathleen Kobashi, MD, FACS
Presidente da Seção Oeste da AUA 
Virginia Mason Medical Center

Tradução: Regina Pacis Nogueira

É para mim uma honra e um 
privilégio servir como a primeira 
mulher a presidir a Seção Oeste 
(mas, definitivamente, não a últi-
ma). Sinto uma grande respons-
abilidade para com uma organi-
zação que tem sido tão cara a mim 
por quase toda a minha vida e 
agradeço a confiança em mim de-
positada para cumprir as tarefas e 
seguir em frente com as tradições 
de camaradagem, engajamento de 
membros, excelência acadêmica 
e crescimento contínuo. Fico feliz 
de trabalhar juntamente com os 

oficiais, a mesa diretora e o De-
Santis Grupo de Administração 
para alcançarmos nossa missão e 
objetivos como uma organização 
próspera. 

Não consigo pensar em nenhum 
lugar melhor para nos reunirmos 
e relaxar do que o luxuoso Re-
naissance Esmeralda Resort na 
tranquila cidade de Indian Wells, 
California (31 de outubro a 1 de 
novembro), especialmente após as 
circunstâncias inesperadas do úl-
timo ano que têm desafiado a to-
dos nós. Você deve lembrar que a 
Seção Oeste teve um maravilhoso 
Encontro Anual no mesmo Resort 
em 2015. Posteriormente, muitos 
participantes pediram para retor-
nar. Nós somos muito sortudos 

que o Dr. Mike Sanford e sua es-
posa Lori, que gentilmente presidi-
ram os preparativos locais para o 
encontro de 2015, vão novamente 
trabalhar para assegurar que tenha-
mos a melhor experiência possível. 
Marquem seus calendários para 
esse fenomenal Encontro Anual, 
uma série de atividades acadêmicas 
e sociais, de forma presencial. 

Eu gostaria de parabenizar e 
dar reconhecimento ao nosso últi-
mo presidente Dr. Chris Amling, 
por manter a Associação estável 
enquanto navegava pelo futuro 
desconhecido do encontro Maui, 
que infelizmente não chegou a 
ocorrer. No entanto, graças aos es-
forços combinados do secretário e 
presidente do Programa, Dr. Chris 

Porter, dos oficiais e dos “studios” 
do DeSantis Grupo de Adminis-
tração, o encontro foi produzido 
como uma produção “virtual” com 
sucesso retumbante, que ofereceu 
até 28.75 créditos CME, com am-
pla participação de profissionais e 
da indústria. 

Estou extremamente grata pela 
oportunidade e privilégio para ser-
vir a essa maravilhosa comunidade 
urológica e espero reencontrar to-
dos novamente no 97º Encontro 
Anual em Indian Wells nesse out-
ubro/novembro. Vamos em frente, 
juntos!

Inscrições online para esse 
encontro podem ser feitas em 
www.surgewestorg. STOP

SECTION AND SPECIALTY MEETINGS 
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O papel dos slings ajustáveis no tratamento  
da incontinência urinária
Ervin Kocjancic, MD 
University of Illinois at Chicago

Alexandra L. Millman, MD, MPH
University of Illinois at Chicago

Tradução: Prof. Dr. Sílvio Henrique Maia 
de Almeida
Universidade Estadual de Londrina, 
Paraná

O tratamento da incontinên-
cia urinária de esforço masculina 
(IUE) é um campo em constante 
desenvolvimento. Frequentemente 
secundária à prostatectomia radi-
cal, essa condição tem um impacto 
significativo na qualidade de vida. 
Embora o esfíncter urinário arti-
ficial (EUA) continue sendo o pa-
drão ouro, há uma busca contínua 
por uma solução menos complexa. 
O sling masculino ajustável nasceu 
da dificuldade de se conseguir o 
equilíbrio perfeito de tensão nos 
slings tradicionais: apertado o sufici-
ente para criar continência, mas sol-
to o suficiente para evitar retenção.

Quais são as opções?
Existem 3 tipos principais de 

slings maculinos ajustáveis, que 
oferecem variações de posiciona-
mento, material e método de ajuste: 
Argus-T® (Promedon, Córdoba, 
Argentina), ATOMS® (Sistema 
Transobturatório Ajustável Masculi-
no; AMI®, Feldkirch, Áustria) e Re-
meex Masculino ou SRM (Sistema 
Reajustável Masculino; Neomedic, 
Barcelona, Espanha).1

Argus-T é um sling à base de sili-
cone consistindo em uma almofa-
da de silicone que fica sob a uretra 
bulbar e 2 braços de silicone que são 
trazidos para o nível subcutâneo por 
meio de uma abordagem transob-
turatória (fig. 1). Não há nenhum 
componente de malha. O Argus-T é 
apertado deslizando 2 anéis (anéis de 
reforço e de ajuste) ao longo de cada 
braço de silicone. Os ajustes requer-
em uma incisão para acessar os anéis.

O ATOMS apresenta uma al-
mofada inflável de silicone que 
fica sob a uretra bulbar, 2 braços 
de malha de polipropileno e uma 
porta de acesso de titânio para a 
inflação do dispositivo (fig. 2). Os 

braços da tela são passados   através 
do forame obturador e, em segui-
da, fixados de volta à almofada, 
criando uma fixação de 4 pontos. 
O ATOMS é ajustado aumentando 
o volume da almofada por meio de 
instilação percutânea de solução 
salina normal em uma porta lo-
calizada no escroto; os ajustes são 
facilmente realizados na clínica.

O Remeex masculino consiste 
em um sling curto  de malha de 
polipropileno que fica sob a uretra 
bulbar e é conectado a um disposi-
tivo varitensor por 2 pontos (fig. 3). 
O varitensor fica na área suprapú-
bica, acima da fáscia do reto. Esta 
localização fornece inteligente-

mente maior resistência através da 
uretra quando o paciente aumenta 
a pressão abdominal (por exemplo, 
durante uma tosse). O dispositivo 
é ajustado pela rotação de um ma-
nipulador externo assim que o pa-
ciente acorda da cirurgia. O ajuste 
é feito facilmente com o paciente 
em pé. Depois de ajustado, o ma-
nipulador externo é removido, mas 
pode ser reconectado com um bre-
ve procedimento se ajustes adicio-
nais forem necessários.

Eles trabalham?
A base de evidências para slings 

masculinos ajustáveis está crescen-

do. Uma recente revisão sistemáti-
ca e meta-análise com foco em 
slings masculinos ajustáveis encon-
trou uma taxa de cura geral (defini-
da como 0 ± 1 absorvente por dia) 
de 69% .2 Uma revisão sistemática 
e meta-análise de todos os tipos 
de sling por Meisterhofer et al re-
lataram que os slings ajustáveis po-
dem ter taxas de cura objetiva ligei-
ramente mais altas do que as slings 
fixos (estimativa combinada de 0,61 
vs 0,50), embora com heterogenei-
dade substancial entre os estudos e 
sobreposição significativa do inter-
valo de confiança de 95% entre as 
estimativas.3

Historicamente, slings masculi-
nos têm sido recomendados para 
homens com incontinência leve a 
moderada. Há esperança de que 
os slings ajustáveis também possam 
ser eficazes para homens com IUE 
grave. Uma meta-análise e revisão 
sistemática de Guachetá Bomba 
et al comparou slings masculinos 
ajustáveis ao EUA especificamente 
para homens com incontinência 
pós-prostatectomia grave e não en-
controu nenhuma diferença significa-
tiva na eficácia.4 No entanto, embora 
os estudos incluídos tivessem pelo 
menos 1 ano de acompanhamento, 
isso pode não ser longo o suficiente 
para avaliar a durabilidade do efeito. 
Casteleijn e Cornel abordaram a du-
rabilidade a longo prazo do Argus-T 
com dados de acompanhamento de 
5 anos em seu centro.5 Os autores di-
vidiram os pacientes em incontinên-
cia basal menor que vs maior que 
250 g/dia. Inicialmente, não houve 
diferença nas taxas de cura entre os 
grupos; no entanto, após 2 anos de 
acompanhamento, as taxas divergi-
ram (71% vs 40%, p = 0,045) e a dif-
erença persistiu por até 5 anos (54% 
vs 29%, p = 0,02). Outros fatores do 
paciente, como história de radiotera-
pia, são provavelmente importantes, 
mas foram estudados de forma inad-
equada.

Eles estão seguros?
A principal preocupação 

com qualquer material  estranho 

Figura 1. Argus-T é um sling totalmente de silicone que consiste em uma almofada suburetral e 
braços entalhados transobturadores com ajuste obtido por 2 conjuntos de anéis.

Figura 2. O Sistema Transobturatório Masculino Ajustável (ATOMS®) consiste em almofada de 
silicone com volume ajustável, braços de malha de polipropileno que se enrolam em torno dos ramos 
púbicos inferiores e porta escrotal de titânio revestido de silicone.
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 implantável é a taxa de extrusão, 
erosão e necessidade de explante. 
A metanálise de Silva et al relatou 
uma taxa de extrusão de 9,8% e in-
fecção local entre 4% e 12% .2 Eles 
não diferenciaram os tipos de sling 
ajustável; no entanto, sabe-se que 
alguns materiais são explantados 
com mais frequência do que outros. 
Por exemplo, um estudo de Friedl 
et al relatou uma taxa de explantes 
de 20% para o dispositivo ATOMS, 
com 41% dos explantes sendo devi-
do à intolerância local ao titânio.6

Quando você deve 
considerar um sling 
ajustável?

A Diretriz da Associação 
Americana de Urologia (AUA) 

/ Sociedade de Urodinâmica, 
Medicina Pélvica Feminina e Re-
construção Urogenital (SUFU) 
sobre incontinência após trata-
mento da próstata não diferencia 
as faixas masculinas ajustáveis   
das fixas; slings masculinos são 
sugeridos como uma opção de 
tratamento para aqueles com in-
continência leve ou moderada 
e apenas em circunstâncias es-
peciais para aqueles com incon-
tinência grave.7

Com orientação limitada, é 
importante considerar as circun-
stâncias individuais do paciente. 
Comorbidades como pouca de-
streza ou cognição podem im-
pedir um paciente de se submeter 
a EUA, mesmo em um cenário 
de incontinência grave, uma ex-
celente oportunidade para o uso 

de sling ajustável.
Dada a eficácia e segurança 

discutidas acima, a preferên-
cia do paciente é fundamental. 
Muitos pacientes desejam evitar 
um dispositivo mecânico com-
plexo como o EUA, mesmo que 
a alternativa possa ser menos 
eficaz.8 Quando dada a escolha 
entre um sling fixo e ajustável, 
Chung et al demonstraram que 
muitos pacientes escolherão um 
sling ajustável pela vantagem de 
uma cirurgia de revisão simples 
em face de incontinência per-
sistente ou recorrente.9 No caso 
de um paciente precisar de um 
procedimento secundário de 
incontinência, o sling masculi-
no ajustável é uma opção segu-
ra, mas os pacientes devem ser 
aconselhados sobre a provável 
menor eficácia.10

Conclusão
Os slings ajustáveis são at-

raentes tanto para médicos que 
desejam tensionar com precisão 
a tela quanto para pacientes que 
desejam evitar um dispositivo 
mecânico ou repetir uma cirurg-
ia importante em caso de incon-
tinência recorrente ou persistente. 
A segurança é semelhante à do 
EUA, e alguns estudos sugerem 
que a eficácia se aproxima daque-
la do EUA, mesmo no caso de in-

continência grave. STOP
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SLINGS AJUSTÁVEIS PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA 
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Figura 3. Remeex masculino consiste em uma faixa de malha de polipropileno conectada por 2 
suturas de polipropileno a um dispositivo varitensor colocado na área suprapúbica. O manipulador é 
removido com o seccionador após a conclusão do ajuste, antes da alta hospitalar.

Com os novos softwares de imagem, o volume do cálculo 
deve ser a real medida para as pesquisas de urolitíase?
Tim Large, MD
Escola de Medicina da Universidade de Indiana

Tradutores: Dr. Rodrigo Arrivabeno e Dr. 
Fabio Vicentini, H. Brigadeiro, SP.

A prevalência de urolitíase foi 
estimada em 8,8% nos Estados 
Unidos, com um custo anual de 
3,79 bilhões de dólares.1 Uma pub-
licação recente, assumindo aumen-
tos no tamanho da população e na 
prevalência de cálculos, estimou 
um aumento anual no custo de 
1,24 bilhão de dólares por ano até 
2030.1 Não é surpreendente que 

a tecnologia em torno do plane-
jamento e execução do tratamen-
to cirúrgico da nefrolitíase esteja 
evoluindo continuamente a fim de 
simplificar e ajudar a agilizar a re-
moção dos cálculos, de modo que 
os urologistas possam atender às 
crescentes demandas das doenças 
litiásicas.

Tradicionalmente, os desfechos 
mais comumente avaliados após 
nefrolitotripsia incluem a taxa de 
ausência de cálculos (stone-free), es-
cores de dor pós-operatória, taxas 
de sepse e choque séptico após a 

cirurgia e, mais recentemente, os 
custos do procedimento.2 O tem-
po operatório total sempre foi uma 
variável de interesse, no entanto, 
uma maior ênfase no tempo cirúr-
gico, no tempo para eliminação 
dos cálculos e no potencial de li-
totripsia está surgindo à medida 
que urologistas são pressionados 
a tratar mais cálculos renais. Além 
disso, o espectro atual de aborda-
gens cirúrgicas se tornou extenso. 
A ureteroscopia isolada pode ser 
feita com ou sem bainha, como 
um procedimento de dusting ou 

basketing, com lasers de holmium 
ou thulium, padrão ou modulados 
por pulso. Para a nefrolitotripsia 
percutânea, os cirurgiões estão 
ajustando o posicionamento do 
paciente, o tamanho da bainha, o 
número de acessos e, mais impor-
tante, os litotridores. Por último, 
embora a litotripsia por ondas de 
choque tenha tido menos avanços, 
é o tratamento mais utilizado ain-
da para os cálculos e tem pesquisas 
contemporâneas empolgantes com 
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o método burst wave lithotripsy. 
Apesar da explosão nas opções 
cirúrgicas, as diretrizes tem suas 
recomendações para abordagens 
cirúrgicas rigidamente alinhadas 
com o maior diâmetro do cálculo,3 
tendo muitas conseqüências.4

Quantificar o volume de cálculos 
é um elemento crítico da perspecti-
va do cirurgião5 e, juntamente com 
a localização do cálculo, é consid-
erado um preditor pré-operatório 
importante do sucesso do trata-
mento. A armadilha óbvia de usar 
o diâmetro do cálculo para estimar 
a carga de cálculos é destacada em 
um editorial por De Coninck e 
Traxer.6 Eles ilustraram que cálcu-
los de 20 x 20 x 20 mm (4189 mm³) 
são 16 vezes maiores que cálculos 
de 20 x 5 x 5 mm (262 mm³), que 
seriam equivalentes a cálculos de 8 
x 8 x 8 mm (268 mm³).6 A diferença 
gritante no volume de cálculo en-
tre esses dois hipotéticos cálculos 
de 20 mm provavelmente seria 
avaliada radiograficamente pelo 
urologista responsável pelo trata-
mento e uma abordagem cirúrgica 
apropriada seria selecionada para 
tornar o paciente livre de cálculos. 
O interesse acadêmico na quantifi-
cação acurada da carga de cálculos 
é intensificada à medida que mais 
estudos emergem comparando a 
abordagem cirúrgica e os litotri-
dores. Isso é exemplicado por uma 
publicação recente que demonstra 
que uma diferença entre as taxas 
de eliminação de cálculos entre os 
sistemas Trilogy (1,220±1,670 mm3/

minuto) e ShockPulse-SE (770±680 
mm3/minuto, p=0.054)  só foi ob-
servada após controle para o vol-
ume total de cálculos obtido com 
um novo software de imagem.7 
Esse estudo foi uma comparação di-
reta de dois litotridores ultrassônic-
os intracorpóreos, mas talvez mais 
interessante seria a comparação dos 
extremos, como fazer ureteroscopia 
com dusting e tecnologia de laser 
modulado por pulso em um cálculo 
de 5000 mm³ vs. a nefrolitotomia 
padrão com um novo litotridor. 
Esses tipos de estudos respondem 
questões clínicas interessantes que 
tem aplicação no mundo real para a 
prática da urologia, mas uma com-
paração justa começa com um vol-

ume total de cálculos como métrica 
para a carga de cálculos.

Há vários aplicativos de soft-
ware disponíveis atualmente, in-
cluindo, mas não se limitando, ao 
qSAS (MayoClinic, Rochester, 
Minnesota, https://ctcicblog.mayo.
edu/hubcap/qsas-stone-toolkit/), 
3DSlicer (Boston, Massachusetts, 
https://github.com/fredericpanthi-
er/SlicerKidneyStoneCalculator) 
e MATLAB 9.1 (Natick, Massa-
chusetts)(ver figura). O 3DSlicer é 
um aplicativo gratuito, enquanto 
o qSAS tem um acordo de licen-
ciamento especificando seu uso 
para fins acadêmicos. Existem 
limitações para esses aplicativos. 
Eles geralmente requerem imagens 

axiais no padrão DICOM (Digital 
Imagingand Communications in Med-
icine) com espessura variando de 
1-5mm. Eles são softwares semi-au-
tomáticos que requerem cálculos 
ou traçados renais para calcular o 
número, volume e densidade dos 
cálculos (unidades Hounsfield). 
Limitações adicionais incluem a 
ausência de estudos de validação 
para esses pacotes de softwares 
avançados e estudos demonstrando 
equivalência à área de superfície 
medida manualmente na predição 
das taxas livres de cálculo após a 
cirurgia.8 No entanto, há um inter-
esse crescente na aplicação desses 
adjuntos de softwares, destaca-
do por Ventimiglia et al. em uma 
publicação recente, que propõe 
duas novas métricas de litotripsia: 
ablação de cálculos (joules/mm³) 
e velocidade da ablação (mm³/
segundo).9 A caracterização do 
volume e da complexidade dos 
cálculos tem sido foco principal 
para prática clínica e acadêmica, 
demonstrada com métrica sim-
ples, como o diâmetro do cálculo, 
até sistemas de classificação mais 
complexos, como o escore de Guy. 
A importância de relatar de forma 
confiável a carga de cálculos nunca 
foi tão evidente e, à medida que o 
software de volume de cálculos se 
torna totalmente automatizado e 
avaliado com testes de validação, 
devemos esperar que o volume 
de cálculos se torne o padrão de 
pesquisa para quantificar doenças 
de cálculos. STOP

COM OS NOVOS SOFTWARES DE IMAGEM
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Figura. Exemplo de software de imagem qSAS com traçados de rins no plano axial (A), validação 
de traçados renais apropriados em imagem coronal renderizada por software (B) e representação do 
painel qSAS com características de cálculo e imagem renderizada em 3D de cálculo do polo inferior (C).

Registro de dados AQUA Um Retrato: Como a Pandemia 
de COVID-19 Impactou a Utilização da Prostatectomia 
Entre Diferentes Grupos Raciais / Étnicos
Daniel Lee, MD, MS
Universidade da Pensilvânia

Tradução: Dr. Flavio Lobo Heldwein

A pandemia COVID-19 causou 
atrasos significativos no tratamento 
do câncer. No entanto, como esses 
atrasos afetaram diferentes grupos 
raciais / étnicos não foi bem com-
preendido. O câncer de próstata 

tem uma das maiores disparidades 
nos resultados do tratamento por 
raça de qualquer câncer, então 
procuramos avaliar como as taxas 
de tratamento do câncer de prósta-
ta variaram por raça durante a pan-
demia de COVID-19.

Verana Health, a parceira de da-
dos do Registro de Qualidade da 
AUA (AQUA – AUA Quality Reg-

istry), avaliou como o COVID-19 
afetou as diferenças raciais no trat- Arrow-right Continua na página 9

Tabela. Variações em porcentagem

Fevereiro-Abril 2020 Março-Agosto 2020

Negro ou Afro-Americano −23.53% +9.21% (increase)

Asiático −0% −25%

Caucasiano −35.28% −14.17%
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amento do câncer de próstata em 
um registro nacional. Os dados 
do Registro AQUA foram usados   
para medir a taxa de prostatecto-
mias antes e durante a pandemia 
de COVID-19. Uma avaliação de 
105 urologistas de janeiro de 2019 
a abril de 2021 encontrou grandes 
diminuições no número de pros-
tatectomias realizadas por profis-
sional após o bloqueio inicial em 
março de 2020 (ver tabela e fig-
ura).1 A utilização diminuída de 
prostatectomia tem sido, relativa-
mente, estável ao longo de 2020 
após o lockdown e não voltou aos 
números pré-pandêmicos. No ger-
al, as reduções percentuais foram 
maiores entre os homens caucasia-
nos, com uma redução de 35,3% 

na prostatectomia, em comparação 
com uma redução de 23,5% entre 
os homens negros e 0% entre os 

homens asiáticos. Curiosamente, as 
prostatectomias entre homens ne-
gros se recuperaram, ligeiramente, 

em agosto de 2020 em comparação 
com março de 2020 (aumento de 
9,2%), em contraste com um nível 
continuado mais baixo entre cauca-
sianos (redução de 14%) e homens 
asiáticos (redução de 25%).

Futuras investigações serão 
necessárias, para estabelecer o im-
pacto da pandemia COVID-19 em 
diferentes grupos raciais / étnicos e 
a utilização de qualquer tratamento 
de câncer de próstata ao longo do 
tempo, incluindo vigilância ativa, 
radioterapias e terapias de privação 
androgênica STOP

1. Bernstein AN, Talwar R, Handorf E et al: As-
sessment of prostate cancer treatment among 
Black and white patients during the COVID-19 
pandemic. JAMA Oncol 2021; doi: 10.1001/ja-
maoncol.2021.2755.
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Figura. Número médio de prostatectomias realizadas por profissional (média mensal).

Material destinado exclusivamente a profissionais de saúde habilitados 
para prescrever ou dispensar medicamentos.

Julho/2020.
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Qualidade da informação médica na internet
Stacy Loeb, MD, MSc, PhD
Universidade de Nova Iorque Lagone Helath 
Manhattan Veterans Affairs

Tradução: Dr. Rodrigo Donalisio da Silva, 
MD

A internet é uma importante fon-
te de informação sobre saúde para 
nossos pacientes e suas famílias.  
72% de usuários adultos da inter-
net reportaram ter pesquisado in-
formações online sobre diferentes 
aspectos da saúde, sendo o mais 
comum pesquisar aspectos espe-
cíficos sobre suas doenças e trata-
mentos.1 A internet pode ser uma 
valiosa fonte de informação, com 
26% dos adultos usuários da inter-
net que reportaram terem pesqui-
sado sobre a experiência de outras 
pessoas a assuntos relacionados aos 
problemas de saúde e 16% repor-
taram terem utilizados da internet 
para se conectar com outras pes-
soas com os mesmos problemas de 
saúde nos últimos 12 meses.

Entretanto, muitos outros re-
cursos encontrado online podem 
apresentar informações incompleta 
ao público leigo. Um dos maiores 
problemas é a dificuldade em aces-
sar e entender as informações dis-
poníveis online das quais incluem 
informações de profissionais dá 

saúde e organiza ações profission-
ais. Infelizmente, nós encontramos 
diversas Fontes online apresentam 
informações Não adequadas ao 
nível de entendimento do consum-
idor em geral e não oferece ações 
claras com referência aos próximos 
passos para os internautas.2

Além disso, informações on-
line podem não representar infor-
mações adequada culturalmente 
ou que reflitam a diversidade da 
população. Por exemplo, nós en-
contramos uma representação 
abaixo do adequado para homens 
negros em vídeos do YouTube dis-
cutindo projetos de pesquisa para 
câncer de próstata.3  nós estamos 
estudando atualmente o impacto 
das informações online nas dis-
paridades raciais relacionadas ao 
rastreamento do câncer de próstata 
em uma pesquisa financiada pelo 
departamento de defesa.

um outro problema significativo 
é a disseminação de informações 
errônea ou com viés de informação 
sobre problemas de saúde. por ex-
emplo, nós reportamos que dentre 
os 150 vídeos do YouTube relacio-
nados a câncer de próstata e câncer 
de bexiga, mais de 50 continham 
informações inadequadas em uma 
grande proporção ou sua grande 
maioria.4,5 outro estudo publicado 

avaliou os  50 artigos de notícia 
com maior número de compartil-
hamentos no Facebook e outras 
redes sociais com relação há 4 out-
ros tipos de cânceres. dentre esses, 
32,5% com tinham informações 
inadequadas que 30,5% continham 
informações que poderiam causar 
danos ao paciente. Ainda mais im-
portante, este estudo observou que 
os artigos com informação inade-
quada obtiveram um maior enga-
jamento dos usuários.

O problema da desinformação 
online não é limitado a oncologia. 
Conteúdo online de baixa qual-
idade, falso, com viés comercial 
também tem sido reportado na 
saúde pélvica feminina, Endouro-
logia, medicina sexual e infertili-
dade.7

As mídias sociais podem ser par-
ticularmente problemáticas neste 
sentido. A desinformação pode ser 
rapidamente propagada para uma 
grande audiência de uma forma “vi-
ral” de uma forma que não era pos-
sível anteriormente. este fenômeno 
pode ter exacerbado as interações 
entre usuários e algoritmo que pre-
cisam conteúdo popular 8.

Infelizmente, é logisticamente 
inviável para experts da área da 
saúde revisarem manualmente a 
maioria das informações online. 

Assim, um método automático de 
identificar conteúdo inadequado 
se faz necessário. Em uma colabo-
ração interdisciplinar criou um al-
goritmo de inteligência artificial in-
corporando múltiplas modalidades 
tecnológicas (mega dados, linguísti-
ca e acústica) para identificar desin-
formação em vídeos do YouTube 
sobre câncer de próstata. 9

Análises preliminares de nosso 
modelo obtiveram 74% de eficá-
cia, dos quais esperamos conseguir 
melhorar com treinamento adicio-
nal. No futuro, inteligência artificial 
pode facilitar a criação de  filtro de 
buscas inteligente para ajudar a 
identificar informações apropria-
das e priorizar informações com 
uma probabilidade maior de conte-
rem conteúdo de maior qualidade.

Enquanto isso é importante 
que os profissionais de saúde di-
recione paciente para Fontes de 
informações previamente avali-
adas quando estes necessitam de 
informações adicionais. Como diz 
o ditado: “ a solução para a polu-
ição é a diluição”. participação 
ativa de experts na criação de 
conteúdo online pode ajudar com 
que conteúdos com informação 
baseada em evidências sobre trat-
amento urológicos se sobressaiam 
dos demais. STOP

Arrow-right Continua na página 11

Mulheres na Urologia
Susan M. MacDonald, M.D
Penn State Health, Milton S. Hershey Medical Center

Tradução: Dr. Fabio Sepulveda

A pergunta é porque 
MAIS e a oportunidade é 
MENOS: Promoção para 
Mulheres na Urologia

As mulheres são promovidas 
mais lentamente em comparação 
aos seus pares masculinos na urolo-
gia, principalmente na condição de 
professor assistente para professor 
associado1. O atraso é multifatori-
al. Janet Bickel argumentou que, 
em vez de um “teto de vidro”, a 

falta de progresso para as mulheres 
na medicina acadêmica é melhor 
atribuída a “desvantagens cumula-
tivas da carreira”2. Em outras pala-
vras, morre-se por mil cortes - to-
dos pequenos, mas sistemicamente 
inclinam o campo de jogo desfa-
voravelmente para nosso sucesso e 
promoção.

O “MAIS” 
Mais tarefas administrati-

vas / tarefas domésticas de-
partamentais: As mulheres são 
condicionadas socialmente como 
nutridoras a cuidar do que precisa 
ser feito e como profissionais mais 
jovens podem sentir que não po-

dem dizer não às tarefas adminis-
trativas ou comitês que tomam um 
tempo valioso. Realizar ligações 
telefônicas, exercer a telemedici-
na, supervisionar os rodízios de 
estudantes de medicina e geren-
ciar outros profissionais da área 
de saúde são algumas das muitas 
funções que foram citadas como 
tarefas que demandam muito tem-
po e são oferecidas a mulheres com 
pouca tradução em equidade no 
sentido da promoção. Além das so-
licitações globais / departamentais 
por mais, pode haver incremento 
no dia a dia. Em um estudo qualita-
tivo da Universidade de Michigan 
sobre barreiras à promoção, um 
participante disse: “Se meu suporte 

clínico está me pedindo para faz-
er 10% ou 15% a mais do que eles 
pediriam aos colegas homens, en-
tão isso seria de 10% a 15 % do meu 
tempo que tenho que gastar fazen-
do o trabalho clínico que eu não 
tenho para outras coisas.3 

Mais preconceito em po-
tencial contra a promoção: 
Comitês de promoção muitas vezes 
carecem de representação feminina 
devido à lenta mudança de uma ger-
ação em aceitar mulheres na medici-
na e/ou promoção retardada. Além 
disso, a falta de transparência no 
processo leva à aplicação não uni-
forme dos requisitos. No censo da 
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AUA de 2018, 30,1% das mulheres 
versus 0,2% dos homens respon-
deram afirmativamente que “meu 
crescimento profissional é limitado 
por causa do meu gênero”.4

Mais tarefas em casa: as 
mulheres têm mais frequente-
mente cônjuges com carreiras em 
tempo integral e compartilham as 
responsabilidades domésticas caso 
não assumam um papel maior. 
Mais do que o dobro do número 
de mulheres urologistas relataram 
a responsabilidade primária das 
tarefas domésticas do dia a dia em 
comparação com os homens (19,6% 
versus 7,9%), e o dobro do número 
de urologistas homens relataram 
que sua parceira era a principal re-
sponsável (48,8% versus 24,6%) no 
censo da AUA de 2018.4 Númer-
os semelhantes de homens e mul-
heres, respectivamente, relataram 
uma responsabilidade compartil-
hada (38,9% versus 42,1%), mas o 
grau em que essa responsabilidade 
é compartilhada não foi questiona-
do.4 Além disso, reforça-se o fato 
de que 81,6% das urologistas mul-
heres relatam ter um cônjuge que 
trabalha, enquanto apenas 46,1% 
dos urologistas homens relatam o 
mesmo.4 Um cônjuge que adminis-
tra a casa (de qualquer gênero) con-
tribui inerentemente para o sucesso 
de sua “contra-parte cirurgião”.

Mais licença-maternidade: 
se uma urologista tira licença-ma-
ternidade na prática, normalmente 
dura de 8 a 12 semanas. A maio-
ria dos professores são contratados 
como professores assistentes com 
idades entre 31 e 35 anos, o que co-
incide com a idade de procriação 
para mulheres urologistas, con-
forme relatado por Lerner e colab-
oradores em 2009 (média de idade 
de 32,6 anos para o primeiro filho, 
35,1 para o segundo filho, 36,5 para 
o terceiro filho).5 O afastamento do 

trabalho isoladamente pode atrasar 
a promoção, mesmo ignorando as 
demandas da maternidade como a 
amamentação e o cansaço com o 
despertar noturno que podem difi-
cultar a produtividade acadêmica.

O “MENOS”
Menos respeito: as mulheres 

são comumente e repetidamente 
invalidadas com a suposição de 
que são estagiárias, enfermeiras 
ou médicas auxiliares. Quando as 
mulheres afirmam uma posição de 
autoridade de acordo com a cultu-
ra cirúrgica, elas podem ser consid-
eradas “agressivas” ou “difíceis de 
trabalhar em conjunto”. Essas rep-
utações profissionais influenciam 
os comitês de promoção. O estudo 
da Universidade de Michigan cita-
do acima identificou relações inter-
pessoais difíceis com supervisores e 
equipe de apoio clínico como uma 
barreira para a promoção.3

Menos modelos de exemp-
lo/apoiadores: as pessoas tendem 
a favorecer pupilos que se pareçam 
com eles, o que é problemático, 
uma vez que há poucas mulheres 
que ocupam cargos de liderança 
em urologia. As mulheres urolo-
gistas bem-sucedidas também têm 
uma visão única sobre como equili-
brar as demandas de casa/trabalho, 
bem como navegar nas complexas 
interações de gênero dentro de um 
departamento. As mulheres podem 
ter uma necessidade particular de 
orientação devido as limitações au-
to-impostas, ou seja, síndrome do 
impostor versus a expectativa exter-
na de que terão menos sucesso dev-
ido ao seu gênero.5

Menos financiamento de 
pesquisa: uma média de US$ 
39.106 a menos foi concedida no 
financiamento do National Insti-
tutes of Health para investigadores 

principais do sexo feminino pela 
primeira vez em comparação com 
seus colegas do sexo masculino.6

Menos oportunidades de 
reconhecimento nacional: 
um exame recente dos painéis 
plenários no congresso da AUA 
mostra que a maioria era composta 
por todos os homens (59%), e entre 
os anos de 2017 e 2019 não houve 
aumento na representação femini-
na.7 Durante o mesmo período o 
número e a proporção de moder-
adoras na plenária diminuíram a 
cada ano.8 A representação femi-
nina nos conselhos editoriais das 4 
revistas de maior impacto aumen-
tou apenas de 2,2% para 4,8% entre 
2000 e 2018.9

Menos salário: Tanto o salário 
base (aproximadamente US$ 
76.321/ano, após o ajuste de horas, 
chamada, idade, tipo de prática e 
ambiente) e os pagamentos patroci-
nados pela indústria têm mostrado 
ser mais baixos para mulheres urol-
ogistas.10,11 Como o dinheiro se cor-
relaciona? O dinheiro cria a opor-
tunidade de terceirizar as tarefas 
domésticas mencionadas anterior-
mente (por exemplo, empregada 
doméstica, babá), criando assim, 
indiretamente, tempo para se con-
centrar nas publicações. Muitos 
na medicina acadêmica escrevem 
publicações à noite e nos finais de 
semana, período escasso para mul-
heres com filhos.

Em resumo, essas expectati-
vas adicionais combinadas com 
menos orientação e recursos afe-
tam as mulheres em vários graus, 
dependendo da cultura institucio-
nal e da idade, comportamento, 
cônjuge e condição de procriação 
do indivíduo. Como os vieses e as 
disparidades resultantes são difí-
ceis de quantificar, pesquisas adi-
cionais serão cruciais para identi-
ficar as barreiras enfrentadas pelas 

mulheres. Embora nenhum fator 
isolado seja responsável pelo atra-
so na promoção das mulheres, as 
inúmeras desigualdades tornam 
a promoção uma batalha difí-
cil para as mulheres na urologia. 
As sugestões para lidar com esse 
desequilíbrio incluem remuner-
ação igual, orientação/incentivo 
ativo de mulheres, maior visibili-
dade das mulheres em cargos de 
liderança, distribuição igualitária 
de tarefas administrativas entre os 
sexos e promoção da licença-pa-
ternidade para urologistas do sexo 
masculino. STOP
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In Utero Repair of Myelomeningocele—Should the  
Management Paradigm for Neurogenic Bladder Change?
Antonio Macedo Jr, MD
Department of Pediatrics, Federal University  
of São Paulo 
Department of Urology, CACAU-NUPEP

Marcela Leal da Cruz, MD
Department of Urology, CACAU-NUPEP
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Reparo intra útero da myelome-
ningocele (MMC) tem se mostrado 
eficaz com redução da necessidade 
de derivação vesicoaminiótica e 
melhora do status motor (Estudo 
MOMS).1 O potencial de melhora 
da bexiga é controverso, já que os 
resultados dos estudos publicados 
após a era MOMS são conflitantes. 
Os grupos Americanos envolvidos 
no MOMS2,3 e o grupo de Zurique4,5 
sugerem benefícios, enquanto os 
nossos estudos de São Paulo, Brasil 
vão na direção oposta e não mostra 
diferença na status urológico, inde-
pendentemente se o fechamento é 
pré-natal e pós-natal.6–12

Em 2011, iniciamos um proto-
colo de acompanhamento urológi-
co prospectivo de pacientes com 
MMC operadas in utero. Após 
avaliação clínica e exames radi-
ológicos (ultrassonografia do trato 
urinário, uretrocistografia miccion-
al e avaliação urodinâmica [AU]), 
os pacientes foram categorizados7 
e tratados da seguinte forma (fig. 
1): 1) Padrão de alto risco (bexiga 
hiperativa com pressão do pressão 
de perda do detrusor superior a 40 
cmH2O e pressões de enchimen-
to mais altas também acima de 
40 cmH2O) - anticolinérgicos (0,2 
mg / kg) 2 ou 3 vezes ao dia em 
associação com cateterismo inter-
mitente limpo (CIL), 2) Padrão de 
incontinência (bexiga hiperativa 
com pressão detrusora de perda 
inferior a 40 cmH2O ou bexiga 
estável, mas com perda abaixo de 
40 cmH2O) e Padrão Normal (ci-
stometria da bexiga estável sem 
perda) - apenas vigilância clínica e 
3) Padrão de hipoatividade (bexiga 
hipoativa com resíduo pós-miccio-
nal) - apenas CIL.7 Nosso protoco-
lo sugere avaliações em intervalos 
de 6 meses até a estabilidade do 
padrão urodinâmico e, a seguir, 
controles anuais com ultrasso-
nografia e EU adicionais. Todas as 

avaliações urodinâmicas foram re-
alizadas com o mesmo dispositivo 
e pelos mesmos investigadores. 

Incidência de Padrão 
Anormal da Bexiga

Nossos primeiros 100 casos 
avaliados com idade média de 
5,8 meses (mediana de 4 meses), 
foram classificados como de alto 
risco em 52,6%, incontinentes em 
27,4% e com bexiga hipoativa em 
4,2%, e apenas 14,7% tinham um 
perfil vesical normal (fig. 2) .9 CIL 
foi iniciado em 57,3% dos casos e 
anticolinérgicos em 52,6%. A pro-
filaxia antibiótica foi iniciada em 
19,1% dos pacientes que apresen-
tavam refluxo vesicoureteral.9 Este 
artigo descreveu a alta incidência 
de padrões anormais da bexiga e 
sugere baixo benefício da cirurgia 
de MMC intra-útero para o trato 
urinário. Muito importante, as pub-
licações dos EUA e da Europa não 
registram pacientes com função 
esfincteriana baixa e simplesmente 
os classificam como sem risco. Eu 
considero isso um equívoco. Es-
ses pacientes precisarão de uma 
grande reconstrução da bexiga 
para serem continentes e, portan-
to, seu padrão de bexiga também 
deve ser considerado anormal.

Continência Urinária
Em trabalho anterior, recrutamos 

pacientes com 5 anos ou mais para 
avaliação da continência urinária e 
fecal.11 Identificamos 14 pacientes; 
3 pacientes foram submetidos a 
cirurgia (2 aumentos, ou seja, 1 em 
associação com um procedimento 
de Macedo-Malone com enema 
anterógrado do cólon esquerdo e 1 
mini-uretroplastia). Doze pacientes 
realizaram CIL (85,7%). Apenas 
3 (21,4%) pacientes não apresen-
taram perdas urinárias. Onze paci-
entes (78,6%) faziam uso de fraldas. 
Oito pacientes (57,2%) foram sub-
metidos à irrigação retal retrógrada 
e 11 (78,6%) queixaram-se de per-
das fecais. Apesar do uso de CIC 
em 85,7% dos casos, a taxa de con-
tinência em pacientes com MMC 
operadas in utero foi baixa e 78,6% 

das pacientes usavam fraldas.11

Recentemente, relatamos nossa 
experiência em pacientes operadas 
in utero e apresentando padrões de 
insuficiência esfincteriana.12 De um 
total de 117 pacientes, encontramos 
30 pacientes (25,64%) classificados 
como incontinentes com baixa 
pressão de perda (<40 cmH2O). 
Notamos uma mudança no padrão 
da bexiga com o tempo da seguinte 
forma: 6 pacientes passaram a ter 
padrão de alto risco, 5 normais e 2 
com padrão de bexiga hipoativa. O 
intervalo médio entre a primeira e 
a último EU foi de 25,5 meses (me-
diana: 15 meses). Concluímos que 
43,47% dos pacientes com baixa 
pressão de perda mantiveram o pa-
drão de incontinência. Se a pressão 

inicial do perda estava abaixo de 
30 cm H2O, 70% permaneceram 
com o padrão de incontinência.12

Responsta ao Tratamento 
nos Pacientes de Alto 
Risco e Necessidade de 
Cirurgia

Entre 2011 e 2020, estudamos 
121 pacientes e 60 (49,6%) deles 
foram inicialmente categorizados 
como de alto risco e incluídos neste 
estudo.13 o EU inicial foi realizado 
com idade média de 7,9 meses e 
hiperatividade foi encontrada em 
83,3 % (pressão máxima média 

Figura 1. Padrões vesicais na MMC.7

Figura 2. Categorização vesical após cirurgia intra-útero da MMC: Primeiros 100 casos.9

Arrow-right Continua na página 13
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de 76,5 cmH2O). Ao avaliar paci-
entes com 2 ou mais EUs, identi-
ficamos 44 pacientes (seguimento: 
36,8 meses). A recategorização 
do padrão vesical confirmou ma-
nutenção de alto risco em 61,4% e 
baixo risco em 38,6% no segundo 
exame. Pacientes que realizaram 
3, 4 e 5 EUs tiveram uma respos-
ta próxima a 60% de mudança no 
padrão vesical para baixo risco. A 
incidência de cirurgia foi de 13,3% 
(3 vesicostomias, 2 cirurgias de re-
fluxo vesicoureteral e 3 ampliações 
vesicais). O tratamento urológico 

precoce de padrões de bexiga de 
alto risco foi eficaz em aproxima-
damente 60% e a incidência de 
cirurgia foi de 13,3%. 13

Comparação entre o 
Reparo Intra-Útero e o 
Pós-Natal, Ojjetivamente 
Acessado Por Avaliação 
Urodinâmica

Comparamos o estado da bex-
iga em pacientes que se submet-

eram a cirurgia fetal MMC e repa-
ro pós-natal. O Grupo 1 consistiu 
de cirurgia intra-útero e o Grupo 
2 consistiu de reparo pós-natal. O 
Grupo 3 foi um subgrupo do Gru-
po 2, incluindo pacientes que se 
apresentaram inicialmente com 
idade inferior a 12 meses.10 Identifi-
camos 88 pacientes no Grupo 1, 86 
no Grupo 2 e 38 pacientes no Gru-
po 3. A incidência de infecção do 
trato urinário foi maior no perío-
do pós-natal (45% versus 20%). 
Hidronefrose ocorreu em 20,7%, 
22,6% e 28,9% nos Grupos 1, 2 e 
3, respectivamente. Refluxo vesico-
ureteral foi diagnosticado em 15% 
em todos os grupos. Os dados uro-
dinâmicos mostraram uma maior 
prevalência de hiperatividade do 
detrusor no Grupo 1, e nenhuma 
diferença em outros parâmetros 
urodinâmicos. O padrão de bexi-
ga de alto risco na avaliação inicial 
ocorreu em 56%, 50% e 46% dos 
grupos 1, 2 e 3, respectivamente. 
Houve tendência de diminuição 
dos percentuais do padrão vesical 
de alto risco e aumento do padrão 
normal após o tratamento em to-
dos os grupos.10 Pudemos concluir 
que a correção intra-útero não mel-
horou os parâmetros urológicos 
quando comparados aos pacientes 
operados no período pós-natal. STOP
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Figura 3. Detrusor Pmax do padrão alto risco após tratamento em seguimento ativo.13
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Introdução
Alternatively, augmentation 

cystoplasty has become a viable 
surgical option for patients whose 
urodynamic parameters and clin-

ical course fail conservative mea-
sures. Augmentation cystoplas-
ty is not without its morbidities, 
however, including urolithiasis, 
electrolyte abnormalities, bladder 
perforation, and a mortality rate of 
7%–9%.5,6 In this article, we pres-
ent a rare case of an adult patient 
who presented with VPS erosion 
into her augmented bladder in the 

setting of a hostile abdomen. The 
purpose of this report is to describe 
a minimally invasive endoscopic 
technique to extract the intraves-
ical portion of an eroded VPS, as 
an alternative to open surgery.

Tradicionalmente, o disrafismo 
espinhal ou espinha bífida tinha 
uma alta taxa de mortalidade de 
50% -70% até a idade de 20 anos. 

RELATO DE CASO
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No final da década de 1950, o re-
finamento das derivações/shunts 
ventriculoperitoneais (VPSs) e os 
avanços no manejo de sequelas 
neurológicas e urológicas melhor-
aram drasticamente a sobrevida e 
a qualidade de vida dos pacientes 
com a doença.1 A colocação do 
VPS, o procedimento mais comum 
usado no manejo da hidrocefalia 
nesta população de pacientes, cursa 
com um risco muito raro de erosão 
do shunt nas vísceras. Na verdade, 
existem apenas 2 casos de erosão 
VPS na bexiga relatados na liter-
atura, os quais foram tratados por 
cistostomia suprapúbica, remoção 
de VPS, cistorrafia e tratamento 
com antibióticos.2 A introdução do 
cateterismo intermitente limpo por 
Lapides et al em 1972, juntamente 
com medicação anticolinérgica ou 
injeção intravesical de Botox®, 
tornou-se a base do manejo con-
servador da bexiga neurogênica.3,4 
Alternativamente, a cistoplastia 
de aumento tornou-se uma opção 
cirúrgica viável para pacientes 
cujos parâmetros urodinâmicos 
e curso clínico são compatíveis 
com falha das medidas conser-
vadoras. Entretanto, a cistoplastia 
de aumento não é desprovida de 
morbidades, incluindo urolitíase, 
anormalidades hidroeletrolíticas, 
perfuração da bexiga e uma taxa 
de mortalidade de 7% -9% .5,6 Neste 
artigo, apresentamos um caso raro 
de uma paciente adulta que apre-
sentou erosão do VPS em sua bex-
iga ampliada no contexto de um 
abdômen hostil. O objetivo deste 
relato é descrever uma técnica en-
doscópica minimamente invasiva 
para extrair a porção intravesical 
de um VPS erodido, como uma al-

ternativa à cirurgia aberta.

Relato de Caso
Uma mulher de 31 anos com 

história de mielomeningocele lom-
bossacral, hidrocefalia, com VPS, 
siringomielia, medula presa, mal-
formação de Arnold Chiari II, in-
testino neurogênico e bexiga neu-
rogênica associada a incontinência 
urinária, apresentou-se a seu médi-
co de atenção primária com drena-
gem de secreção na cicatriz de in-
cisão abdominal mediana prévia. 
A paciente havia sido submetida a 
uma laparotomia exploradora com 
ileocecocistoplastia de aumento, 
confecção de conduto cateterizável 
continente e implante de sling fas-
cial aproximadamente 1 ano antes. 
A história detalhada revelou que a 
paciente não aderiu ao cateterismo 
intermitente e, alternativamente, 
colocou uma bolsa coletora sobre 
a urostomia para drenagem passiva 
de urina (por transbordamento). 
Além disso, a paciente recebido 
vários tratamentos para infecções 
do trato urinário nesse ínterim e 
teve drenagem serosa não puru-
lenta espontânea a partir da sua 
incisão mediana. Tendo em vista 
o exame físico e a história sugesti-
va de possível formação de fístula, 
uma tomografia computadorizada 
(TC) de abdome e pelve foi solicit-
ada, e a paciente foi encaminhada 
à emergência.

O exame de imagem revelou 
que uma parte do VPS da paciente 
havia erodido na bexiga amplia-
da (fig.1, A e B) e identificou uma 
coleção líquida ao longo da bainha 
do músculo reto abdominal inferior 
esquerdo com um possível trajeto 

fistuloso para a parede abdominal. 
Consequentemente, um cateter de 
Foley de demora foi introduzido 
na urostomia da paciente e uma 
consultoria urgente dos serviços de 
neurocirurgia e cirurgia geral foi 
solicitada. A equipe de neurociru-
rgia removeu as porções proximais 
do VPS; no entanto, as porções in-
tra-abdominal e da bexiga do VPS 
permaneceram.

Tendo em consideração o ab-
dômen hostil da paciente, com 
aderências extensas e fechamen-
to abdominal complexo após sua 
ileocecocistoplastia, optou-se por 
para remover cistoscopicamente 
a porção distal do VPS (erosão). 
A paciente foi levada para a sala 
cirúrgica e uma cistografia fluoros-
cópica foi realizada para avaliar se 
havia extravasamento de contraste 
vesical e se havia alguma conexão 
com a fístula cutânea. A cistografia 
foi negativa para ruptura intra ou 
extraperitoneal da bexiga e fistula-
ção. A cistoscopia revelou 2 perfu-
rações separadas do VPS através 
da porção intestinal da bexiga au-

mentada (fig. 2). Uma vez que o 
local de erosão era muito distante 
para ser alcançado com a cistosco-
pia rígida, foi utilizado um cistos-
cópio flexível. O VPS foi captura-
do com um dispositivo de captura 
de stent ureteral, puxado para fora 
através do meato uretral e manti-
do sob leve tração pelo assistente 
cirúrgico. O cistoscópio flexível 
foi reintroduzido ao lado do VPS 
externalizado. O local da erosão 
foi então identificado. Uma fibra 
de laser de hólmio de 550 μm foi 
introduzida através do cistoscópio 
e usada para cortar delicadamen-
te os tubos da derivação erodidos 
(o mais profundamente possível, 
junto à mucosa ileal). As partes 
erodidas da derivação foram então 
removidas. A TC pós-operatória 
não mostrou evidências de porções 
residuais do tubo na bexiga (fig. 3, 
A e B).

Discussão
A introdução do VPS em 1908 

levou a uma melhora dramática no 
manejo da hipertensão intracrani-
ana.7 No entanto, o procedimen-
to traz um risco raro de migração 
para praticamente qualquer órgão 
abdominal, com poucos casos re-
latados de migração para a bexi-
ga urinária.8 A principal causa da 
erosão do shunt para o lúmen das 
vísceras ocas ainda não foi total-
mente compreendida, mas levan-
tou-se a hipótese de que pode estar 
relacionada a extremidades rígidas 
afiadas de alguns VPSs9, parede 
visceral fina e ondas peristálti-
cas fortes em crianças, irritação 

Arrow-right Continua na página 15
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Figura 1. A, corte axial de TC pré-operatória com seta amarela apontando para os tubos do shunt 
ventrículo peritoneal no interior da bexiga ampliada. B, corte coronal de TC pré-operatória com setas 
amarelas apontando para os tubos do shunt ventrículo peritoneal no interior da bexiga ampliada.

Figura 2. Imagem cistoscópica da erosão dos 
tubos do shunt ventrículo peritoneal no interior 
da bexiga ampliada.

Figura 3. A, corte axial de TC pós-operatória com seta amarela apontando para os tubos do shunt 
ventrículo peritoneal fora da bexiga ampliada. B, corte coronal de TC pós-operatória com seta amare-
la apontando para os tubos do shunt ventrículo peritoneal fora da bexiga ampliada.
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 crônica e inflamação pelo shunt 
causando aderências e perfuração, 
cirurgia anterior, infecção, aumen-
to da pressão intrabdominal, con-
tração da musculatura abdominal, 
alergia ao silicone ou látex e par-
tes abdominais longas dos tubos 
do shunt.8 Apresentamos o caso 
raro de erosão do VPS em bexiga 
ampliada de uma paciente adulta. 
Também relatamos a técnica en-
doscópica de extração dos tubos de 
derivação erodidos, com objetivo 

de evitar a morbidade da aborda-
gem abdominal.

Conclusão
A erosão nas vísceras abdom-

inopélvicas, incluindo a bexiga 
urinária, é uma complicação rara 
da colocação de VPS em adultos e 
também em crianças. Em casos se-
lecionados, a ressecção da porção 
intravesical do VPS pode ser real-
izada endoscopicamente para miti-

gar a morbidade e mortalidade da 
cirurgia aberta. STOP
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Introdução
Lesões císticas da próstata são 

raras, com prevalência de 0,5% - 7,9 
%.1 Em sua maioria assintomáticas, 
as lesões císticas da próstata são en-
contradas incidentalmente durante 
a cistoscopia ou outro diagnóstico 
por imagem para condições não 
relacionadas.2 Na verdade, o au-
mento perceptível no diagnósti-
co de lesões císticas da próstata é 
atribuído ao aumento do uso do 
ultrassom transretal na prática 
urológica.2 A patogênese das lesões 
císticas da  próstata pode variar 
em sua etiológica desde coleção 
de fluidos benignos ou bacterianos 
até neoplasias.3 As lesões císticas 
prostáticas podem apresentar sin-
tomas relacionados à obstrução ou 
infecção dependendo em grande 
parte do grau de obstrução.4 O di-
agnóstico diferencial pode ser de-
safiador e pode incluir cistos puros 
(cistos prostáticos, cistos vesicais 
seminais ou cistos remanescentes 
do ducto de Müller), divertículos 
uretrais posteriores ou um processo 

infeccioso.5 Os exames de imagem 
podem ajudar no diagnóstico, que 
pode incluir o ultrassom transretal 
(USTR) ou ressonância magnéti-
ca (RNM) da próstata. Os exames 
de imagem devem ser individual-
izados com base na apresentação 
clínica.3 Especificamente, os di-
vertículos de uretra prostática são 
raros por natureza e geralmente 
são congênitos ou secundários à 
instrumentação, explicando a liter-
atura limitada sobre o diagnóstico 
e o manejo. No entanto, a etiologia 
(congênita ou secundária) não é de 
real significância no que diz res-
peito ao manejo.5 Neste caso, relat-
amos na apresentação, o diagnósti-
co e o manejo dos divertículos de 
uretra prostática como uma causa 
rara de gotejamento terminal com 
ou sem sintomas do trato urinário 
inferior (STUI).

Apresentação do caso
Um homem de 38 anos apre-

sentou-nos a queixa principal de 
“secreção seminal” após a micção. 
Além disso, relatou desconforto 
miccional no meato uretral, de-
sconforto suprapúbico contínuo 
e incontinência urinária invol-
untária ocasional. O histórico 
médico do paciente era significati-
vo para apneia obstrutiva do sono, 
bexiga neurogênica e doença de 
Parkinson. O exame físico era nor-
mal. Uma ultrassonografia renal 

foi solicitada e não mostrou anor-
malidades. O líquido prostático 
foi coletado e encaminhado para 
cultura de fluidos, sendo negativo 
para infecção. Houve falha clínica 
em múltiplas tentativas de com-
binações de alfa-bloqueadores, 
antimuscarínicos, ciclo longo de 
antibióticos, bem como medica-
mentos sem prescrição. Dado 
o STUI misto em um paciente 
jovem com história de doença 
neurológica, a avaliação videou-
rodinâmica foi realizada e rev-
elou uma capacidade cistométrica 
máxima baixa e obstrução da saí-
da da bexiga ao nível do colo ves-
ical. Assim sendo, uma cistoscopia 
flexível foi solicitada, que mostrou 
uma lesão de aparência cística no 
colo vesical, estendendo-se para 
o lobo prostático esquerdo e pro-
duzindo uma secreção mucóide 
branca para dentro da bexiga (figs. 
1 e 2). Uma ressonância magnéti-
ca pélvica foi então solicitada e 
mostrou um foco cístico, sem re-
alce de contraste, de 4,3 cm no 
lobo prostático paramediano es-
querdo saliente para a uretra em 
nível do esfíncter uretral interno 
e colo da bexiga. Os achados de 
ressonância magnética combina-
dos com o quadro cistoscópico 
confirmaram o diagnóstico de cis-
to prostático / divertículo uretral. 
Nesse sentido, realizamos uma 
ressecção semi-transuretral da 
próstata (semi-RTU) que envolveu 

a ressecção da porção proximal do 
lobo prostático esquerdo onde se 
localizava a lesão cística. Evitamos 
a RTU completa para minimizar o 
risco de ejaculação retrógrada. Em 
seguida, o cisto foi encaminhado 
para exame anatomopatológico, 
comprovando seu caráter benig-

RELATO DE CASO

Figura 2. Imagem cistoscópica de lesão cística 
prostática.

Figura 1. Imagem cistoscópica de lesão cística 
prostática.
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no, sem evidências de hiperplasia 
glandular ou estromal, inflamação 
ou malignidade. Em 1 mês de 
pós-operatório, o paciente relatou 
resolução da secreção seminal e 

micção de STUI.

Discussão
As lesões císticas prostáticas 

como causa de STUI e secreção 
uretral são raras. Neste caso, foi 
realizado estudo urodinâmico, 
dado seu STUI misto em um pa-
ciente jovem. O estudo mostrou 
obstrução infravesical. Esse acha-
do, juntamente com a secreção 
uretral refratária, levou ao uso 
da cistoscopia, que evidenciou o 
cisto uretral descrito acima. A fim 
de melhor delinear a anatomia do 
cisto, outras imagens usando res-
sonância magnética pélvica foram 
feitas, o que confirmou cisto úni-
co sem loculação, tecido mole ou 
septo em seu interior. Preferimos 
ressonância magnética em vez do 
USTR como uma modalidade de 

imagem, neste cenário, por causa 
da localização profunda do cisto 
no lado luminal da uretra pros-
tática e do colo vesical. Além dis-
so, USTR pode causar mais de-
sconforto para o paciente. Além 
disso, a ressonância magnética é 
a técnica diagnóstica preferida na 
avaliação de neoplasia com out-
ros conteúdos císticos (por exem-
plo, necrose central, hemorragia 
com foco maligno ou degener-
ação).3 A ressecção transuretral 
do cisto foi o tratamento de escol-
ha neste caso, porque a simples 
aspiração do cisto tem alta taxa 
de recorrência.

Conclusão
Embora raras, as lesões císti-

cas da próstata devem ser consid-
eradas um dos diagnósticos difer-

enciais em pacientes com secreção 
pós-miccional com ou sem STUI. 
A cistoscopia e imagens adequadas 
podem ajudar a estabelecer o diag-
nóstico. A ressecção transuretral é 
um tratamento mais eficaz do que a 
simples aspiração do cisto. STOP
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Figura 3. MRI of the pelvis showing the 
 prostatic cyst (arrow).

Fracasso na pieloplastia—existem opções minimamente 
invasivas para o retratamento de sucesso?
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A obstrução da junção uret-
eropiélica ( JUP) é a causa mais 
comum de hidronefrose congênita 
grave. Apesar da frequência rela-
tiva em que os pacientes apresen-
tam e são submetidos a reparo para 
JUP  dentro da prática urológica 
pediátrica, estudos mostram que o 
número de pieloplastias realizadas 
diminuiu continuamente ano após 
ano de 2003-2015.1 Tal fato, deve 
se ao aumento do uso de exames 
de imagem dinâmicas e funciona-
is nos casos de dilatação severa. 
Em casos de drenagem duvidosa 
à cintilografia renal, a observação 
é geralmente recomendada, embo-
ra o uso aumentado da urografia 
por ressonância magnética possa 
melhor elucidar a etiologia da ob-
strução (cruzamento de vaso anom-

alo). Nossa experiência sugere que 
a urografia por ressonância mag-
nética, com alta resolução espacial 
e avaliação da drenagem, é uma 
ferramenta valiosa, principalmente 
nos casos de anatomia complexa.

Uma vez diagnosticada, a pielo-
plastia desmembrada por meio da 
técnica de Anderson-Hynes conti-
nua sendo o padrão ouro no trata-
mento cirúrgico. Embora os casos 
gerais tenham diminuído ~ 7% ao 
ano, a abordagem assistida por ro-
bótica aumentou consideravelmen-
te ~ 29% ao ano e foi responsável 
por 40% dos casos em 2015.2 Essa 
mudança em direção à utilização 
da cirurgia minimamente invasiva 
(MIS) levou muitos cirurgiões a 
substituir as abordagens conven-
cionais em suas próprias práticas. 
Em estudos recentes, foi relatado 
que os resultados da pieloplastia 
aberta tradicional trazem maiores 
taxas de morbidade, maior tempo 
de internação e maior uso de anal-
gésicos, enquanto a abordagem 
MIS foi associada a menor tempo 
de internação e menor uso de anal-
gésicos.3 Estudos relataram taxas 

de sucesso utilizando uma técnica 
MIS, definida como resolução dos 
sintomas, melhora da hidronefro-
se e / ou melhora da drenagem na 
renografia entre 92% -98%, o que 
equivale à abordagem aberta. Em-
bora excelente, ainda há um deba-
te significativo sobre a abordagem 
no tratamento para pacientes que 
apresentam falha na pieloplastia e 
/ ou obstrução recorrente.

Múltiplos estudos analisaram 
várias abordagens de tratamento 
em casos de obstrução recorrente, 
como procedimentos endourológi-
cos, incluindo endopielotomia, 
dilatação por balão ou a utilização 
de stents ureterais temporarios 
com sucesso variável e curta du-
ração de acompanhamento.4,5 
Em uma avaliação crítica de nossa 
própria experiência com pacientes 
encaminhados para o tratamento 
da re-obstrução após a pieloplastia, 
descobrimos que os pacientes po-
dem ser submetidos a uma média 
de 3,3 procedimentos endoscópi-
cos antes do reparo definitivo com 
a re-pieloplastia.6  

Nos casos em que a reabord-

agem está sendo considerada, a 
seleção da melhor técnica cirúrgi-
ca continuou a fomentar o debate 
devido à escassez de dados e à falta 
de grupos de controle apropriados 
para comparação adequada. Em 
casos de JUP recorrente, as  exten-
sas cicatrizes/fibroses no local da 
junção ureteropielica do proced-
imento inicial ou história anterior 
de procedimentos endourológicos 
podem levar a desafios técnicos 
durante a reoperação.

Recentemente, comparamos ret-
rospectivamente os resultados de 
nossa instituição de pacientes sub-
metidos a re-pieloplastia robótica 
com os resultados daqueles sub-
metidos à pieloplastia robótica 
como terapia primária. Observa-
mos um tempo de procedimento 
mais longo (278 vs 198,9 minu-
tos) e internação hospitalar para 
casos de reoperação, embora não 
tenha havido diferença estatística 
nas complicações pós-operatórias, 
necessidade de procedimentos 
 endoscópicos adicionais ou suces-
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so entre os 2 grupos.7 Esta análise 
reforça que a abordagem robótica 
é uma maneira segura e eficaz de 
realizar a re-pieloplastia com re-
sultados comparáveis   ao reparo 
robótico primário para JUP. 

Um benefício da abordagem 
robótica nesses casos é a capacidade 
de visualizar todo o trajeto da pelve 
renal, do ureter e suas respectivas 
orientações. O temido vaso anôma-
lo pode ser melhor avaliado com 
esta abordagem devido a melhor 
visualização pela técnica robótica. 
Essa alteração anatómica foi evi-
denciada em vários de nossos paci-
entes submetidos a re-pieloplastia.

Além disso, nossa experiên-
cia com ureterocalicostomia lap-

aroscópica assistida por robô 
(RALUC) para casos refratários ou 
aqueles com dilatação intrarrenal 
significativa mostra-se promissora. 
Uma colaboração multi-institucio-
nal para reportar os resultados de 
pacientes pediátricos submetidos 
a RALUC será apresentada na 
Reunião Anual da AUA em 2021. 
Mostraremos que os pacientes 
submetidos a RALUC tiveram in-
cidência de 0% de complicações 
Grau III-V segundo a classificação 
de  Clavien-Dindo e uma taxa de 
sucesso geral de 90,5%. Nossos re-
sultados mostram que RALUC é 
uma técnica viável para casos re-
fratários ou anomalias complexas 
com cicatrizes extensas. 

Diversos centros acadêmicos 
continuam relatando resultados po-
sitivos para a reconstrução robótica 
em crianças. Isso levou ao desen-
volvimento de uma colaboração 
multi-institucional denominado 
consórcio Pediatric Urologic Robo-
tic Surgeons (PURS). Atualmente, 
este consórcio inclui 7 instituições 
pediátricas de alto volume com a 
esperança de promover relatórios 
multi-institucionais e compartilha-
mento de conhecimento sobre as 
técnicas de reconstrução pediátrica 
minimamente invasiva. STOP
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Estimatimas sugerem uma escas-
sez iminente de urologistas, devido 
às crescentes demandas de uma 
população americana em envelhe-
cimento  associado a uma força de 
trabalho urologista concomitante 
envelhecendo e um fluxo limitado 
de novos urologistas. 1–3  Embora a 
urologia continue a ser uma espe-
cialidade dominada por homens, 
houve um aumento importante no 
número de mulheres urologistas, 
que agora representam 10,3% dos 
urologistas praticantes.4 Devido 
a natureza dinâmica do censo de 
urologia, é pertinente uma revisão 
completa das práticas atuais de 
contratação de urologistas. Portan-
to, procuramos descrever melhor 
os fatores relatados pelo censo so-
bre recrutamento e contratação de 
urologistas, mudanças financeiras 

ao longo do tempo e barreiras para 
o sucesso. Com intuito de identifi-
car áreas para melhor suporte aos 
futuros urologistas.

Dos 13.352 urologistas em ativi-
dade, compondo um total de 4.223 
clínicas urológicas em 2020, ape-
nas 1.972 dos urologistas (14,8%) 
concluíram o Censo da American 
Urological Association (AUA ).4 
Com relação à contratação, 23,3% 

das clínicas relataram estarem con-
tratando ou estavam antecipando 
a contratação; notadamente, a taxa 
de contratação / contratação anteci-
pada foi maior no Nordeste (39,9%) 
e menor na Zona Oeste (20,5%; ta-
bela 1). Destas clíncias, 46,8% eram 
centros médicos acadêmicos, 32,3% 
grupos privados, 22% hospitais 
privados e públicos e 8,6% clínicas 
individuais. A composição do prazo 

inicial do contrato era de: 3 ou mais 
anos (31%), sem prazo fixo (24,2%), 
1 ano (22,9%) e 2 anos (21,9%).

Baseado nos dados do Censo, 
as preferências de contratação ten-
dem a diferir entre centros médicos 
acadêmicos e clínicas individuais / 
grupos privados. A maioria (87,5%) 
das clínicas individuais estava procu-

Tabela 1. Requisito de especialidade no recrutamento pela seção AUA

Seção AUA
No.  

Clínicas*

Prática de Contratação ou Antecipação de Contratação em 2020

Prática de Contratação Requisito de especialidade†

No. %
Apenas Generalistas Apenas Especialistas Ambos

No. % No. % No. %

Médio Atlântico 325 88 27.2 40 45.6 20 22.6 28 31.8

New England 219 72 32.8 30 41.7 14 18.8 28 39.5

New York 352 81 23.1 47 57.8 23 28.0 12 14.3

Centro-Norte 750 164 21.9 83 50.9 51 31.2 30 18.0

Nordeste 157 63 39.9 42 66.6 10 15.9 11 17.5

Centro-Sul 655 137 20.9 80 58.2 30 22.3 27 19.5

Sudeste 932 207 22.2 119 57.7 48 23.2 40 19.1

Oeste 833 171 20.5 79 46.3 37 21.5 55 32.3

Total 4,223 983 23.3 520 52.9 233 23.7 230 23.4

*O número estimado de clínicas por ambiente de prática é ligeiramente diferente do que foi relatado no relatório do Censo de 2020 da AUA. O primeiro utilizou metade das 

amostras no módulo cobrindo questões de contratação, enquanto o último utilizou os exemplos completos de todos os módulos.

†Os totais (contagens e porcentagens) podem não ser iguais à soma dos subtotais devido a erros de arredondamento.
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rando um urologista generalista, 
possivelmente sugerindo a relativa 
falta de necessidade de treinamento 
especializado para graduados res-
identes que entram em ambiente 
não acadêmico (tabela 2); além dis-
so, 66,7% dos grupos privados não 
tinham o requisito de bolsa de es-
tudos ao considerar a contratação. 
Por outro lado, os centros médicos 
acadêmicos procuraram prove-
dores treinados em bolsas (57%); 
centros médicos 54,7% preferiram 
ou 38,6% exigiram o treinamento 
em bolsa (tabela 3). Visivelmente, 
69 de 81 (86,1%) dos consultórios 
de Nova York preferiram um urol-
ogista treinado pela bolsa (Tabela 
4). O seguinte representa os sub-
especialistas contratados específi-
cos: Oncologia Urológica (25,5%), 
Medicina e Reconstrução Pélvica 
Feminina (22,0%), Cirurgia Robóti-
ca (13,1%), Endourologia / Doença 
de Pedra (12,7%), Saúde Masculina 
(10,8%) e Pediatria (10,8%).

A maioria (66,2%) dos urologis-
tas em exercício relatou ter contra-
to ou plano de salário garantido. 
Aqueles que atuavam na prática 
privada tiveram maiores taxas de 
garantia de contrato ou salário 
(40,6%) quando comparados aos 
dos centros acadêmicos (23,2%). 
Ao negociar contratos, 46,6% dos 
urologistas não usaram nenhum 
dado de referência, seguido de per-
to pelos que utilizaram os dados da 
Medical Group Management Asso-
ciation (40,6%), American Medical 
Group Association (10,2%), Outros 
(7,4%), Merritt Hawkins (3,8%) e 
Sullivan Cotter (3,7%).

Of urologists 91% reported their 
income either remained the same 
or increased as compared to the 
year prior. Those in the academ-
ic setting described a higher rate 
of salary increase (47.1%) than did 
those in private practice (37.6%). 
Furthermore, a lower number of 
academics reported decreases in 
salary (6.4%) compared to those in 
private practice (14.5%). The most 
common compensation determi-
nation factors amongst practicing 
urologists were individual rela-
tive value units (56.4%), followed 
by group/practice relative value 
units (17.7%), administrative work 
(16.9%), patient satisfaction scores 
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Tabela 2. Requisito de especialidade no recrutamento por tipo de clínica

Tipo de Clínica No. Clínicas*

Prática de Contratação ou Antecipação de Contratação em 2020

Prática de  
Contratação

Requisito de especialidadet†

No. %
Apenas Generalistas Apenas Especialistas Ambos

No. % No. % No. %

Clínica Individual 1,264 108 8.6 95 87.5 5 4.7 8 7.8

Grupo Privado (2 or mais Urologistas) 1,394 451 32.3 259 57.5 67 14.9 124 27.6

AMCs 460 215 46.8 45 20.9 123 57.0 47 22.1

Hospitais Não AMC 860 190 22.0 111 58.8 31 16.3 47 24.9

Outros 245 19 7.8 10 53.4 7 35.0 2 11.6

Total 4,223 983 23.3 520 53.0 233 23.7 230 23.4

AMC, Centro Médico Acadêmico.

*O número estimado de clínicas por ambiente de prática é ligeiramente diferente do que foi relatado no relatório do Censo de 2020 da AUA. O primeiro utilizou metade das 

amostras no módulo cobrindo questões de contratação, enquanto o último utilizou os exemplos completos de todos os módulos.

†Os totais (contagens e porcentagens) podem não ser iguais à soma dos subtotais devido a erros de arredondamento. 

Tabela 3. Requisito de Especialização (Felloship) no recrutamento por tipo de clínica

Tipo de Clínica No. Clínicas*

Prática de Contratação ou Antecipação de Contratação em 2020

Prática de Contratação Requisito Conhecido de Especilização†

No. %
Não Necessário Preferencialmente Mandatório

No. % No. % No. %

Clínica Individual 1,264 108 8.6 32 29.8 61 56.0 15 14.2

Grupo Privado (2 or mais Urologistas) 1,394 451 32.3 286 66.7 102 23.7 41 9.5

AMCs 460 215 46.8 14 6.7 116 54.7 81 38.6

Hospitais Não AMC 860 190 22.0 134 71.6 40 21.4 13 7.0

Outros 245 19 7.8 10 55.7 8 44.3 0 0.0

Total 4,223 983 23.3 477 50.0 326 34.2 151 15.8

AMC, Centro Médico Acadêmico.

*O número estimado de clínicas por ambiente de prática é ligeiramente diferente do que foi relatado no relatório do Censo de 2020 da AUA. O primeiro utilizou metade das 

amostras no módulo cobrindo questões de contratação, enquanto o último utilizou os exemplos completos de todos os módulos.

†Os totais (contagens e porcentagens) podem não ser iguais à soma dos subtotais devido a erros de arredondamento.

Tabela 4. Requisito de Especialização (Felloship) no recrutamento pela seção AUA

Seção AUA No. Clínicas*

Prática de Contratação ou Antecipação de Contratação em 2020

Prática de Contratação Prática de Contratação†

No. %
Não Necessário Preferencialmente Mandatório

No. % No. % No. %

Médio Atlântico 325 88 27.2 45 52.8 31 36.4 9 10.8

New England 219 72 32.8 29 42.2 20 28.1 21 29.7

New York 352 81 23.1 0 0.0 69 86.1 11 13.9

Centro-Norte 750 164 21.9 82 50.2 47 28.5 35 21.3

Nordeste 157 63 39.9 35 56.1 24 38.4 3 5.5

Centro-Sul 655 137 20.9 72 53.0 40 29.1 24 17.9

Sudeste 932 207 22.2 121 63.5 48 24.9 22 11.6

Oeste 833 171 20.5 92 55.5 48 29.3 25 15.2

Total 4,223 983 23.3 477 50.0 326 34.2 151 15.8

*O número estimado de clínicas por ambiente de prática é ligeiramente diferente do que foi relatado no relatório do Censo de 2020 da AUA. O primeiro utilizou metade das 

amostras no módulo cobrindo questões de contratação, enquanto o último utilizou os exemplos completos de todos os módulos.

†Os totais (contagens e porcentagens) podem não ser iguais à soma dos subtotais devido a erros de arredondamento.
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(13.9%), research productivity 
(9.8%), and equipment/real estate 
ownership (3.8%). 

Dos urologistas, 91% relataram 
que sua renda permaneceu a mes-
ma ou aumentou em comparação 
com o ano anterior. Aqueles que 
estavam no meio acadêmico de-
screveram uma taxa de aumen-
to salarial maior (47,1%) do que 
aqueles na prática privada (37,6%). 
Além disso, um número menor 
de acadêmicos relatou quedas sal-
ariais (6,4%) em relação aos da 
prática privada (14,5%). Os fatores 
de determinação de compensação 
entre os urologistas praticantes 
foram unidades de valor relativo 
(RVUs*) individual (56,4%), segui-
do por unidades de valor relativo 
de grupo / prática (17,7%), trabalho 
administrativo (16,9%), pontuação 
de satisfação do paciente (13,9%), 
produtividade de pesquisa ( 9,8%), 
e equipamentos / propriedade 
imobiliária (3,8%).

* As unidades de valor relativo 

(RVUs) são unidades padrão que 
atribuem um valor a cada unidade 
de serviço atribuída a cada código 
CPT coberto pelo Medicare.

Em relação às barreiras para 
o sucesso profissional, a falta de 
tempo (32,9%) foi relatada como a 
barreira mais considerável, seguida 
pela falta de autonomia, educação 
e outras (17,2%), falta de controle 
sobre os horários (15,9%), e falta de 
controle sobre as decisões de pes-
soal (10,3%). Um número maior de 
urologistas empregados por univer-
sidades e hospitais relatou falta de 
controle no agendamento (21,6%) 
do que aqueles em consultórios 
privados (9,4%). No entanto, urol-
ogistas de prática de grupo privado 
relataram a falta de tempo como 
uma barreira maior para alcançar 
o sucesso profissional (37,4% vs. 
30%, respectivamente).

Enfocando as diferenças rela-
cionadas ao gênero, aproximada-
mente 93% das mulheres urolo-
gistas relataram barreiras para o 

sucesso profissional em compara-
ção com seus colegas urologistas do 
sexo masculino (74,5%). A barreira 
mais citada para as mulheres foi a 
falta de controle sobre as decisões 
do grupo ou sobre o agendamento 
(46,2%), enquanto a barreira mais 
citada para os homens foi a falta de 
tempo (33,7%).

Os resultados desta análise ilus-
tram a variabilidade na prática de 
contratação, finanças, negociação 
e barreiras para o sucesso no lo-
cal de trabalho. Com uma melhor 
compreensão dessas variáveis es-
pecíficas, podemos oferecer camin-
hos mais direcionados de apoio 
para futuros urologistas, incluindo 
assistência e orientação na nego-
ciação de contratos iniciais, pro-
moções em contrato ou  salário ga-
rantido e redução de barreiras para 
o sucesso profissional. Este último 
parece ser uma questão sensível ao 
contexto particular, dependendo 
do tipo de prática e gênero do pro-
vedor.

Estudos adicionais são necessári-
os para entender melhor essas 
questões e determinar a melhor 
forma de apoiar os urologistas nas 
clínicas de contratação e sucesso 
profissional. Uma compreensão 
mais completa ajudará na identifi-
cação de áreas concretas para mu-
dança estrutural ou defesa.

Agradecimentos: Gostaría-
mos de agradecer a Raymond Fang 
e William Meeks por sua ajuda na 
analise dos dados e estatística. STOP
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Disparidades de telessaúde na taxa de conclusão  
de consultas e modalidades de visita em uma  
instituição metropolitana 
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Prebay ZJ, Lankford J, Gunase-
karan V et al: Uma análise trans-
versal dos fatores associados à 
conclusão de consultas e modal-
idade de visita durante as visitas 
de urologia virtual.  Urol Pract 
2021; https://doi.org/10.1097/
UPJ.0000000000000263.

Tradução: Dr. Deusdedit Vieira da Silva

Como o resto do país, nossa 
instituição foi forçada a se adap-
tar às novas realidades impostas 
pela pandemia do coronavírus e 

abraçou a Medicina virtual, fa-
zendo a transição completa de 
nossas atividades clínicas para 
telessaúde entre todos os nos-
sos provedores e subespeciali-
dades. Como a única instituição 
acadêmica na grande região 
metropolitana de Wiscosin, te-
mos a o privilégio de tratar uma 
população diversificada de paci-
entes. Também temos a respons-
abilidade de nos esforçarmos 
para oferecer um atendimento 
equitativo para todos os pacien-
tes, algo que a nossa e outras in-
stituições tem tradicionalmente 
ficado aquém das expectativas. 
Com isto em mente, nos per-
guntamos como a transição para 

a telessaúde impactou o acesso 
aos cuidados de nossos pacientes 
urológicos. Fizemos 2 pergun-
tas: existe algum fator ou dado 
demográfico mais comumente 
associado à realização de uma 
consulta completa? E esses fa-
tores também estão associados ao 
agendamento de consultas pelos 
pacientes via telefone ou video-
chamadas?  

Revisamos retrospectivamente 
todas as consultas de pacientes 
ocorridas nos primeiros 6 meses 
da pandemia. Foram mais de 
4000 consultas incluídas, com 
aproximadamente 80% das con-
sultas concluídas e quase 60% das 
consultas agendadas por vídeo 

ao invés do telefone.  Aproxima-
damente ¾ dos nossos pacientes 
eram homens, com idade média 
de 60.5 anos. Perto de 80% dos 
pacientes se auto designavam 
brancos, 12.1% como negros e os 
10%  restantes como outros ou 
desconhecido. Percebemos que 
consultas vespertinas e ao tele-
fone tinham maior probabilidade 
de serem concluídas, assim como 
as visitas agendadas com médi-
cos tinham maior probabilidade 
do que consultas com provedores 
de prática avançada ( do inglês, 
APP). Em termos de modalidade 
da visita, as mulheres eram mais 
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propensas que os homens para as 
visitas de vídeo (tabela 2). Talvez 
sem surpresas, múltiplos fatores 
dos pacientes que poderiam ser 
considerados como determi-
nantes sociais de saúde estavam 
associados com a conclusão das 
visitas e a modalidade das visitas, 
especialmente raça, idade, renda 
média no código postal da residên-
cia e seguro saúde ( privado X 
Medicare X Medicaid). Também 
notamos que os pacientes eram 
mais propensos a comparecer às 
consultas e usar vídeo chamadas 
quando elas eram agendadas at-
ravés de uma das clínicas satélites 
de nossa instituição, o que pode 
refletir diferenças ocultas nos de-
terminantes sociais de saúde entre 
nossos vários Campus.  A distân-
cia entre agendamento e consul-
ta também mostrou diferenças 
estatisticamente significativas na 
taxa de conclusão das consultas 
e na modalidade de visita, onde 
especulamos que consultas de 
pacientes novos ou de pacientes 
oncológicos são uma prioridade 
maior para os pacientes e menos 
prováveis de serem perdidas. 
Além disso, esses agendamentos 
foram mais por vídeo chamadas, 
facilitando uma discussão virtual 
“olho no olho”. Estes pacientes 
também eram mais propensos à 
completar todas as visitas mensais 
ao longo do estudo. 

Existem diferenças raciais no 
atendimento em Urologia, con-
forme observado recentemente 
por Bernstein et al a respeito das 
taxas de prostatectomia entre pa-
cientes brancos e negros durante 
a pandemia; e também por Chen 
a respeito das diferenças na aval-
iação e tratamento da fertilidade 
masculina. Tais disparidades já 
existiam antes da pandemia, mas 
foram exaercebadas pelas respos-
tas à pandemia. No nosso estudo, 
procuramos entender o impacto 
de tais disparidades com a teles-
saúde. Ao trabalhar para apri-
morar a telessaúde, não podemos 
desperdiçar a oportunidade em 
potencial  de mitigar essas dispar-
idades sociodemográficas. Teles-
saúde tem o potencial de impactar 
positivamente o atendimento para 
pacientes e provedores, e tem 
demonstrado economizar tempo e 
dinheiro em uma clínica de infer-

tilidade masculina. Os pacientes 
também expressam experiências 
positivas com a telessaúde, mes-
mo antes da pandemia. Mas, para 
garantir equidade em larga escala 
destes benefícios, intervenções na 
infra estrutura e na comunidade 
são necessárias. Para começar, 
esforços devem focar no plane-
jamento e aconselhamento pré 
agendamento, com o grupo de pa-
cientes identificados como sendo 
menos propensos a completar uma 

consulta. Também acreditamos 
ser importante continuar ofere-
cendo e reconhecendo as chama-
das telefônicas como uma mo-
dalidade válida de atendimento, 
já que o telefone é mais acessível 
para alguns pacientes. No entan-
to, a habilidade de interação com 
o paciente por vídeo é valiosa, 
mas nem todos os pacientes tem 
acesso aos dispositivos necessários 
ou à conexão com internet. Isso 
representa uma oportunidade de 

integrar o atendimento em saúde 
na comunidade. Locais como 
Prefeituras e livrarias públicas 
podem funcionar como “clínicas 
virtuais” onde os membros da co-
munidade podem usar computa-
dores ou tablets com internet para 
realizarem suas consultas, sendo 
mais conveniente do que viajar 
longas distâncias para atendimen-
to médico. A transição forçada 
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Table 1. Comparison of appointment completion rate using chi-squared or univariate logistic regression based on patient or appointment-specific factors

Completed Not Completed Total p Value

No. gender (%):   0.10

 Male 2,335 (80.1) 581 (19.9) 2,916

 Female 661 (77.5) 192 (22.5) 853

No. insurance status (%): <0.01

 Private 1,504 (78.3) 418 (21.7) 1,922

 Medicare 1,055 (80.8) 251 (19.2) 1,306

 Medicaid 258 (72.3) 99 (27.7) 357

No. time of day (%): 0.04

 Morning  1,732 (78.3)  479 (21.7) 2,211

 Afternoon 1,264 (81.1) 294 (18.9) 1,558

No. provider type (%):  <0.01

 MD  2,140 (81.2)  494 (18.8) 2,634

 APP 856 (75.4) 279 (24.6) 1,135

No. race (%):   <0.01

 Black 346 (75.7) 111 (24.3) 457

 White 2,335 (79.0) 622 (21.0) 2,957

 Unknown/other 315 (88.7) 40 (11.3) 355

No. location (%): 0.03

 Froedtert Memorial Lutheran Hospital 2,498 (78.9) 669 (21.1) 3,167

 Off-site 498 (82.7) 104 (17.3) 602

No. visit type (%): <0.01

 Video 1,710 (76.9) 515 (23.1) 2,225

 Telephone 1,286 (83.3) 258 (16.7) 1,544

No. division (%): 0.01

 General 1,633 (78.0) 461 (22.0) 2,094

 Oncology 1,363 (81.4) 312 (18.6) 1,675

No. scheduled appointment length (%): <0.01

 15 mins 1,621 (81.5) 369 (18.5) 1,990

 30 mins 1,295 (76.7) 393 (23.3) 1,688

Median income, OR (95% CI) 1.00 (1.00–1.00) 0.03

Median age, OR (95% CI) 1.01 (1.00–1.01) 0.02

Median mos, OR (95% CI) 0.89 (0.85–0.95) <0.01

Arrow-right Continua na página 22



OUTUBRO 2021   AUA NEWS22

para a telessaúde ofereceu novos 
caminhos para melhorar o cuida-
do ao paciente com acesso equita-
tivo. As iniquidades inerentes que 
sempre existiram no atendimento 
em saúde também estão inseridas 
na telessaúde, mas, com esforços 
intencionais como uma comuni-
dade, podemos continuar a otimi-
zar a telessaúde e melhorar o 
atendimento ao paciente. STOP
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Table 2. Comparison of patients being scheduled for video or phone visit based on patient and appointment-specific factors

Video Visit Phone Visit Total p Value

No. gender (%): 0.01

 Male 1,690 (58.0) 1,226 (42.0) 2,916

 Female 535 (62.7) 318 (37.3) 853

No. insurance status (%): <0.01

 Private 1,300 (67.6) 622 (32.4) 1,922

 Medicare 630 (48.2) 676 (51.8) 1,306

 Medicaid 176 (49.3) 181 (50.7) 357

No. time of day (%): 0.07

 Morning 1,278 (57.8) 933 (42.2) 2,211

 Afternoon 947 (60.8) 611 (39.2) 1,558

No. provider type (%): 0.47

 MD 1,565 (59.4)   1,069 (40.6) 2,634

 APP 660 (58.1) 475 (41.9) 1,135

No. race (%): <0.01

 Black 213 (46.6) 244 (53.4) 457

 White 1,834 (62.0) 1,123 (38.0) 2,957

 Other 178 (50.1) 177 (49.9) 355

No. location (%): <0.01

 Froedtert Memorial Lutheran Hospital 1,815 (57.3) 1,352 (42.7) 3,167

 Off-site 410 (68.1) 192 (31.9) 602

No. division (%): <0.01

 General 1,338 (63.9) 756 (36.1) 2,094

 Oncology 887 (53.0) 788 (47.0) 1,675

No. scheduled appointment length (%): <0.01

 15 mins 752 (37.8) 1,238 (62.2) 1,990

 30 mins 1,393 (82.5) 295 (17.5) 1,688

Median income, OR (95% CI) 1.00 (1.00–1.00) <0.01

Median age, OR (95% CI) 0.96 (0.96–0.97) <0.01

Median mos, OR (95% CI) 1.34 (1.28–1.41) <0.01
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Cirurgia urológica simultânea ou sobreposta
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Tradutor: Felipe de Almeida e Paula

A coluna de ética procura apresentar aos 
leitores da AUANews as perspectivas dos 
autores sobre uma ampla gama de questões 
éticas contemporâneas enfrentadas pelos 
urologistas em atividade.

Caso
Dra. Jones é a urologista de 

plantão esta semana no hospital 
universitário. Ela programou uma 
cistectomia robótica radical com 
neobexiga para o Sr. A e fez uma 
cistoscopia e colocação de stent 
para a Sra. B, uma paciente que foi 
internada durante a noite por causa 
de um cálculo ureteral obstrutivo. 
Ela será auxiliada por um residente 
sênior para a cistectomia e um res-
idente júnior para a colocação do 
stent.

Ela conversa com cada paci-
ente na área de pré-operatório e 
responde a perguntas de última 
hora sobre a cirurgia e o consen-
timento. Ela então caminha até a 
sala de cirurgia do Sr. A para estar 
presente no time out (tempo para 
cirurgia segura). Ela diz ao resi-
dente sênior que estará na porta 
ao lado realizando a colocação do 
stent e depois retornará. Ela então 
caminha até a sala da Sra. B e real-
iza o time out e a colocação do stent 
ureteral.

Ela retorna à sala do Sr. A e de-
scobre que o residente sênior já co-
locou os portais e desfez algumas 
aderências do cólon. Ela se junta 
ao residente e eles completam a cis-
tectomia. Na manhã seguinte, ela é 
chamada pelo residente sênior que 
notou que o Sr. A tem um abdome 
rígido e está preocupado quanto a 
possível sepse intraperitoneal. Na 
exploração abdominal, eles encon-
tram uma lesão colônica perdida, 
exigindo lavagem abdominal e 
derivação proximal.

Discussão
O consentimento esclarecido do 

paciente antes da cirurgia, como 
um reconhecimento da sua autono-
mia, é um padrão bem estabeleci-
do de cuidado cirúrgico. Apesar da 
ubiquidade das discussões sobre o 
consentimento informado, existem 
vários cenários cirúrgicos corrique-
iros em que ele não é claro. Neste 
artigo, discutiremos uma dessas 
situações: um cirurgião participan-
do de procedimentos simultâneos 
ou sobrepostos.

A cirurgia simultânea ocorre 
quando 1 cirurgião principal é 
responsável por mais de 1 pro-
cedimento cirúrgico, com tempos 
críticos ou principais ocorrendo 
totalmente, ou em parte, no mes-
mo momento.1 Cirurgia de sobre-
posição descreve um cenário sem-
elhante, mas sem qualquer tempo 
cirúrgico principal ou crítico cor-
rendo simultaneamente (veja a fig-
ura). Investigações de mídia sobre 
cirurgias simultâneas e sobrepostas 
têm considerado essa prática um 
risco inaceitável para a segurança 
do paciente e uma fonte potencial 
de cobrança indevida. Um relatório 
de 2016 do Comitê de Finanças do 
Senado dos EUA recomendou que 
os hospitais proíbam a cirurgia si-
multânea e regulem a cirurgia de 
sobreposição.2 Especificamente, 

eles incentivaram os hospitais a 
garantir que as discussões de con-
sentimento esclarecido incluam 
adequadamente um tópico sobre 
procedimentos de sobreposição.

Um diálogo claro e transparente 
sobre cirurgia de sobreposição e o 
papel de outros cirurgiões (inclu-
indo residentes ou assistentes) é 
essencial para um consentimento 
esclarecido adequado. No entanto, 
essa pode ser uma discussão de-
safiadora por vários motivos. Em 
primeiro lugar, os pacientes po-
dem não estar cientes do número 
de pessoas envolvidas em um pro-
cedimento cirúrgico de rotina. Na 
verdade, as referências a respeito 
dos alunos e residentes de cirurgia 
nos documentos de consentimento 
são vagas e este tópico frequente-
mente ignorado pelos cirurgiões, 
por medo de minar a confiança 
do paciente.3 Em segundo lugar, 
os pacientes podem esperar que o 
cirurgião responsável esteja pre-
sente em todos os momentos da 
cirurgia (“pele a pele”). Os pacien-
tes podem ter a impressão que to-
das as partes de um procedimento 
cirúrgico são tensas e de alto ris-
co, desconhecendo o trabalho de 
“baixa intensidade” e a preparação 
que faz parte da maioria dos pro-
cedimentos cirúrgicos. Além disso, 
não existe uma definição universal 
sobre o que é “parte crítica” em 

um procedimento cirúrgico, e isso 
pode variar a depender das carac-
terísticas do paciente. O American 
College of Surgeons define as partes 
críticas de uma operação como 
“aqueles estágios em que especial-
ização técnica essencial e o julga-
mento cirúrgico são necessários 
para alcançar um ótimo resultado 
para o paciente”.1 O significado de 
“ótimo resultado para o paciente” 
deixa muita margem para interpre-
tação. Além disso, eles afirmam que 
as partes críticas de uma operação 
são determinadas pelo cirurgião 
principal responsável.1 Finalmente, 
os pacientes podem hesitar em per-
mitir que os residentes participem 
de sua cirurgia. Embora a neces-
sidade de treinar novos cirurgiões 
seja compreensível, alguns pacien-
tes podem ser menos abertos a essa 
ideia em seus próprios cuidados 
cirúrgicos.

O consentimento informado, de 
acordo com o Código de Ética da 
AUA,4 exige a divulgação de “ex-
pectativas razoáveis” da cirurgia, 
bem como a “identificação de outro 
pessoal médico que estará partic-
ipando diretamente da prestação 
de cuidados”. A presença do ciru-
rgião principal durante a cirurgia, 
é uma expectativa razoável dos pa-
cientes. Portanto, é essencial que o 

ÉTICA MÉDICA

Figura. Exemplo esquemático de cirurgias simultâneas e sobrepostas.
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 urologista divulgue a participação 
do estagiário / assistente e as partes 
do procedimento durante as quais o 
atendente pode não estar presente.

No caso exemplo, a Dra. Jones 
não discutiu sua ausência durante 
parte do procedimento com a pa-
ciente. Permitir que o residente ini-
cie o procedimento cirúrgico antes 
da sua presença pode ser apropri-
ado, apesar de uma complicação 
ter ocorrido em algum momento 
durante a cirurgia. No entanto, a 
transparência em relação à pre-
sença do cirurgião e a presença de 
assistentes / estagiários cirúrgicos é 
essencial para manter a confiança 
na relação médico-paciente.

Uma recente meta-análise de 
estudos retrospectivos não encon-
trou associação entre cirurgia de 
sobreposição e mortalidade ou 
morbidade em curto prazo.5 Out-
ra grande análise retrospectiva 

não encontrou diferença de mor-
talidade ou morbidade em média, 
mas observou uma maior mortali-
dade e taxa de complicações para 
um subgrupo de pacientes com 
alto risco pré-operatório submeti-
dos às cirurgias de sobreposição.6 
Ambos notaram um tempo oper-
atório mais longo associado à ciru-
rgia de sobreposição. Dois estudos 
retrospectivos recentes de cirurgia 
urológica de sobreposição em cen-
tros acadêmicos não encontraram 
diferença de morbidade ou mortal-
idade em curto prazo.7,8 Além dos 
dados sobre os resultados, é impor-
tante ressaltar que a cirurgia em si 
é um recurso escasso. O tempo do 
cirurgião e da sala de operação são 
limitados, e aumentar o acesso dos 
pacientes por meio do aumento de 
eficiência é um benefício da cirurg-
ia de sobreposição.

Apesar dos dados sugerirem 

resultados equivalentes para as 
cirurgias de sobreposição, a per-
cepção do paciente é confusa. Duas 
pesquisas recentes com pacientes 
sobre à cirurgia de sobreposição, 
descobriram que esses se sentiam 
desconfortáveis com a cirurgia si-
multânea, e neutros ou confusos 
em relação à aceitabilidade de 
partes não críticas das cirurgias 
sobrepostas.9,10 Esses dados, junta-
mente com a relativa falta de com-
preensão dos pacientes sobre as 
cirurgias simultânea ou sobreposta, 
estabelece a necessidade de uma 
conversa transparente sobre essas 
práticas durante o  processo de con-
sentimento informado antes do dia 
da cirurgia. STOP

1. American College of Surgeons: Statements on 
Principles, April 12, 2016. Available at https://
www.facs.org/about-acs/statements/stonprin. 
Accessed August 5, 2021.

2.  Senate Finance Committee: Concurrent and 
Overlapping Surgeries: Additional Measures 

Warranted, published 2016, updated December 
6, 2016. Available at https://www.finance.sen-
ate.gov/download/finance-concurrent-surger-
ies-report. Accessed August 5, 2021.

3. Langerman A: Concurrent surgery and in-
formed consent. JAMA Surg 2016; 151: 601.

4.  American Urological Association: Code of 
Ethics. Available at https://www.auanet.org/
myaua/aua-ethics/code-of-ethics. Accessed Au-
gust 5, 2021.

5. Gartland RM, Alves K, Brasil NC et al: Does 
overlapping surgery result in worse surgical out-
comes? A systematic review and meta-analysis. 
Am J Surg 2019; 218: 181.

6. Sun E, Mello MM, Rishel CA et al: Association 
of overlapping surgery with perioperative out-
comes. JAMA 2019; 321: 762.

7. Glauser G, Goodrich S, McClintock SD et al: 
Evaluation of short-term outcomes following 
overlapping urologic surgery at a large academic 
medical center. Urology 2020; 138: 30.

8. Nabavizadeh R, Higgins MI, Patil D et al: Over-
lapping urological surgeries at a tertiary aca-
demic center. Urology 2021; 148: 118.

9. Edgington JP, Petravick ME, Idowu OA et al: 
Preferably not my surgery: a survey of patient 
and family member comfort with concurrent 
and overlapping surgeries. J Bone Joint Surg Am 
2017; 99: 1883.

10. Kim A, Alluri R, Kang H et al: Not without my 
attending: a survey of patient and family mem-
ber attitudes and perceptions about concurrent 
and overlapping surgery. Spine J 2021; 21: 889.
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Então, você decidiu seguir a carreira em Uro oncologia: 
Navegando pelo SUO Match 
Woodson W. Smelser, MD
Vanderbilt University Medical Center

Tradução: Dr. Limírio Moreira da Fonseca

Parabéns pela sua decisão de 
seguir uro oncologia! Você não só 
escolheu uma excelente vocação, 
mas também será continuamente 
desafiado em sua habilidade técni-
ca, capacidade de decisão clínica, 
e desenvolvimento pessoal e profis-
sional. Prepare-se: a inovação em 
uro oncologia nunca mudou tão 
rápido. 

Uro oncologia é uma subespe-
cialidade relativamente recente, 
mas os casos oncológicos vêm sen-
do praticados dentro da urologia 
desde que Hugh Hampton Young 
descreveu a técnica de prostatec-
tomia perineal e a realizou em 7 
de Abril de 19041. Desde 1984, a 
Society of Urologic Oncology (SUO) 
tem funcionado de acordo com os 
seguintes objetivos primários:2

• Estimular pesquisa e ensino em 
Uro oncologia

• Disseminar princípios em Uro 
oncologia para a comunidade 
médica em larga escala. 

• Inserir os Urologista dentro da 
sociedade cujo trabalho é foca-
do em doenças malignas. 

• Ser a organização mais qualifi-
cada no meio da Uro oncologia 

• Padronizar o treinamento em 
fellowship em Uro oncologia 
Se você está interessado na car-

reira de Uro oncologia, nunca é 
cedo demais para iniciar o seu net-
working. Identifique Uro oncolo-
gistas na sua instituição ou na sua 
sociedade e entre em contato com 
eles. Tenha um CV atualizado, 
uma visão articulada das suas me-
tas do futuro uma lista de perguntas 
pertinentes prontas. Também, con-
sidere se reunir com os responsável 
do programa de fellowship agora 
para ouvir seus conselhos a cerca 
da sua procura por um programa 
de fellowship ou quaisquer out-
ros assuntos relacionados na pro-
gressão da sua carreira. Se a sua 

instituição não possui Uro oncolo-
gistas considere pedir para os seus 
chefes de departamento para que 
eles recorram às suas próprias re-
des de relacionamento para encon-
trar um mentor. 

Siga a SUO no twitter para se 
manter atualizado com os pro-
gramas e participe de discussões 
clínicas interessantes. A Society of 
Urologic Oncology também possui um 
jornal oficial Urologic Oncology: Sem-
inars and Original Investigations, pre-
sente nas mídias sociais para man-
tê-lo atualizado sobre pesquisas 
recentes. O site da SUO tem uma 
lista de todos os programas credit-
ados, com links para os respectivos 
sites oficiais e informações refer-
entes a aplicação, responsáveis dos 
programas e as datas previstas do 
Match. 

Além disso, recomendo forte-
mente submeter sua pesquisa para 
o encontro anual da SUO e par-
ticipar dos eventos de networking 
direcionados para os trainees. As-

sim que estiver próximo ao evento, 
envie e-mails para os responsáveis 
pelos programas perguntando se 
existirá um evento de boas-vindas 
dos seus respectivos programas. 
Esses eventos de boas-vindas po-
dem proporcionar uma visão mais 
precisa e fiel sobre os objetivos 
dos programas de fellowship an-
tes mesmo das entrevistas. Você 
pode até estabelecer contatos im-
portantes para sua futura carreira, 
como achar um emprego.  

Finalmente, se você não tem 
um mentor em sua instituição de 
formação e atuação, estou a dis-
posição para ajudá-lo. Meu conta-
to está listado abaixo. Farei o meu 
melhor para orientá-lo no melhor 
caminho em sua grande jornada. STOP

1. American Urological Association: People in 
Urology: Hugh Hampton Young. The William 
P. Didusch Center for Urologic History 2020. 
Available at https://urologichistory.museum/
histories/people-in-urology/y/hugh-hampton-
young.

2. Society for Urologic Oncology: About Us. So-
ciety of Urologic Oncology 2021. Available at 
https://suonet.org/about-us.aspx.
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Estudo Internacional sobre Câncer de Pênis Avançado 
(InPACT): Ideias e Atualizações 
Philippe E. Spiess, MS, MD, FACS, 
FRCS(C)
H. Lee Moffitt Cancer Center 

Viraj A. Master, MD, PhD, FACS
Emory University

Juanita Crook, MD 
University of British Columbia and British  
Columbia Cancer Center

Steve Nicholson, PhD MRCP
Mid and South Essex NHS Foundation Trust,  
United Kingdom

Curtis A. Pettaway, MD
The University of Texas MD Anderson Cancer Center

Tradução: Dr. Rafael Mourato

Introduction
Carcinoma de células escamosas 

do pênis é raro nos Estados Unidos, 
sendo mais prevalente em outras 
áreas, especialmente África, Ásia 
e América do Sul. Pacientes nor-
malmente são diagnosticados em 
estágio avançado, com metástases 
linfonodais, inicialmente na região 
inguinal e depois na pelve. O fato 
de ser uma doença rara se traduz 
no número limitado de estudos 
prospectivos que guiem o seu trat-
amento. A linfadenectomia pode 
ser ao mesmo tempo diagnóstica e 
terapêutica; entretanto, cirurgia so-
lada é frequentemente insuficiente 
para propiciar a cura. Quimiotera-
pia neoadjuvante, particularmente 
com uso de paclitaxel , ifosfamida 
e cisplatina (TIP), têm se mostra-
do com boa eficácia em estudos de 
braço única, para pacientes com 
doença metastática de alto volume. 
Tratamento com quimioterapia e 
radioterapia tornaram-se o trata-
mento padrão no manejo inicial 
em paciente com outras formas de 
carcinoma de células escamosas 
localmente avançado, particular-
mente nos cânceres de cabeça e 
pescoço, canal anal e vulva. Estes 
dados, agregados, formam a base 
para invetigação de diferentes for-
mas de terapias previamente a ciru-
rgia entre os paciente com câncer 
de pênis e evidência clínica ou ra-
diológica de metástase linfonodal. 

Desenho do Estudo
O objetivo do estudo InPACT 

(NCT02305654) é determinar 
prospectivamente os potenciais 
benefícios da quimioterapia ou da 
quimioterapia associada a radioter-
apia em adição a linfadenectomia 
em pacientes com evidencias de 
metástase linfonodal para região 
inguinal seja ela clínica ou radi-

ológica. Este estudo foi patrocina-
do pelos centros National Cancer 
Institute (com o ECOG-ACRIN 
Cooperative Group como líder) e 
Cancer Research UK (CRUK).

Especialmente, duas impor-
tantes questões serão levantadas 
neste desenho: primeiro, neoadju-

vância de qualquer tipo promove 
melhores desfechos (fig. 1, InPACT 
Neoadjuvant); segundo, nos paci-
entes submetidos a linfadenecto-
mia inguinal, e apresentaram acha-
dos patológicos compatíveis com 
doença com metástase pélvica, a 
linfadenectomia pélvica associada 

Figure 1. Trial schema for  InPACT Neoadjuvant Study (A) and InPACT Pelvis Study (B).
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a químio e radioterapia melhora a 
sobrevida comparada com o trat-
amento adjuvante isolado(InPACT 
Pelvis). O desenho do estudo consiste 
em duas randomizações sequen-
ciais, chamadas InPACT neo-ad-
juvant e InPACT Pelvis. Pacientes 
serão estratificados segundo a carga 
de doença quando registrados, e em 
seguida randomizados. Notavel-
mente, pacientes com baixo volume 
de doença (onde tratamentos neoad-
juvantes seriam inapropriados) po-
dem ainda fazer parte do InPACT 
e ir diretamente para cirurgia (braço 
A). Estes pacientes poderão ainda 
participar do componente InPACT 
Pelvis se eles apresentarem achados 
patológicos adversos como resulta-
do da linfadenectomia inguinal. 

O desenho estatístico segue uma 
abordagem Bayesiana, que tem sido 
utilizada com sucesso em outras 
condições raras, e onde o foco se 
concentra na probabilidade de iden-
tificar qual o regime de tratamento 
superior, em vez de testes de hipó-
teses formais. 

Pontos Clínicos
InPACT é desenhado para re-

sponder um número importante de 
questionamentos clínicos usando da-
dos prospectivos coletados em cen-
tros que passaram por um rigoroso 
processo de credenciamento. Isso 
ajudará a padronizar todos os cuida-
dos com o paciente incluindo 1) in-
terpretação da patologia, 2) imagem 
e qualidade, 3) cirurgia (qualidade e 
extensão), 4) terapias sistêmicas, e 
5) radioterapia. Os dados coletados 
neste estudo podem redefinir os par-
adigmas de tratamento do câncer de 
pênis, e no mínimo, vai fornecer a 
melhor evidência para dar apoio aos 
tratamentos vigentes e estabelecer 
uma base para tratamentos futuros.

O desfecho primário deste estudo 
(em todos os pacientes) é o tempo 
de sobrevida geral, os objetivos se-
cundários para a população estuda-
da incluem: 1) tempo de sobrevida 
câncer-específica, 2) tempo de so-
brevida livre de doença, (3) toxici-
dade relacionada ao tratamento, 4) 
ocorrência de complicações cirúr-
gicas, 5) a viabilidade de avaliação 
nodal histopatológica após quimi-
oterapia e 6) qualidade de vida en-
tre os centros participantes. Existem 

desfechos secundários adicionais 
medidos para o braço InPACT neo-
adjuvant que incluem: 1) taxa de 
remissão patológica completa, 2) 
operabilidade cirúrgica, e 3) a viab-
ilidade da administração de terapia 
neoadjuvante conforme agendado. 
Por último,  um desfecho secundário 
analisado nos pacientes randomiza-
dos no braço InPACT pélvis inclui 
a ocorrência de edema de bolsa es-
crotal e membros inferiores devido 
a cirurgia e radioterapia. 

Entrada dos Pacientes no 
Estudo

InPACT foi concebido como 
um estudo prospectivo internacio-
nal para melhorar o manejo dos 
pacientes com metástase regional. 
Comitês de supervisão no Reino 
Unido e na América do Norte são 
responsáveis pelo credenciamento 
dos locais e fornecem garantia de 
qualidade contínua nos processos 
de tratamento. Uma vez que um 
paciente potencialmente elegível é 
identificado para o estudo, os coor-

denadores analisam segundo os se-
guintes critérios de inclusão 1) idade 
maior ou igual 18 anos e 2) estadio 
clínico de N1-N3 e M0. Os critérios 
de exclusão consiste nos pacientes 
com metastases a distância, câncer 
de uretra primário, com carcinoma 
de pênis que não seja de células es-
camosas e aqueles com outras ma-
lignidades concomitantes. 

O paciente deve ter um ECOG de 
2 ou menor e deve ter condições clí-
nicas para se submeter a randomiza-
ção com de parâmetros bioquímicos 
e hematológicos. Outros parâmetros 
considerados incluem função renal es-
timada pela taxa de filtração gromeru-
lar (TFG)  ³50 ml/min (alguns critérios 
para TFG < 50 ml/min são permitidos 
e podem afetar a escolha do tratamen-
to para randomização). Linfonodos 
palpáveis e mensuráveis radiologica-
mente permitem estratificar os pacien-
tes em 3 categorias (baixo/intermedi-
ário/alto): o volume de doença então 
afeta como o paciente seria registrado 
e potencialmente randomizado. Pa-
cientes com baixo volume de doença 
são registrados diretamente  no braço 

A (cirurgia isolada), como menciona-
do. Paciente com alto volume de doen-
ça (onde cirurgia isolada é impovável 
que promova cura) são randomizados 
entre os braços B e C (braços de te-
rapias neoadjuvantes). Se o paciente 
tem volume de doença intermediário 
ele poderá ser randomizado nos braços 
A, B ou C.

Dada a complexidade do estudo 
e rigor, a equipe local irá empregar 
considerável tempo no processo 
de consentimento informado para 
assegurar que pacientes estão cien-
tes e de acordo com os tratamentos 
propostos no estudo, e seus desdo-
bramentos. A comunicação com 
os centros de estudo é papel do 
North American Surgical Oversite 
Committee (NASOC; veja apêndi-
ces para contatos) enquanto equipe 
líder, que instituiu videoconferên-
cia com todos os pesquisadores 
principais e coordenadores. A NA-
SOC permanece disponível para 
responder quais quer questões rel-
acionadas aos pacientes, seus trat-

Figure 2. InPACT Study verification checklist. 
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amentos ou como se tornar um 
centro local potencial para o estu-
do. O comitê também desenvolveu 
um novo guia de referências para 
verificação, que garante aos investi-
gadores e coordenadores que todos 
os elementos do estudo estão com-
pletos (fig. 2).

InPACT Accrual Update
Baseado nas estatisticas acred-

ita-se que cerca de 400 pacientes 
com metástase linfonodal podem 
ser captados ao longo de 5 anos. 
O plano de recrutamento con-
sistirá em centros supra-regionais 
de grande volume no Reino Unido 
associado a 20 centros nos Esta-
dos Unidos e Canadá. Acredita-se 
que 200 pacientes de um total de 
400 serão acumulados nos Estados 
Unidos e Canada. Estima-se que se 
cada centro recrutar dois pacientes 
por ano ao longo de 5 anos o obje-
tivo estará cumprido no que diz re-
speito a Estados Unidos e Canadá.

Infelizmente, o rectrutamento 
munidial tem caminhado abaixo 
das projeções inicias. Uma vez 
que o estudo abriu seus primeiros 
centros em 2017, o estudo InPACT 
enfrentou alguns desafios como 1) 
os participantrs dos centros cre-

denciados incluem urologista, ra-
diologista, radioterapeuta, oncol-
ogista e patologista, 2) conseguir 
centros aprovados pelo IRB para 
recrutamento e, mais recente-
mente, 3) COVID-19 a sua subse-
quente consequência na realização 
de estudos clínicos. O Reino Uni-
do antecipou que locais na Europa 
que quisessem possuíssem inter-
esse em participar poderiam estar 
aptos, mas com a crise gerada pelo 
“Brexit” todos os trabalhos coop-
erativos estão momentaneamente 
parados.

Apesar de muitos desafios en-
frentados, 62 pacientes já foram 
recrutados para o estudo ao re-
dor do mundo em 6 centros ab-
ertos no Reino Unido e 16 aber-
tos nos Estados Unidos e canada 
(veja tabela listando os locais de 
recrutamento nos Estados Unidos 
e Canadá). A maioria dos paci-
entes (45, 72%) foi recrutada nos 
Estados Unidos, onde o interesse 
permanece alto. A tabela mostra 
os locais e seus contatos nos Es-
tados Unidos e Canadá. É certo 
que pelo menos 2 novos locais 
nos Estados Unidos estarão aber-
tos em 2021 – 2022. InPACT tem 
também gerado interesse ao redor 
do mundo e o Comitê de Direção 

do Estudo InPACT tem explora-
do um número de oportunidades 
para expandir para a América do 
Sul (1 local aprovado), México 
(1 local aprovado), Itália (1 local 
negociando abertura do estudo) e 
Índia (vários locais negociando se 
juntarem ao estudo)

Uma decisão foi tomada no 
início de 2021 para reduzir o ta-
manho total da amostra para 200 
pacientes. Um estudo bayesiano 
desenhado para um total de 200 
pacientes recutando entre a data 
corrente e. 2024 ( com seguim-
ento adicional de 2 anos) deveria 
fornecer dados suficientes para 
responder aos objetivos do estu-
do. A figura 3 mostra a curva de 
acúmulo de pacientes projetada e a 
nova projeção com 200 pacientes. 
Dada a projeção de recrutamento 
e tamanho da amostra ajustados é 
possível perceber que a nova curva 
está mais alinhada com os alvos do 
estudo. 

Sumário
InPACT é um o primeiro estudo 

a prover evidência de nível 1 para 
o manego metástases infonodais 
inguinais/pélvicas cirurgicamente 
ressecáveis no câncer de pênis utili-
zando estratégias multimodais. Os 
investigadores estão comprometi-
dos em fornecer dados da mais alta 
qualidade e cuidados com pacien-
tes. Apesar dos desafios iniciais, o 
time de líderes do estudo InPACT 
permanece cautelosamente otimis-
ta que os objetivos do estudos serão 
alcançados basedado sobretudo no 
alto interesse entre os atuais par-
ceiros e novos centros locais inter-
nacionais. STOP
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Appendix. Study contacts

• USA
 Curtis Pettaway, MD (US Chair)
 cpettawa@mdanderson.org

 Philippe Spiess, MD (NASOC Chair)
 Philippe.Spiess@Moffit.org

 Viraj Master (NASOC)
 vmaster@emory.edu

 ECOG-Acrin Team
 ea8134team@jimmy.harvard.edu

• Canada
  Juanita Crook, MD (Canadian Study 

Chair)
 JCrook@bccancer.bc.ca

• UK
  Steve Nicholson, PhD (International 

Study Chair)
 wondersn@doctors.org.uk

 Steve Penegar, clinical trials manager
 InPACT-icrctsu@icr.ac.uk

Figure 3. InPACT trial present vs targeted accruals with corresponding timelines.

Table. EA8134 InPACT Trial: USA and Canadian accruing sites

Site Name Site Contact(s)

BCCA Cancer Centre for the Southern Interior Dr. Juanita Crook

BCCA Vancouver Cancer Centre Dr. Peter Black

Emory University Dr. Viraj Master

Fox Chase Dr. Daniel Geynisman

Mayo Clinic Dr. Lance Pagliaro

MDACC (MD Anderson Cancer Center) Dr. Curtis Pettaway

Medical University of South Carolina (MUSC) Dr. Robert Grubb

Moffitt Cancer Center Dr. Philippe Spiess

Ohio State University Dr. David Sharp

University of Chicago Dr. Scott Eggener

University of Colorado Dr. Janet Kukreja 

University of Kansas Cancer Center Dr. Hadley Wyre

University of Miami Dr. Chad Ritch

University of Oklahoma Dr. Brian Cross 

University of Virginia Dr. Stephen Culp

USC/Norris Comprehensive Cancer Center Dr. Anne Schuckman

UT Southwestern/Simmons Cancer Center-Dallas Dr. Vitaly Margulis 
Dr. Aditya Bagrodia
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Discurso Inaugural
Raju Thomas, MD, FACS, FRCS, 
MHA
Tulane University School of Medicine

Tradução: Dr. Gustavo Carvalhal

Estou muito honrado em rece-
ber a nomeação do Board da As-
sociação Americana de Urologia 
para servir como novo Presidente 
no período de 2021-2022. Meus 
agradecimentos ao presidente at-
ual que se desliga do cargo, Dr. 
Scott Swanson, que nos propiciou 
uma liderança segura e clara nest-
es tempos de incertezas em que a 
pandemia colocou tantas vidas em 
risco. Eu estou seguro de que ire-
mos enfrentar juntos os desafios 

que se apresentam diante de nós, 
sabendo que o Sr. nos fornecerá 
perspectivas valiosas enquanto 
continuamos a combater a crise na 
saúde. As experiências acumula-
das durante sua gestão sem dúvi-
da fornecerão a nossa organização 
e a nossa especialidade uma visão 
necessária enquanto buscamos 
melhor servir nossos pacientes e 
nossas comunidades.  

A Urologia sempre foi proemi-
nente em pesquisa e em inovação. 
Isto me anima. Creio que a Uro-
logia permite que o médico ex-
perimente todos os aspectos do 
tratamento clínico, englobando 
as disciplinas de clínica médica e 
de cirurgia. Independentemente 

das novas tecnologias e das novas 
opções terapêuticas, um dos as-
pectos mais desafiadores do trat-
amento de nossos pacientes na 
Urologia é a demanda elevada de 
trabalho em face do número lim-
itado de profissionais. Isto é mais 
sentido nas áreas rurais dos E.U.A. 
Também apresentamos limitações 
quanto ao número de mulheres e 
de pessoas de cor em nossa espe-
cialidade. Dessa forma, eu gostaria 
que focássemos em recrutar médi-
cos que possam ampliar a diver-
sidade nesta nossa especialidade 
que produz um incrível impacto na 
vida de todas as pessoas, em todas 
as regiões. 

O futuro da Urologia promete 

não apenas novidades e avanços, 
mas também a ampliação dos 
cuidados a pacientes no mundo 
todo. Para possibilitar que as tec-
nologias emergentes sejam incor-
poradas enquanto respondemos às 
demandas crescentes de tratamen-
to urológico, necessitamos de uma 
intensa colaboração entre a Urolo-
gia, outras especialidades médicas 
e comunidades que se aliam a nos-
sa profissão.  

Levando em conta tudo o que 
a AUA está realizando, pretendo 
trabalhar junto com todos vocês 
enquanto incrementamos nossa 
profissão e ampliamos o número 
de pacientes a que servimos, ao 
longo do próximo ano. STOP
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O estreitamento da uretra poste-
rior na junção com a bexiga inclui 
estenose de anastomose vésicoure-
tral (EAVU) após a prostatectomia 
para câncer de próstata e esclero-
se de colo vesica (ECV) resultante 
de intervenção endoscópica para 
doença benigna da próstata. Além 
disso, a radioterapia pélvica pode 
levar à estenose uretral posterior 
em até 32% dos pacientes, prin-
cipalmente quando associada à 
prostatectomia radical.1 O objetivo 
do tratamento de EAVU e ECV é 
restaurar a micção fisiológica, pre-
venir a retenção urinária, manter 
a continência urinária e evitar a 
necessidade para cateterismo inter-
mitente ou permanente. Embora a 
maioria dos EAVU e ECV se resol-

va após um único procedimento, 
maximizar a eficácia do tratamen-
to endoscópico com adjuvantes 
para reduzir a formação de cicatriz 
para EAVU/ECV recorrente é at-
raente para evitar a complexidade 
e comorbidade da reconstrução do 
colo da bexiga aberta ou robótica.

A mitomicina C (MMC) é um 
antibiótico com propriedades anti-
proliferativas, incluindo a inibição 
de proliferação de fibroblastos e 
deposição de colágeno que é em-
pregado na medicina clínica há 
mais de 50 anos. É amplamente 
utilizado no tratamento de várias 
doenças de cicatrizes ou esclerose e 
foi descrito pela primeira vez para 
o tratamento de EAVU e ECV em 
2011.2 Desde a descrição inicial, 
vários estudos de coorte avaliaram 
a incisão endoscópica, dilatação ou 
ressecção da anastomose vésico-
uretral ou colo vesical com injeção 
de MMC, conforme resumido na 
tabela.

Apesar das diferenças na técnica 

cirúrgica e na dosagem, o sucesso 
geral após 1 e 2 tratamentos é de 
58% -75% e 73% -89%, respectiva-
mente, nesta coorte de pacientes. 
Na maior série multi-institucional, 
a permeabilidade geral no acom-
panhamento médio de 21,1 meses 
foi de 90% quando se permitia 
que os pacientes recebessem 3 ou 
mais tratamentos, incluindo uma 
taxa de sucesso geral de 76% em 
24 pacientes irradiados.9 Enquanto 
estudos sobre a eficácia da MMC 
endoscópica geralmente não de-
screve a taxa e o grau de incon-
tinência de esforço, a taxa de todos 
os pacientes tratados com uretroto-
mia e MMC que passam a receber 
esfíncter urinário artificial é de 25% 
–45%.4,8

De acordo com o nosso conhe-
cimento, apenas 1 estudo relatou 
eventos adversos potencialmente 
relacionados à MMC no trata-
mento endoscópico de EAVU/
ECV. Um estudo de 6 instituições 
observou eventos adversos graves 

em 4/55 (7%) pacientes, incluin-
do complicações devastadoras de 
fístula retouretral, osteíte púbica e 
necrose do trígono.4 É importante 
notar, no entanto, que a técnica 
de incisões não foi padronizada 
no grupo (faca quente e fria), e a 
dosagem de MMC nesses pacien-
tes variou de 2–4,5 mg com 3 de 4 
pacientes recebendo pelo menos 4 
mg. Essas complicações destacam 
a importância de um protocolo pa-
dronizado quanto ao tipo de uret-
rotomia, localização da incisão e 
dose de MMC. Nossa técnica é in-
cisar (faca fria é nossa preferência) 
a estenose, mas não tão profunda-
mente a ponto de atingir estruturas 
circundantes. Além disso, é impor-
tante evitar incisões nas posições 
de 6 e 12 horas para evitar a proxi-
midade do reto e da sínfise púbica.

Os dados existentes sobre o 
manejo endoscópico ideal de 
EAVU/ECV são limitados devido 
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à falta de estudos randomizados, 
variação no acompanhamento e 
definição de sucesso, diferentes 
técnicas de incisão ou ressecção e 
falta de estratificação entre EAVU 
e ECV. Além disso, o manejo dess-
es pacientes é abordado com 3 
declarações nas Diretrizes de Es-
tenose Uretral Masculino da AUA 
2016, que permitem dilatação, in-
cisão ou ressecção da anastomose 
vesicouretral ou colo da bexiga ou 
reconstrução aberta.10 Terapias en-

doscópicas adjuvantes, incluindo 
MMC, não são diretamente abor-
dadas. Assim, estudos comparando 
diretamente várias técnicas e mo-
dalidades de tratamento são impor-
tantes no futuro. Embora ofereça-
mos reconstrução robótica de colo 
da bexiga ou derivação urinária 
para pacientes com EAVU/ECV 
recorrente (necessário em alguns 
casos como estenose de colo ves-
ical), acreditamos que a uretroto-
mia e injeção de MMC de baixa 

dose tenha utilidade para EAVU/
ECV persistente devido à baixa 
morbidade e taxa de sucesso com-
provada demonstrada em vários 
estudos2–9, pois a grande maioria 
dos pacientes evita o cateterismo 
intermitente ou de demora ou pro-
cedimentos reconstrutivos mais 
complexos. Assim como acontece 
com todas as condições médicas 
complexas, o aconselhamento 
completo do paciente e a tomada 
de decisão compartilhada são im-

perativos ao decidir como tratar 
EAVU/ECV recorrente dos nossos 
pacientes.
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Tabela. Resumo de estudos usando MMC no manejo de EAVU/ECV

Fonte Técnica No. Dose total/  
Concentração

Seguimento 
médio (meses)

No. de eventos 
adversos sérios

% Resultados 
após 1 ou 2 
tratamentos

Vanni2 IFF, IMMC × 3–4 locais de incisão 18 NR / 0.3–0.4 mg/ml 12 0 1: 72
2: 89

Lyon3 ITCV Bipolar, IMMC × 4 locais 13 2 mg / 0.4 mg/ml) 16.5 0 1: 62
2: 77

Redshaw4 RTU ou ITU, IMMC nos locais de 
incisão

55 0.4–10 mg (0.1–1 mg/ml) 8.6 4 (7%) 1: 58
2: 75

Nagpal5 IFF, IMMC × 3–4 nos locais de incisão 40 NR / 0.3–0.4 mg/ml) 20.5 0 1: 75
2: 88

Farrell6 IFF × 4 locais, IMMC nos locais de 
incisão, CIL diariamente

11* 4 mg (0.4 mg/ml) 23† 0 1: 64
2. 73

Koslov7 Incisão de faca quente × 3 locais, 
IMMC nos locais de incisão

9 0.5 mg 20 0 1: 89

Sourial8 IMMC× 3 locais, dilatação até 26 Fr 29 0.1 mg (0.05 mg/ml) 12 0 1: 79
2. 86

Rozanski9 IFF, IMMC × 3–4 locais de incisão 86 NR / 0.3–0.4 mg/ml 21.1 0 1: 65
2. 83

IFF, Incisão de faca fria. IFQ, Incisão de faca quente. IMMC, injeção de mitomicina C, ITCV, Incisão transuretral de colo vesical. ITU, incisão transure-
tral. RTU, ressecção transuretral. CIL, cateterismo intermitente limpo.
*EAVU/ECV pacientes num coorte total de 37
†Inclui a coorte inteira, não apenas EAVU/ECV
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