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Com otimismo começamos este mês 
de 2021. As vacinas para o controle 
do COVID-19 trazem mais paz 

anunciamos alguns destaques da 
Sociedade Brasileira de Urologia.

O trabalho do Dr. Luis Torres 
recebeu destaque pelo trabalho 
incessante de promover a SBU 
e os Urologistas do Brasil junto a 
AUA. Dr. Torres entra no hall dos 
membros honorários da AUA. Este 
grupo dos VIPs incluem os Drs. 
Sebastião Westphal, Dr. Aguinaldo 
Nardi, Dr. Carlos Corradi Fonseca 
e Dr. Archimedes Nardozza Jr.

Eu também agradeço a SBU e a 
American Urological Association 
pelo premio que recebi como o 
primeiro Brasileiro a receber a 
Citação Presidencial da American 
Urological Association pelo pio-
neirismo em Cirurgia Minimamente 
Invasiva e Robótica e pelas inicia-
tivas Internacionais especialmente 
junto a Sociedade Brasileira de 
Urologia. Fernando J. Kim, MD, 
MBA, FACS. ◆

para os médicos e pacientes, mas 
as mutações do vírus e a ansiedade 
da população para o reencontro 
com o “normal” da vida cotidiana 
podem criar um atraso no processo 
de contenção do vírus paralisando 
a economia mundial afetando os 
pacientes. Temos que nos unir para 
que esta pandemia seja controlada 
o mais rápido possível para retorno 
da vida que todos nós ansiamos.

Numa nota mais comemorativa 

CAROS LEITORES

VOLUME 3 | ISSUE 1
PORTUGUESE EDITION

VOLUME 3 | ISSUE 1
PORTUGUESE EDITION 

Corpo Editorial

Fernando J. Kim, MD, MBA, FACS - 
Editor chefe da  AUANews em Português.

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 Gabrich, 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

AUANEWS
THE OFFICIAL NEWSMAGAZINE OF THE AMERICAN UROLOGICAL ASSOCIATION      | 
AND SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA    

American
Urological
Association

PORTUGUESE EDITION

John D. Denstedt, 
MD, FRCSC, FACS, 
FCAHS
Editor, AUANotícia
Londres, Ontário, 
Canadá

Tradução: Dr. Fernando Kim

Os Prêmios AUA reconhecem os 
melhores urologistas e honram 
seu serviço à especialidade de 
urologia e à Associação. Temos a 
honra e o privilégio de reconhecer 
e celebrar pesquisadores médicos e 
educadores por suas contribuições 
todos os anos na Reunião Anual da 
AUA. Neste mês de setembro em 
Las Vegas, Nevada, reconhecere-
mos uma ampla lista de indivíduos 
ilustres por suas realizações. Serão 
entregues os seguintes prêmios.

Prêmio Ramon Guiteras: O 
Prêmio Ramon Guiteras é entregue 
anualmente a um indivíduo por 
contribuições de destaque para a 
arte e a ciência da urologia. Ian M. 
Thompson,  Jr., MD  receberá 

este prêmio por liderança e con-
tribuições em pesquisas clínicas e 
tratamento de cânceres urológicos.

Hugh Hampton Young Award: O 
Prêmio Hugh Hampton Young é en-
tregue anualmente a um indivíduo por 
suas contribuições notáveis para o es-
tudo da doença do trato geniturinário. 
Yves Fradet, MD receberá este 
prêmio por ser um excelente mentor, 
pela pesquisa, liderança e atendimento 
cirúrgico exemplar de pacientes com 
câncer urológico.  

Prêmio Cistoscópio de Ouro: 
O Prêmio Cistoscópio de Ouro é 
entregue anualmente a um urolo-
gista distinguido por contribuições 
extraordinárias para a profissão 
dentro de 10 anos após a conclusão 
da formação de residência. Stacy 
Loeb, MD, PhD, MSc  rece-
berá este prêmio por pesquisa de 
destaque para aumentar o valor do 
rastreamento do câncer de próstata 
e da vigilância ativa.

Prêmio Lifetime Achievement 
Award: O Lifetime Achievement 
Award é entregue anualmente a 
um indivíduo por contribuições 

extraordinárias para avançar a 
missão e os objetivos da AUA. 
Ronald Rabinowitz, MD  re-
ceberá este prêmio por avançar na 
missão da AUA, promovendo edu-
cação, pesquisa e advocacia.

Prêmio Robert C. Flanigan 
de Educação:  O Prêmio Robert 
C. Flanigan de Educação é entreg-
ue anualmente a um indivíduo que 
fez contribuições exemplares para 
os objetivos educacionais da AUA. 
Tracy L. Krupski, MD rece
berá  este prêmio por promover 
decisões clínicas baseadas em ev-
idências científicas em urologia e 
um compromisso excepcional com 
a educação de estudantes de me-
dicina e de residentes.

Prêmio Victor A. Politano: O 
Prêmio Victor A. Politano é entreg-
ue anualmente a um indivíduo por 
pesquisa e trabalho de destaque 
no campo da incontinência e por 
melhorar o tratamento de pacientes 
incontinentes, ajudando a melhorar 
sua qualidade de vida. Mary Ann 
Lynn Stothers, MD, MHSc  re-
ceberá este prêmio pela excelência 
no avanço de métodos inovadores 
para o tratamento da incontinência 
urinária em todo o mundo.

William P. Didusch Art and 
History Award: O Prêmio 

Parabéns aos nossos vencedores 
do Prêmio AUA 2021!

DO SECRETÁRIO   da AUA
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William P. Didusch de Arte e 
História promove e reconhece 
contribuições para a arte urológica, 
incluindo, mas não se limitando 
a, ilustrações, escultura, fotogra-
fia, filmes e produções televisivas. 
John L. Phillips, MD receberá 
este prêmio pelas publicações de 
destaque, catalogando a história 
urológica e o uso inovador da 
história para educar os residentes.

Distinguished Contribution 
Awards:  The Dist inguished 
Contribution Awards são entregues 
anualmente a indivíduos que fize-
ram contribuições extraordinárias 
para a ciência e a prática urológica, 
incluindo, mas não se limitando a, 
contribuições feitas em uma área 
de subespecialidade, incluindo o 
serviço de carreira militar ou para 
esforços humanitários. Os seguintes 
indivíduos serão reconhecidos com 
este prêmio:

Michael J. Droller, Médico por 
contribuições críticas para a com-
preensão da biologia e patogênese 
do câncer de bexiga

Peter A. Pinto, MD para con-
tribuições únicas e significativas 
envolvendo novos métodos para o 
diagnóstico de câncer de próstata

Fred Saad, MD por inúmeras 
contribuições significativas para o 
estudo e compreensão do câncer 
de próstata avançado

Distinguished Service Awa
rds: The Distinguished Service 
Awards são entregues anualmente a 
indivíduos por um excelente serviço 
no avanço das metas da AUA. Os 
seguintes indivíduos receberão este 
prêmio: 

Christopher M. Gonzalez, MD, 
MBA pelo serviço de destaque  
como Chair de Políticas Públicas 
da AUA e lançamento da Cúpula 
Anual de Advocacia da Urologia e 
AUAPAC

Kevin Pranikoff, MD pelo 
serviço dedicado em comitês da 
AUA por  3  décadas, e contribuições 
para o Conselho como represent-
ante da Seção Northeastern.

Roger E. Schultz, MD para 
serviço dedicado em comitês da 
AUA por  2  décadas, e contribuições 
ao Conselho como Representante 
da Seção do Mid-Atlantic.

GoldHeaded Cane Award: 
The Gold-Headed Cane Award 
é entregue a um urologista sênior 
por contribuições notáveis para 
a profissão e para a AUA. A in-
spiração para o Gold-Headed 
Cane Award da AUA celebra a 
uma tradição altamente respeitada 
que começou no século XVII. O 
gold-headed cane foi usado pela 
primeira vez pelo Dr. Radcliffe de 
1689 a 1714 que o acompanhou em 
muitas consultas em Londres na 
Inglaterra. Ele era conhecido pela 
realeza por suas habilidades médi-
cas e era considerado um excelente 
médico. Radcliffe foi o primeiro a 
passar a bengala para um sucessor 

que ele considerava ser o maior 
médico inglês de seu tempo. A 
AUA continua essa tradição apre-
sentando este prêmio a Sanford 
J. Siegel, MD,  por esforços in-
cansáveis para melhorar a prática 
da urologia e apoiar a pesquisa 
e a conscientização do câncer de 
próstata.

Citações presidenciais: Citações 
presidenciais são apresentadas a 
indivíduos considerados como ten-
do promovido significativamente a 
causa da urologia. Cada destinatário 
é escolhido pelo Presidente da 
AUA. Esta honra será concedida aos 
seguintes indivíduos:

Peter E. Clark, MD por con-
tribuições significativas para o cui-
dado urológico dos pacientes como 
Chair de Diretrizes de Prática

Jeffrey M. Frankel, MD pelo 
apoio incansável a advocacia 
diplomática para cuidados de alta 
qualidade da prática privada dentro 
da medicina organizada.

Marguerite C. Lippert, MD 
por contribuições feitas para o 
sucesso das mulheres na urologia e 
na educação de urologistas

Isaac J. Powell, MD por con-
tribuições notáveis sobre a biolo-
gia, genética e impacto ambiental 
do câncer de próstata em homens 
negros. 

Michael L. Ritchey, MD por 
contribuições notáveis para 
oncologia urológica pediátrica, 
e liderança com a ABU e ABMS 

apoiando a certificação urológica

Norma D. Smith, MD pela lider-
ança e por pleitear por agamentos 
justos e precisos na tabela de valor 
relativo de serviços médicos.

Comenda do Secretário pela 
liderança global: A cada ano, 
o Secretário da AUA homenageia 
indivíduos considerados como ten-
do promovido significativamente 
a causa da urologia através das 
relações internacionais e colabo-
ração com a AUA para melhorar 
a educação urológica. Estou honra-
do em apresentar este prêmio aos 
seguintes indivíduos: 

Dr. Celeste Alston para o avanço 
de colaborações entre a Asociación 
Urológica de Centroamérica e 
Caribe e a AUA para melhorar a 
educação urológica
 
Dr. Miguel Angel Costa por 
promover colaborações entre a 
Sociedade Argentina de Urologia e 
a AUA para melhorar a  educação 
urológica
 
Dr. Yoshihiko Tomita  por 
promover colaborações entre a 
Associação Urológica Japonesa e 
a AUA para melhorar a educação 
urológica

Todos os vencedores do prêmio 
serão reconhecidos durante o jantar 
da AUA Awards em setembro. Por 
favor, juntem-se a mim para para-
benizar todos os nossos premiados 
por suas contribuições para a espe-
cialidade da urologia! Para obter 
mais informações sobre a próxima 
reunião, visite AUA2021.org. ◆

R. Corey O’Connor, 
MD
Milwaukee, Wisconsin

Tradução: Dr. Alexandre Pompeo

A urologia continua sendo uma sub-
especialidade cirúrgica altamente 

competitiva e procurada. O sucesso 
ao acesso à residência de urologia 
inclui diversos fatores previamente 
descritos, tais como as notas do 
United States Medical Licensing 
Examination®, experiência em 
pesquisa, cartas de recomendação e 
comunicação positiva / habilidades 
interpessoais.1,2 

Além disso, a maioria dos es-
tudantes de medicina seniores opta 
por completar seu  internato na 

localidade onde pretendem realizar 
residência médica. 1,3

Muitos acreditam que os rodízi-
os durante a formaçao ajudam 
os alunos a obter conhecimento 
médico/cirúrgico adicional, pro-
porcionam notoriedade em relação 
aos demais colegas e, em última 
instância, aumentam a probabili-
dade de inserção em um programa 
específico.4 

Na verdade, tanto os candidatos 
quanto os diretores do programa 
classificam os rodízios de estudantes 
visitantes como um dos aspectos 
mais importantes do processo de 
seleção.1,4 

Analisamos informações dos 
participantes que ingressaram no 
programa de  urologia  entre 2015 
e 2020 a fim de determinar se a 

familiaridade com o programa de 
treinamento desempenhou um 
papel importante no sucesso de in-
serção  no programa de residência 
medica em urologia. 

As categorias de “familiari-
dade” selecionadas incluíram a 
faculdade de medicina dos candi-
datos, a localização dos internos 
visitantes, a cidade natal, bem 
como as escolas de graduação e 
programas de pós-graduação / 
pesquisa (se aplicável). Os dados 
foram coletados dos aplicativos da 
Association of American Medical 
Colleges, UrologyMatch.com e 
SurveyMonkey®.

No geral, 1.080 de 1.451 dos 

Tendências na “familiaridade” 
de candidatos bem-sucedidos 
ao programa de residência em 
urologia 
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Tendências na “familiaridade” 
de candidatos bem-sucedidos 
ao programa de residência em 
urologia
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candidatos à urologia que foram 
bem-sucedidos (74,4%) aten-
deram a 1 ou mais critérios de 
“familiaridade” (veja a figura). 
Especificamente, 329 (22,7%) e 508 
alunos (35,0%) tiveram sucesso em 
seus programas de treinamento de 
urologia como visitante e domici-
liar, respectivamente. 

Dos candidatos restantes, 153 
(10,5%) e 90 inscritos (6,2%) cor-
responderam a programas de 
treinamento <150 milhas de sua 

cidade natal e em instituições com 
atividades acadêmicas anteriores, 
respectivamente. 

Em conclusão, cerca de 75% 
dos candidatos aprovados em 
urologia foram aprovados em 
seus programas de origem, locais 
de internato nos quais foram visi-
tantes, instituições de graduação / 
pós-graduação anteriores ou hos-
pitais de treinamento em um raio 
de 150 milhas de sua cidade natal. 
Obviamente, nem os alunos nem 
os diretores do programa podem 
alterar a cidade natal ou o grau 
educacional do candidato no mo-
mento da inscrição. 

No entanto, nossos resulta-
dos fornecem evidências de que 
um subconjunto significativo de 

candidatos (35%) se beneficia ao 
concluir o internato de urologia em 
programas fora de sua instituição 
de origem. 

Portanto, os candidatos à resi-
dência devem considerar seria-
mente a participação em internato 
como visitantes. Além disso, pelo 
mesmo motivo, os diretores do pro-
grama devem aumentar o número 
de vagas disponíveis para alunos 
externos. Finalmente, embora não 
se possa determinar qual o núme-
ro ideal de vagas, o excedente de 
vagas em programas de residência 
provavelmente não aumenta o su-
cesso de correspondência. 

Nossas descobertas podem 
ajudar os candidatos à urolo-
gia a melhorar os resultados de 

compatibilidade, aplicando estra-
tegicamente, o que é mais benéfico 
do que uma abundância cada vez 
maior de programas. ◆

1.  Weissbart SJ, Stock JA and Wein AJ:  Pro-
gram directors’ criteria for selection into 
urology residency. Urology 2015; 85: 731.

2. National Resident Matching Program: 
Main Residency Match Data and Re-
ports. Available at http://www.nrmp.org/
main-residency-match-data/. Accessed 
January 7, 2021.

3. American Urological Association: Urolo-
gy Residency Match Statistics. Available 
at  https://www.auanet.org/education/au-
auniversity/for-residents/urology-and-spe-
cialty-matches/urology-match-results.  Ac-
cessed January 7, 2021.

4. Andrews MA, Paolino ND, DeZee KJ et 
al:  Perspective of the graduating medical 
student: the ideal curriculum for the fourth 
year of undergraduate medical education. 
Mil Med 2016; 181: e1455.

Tradução: Dr. Alexandre Pompeo

Introdução

Os opióides prescritos por médicos 
contribuem significativamente para 
as mortes relacionadas ao abuso do 
uso dessa classe de medicamento1. 
Apesar de anos de regulamentaçåo, 
a crise do abuso de opióides continua 
a ser um grande problema de saúde 
pública, ceifando mais de 68.000 vi-
das devido à overdose em 2018.2 

Assim, a adoção de todas as 
medidas disponíveis para reduzir a 
disseminação na prescrição de  opi-
oides  continua essencial. 

O aprimoramento dos proto-
colos de recuperação pós-cirurgia 
(ERAS), com ênfase na utilização 
de analgésicos não opioides, ocas-
ionaram uma redução importante 
no uso de opioides durante a in-
ternação hospitalar, o que facili-
tou a alta precoce dos pacientes. 

Neste artigo, estudamos o im-
pacto do início da utilização do 

protocolo ERAS nas prescrições 
de opióides, receitadas na alta dos 
pacientes após cirurgias de grande 
porte por câncer urológico.

Materiais e métodos 

Foram revisados os prontuários de 
409 pacientes submetidos à prosta-
tectomia radical robótica, nefrecto-
mia aberta ou robótica (radical ou 
parcial) e cistectomia radical, entre 
2016 a 2018. 

As instruções de alta incluíram o 
uso de paracetamol e / ou ibupro-
feno antes do uso de opioides para 
o tratamento da dor irruptiva. 

O tipo e a quantidade de opi-
oides prescritos foram baseados na 
avaliação do médico prescritor da 
alta, visando o controle da dor e 
sua necessidade.

Também revisamos os registros 
ambulatoriais de pacientes em pro-
tocolos ERAS por 30 dias após a 
alta para identificar quaisquer pre-
scrições adicionais de opióides. 

Os desfechos primários incluíram 

Redução nas prescrições  
de opióides após os  
protocolos ERAS

a diferença no número (média ± 
desvio padrão) de equivalentes 
de comprimido de hidrocodona 5 
mg padronizados prescritos na alta 
antes e após o início dos protocolos 
ERAS, bem como o tipo de opioide 
prescrito.

Resultados 

Dos 409 pacientes, 207 (51%) 
foram submetidos à cirurgia an-
tes do ERAS e 202 (49%) após 

Badar M. Mian, MD Ashar Ata, PhD Theodore CangeroKevin M. Carnes, 
MD, MBA

Figure 1. Redução em comprimidos de opióides padronizados prescritos em pacientes tratados sob o 
protocolo ERAS para vários procedimentos.

Albany, New York

Figure 2. Mudança no tipo de opioide prescrito na alta hospitalar após implantação do protocolo ERAS.

t  Continua na página 4
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Table 2. Análise de regressão da diferença nos comprimidos de opióides (hydrocode 5 mg equivalente) prescritos na alta, incluindo todos os procedimentos. 

No.
Univariable
Difference (95% CI) p Value

Multivariable
Difference (95% CI) p Value

Genero:

 Feminino 106 Reference Reference

 Masculino 303 -0.07 (-3.59, 3.45) 0.970 2.75 (- 0.81, 6.32) 0.13

Idade (para cada 1 ano de  
aumento) 

62.3 (10.9) - 0.20 (-0.34, -0.06) 0.005 - 0.17 (-0.30, -0.03) 0.01

Raça:

 Branca 373 Reference Reference

 Negra 21 0.93 (-6.07, 7.93) 0.793 -0.60 (-6.95, 5.75) 0.85

 Outra 15 -1.10 (-9.31, 7.12) 0.794 -1.72 (-9.25, 5.80) 0.65

Preop narcotics:

 Nåo 392 Reference Reference

 Sim 17 9.38 (1.71, 17.05) 0.017 4.14 (-3.11, 11.4) 0.26

Procedimento:

 Cirurgia renal aberta* 84 Reference Reference

 Cirurgia renal robotic* 139 -4.96 (-9.22, -0.71) 0.022 -6.85 (-10.86, -2.84) 0.001

 Prostatectomia robotic 146 -7.05 (-11.26, -2.83) 0.001 -10.98 (-15.30, -6.67) <0.001

 Cstectomia Robotica 40 -1.07 (-6.98, 4.84) 0.723 -4.84 (-10.49, 0.80) 0.09

ERAS protocolo:

 Pre-implementaçåo 207 Reference Reference

 Post-implementaçåo 202 -10.99 (-13.89, -8.10) <0.001 -12.63 (-15.51, -9.75) <0.001

* Inclui nefrectomia radical, nefrectomia parcial e nefroureterectomia

a implementação do protocolo 
ERAS. 

A abordagem laparoscópica as-
sistida por robô foi usada em 285 
casos, com 158/285 (55%) antes do 
ERAS. As características dos pa-
cientes estão descritas na tabela 1. 

Houve uma diferença significativa 
no tipo de medicamentos opióides 
prescritos após a implementação do 
ERAS, uma vez que o tramadol foi 
prescrito em taxas significativamente 
maiores do que a hidrocodona ou 
oxicodona (p <0,001).  

Houve, também, um declínio 
significativo na média dos opióides 
prescritos na alta após o início do 
ERAS (fig. 1). 

Após o protocolo ERAS, a pres-
crição de opióides diminuiu 38,2% 
(média ± DP 49,7 ± 15,4 vs 30,7 ± 
18,5 comprimidos, p < 0,001) após 
nefrectomias radicais abertas e 
procedimentos  parciais abertos, e 
34,6% (37,6 ± 14,6 vs 24,6 ± 14,3,  
p < 0,001) após procedimentos re-
nais robóticos. 

Em pacientes submetidos a pros-
tatectomia robótica e cistectomia 
aberta, houve uma redução no uso de 
opióides de 30% (média ± DP 33,2 
± 9,1 vs 24,3 ± 8,3 comprimidos, p 
<0,001) e 27,2% (39,0 ± 17,1 vs 28,4 
± 12,9, p = 0,04 ), respectivamente. 

Na análise multivariável, o proto-
colo ERAS foi independentemente 
associado à maior redução nas pres-
crições de opioides pós-alta (tabela 2).

Os opioides prescritos na alta fo-
ram hidrocodona com paracetamol, 

oxicodona e tramadol. 
Antes do protocolo ERAS, 91% 

dos pacientes receberam hidroco-
dona (24,7%) ou oxicodona (67,6%). 
Após o protocolo ERAS, o uso de 
tramadol aumentou de 9% para 51% 
(p <0,001), significando uma ten-
dência substancial de afastamento 
de opioides potentes (fig. 2).  

Uma revisão dos registros médi-
cos de 202 pacientes em protocolos 
ERAS identificou ligações telefôni-
cas de 38 pacientes (18,8%), prin-
cipalmente relacionadas à queixas 
referentes ao cateter de Foley, pro-
blemas gastrointestinais, espasmos 
da bexiga, dor e hematúria. Destes, 
13 (6,6%) necessitaram de opioides 
adicionais. 

Todos esses pacientes foram 
submetidos à cirurgia renal (aberta 
em 8, robótica em 5) e 10 tinham 
menos de 55 anos.

Discussão 

O uso inadvertido e as mortes rel-
acionadas aos opioides continuam 
sem controle e esse fato, em parte, 
deve-se à prescrição de opioides 
por profissionais da saúde. 

Dois estudos recentes trouxeram 
informações relevantes sobre a pre-
scrição de opióides por profission-
ais da saúde.

Theisen et al relataram que, para 
155 pacientes, uma média de 39 
comprimidos equivalentes de hi-
drocodona foram prescritos na alta, 
dos quais 60% permaneceram sem 
uso.3 

No entanto, Raskolnikov et al 
relataram que a prescrição de alta 
após cirurgia renal atingiu uma 
média alarmante de 73 comprimi-
dos equivalentes de hidrocodona.4 

Assim, os hábitos contemporâ-
neos de prescrição de opioides per-
manecem bastante preocupantes, 
levando a American Urological 
Association a organizar uma cúpula 
de administração de opioides em 
2018.5 

Portanto, é essencial identificar 
todas as medidas, diretas ou indire-
tas, que têm o potencial de reduzir 
as prescrições de opioides na alta.  

Em nossos 409 pacientes subme-
tidos à cirurgia aberta ou robótica, 

houve uma redução significativa 
(27% a 38%) nas prescrições de 
opióides após a implementação do 
ERAS. Na análise multivariada, os 
protocolos ERAS foram indepen-
dentemente associados à redução 
das prescrições de opióides para 
pacientes ambulatoriais. 

A maior redução nos opióides 
prescritos após a alta (38%) foi ob-
servada no grupo de cirurgia renal 
aberta. Já a menor diminuição na 
prescrição de opióides no grupo 
de cistectomia radical após ERAS 
(27%) não foi estatisticamente sig-
nificativa, provavelmente devido 
ao pequeno tamanho da amostra

As preocupações relacionadas às 
prescrições limitadas de opioides 
incluem o controle da dor defi-
ciente, os telefonemas excessivos de 
pacientes, bem como as solicitações 
adicionais de prescrições. 

Embora os escores de dor não 
estivessem disponíveis em nossa 
coorte, as solicitações adicionais de 
opioides podem ser usadas como 
substituto para a dor contínua após 
a alta. 

No grupo ERAS, apenas 6% dos 
pacientes precisaram de opioides 
adicionais. Estes pacientes, em sua 
maioria, tinham menos de 55 anos 
de idade e foram submetidos a ciru-
rgia renal. 

Esses dados identificam um sub-
grupo de pacientes que poderiam 

Table 1. Caracteristicas dos pacientes

No. Pre-Eras (%) No. Post-ERAS (%) p Value

Genero: 0.13

 Masculino 160 (77.3) 143 (70.8)

 Feminino 47 (22.7) 59 (29.2)

Race: 0.80

 Branca 187 (90.3) 186 (92.1)

 Negra 12 (5.8) 9 (4.5)

 Outra 8 (3.9) 7 (3.5)

Preop narcoticos: 0.10

 Nåo 195 (94.2) 195 (96.5)

 Sim 12 (5.8) 7 (3.5)

Opioide prescrito na 
alta:

<0.001

 Hydrocodone 49 (23.7) 6 (2.9)

 Oxycodone 140 (67.6) 93 (46.0)

 Tramadol 18 (8.7) 103 (51.0)
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se beneficiar de ajustes no regime 
analgésico pós-operatório (por ex-
emplo, adição de ciclobenzaprina 
ou pregabalina). Até onde sabemos, 
este é um dos poucos estudos que 
avaliam prescrições de opióides 
após ERAS para cirurgia urológica. 

Revisamos vários protocolos 
ERAS para cirurgia abdominal / 
pélvica de outros centros (incluin-
do várias especialidades cirúrgicas) 

e observamos que, embora os 
protocolos ERAS enfoquem a re-
dução do uso de opioides durante a 
internação hospitalar, muitas vezes 
não abordam especificamente as 
prescrições de opioides na alta. 

O mecanismo do impacto dos 
protocolos ERAS nas prescrições 
de opióides pós-operatórias é 
provavelmente multifatorial. No 
entanto, está pelo menos parcial-
mente relacionado a uma maior 
conscientização e padronização das 
estratégias de controle da dor re-
duzindo a quantidade de opióides, 
que foram colocadas em foco com 
o uso de protocolos ERAS. 

Isso provavelmente se traduziu 

em menos prescrições de opioides 
de descarga e uma tendência de 
afastamento de opioides mais 
potentes.

Conclusões 

Uma diminuição significativa nas 
prescrições de opióides na alta 
foi observada após a implemen-
tação dos protocolos ERAS para 
cirurgia aberta e minimamente 
invasiva do câncer urológico. O 
enfoque no controle do uso de 
opioides durante a internação 
foi associado à redução nas pre-
scrições ambulatoriais de opioides 
e a uma mudança significativa dos 
opioides potentes. ◆
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Como muitas coisas na vida, o 
manejo de certas condições médi-
cas frequentemente muda de uma 
terapia para outra ao longo do tem-
po.  Isto parece particularmente 
verdade para certas doenças, como 
a Doença de Peyronie (DP), em 
que um tratamento padrão ouro 
ainda não foi claramente definido. 
Enquanto algumas tendências de 
tratamentos são ainda muito utiliza-
das, outras devem ser deixadas no 
passado. 

A própria doença de Peyronie 
se tornou um tópico notavelmente 
atual, com quase um terço de todos 
as pesquisas publicadas sobre DP 
publicadas nos últimos 5 anos. Em 
relação às terapias, as 3 tendências 
mais proeminentes no tratamento 
de DP nos últimos anos, indiscu-
tivelmente, são o uso da  colagenase 
clostridium histolyticum (CCH), 
dispositivos de tração peniano e 
ondas de choque / terapia restau-
radora. Cada uma dessas tendên-
cias será brevemente revisada em 
relação à sua proeminência, eficá-
cia e sua função futura projetada no 
tratamento da DP.

Desde a aprovação do uso da 
CCH pela FDA, ela tem sido cada 
vez mais usado como terapia de 
primeira linha para o tratamento 
da DP (dados não publicados).1 

Publicações recentes avaliando o 
uso da CCH demonstraram que, 
embora o tratamento de primeira 
linha com CCH foi de 1: 1 com 
cirurgia, após a liberação da FDA, 
em 2017, aumentou para 2:1, apesar 
das taxas semelhantes de diagnósti-
co de DP.2 De forma concomitante, 
o uso de verapamil intralesional 
caiu de 11% em 2007 para <1% em 
2018, com meta-análises sugerindo 
superioridade da CCH sobre ve-
rapamil.3,4 Com poucas exceções, 
as taxas de eficácia relatadas após 
a liberação da FDA demonstraram 
taxas de sucesso semelhantes ou 
ligeiramente melhores em com-
paração com os ensaios clínicos 
randomizados e controlados de 
fase III originais, sugerindo eficácia 
contínua quando usado em cenári-
os clínicos reais por especialistas 
em DP.5–8

Independentemente da eficácia, 
um debate chave com o uso da 
CCH tem sido seu custo, que con-
tribuiu para o desenvolvimento de 
protocolos reduzidos e modificados 
e até mesmo a retirada de mercados 
internacionais selecionados.9 Vários 
estudos de custo-efetividade foram 
reportados com conclusões variáveis   
quanto à superioridade de um tera-
pia em detrimento de outra devido 
em parte às diferenças no rigor 

metodológico.10,11 No entanto, dados 
recentes sugerem que esses debates 
são, em última análise, míopes, 
visto que o tratamento contem-
porâneo do DP é frequentemente 
multifacetado, com várias categori-
as de terapias frequentemente com-
binadas. Especificamente, os dados 
de tendência citados anteriormente 
sugerem que a introdução da CCH 
resultou em > 50% mais homens 
com DP que procuram tratamento, 
em vez da canibalização de outras 
terapias. *** Referência do Sex Med 
Open Access *** Em outras pala-
vras, a introdução da CCH criou 
um novo nicho de tratamento em 
que mais pacientes estão recebendo 
terapia eficaz em comparação com 
antes da CCH. Nesse contexto, 
comparar a cirurgia versus CCH 
para DP seria o mesmo que debat-
er o custo-benefício do docetaxel 
versus cirurgia para homens com 
câncer de próstata.

Uma tendência adicional e de-
bate que vale a pena mencionar 
é o padrão apropriado de admin-
istração da CCH. Estratégias re-
centes e forças de mercado levaram 
urologistas mais gerais e até mes-
mo não urologistas a administrar 
a CCH, o que representa uma 
mudança notável em relação ao 
uso anterior, predominantemente 
entre urologistas de subespeciali-
dade (andrologistas). Os impactos 
de longo prazo dessa mudança na 
segurança do paciente, eficácia e 
restrições de utilização de saúde 
/ seguro são indeterminados. No 
entanto, extrapolar dados de outras 
condições da doença sugeriria que 
uma mudança de tratamento dos 
mais especializados para os menos 
especializados está associada a 
resultados piores, complicações 

agravadas e eventuais restrições ao 
pagador, levando à disponibilidade 
reduzida.

A terapia de tração peniana (TTP) 
é um segundo tópico de tendência 
no campo da DP. Observe também 
meu conflito de interesse específi-
co a esse respeito, visto que estive 
envolvido no desenvolvimento de 
uma nova classe de dispositivo da 
TTP durante meu tempo na Mayo 
Clinic. A tração peniana está sendo 
cada vez mais usada em homens 
com DP como um tratamento 
primário para comprimento e cur-
vatura peniana, bem como uma 
terapia adjuvante em homens sub-
metidos à cirurgia ou a terapia com 
CCH.12-14 Em contraste com outras 
terapias (por exemplo, dispositivos 
a vácuo), a TTP demonstrou mais 
dados robustos e consistentes sobre 
como restaurar ou melhorar o com-
primento do pênis nesta população, 
sem eventos adversos de longo 
prazo. Além disso, com a tecnolo-
gia mais recente, a TTP pode ser 
usado efetivamente em 30 a 60 
minutos diários em comparação 
com uma necessidade histórica 
de 3 a 9 horas, o que melhorou 
muito o uso e expandiu a utilidade 
clínica. Portanto, a TTP está se tor-
nando parte de uma combinação 
de tratamentos recomendados no 
tratamento da DP.

O terceiro tópico de tendência 
notável com DP é com terapias 
restauradoras, incluindo onda de 
choque / onda acústica de baixa 
intensidade, células-tronco e plas-
ma rico em plaquetas. Esses trata-
mentos estão cada vez mais entre as 
terapias mais discutidas para várias 
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condições sexuais, incluindo dis-
função erétil, DP e outras disfunções 
sexuais. Embora esses tratamentos 
tenham demonstrado alguns dados 
preliminares em modelos animais 
e in vitro, nenhum deles passou por 
vias regulatórias padrão para aval-
iar a eficácia clínica e, portanto, são 
ainda consideradas off-label.

De um ponto de vista de ori-
entação médica mais amplo, a 
Associação de Urologia Americana 
(AUA) indicou especificamente 
que a terapia por ondas de cho-
que extracorpórea não deve ser 
usada para a redução da curvatura 
peniana ou do tamanho da placa 
(Declaração 14). Da mesma forma, 
a Sociedade de Medicina Sexual 
Norte Americana (SMSNA) di-
vulgou seu posicionamento sobre 
o papel das terapias regenerativas 
para condições sexuais e concluiu, 
“ondas de choque ou células-tronco 
/ SVF ou plasma rico em plaque-
tas são experimentais e só devem 
ser conduzidas sob protocolos de 
pesquisa em conformidade com a 
aprovação do Conselho de Revisão 
Institucional com pouco ou 

nenhum custo para o paciente” (ên-
fase adicionada; dados não publica-
dos). A declaração prossegue para 
indicar, “o SMSNA não considera 
que seja apropriado ou ético para os 
provedores anunciarem ou fazerem 
afirmações implícitas ou explícitas 
de eficácia para essas terapias en-
quanto se aguardam dados adicion-
ais. Da mesma forma, os pacientes 
que estão considerando serem 
submetidos a essas terapias devem 
ser totalmente informados quanto 
à falta de dados que demonstrem 
a eficácia clinicamente relevante e 
consentir com relação aos benefíci-
os e riscos potenciais. Em resumo, 
no momento atual, o SMSNA não 
defende que as terapias restaurado-
ras sejam oferecidas ou usadas na 
prática clínica de rotina.”

Claramente, e como acontece 
com outras doenças, o manejo da 
DP está mudando frequentemente 
e a introdução de novas terapias 
oferece novos caminhos potenci-
ais para o tratamento. No entanto, 
é importante reconhecer que a 
tendência de qualquer terapia em 
particular não é um passaporte livre 
para a eficácia almejada. Portanto, 
provedores diferenciados devem 
incorporar dados e recomendações 
sociais para desenvolver caminhos 
ideais de atendimento ao paciente 
e identificar quais as terapias são 
verdadeiramente benéficas. ◆

* Dr. Landon Trost é o inventor 
de uma tecnologia de terapia de 
tração peniana em coordenação 
com a Mayo Clinic Ventures. A 
tecnologia foi licenciada pela 
PathRight Medical e é usada 
com o dispositivo de terapia de 
tração peniana RestoreX. 
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O manejo da bexiga neurogênica 
congênita (BNC) deve atingir um 
equilíbrio entre o diagnóstico e a 
terapêutica adequados e oportunos, 
a fim de prevenir danos renais 
significativos e sem afetar negati-
vamente a qualidade de vida dos 

pacientes e de seus cuidadores. O 
desenvolvimento dos exames de 
imagem e da avaliação urodinâmi-
ca (UDN) nos últimos 50 anos for-
neceu um melhor entendimento so-
bre a fisiopatologia e a patogênese 
dessa patologia. Com o advento 
do cateterismo intermitente limpo 
(CIL) e subsequente progresso no 
manejo farmacológico e cirúrgi-
co, houve uma melhora notável 
na preservação da função renal, 
continência e independência para 
pacientes com BNC. No entanto, 
ainda permanecem várias incóg-
nitas na condução da BNC. Neste 
artigo, examinaremos as lacunas de 
conhecimento na BNC devido ao 
disrafismo espinhal (também con-
hecido como mielomeningocele 
e espinha bífida), a etiologia mais 

comum da BNC.
Os testes pré-natais para defeitos 

do tubo neural aberto e os avanços 
na cirurgia fetal permitiram o 
reparo de lesões da medula espin-
hal antes do nascimento. Dados 
iniciais do Estudo   do Manejo da 
Mielomeningocele 2011 (MOMS) 
demonstraram os benefícios do 
reparo (intra útero) na redução da 
herniação do romboencéfalo, na 
redução de shunt para hidrocefali-
as e na melhora da deambulação. 
Por sua vez, não houve redução na 
necessidade de CIL nos primeiros 
30 meses de vida ( 52% entre pré 
natal vs 66% entre reparo pós na-
tal; RR 0.71, 95% CI 0.57, 1.07)1. 
No entanto, o acompanhamento 
urológico recente tem demonstrado 
resultados mais promissores: numa 
idade média de 7.4 anos entre 156 
crianças, o reparo pré natal apa-
rentemente reduziu o uso de CIL  
(62% entre pré natal vs 87% entre 
reparos pós natal; p < 0,001, RR 
0.71, 95% CI 0.58-0.86)2. Além dis-
so, os pais de de pacientes no grupo 

de reparo pré natal relataram meno-
res taxas de uso de anti colinérgicos 
e também relataram que 18 crianças 
(24%) neste mesmo grupo pré natal 
foram capazes de urinar espontan-
eamente, contra apenas 3 crianças 
(4%) no grupo pós natal (p < 0.001, 
RR 5.8, 95% CI 1.8,18.7). 

Embora esses resultados repre-
sentem benefícios subjetivos do fe-
chamento pré-natal, ainda existe o 
potencial para um viés significativo 
sem demonstração desses benefíci-
os na UDN. O acompanhamento 
adicional desta coorte é necessário 
para determinar a durabilidade e 
eficácia do fechamento pré-natal na 
redução da morbidade de CNB.

Além do reparo pré-natal, 
permanecem dúvidas sobre o 
manejo ideal (expectante vs 
proativo) de pacientes com BNC 
no período pós-natal precoce. 
Historicamente, os pacientes com 
BNC eram observados até que 
ocorressem sequelas renais ou 

Lacunas do conhecimento no 
manejo da Bexiga Neurogênica 
Congênita 

Anthony J. 
Schaeffer, MD

Rano Matta, MD

Salt Lake City, Utah

   t  Continua na página 7



AUANEWS Março 2021 7  

Lacunas do conhecimento no 
manejo da Bexiga Neurogênica 
Congênita
t  Continua na página 6

outras complicações, quando en-
tão recebiam derivação urinária. 
O manejo expectante, no qual o 
paciente é seguido com ultrassom 
renal, cintilografias com ácido di-
mercaptossuccínico (DMSA) e cis-
tografia miccional sem avaliação 
urodinâmica de base, evita o uso 
de CIL ou farmacoterapia, desde 
que os pacientes não demonstrem 
alterações em trato urinário supe-
rior adverso ou alterações clínicas. 
O principal benefício dessa abord-
agem é diminuir a carga familiar / 
cuidador com o CIL. 

A abordagem pró ativa envolve 
CIL programado imediatamente 
desde o nascimento, juntamente com 
a avaliação urodinâmica precoce e 
CIL contínuo quando os parâmetros 
são considerados desfavoráveis. O ca-
teterismo precoce desde o nascimen-
to parace proteger os rins.3 A aval-
iação urodinâmica precoce permite 
a estratificação de risco e possibilita  
a intervenção precoce para pacientes 
com parâmetros que possam colocá-
los em risco de disfunção vesical 
progressiva ou disfunção renal.4 Para 
avaliar esta abordagem pró ativa, um 
protocolo prospectivo e interativo de 
melhoria de qualidade foi iniciado 
em 2016, o Urologic Management of 
Preserve Initial Renal Function Protocol 
for Young Children with Spina Bifida 
(UMPIRE)5.  Este estudo acompanha 
uma coorte de recém nascidos com 
espinha bífida em 9 centros nos EUA 
e tem como objetivo demonstrar que 
exames de imagem específicos e pro-
gramados, avaliação urodinâmica 
e outros parâmetros mesurados po-
dem manter a função renal normal.  

Historicamente, uma vez que os 
pacientes se tornam refratários à tera-
pia oral com anti colinérgicos e CIL, 
a única opção era cistoplastia de au-
mento ou derivação urinária. Embora 
normalmente bem sucedida, esta op-
eração esta associada à morbidades 
a longo prazo. Para esta finalidade, 
novos tratamentos farmacológicos 
surgiram para preservar função renal 
e reduzir a incontinência urinária 
na BNC. Além dos antagonistas de 
receptores muscarínicos, a ativação 
dos receptores B3 adrenérgicos é o 
principal método de relaxamento 
vesical em humanos. Mirabegron, o 
único B3 agonista em uso clínico, é 
o único agente aprovado pelo U.S. 

Food and Drug Administration (FDA) 
para bexiga hiperativa não neuro-
gênica em adultos. No entanto, várias 
recentes séries de casos de pacientes 
com BNC recebendo Mirabegron 
mostraram melhoras nos paramêtros 
urodinâmicos (aumento da capaci-
dade vesical, diminuição da pressão 
dterussora de enchimento final, aten-
uação da hiperatividade detrusora) 
e nos efeitos clínicos (incontinência 
urinária resolvida em mais de 70% 
dos pacientes)6,7. Com menos efei-
tos colaterais comparado com anti 
colinérgicos, B3 agonistas justificam 
estudos futuros como terapia adju-
vante ou alternativa em pacientes 
com BNC. Injeção intra detrussora 
de onabotulinumtoxinA tem demon-
strado melhora na complacência e 
capacidade vesical nos estudos urod-
inâmicos em pacientes com BNC8. 
Devido à esta eficácia, a injeção intra 
detrussora de toxina botulínica pode 
retardar ou diminuir as indicações de 
tratamentos reconstrutivos complex-
os em alguns pacientes. Apesar disto, 
ainda restam dúvidas em relação à 
duração de longo prazo e segurança 
em seu uso em BNC. 

As decisões no manejo dos pa-
cientes com BNC são usualmente 
baseadas em testes diagnósticos cria-
dos e validados em pessoas normais. 
Isso pode resultar em imprecisões 
significativas quando aplicadas em 
pessoas com espinha bífida, que 
podem ter diferentes composições 
de massa corporal e frequentemente 
não deambulam. Chu e colabora-
dores  demonstraram que a tradi-
cionais equações para estimar taxa 
de filtração glomerular, particular-
mente as baseadas em creatinina,  
podem resultar numa variabilidade 
substancial e uma superestimativa 
da função renal em crianças com 
espinha bífida.9 Esse fato tem impli-
cações importantes porque os méd-
icos assistentes podem limitar suas 
intervenções e suas mudanças de 
conduta caso a função renal esteja 
superestimada. 

Estes autores recomendam as 
equações baseadas em cistatina 
C devido à sua melhor acurácia. 
Além da função renal, o recente 
trabalho de Dudley e colabora-
dores mostrou variabilidade sig-
nificativa na interpretação da UDN 
entre 14 uro pediatras frente ao 
mesmo traçado urodinâmico.10 Este 
estudo realizado em 7 instituições 
demonstrou que existe uma con-
cordância muito baixa em relação à 
dissinergia do esfíncter detrusor ex-
terno e à hiperatividade detrusora 

neurogênica, e uma concordância 
apenas moderada em relação à 
determinação da pressão final de 
enchimento do detrusor e se a bex-
iga era segura. Este sóbrio trabalho 
sugere a necessidade de melhorar a 
confiabilidade e reprodutibilidade 
dos estudos urodinâmicos, que, por 
sua vez, melhorarão o manejo das 
crianças com espinha bífida.  

Ainda permanecem várias dúvi-
das no manejo da BNC ao longo da 
história natural da doença. Com os 
dados iniciais e de longo prazo de 
coortes multicêntricas prospectivas 
como o MOMS, o National Spina 
Bifida Patient Registry e o UMPIRE, 
juntamente com as melhorias no 
acompanhamento da doença e nos 
testes diagnósticos, podemos re-
latar o progresso no cuidado desses 
pacientes que lhes permitirá viver-
em mais e com melhor qualidade 
de vida. ◆
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Contexto e Evolução da Litotripsia 
com Laser.

Como a doença litiásica urinária 
continua a aumentar nos Estados 
Unidos e em todo o mundo, a ure-
teroscopia (URS) com litotripsia a 
laser (LL) se tornou a modalidade 
mais comumente utilizada para 
o tratamento da litíase. Mais de 
500.000 casos de ureteroscopias por 

cálculo são realizadas anualmente 
nos Estados Unidos, baseadas na 
extrapolação de dados do projeto 
Doenças Urológicas na América 
do Norte. Esse aumento no uso da 
ureteroscopia é em parte devido 
aos avanços tecnológicos, como sis-
temas de laser de alta potência, que 
expandiram amplamente as capaci-
dades e a eficiência da litotripsia a 
laser. Modos adicionais de litotripsia 
a laser, como pulverização (dusting) 
e pipoca (popcornig), agora podem 
ser usados além da tradicional frag-
mentação do cálculo para otimizar 
a velocidade do tratamento e con-
trolar melhor o tamanho dos frag-
mentos gerados. No entanto, esses 

Ureteroscopia com Sistemas de 
Laser de Alta Potência e Possíveis 
complicações renais e ureterais. 
Possíveis Complicações da 
Ureteroscopia com Laser de Alta 
Potência 

   t  Continua na página 8
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modos mais novos de litotripsia a 
laser são comumente aplicados com 
maior potência e requerem maior 
irrigação para manter um campo 
visual limpo. Essas configurações 
de laser e irrigação podem elevar 
substancialmente as temperaturas 
do fluido e as pressões intra-renais, 
respectivamente.

Evidência de complicações de 
temperatura e pressão elevadas

Uma série de estudos in vitro, 
modelos matemáticos e simulações 
de computador mostraram que a 
energia do laser aplicada em alta 
potência pode elevar a temperatura 
do fluido dentro do sistema coletor 
a níveis perigosamente altos. O 
grau de elevação da temperatura 
depende do fornecimento de en-
ergia (potência do laser, tempo 
de ativação e ciclo de trabalho do 
operador) e da capacidade de cal-
or do sistema (volume de fluido 
do cálice/ureter/sistema coletor, 
taxa de irrigação e temperatura de 
irrigação). A lesão térmica tecidu-
al é dependente tanto do grau de 
elevação da temperatura e quanto 
da duração da exposição a temper-
aturas elevadas. Esse conceito, de-
senvolvido por Sapareto e Dewey, é 
descrito como dose térmica e repre-
senta uma medida acumulativa da 
temperatura durante o período de 
tratamento. A lesão celular ocorre 
quando um limite de dose térmica 
de 120-240 minutos equivalentes 
(com base no tipo de tecido) é 
excedido. Portanto, a previsão ad-
equada da lesão térmica do tecido 
requer o cálculo da dose térmica 
e não simplesmente a medição da 
temperatura. Evidências grosseiras 
de lesão tecidual foram demonstra-
das durante estudos de URS LL em 
modelo porcino in vivo em nosso 
laboratório, quando os limites de 
dose térmica foram excedidos.1Em-
bora existam dados limitados em 
humanos, diversos estudos confir-
maram que uma elevação significa-
tiva da temperatura pode ocorrer no 
cálice e ureter durante URS LL.2,3 
Em um estudo que examinou a ati-
vação do laser no ureter, 63% dos 
pacientes experimentaram temper-
aturas superiores a 56°C (exposição 
a 56°C por 1 segundo produzirá 

morte celular).2 Desse grupo de 
pacientes, 37% relataram dor e/
ou hidronefrose na ultrassonogra-
fia renal subsequente, trazendo 
precoupação quanto ao sugimen-
to de estenose ureteral. Embora 
vários fatores possam contribuir 
para o aquecimento excessivo, a 
irrigação insuficiente talvez seja o 
mais importante. No entanto, o que 
constitui irrigação adequada não 
foi claramente definido. Estudos 
de laboratório mostraram que a 
elevação da temperatura pode ser 

bem controlada com irrigação à 
temperatura ambiente fornecida a 
40 ml por minuto para potências 
de laser de 40 W aplicadas continu-
amente por 60 segundos

Altas taxas de irrigação (ver tab-
ela) não só têm sido usadas para 
controlar a temperatura intrarrenal, 
mas também são necessárias com 
técnicas avançadas de laser, que 
produzem nuvens densas de frag-
mentos de cálculo e detritos que 
podem obscurecer o campo visual 
endoscópico. No entanto, o uso de 

uma taxa de irrigação mais elevada 
aumenta a pressão intrarrenal medi-
da durante os estudos em porcos in 
vivo (Fig. 1). Pressões que excedam 
o limite para refluxo pielovenoso 
(30 mm Hg) aumentam o risco 
de lesão tecidual, extravasamento 
de fluido, síndrome da resposta 
inflamatória sistêmica e sepse. 
Foi demonstrado que bainhas de 
acesso ureteral promovem redução 
da pressão intrarrenal. Isso foi 
confirmado em um estudo recente 
em humanos que empregou um 
sensor de pressão com fio durante 
a ureteroscopia.4 No entanto, em 
um outro estudo em humanos que 
também usou sensores de pressão 
com fio, o limite de pressão para 
refluxo pielovenoso foi drastica-
mente excedido em alguns casos, 
mesmo com o uso de bainhas de 
acesso.5 Além disso, em muitas cir-
cunstâncias clínicas, a colocação de 
uma bainha de acesso pode não ser 
possível ou desejável.

Além das possíveis complicações 
discutidas acima, devemos também 
dar uma boa olhada no estado atual 
de recuperação pós-operatória após 
URS LL. Embora a URS LL seja 
comumente realizada em regime 
ambulatorial com pacientes que re-
cebem alta após um procedimento 
cirúrgico típico de 60 minutos, há 
uma desconexão impressionante 
entre a natureza minimamente in-
vasiva percebida da URS LL e a 
severidade da dor pós-operatória, 
altas taxas de retorno a  emergên-
cia no pós-operatória (10% -15%) 
e taxas de readmissão hospitalar 
(5%). Devemos considerar a pos-
sibilidade de que a elevação da 
temperatura e pressão intrarrenal 
durante a URS LL produza lesão 
e inflamação do tecido (como visto 
em estudos porcinos in vivo), o que 
por sua vez pode levar a altas taxas 
de dor pós-operatória, morbidade 
e readmissão. Portanto, uma abor-
dagem para diminuir a morbidade 
e melhorar o curso pós-operatório 
para os pacientes é focar em um 
melhor controle e gerenciamento 
da temperatura e pressão durante a 
URS LL.

Estado atual e direções futuras

A introdução de lasers de alta potên-
cia para litotripsia ocorreu rapid-
amente, sem avaliação publicada 
de riscos térmicos ou de pressão. 
Atualmente, não há orientação da 
indústria, grupos profissionais ou 

Figura 1. Estudo porcino in vivo da pressão piélica renal durante ureteroscopia (ureteroscópio 
LithoVue™) com irrigação aplicada a 0, 8, 15 e 40 ml por minuto com bomba peristáltica. A bainha de 
acesso 13Fr / 15Fr foi posicionada com a ponta no ureter proximal.

Figura 2. Aspecto macroscópico de rins porcinos bivalves demonstrando lesão térmica. Painel esquerdo, 
anéis hiperêmicos internos e externos de lesão de tecido são observados após a ativação do laser de 
holmium in vivo dentro do cálice médio em configurações de 40 W por 60 segundos sem irrigação. O 
arco tracejado indica a margem externa da zona hiperêmica. Painel direito, efeitos no tecido semelhan-
tes, mas menos pronunciados, no cálice, no centro após 60 segundos de ativação do laser a 40 W com 
irrigação de 8 ml por minuto.

Tabela. Relação entre pressão e taxa de irrigação com fibra de laser de 242 µm no canal de 
trabalho do ureteroscópio LithoVue™

Configuração da Irrigação Pressão de Bol-
sa de Irrigação  
(cm H2O)

Taxa de irrigação  
(ml/min)

Bolsa de pressão de 150 mm Hg, 100 cm 
acima da ponta do ureteroscópio

304 40

Bolsa 100 cm acima da ponta do ureter-
oscópio

100 15

Bolsa 60 cm acima da ponta do ureteroscó-
pio

60 8

Ureteroscopia com Sistemas 
de Laser de Alta Potência e 
Possíveis complicações renais e 
ureterais
t  Continua na página 7
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órgãos reguladores sobre a seleção 
de configurações seguras de laser e 
taxas de irrigação. Dados recentes 
de estudos de bancada e suínos in 
vivo demonstram que, em certas 
circunstâncias, as configurações 
clínicas do laser podem induzir el-
evações perigosas de temperatura 
e pressão e lesões patológicas (Fig. 
2). Embora percebamos que esses 

eventos são pouco frequentes clini-
camente, é possível que estejamos 
subestimando sua prevalência. As 
alterações térmicas do tecido po-
dem não ser visualmente aparentes 
no momento da URS LL. Embora 
estudos publicados, em humanos, 
sejam limitados neste ponto, eles 
não são definitivamente tranquiliza-
dores. A investigação adequada 
dos riscos térmicos e de pressão 
é necessária para melhorar e ga-
rantir a segurança e tolerabilidade 
da URS LL. O primeiro passo é 
desenvolver uma consciência clíni-
ca coletiva de que podem ocorrer 
doses térmicas elevadas e pressão 

intrarrenal durante a URS LL. A 
pesquisa é necessária para exam-
inar rigorosamente a extensão da 
lesão e inflamação que resulta de 
insultos relacionados a temperatura 
e a pressão e avaliar as relações 
com os sintomas e complicações 
pós-cirúrgicas. Este trabalho pode 
informar ainda mais sobre o desen-
volvimento de novos sistemas de 
URS LL capazes de monitorar em 
tempo real a temperatura e pressão 
para aumentar a segurança do pa-
ciente sem limitar as capacidades e 
eficiências derivadas dos recentes 
avanços tecnológicos na litotripsia 
a laser. ◆
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Rastogi R, Sheehan MM, Hu 
B et al: Tratamento e resulta-
dos da hipertensão em pa-
cientes adultos internados por 
causas não cardíacas JAMA 
Intern Med 2020; doi:10.1001/
jamainternmed.2020.7501.

Quantas ligações no meio da 
noite recebemos por causa de 
pacientes assintomáticos com au-
mento da pressão arterial (PA)? 
Quantas doses de medicamentos 
indicamos para tratar a ligação em 
vez de tratar o paciente? Com que 
frequência aumentamos a dose de 
um anti-hipertensivo com base 
em uma ligação? Eu estava céti-
co sobre isso décadas atrás como 
interno, e agora finalmente temos 
um estudo adequado. 

Os autores queriam carac-
terizar a resposta do clínico à PA 
no hospital e na alta e comparar 
os resultados de curto e longo 
prazo associados à intensificação 
do tratamento anti-hipertensivo. 
Todos os adultos internados em 
um serviço de atendimento méd-
ico em 2017 foram avaliados para 
inclusão. Pacientes com diagnósti-
co cardiovascular foram excluídos. 
As características demográficas e 
de PA foram usadas para o parea-
mento de propensão. A associação 
entre o tratamento da hipertensão 
aguda e subsequente lesão renal 
aguda em pacientes internados, 
lesão do miocárdio e acidente vas-
cular cerebral foram medidos. Os 
desfechos pós-alta incluíram AVC 
e infarto do miocárdio em 30 dias e 
controle da PA em até 1 ano. 

Entre 22.834 adultos hospital-
izados por diagnósticos não cardi-
ovasculares, 17.821 (78%) tiveram 
pelo menos 1 pico hipertensivo 
registrado durante a admissão. 

Destes pacientes, 5.904 (33,1%) 
foram tratados. Um total de 8.692 
de 106.097 casos (8,2%) de PA sis-
tólica hipertensiva foram tratados. 
Destes, 5.747 (66%) foram trata-
dos com medicamentos via oral. 
Em uma amostra de propensão 
compatível controlando as carac-
terísticas do paciente e da PA, os 
pacientes tratados tiveram taxas 
mais altas de lesão renal aguda 
subsequente (466 de 4520 [10,3%] 
x 357 de 4520 [7,9%]; p <0,001) 
e lesão miocárdica (53 de 4520 
[1,2%] x 26 de 4520 [0,6%]; p = 
0,003). Não houve intervalo de 
PA em que os pacientes tratados 
tiveram melhores resultados do 
que os pacientes não tratados. Um 
total de 1645 de 17821 pacientes 
(9%) com hipertensão receberam 
alta com um regime anti-hiperten-
sivo intensificado. A intensificação 
da medicação na alta não foi asso-
ciada a melhor controle da PA no 
ano seguinte. 

Os autores concluem que, neste 
estudo de coorte, a hipertensão 
foi comum entre pacientes inter-
nados, mas a intensificação do 
tratamento anti-hipertensivo não. 
A intensificação da terapia sem 
sinais de danos aos órgãos-alvo foi 
associada a piores resultados.

Rapp DE, Tuong M, Zillioux J 
et al: Publicação de estudos positi-
vos na literatura urológica. Urology 
2020 dez; 146: 90-95. 

Os ensaios clínicos negativos 
são de vital importância para ser-
em publicados por todas as razões 
óbvias, incluindo a prevenção da 
duplicação desnecessária de esfor-
ços e viés em relação a pequenos 
estudos positivos que podem ter 
sido negativos se adequadamente 
analisados. Estamos progredindo 
contra esse viés? O objetivo do 
autor foi avaliar as taxas de pub-
licações positivas na literatura 
urológica, comparando os anos de 
2012 e 2017.

Todos os estudos foram pub-
licados nos periódicos: The 
Journal of Urology, Neurourology and 
Urodynamics, Urologic Oncology, 
Journal of Endourology and Urology 
em 2012 e 2017, foram revisados.  

O resultado primário do estudo 
foi a proporção de estudos posi-
tivos. Características adicionais 
do artigo, incluindo citações as-
sociadas e foco em subespeciali-
dade, foram registradas e análises 
estatísticas foram usadas para 
avaliar as diferenças nas taxas de 
publicação negativa com base 
nessas variáveis. 

Um total de 1796 artigos que 
atenderam aos critérios de in-
clusão foram analisados. A pro-
porção geral de estudos positivos 
diminuiu na comparação de 2012 
e 2017 (90% a 86%, p = 0,01). 
Uma diminuição estatisticamente 
significativa foi observada em 
2 de 5 periódicos: Neurourology 
and Urodynamics (97% a 87%, p = 
0,01) e Journal of Endourology (93% 
a 83%, p <0,01). Não houve dif-
erenças significativas nas citações 
associadas para estudos positivos 
versus negativos em qualquer ano. 
A regressão logística com foco no 
ano e no periódico revelou que os 
estudos publicados em 2017 e no 
periódico Urology tinham maior 
probabilidade de serem negativos. 

Os autores concluem que a 
grande maioria dos estudos na 
literatura urológica são positivos, 
com apenas um pequeno au-
mento na publicação de estudos 
negativos comparando 2012 
versus 2017. Esforços contínuos 
são necessários para identificar 
o viés de publicação e promover 
a disseminação de resultados de 
pesquisa negativos.

Whitley JA, Holt SK, Nelson 
D et al: Diferenças de gênero na 
autoria em urologia: uma revisão 
de cinco anos de publicações em 
cinco periódicos de alto impac-
to. Urology 2020; doi: 10.1016 / 
j.urology.2020.07.080. 

Passando do conteúdo para 
gênero, os artigos na literatura 
urológica atual refletem

proporções de gênero entre 
residentes e equipe formada em 
urologia? Os autores desejavam 
descrever as proporções de man-
uscritos escritos por mulheres em 
5 periódicos de urologia ampla-
mente disponíveis e de alto fator 

de impacto, e compará-los com a 
proporção de mulheres em urolo-
gia. Cerca de 9% dos urologistas e 
25% dos residentes de urologia são 
mulheres. Eles fizeram a hipótese 
de que as mulheres constituíam 
menos de 25% dos primeiros au-
tores e menos de 10% dos últimos 
autores.

Eles pesquisaram manuscritos 
originais revisados   por pares no 
The Journal of Urology, Journal of 
Pediatric Urology, Neurourology and 
Urodynamics, Urology and Urologic 
Oncology de janeiro de 2014 a jun-
ho de 2019. A identidade de gêne-
ro do primeiro e último autor foi 
registrada. As proporções obser-
vadas e previstas, e as tendências 
temporais foram comparadas. De 
8653 artigos de múltiplos autores, 
2275 (26,3%) tiveram mulheres 
como primeiros autores, parale-
lamente à proporção atual de 
mulheres residentes. As mulheres 
foram últimas autoras em 1.255 
(14,5%) artigos; isso era maior 
do que a proporção atual de 
mulheres urologistas na prática  
(p < 0,0001) para todos os periód-
icos, exceto Neurourology and 
Urodynamics (p = 0,59). Apenas 
527 (6,1%) dos artigos com múl-
tiplos autores tinham primeiro e 
últimos autores do sexo feminino, 
enquanto 5640 (65,3%) dos artigos 
tinham primeiro e último autores 
do sexo masculino. Houve uma  
maior probabilidade do primeiro 
autor ser mulher quando o últi-
mo  autor era mulher (OR 2,34, 
IC 95% 2,06–2,65); a maioria dos 
primeiros e últimos manuscritos 
de autoria feminina foram publica-
dos em periódicos de subespecial-
idade e nos que utilizam revisão 
duplo-cega.

Os autores concluem que a 
proporção de manuscritos com 
primeira e última autoria femini-
na é significativamente maior do 
que a proporção de mulheres em 
urologia e pode refletir na escolha 
de subespecialidades diferenciais 
e oportunidades de mentoria para 
mulheres. ◆
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Tradução: Dr. Felipe de Almeida  
e Paula

Um homem de 82 anos, cauca-
siano, com histórico de câncer de 
próstata, foi submetido em 2007 à 
prostatectomia radical laparoscópi-
ca assistida por robô, com resulta-
do da patologia cirúrgica sendo 
Gleason grupo 3 (T1c, N0, M0) e 
posteriormente tratado com ra-
diação de resgate em 2009 devido à 
recorrência do antígeno prostático 
específico (PSA), tendo avaliação 

para metástases negativa. O pa-
ciente perdeu o seguimento e foi 
encaminhado para nossa instituição 
com PSA de 6,62. Realizou-se uma 
tomografia por emissão de pósitrons 
(PET)/tomografia computadoriza-
da (TC) de Axumin (Fluciclovina 
F-18), que demonstrou captação fo-
cal de marcador na região do leito 
da prostatectomia à esquerda pos-
teriormente, observada na região 
de clipes cirúrgicos, altamente 
suspeita de doença maligna recidi-
vada. Uma imagem de ressonância 
magnética (RM) da pelve foi então 
realizada, demonstrando um sinal 
mal definido, de 2,4cm x 1,1cm, 
de espessamento e realce do tecido 
mole, parecendo ser remanescente 
da vesícula seminal esquerda (figu-
ra 1). A biópsia percutânea guiada 
por TC foi considerada um desafio 
devido à sua localização, adjacente 
ao leito da prostatectomia na parte 
interna da pelve. O paciente con-
cordou em prosseguir com uma 
biópsia transperineal utilizando res-
sonância magnética/ultrassom (US) 
para obter um diagnóstico tecidual 
da área suspeita.

A análise das imagens da res-
sonância magnética de pelve foi 
realizada utilizando o sistema 
DynaCAD®. Os sistemas de 
fusão RNM/US precisam de um 
ponto central de referência para 
alinhar os 2 conjuntos de dados 

3D, que normalmente é a próstata. 
Dividimos a região da próstata us-
ando o esfíncter urinário externo, 
o osso púbico como segundo pon-
to de referência e a lesão suspeita 
da ressonância magnética como 
alvo (figura 2). Isso foi feito com 
o novo sistema Philips UroNav 4.0, 
que pode ser aplicado para realizar 
biópsias de próstata e ablações 
focais.

Uma lesão hipoecóica no lei-
to da prostatectomia, posterior à 
esquerda, circundada por clipes 
hiperecogênicos, foi visualizada 
por meio de ultrassom transretal ao 
vivo, então co-localizada por im-
agem de fusão. Essa lesão hipoecói-
ca se correlacionou bem com a 
análise da RM. Várias amostras 
foram obtidas desta lesão (figura 
3). A imagem ultrassonográfica foi 
particularmente útil para visualizar 
o trajeto da agulha através da rigi-
dez da lesão, o que não teria sido 
observado durante uma biópsia 
guiada por TC.

A patologia evidenciou um ade-
nocarcinoma de próstata Gleason 7 
(4+3), envolvendo extensivamente 
o tecido fibromuscular e adiposo. 
Grande invasão perineural foi de-
tectada, com tumor permeando ao 
redor das células ganglionares. O 
paciente iniciou um esquema de 
6 meses de agonista do hormônio 
liberador do hormônio luteinizante 
com radiação, uma vez que o cam-
po de tratamento anterior não con-
templava a localização da área de 
recorrência.

Até onde sabemos, este é o 
primeiro uso da tecnologia de fusão 
RNM/US para diagnosticar a re-
cidiva do câncer de próstata no lei-
to pós-prostatectomia. Embora essa 

tecnologia tenha sido projetada ini-
cialmente para melhor direcionar o 
diagnóstico do câncer de próstata 
clinicamente significativo dentro 
da glândula prostática, utilizamos 
regiões fixas confiáveis como mar-
cos para localizar a região de inter-
esse em 3D. Lesões suspeitas de re-
cidiva do câncer de próstata após a 
prostatectomia radical são normal-
mente biopsiadas percutaneamente 
usando orientação da TC, que 
tem como objetivo a confirmação 
histológica e análises moleculares 
para planejamento de tratamento.1 
A taxa de sucesso geral para ob-
tenção de diagnóstico histológico 
do câncer de próstata a partir de 
biópsias ósseas guiadas por TC é 
de 69% a 77%, mas pode diminuir 
para 42% para lesões que são £8,8 
cm3 de tamanho, como a nossa.1,2 
Uma massa de tecido mole e móvel 
também é tecnicamente mais desa-
fiadora para a biópsia do que uma 
lesão óssea fixa. Obtivemos o diag-
nóstico tecidual através do períneo 
com a mesma esterilidade de uma 
biópsia guiada por TC, porém sem 
o uso de radiação ionizante. A tec-
nologia de fusão RNM/US possui 
um potencial significativo e con-
tinuará a ser empregada em novas 
aplicações no futuro. ◆

1. Holmes MG, Foss E, Joseph G et al: 
CT-guided bone biopsies in metastatic 
castration-resistant prostate cancer: factors 
predictive of maximum tumor yield. J Vasc 
Interv Radiol 2017; 28: P1073.

2. McKay RR, Zukotynski KA, Werner L et 
al: Imaging, procedural and clinical varia-
bles associated with tumor yield on bone 
biopsy in metastatic castration-resistant 
prostate cancer. Prostate Cancer Prostatic 
Dis 2014; 17: 325.

Recorrência pós-prostatectomia 
diagnosticada utilizando biópsia 
transperineal de fusão por 
ressonância magnética/ultrassom

RADIOLOGIA   Sessão de

Ardeshir R. 
Rastinehad, DO

Joshua S. Jue, MD

New York, New York

Figura 1. Ressonância magnética com corte ax-
ial ponderado em T2, e PET/TC Fluciclovina F-18 
(Axumin) de uma massa suspeita, mal definida, 
de tecido mole que parece ser um remanescente 
de vesícula seminal esquerda no leito posterior à 
esquerda de uma prostatectomia.

Figura 3. Biópsia com agulha grossa (core) de lesão hipoecóica utilizando tecnologia de fusão RNM/US.

Figura 2. Representação do Uronav para o 
esfíncter urinário (vermelho), lesão (verde), 
bexiga (amarelo), reto (laranja) e ramo púbico 
esquerdo (turquesa).



12 Março 2021 AUANEWS

Tradução: Dr. Felipe Placco Araujo 
Glina

O processo de seleção para a 
residência em 2020-2021 foi sig-
nificativamente afetado pela pan-
demia COVID-19. Como ficou 
claro que viagens e reuniões pres-
enciais eram restritas, a comuni-
dade de residência em urologia re-
estruturou o processo de aplicação. 
Estudantes de medicina que se in-
screveram para urologia relataram 
preocupações sobre a diminuição 
da exposição à urologia, dificul-
dade de aprender sobre diferentes 
programas e menos oportunidades 
de obter cartas de recomendação.1

Como resultado das limitações 
impostas pela pandemia, houve 
adaptações significativas no proces-
so de seleção. Isso inclui estágios 
virtuais, visitas ao serviço virtuais, 
maior presença na mídia social, pa-
dronização do convite para entre-
vista, formato de entrevista virtual, 
redução da exigência de carta de 
recomendação e adiamento da data 
da escolha dos serviços.

Estágios externos geralmente 
desempenham um papel impor-
tante na educação urológica. Eles 
fornecem uma plataforma para 
que os alunos aprendam conhec-
imentos básicos, fortaleçam seus 
pedidos de residência e avaliem seu 
grau de “adequação” ao programa. 
Para 2020-2021, de acordo com a 
Coalizão pela Responsabilidade do 
Médico, a Sociedade Acadêmica 
de Urologia (Society of Academic 
Urologists - SAU) recomendou o 
adiamento das rotações externas 
presenciais, exceto para estudantes 
de medicina que não tinham um 
programa de urologia em sua insti-
tuição de origem. Devido à falta de 
rotações externas, o SAU reduziu 
o número necessário de cartas de 
recomendação para 2, em vez das 
tradicionais 3 ou 4.

Com a orientação do SAU, os 

programas de urologia viram uma 
oportunidade de desenvolver está-
gios virtuais que poderiam atender 
a muitos dos mesmos objetivos 
das rotações tradicionais. O SAU 
formou um comitê de urologistas 
acadêmicos para desenvolver um 
currículo padronizado. Havia 17 
estágios virtuais listados no site 
do SAU, com outros 8 listados no 
site da UroResidency e vários out-
ros promovidos nas redes sociais. 
Tratava-se de estágio de 2 a 4 se-
manas, variando de compromissos 
de meio período a período integral. 
Muitos foram credenciados por 
suas instituições e foram listados 
nos curriculos dos alunos. Eles con-
sistiam principalmente de sessões 
didáticas em pequenos grupos e 
aprendizagem autodirigida. Vários 
programas também incorporaram 
o treinamento de habilidades técni-
cas e permitiram que os alunos se 
envolvessem em cuidados cirúrgi-
cos e/ou clínicos por meio de vid-
eoconferências. Outros programas 
adicionaram pesquisa e módulos 
online. Muitas apresentações de 
grandes visitas, projetos de grupo e 
textos reflexivos.

Embora esses estágios virtuais 
tivessem a limitação óbvias, de falta 
de treinamento cirúrgico prático, 
eles foram capazes de alcançar 
muitos dos outros objetivos dos es-
tágios tradicionais. Mais importante 
ainda, as sessões didáticas e clínicas 
virtuais foram capazes de transmitir 
conhecimentos urológicos funda-
mentais para a preparação para a 
residência. Além disso, os estágios 
virtuais deram aos alunos a opor-
tunidade de demonstrar suas hab-
ilidades por meio de apresentações 
e outros resultados, fornecendo 
uma plataforma para os programas 
avaliarem os alunos de maneira 
semelhante à rotação tradicional. 
Por meio de uma variedade de ses-
sões interativas que apresentaram 
os professores e residentes de cada 
departamento, os alunos foram 
expostos à cultura do programa. 
A natureza interativa permitiu que 
essas rotações servissem como 
“testes” para alunos e programas 
para avaliar sua compatibilidade e 
adequação para uma possível cor-
respondência ao programa para a 
escolha. Os alunos também tiveram 
a oportunidade de receber cartas 
de recomendação de muitos desses 

estágios que poderiam fortalecer 
seus curirculos para o processo de 
seleção que foi amplamente padro-
nizado pelo comitê SAU.

Os estágios virtuais têm a van-
tagem de eliminar os vieses re-
gionais e financeiros existentes no 
sistema atual. Os estágios tradicio-
nais impõem um fardo financeiro 
significativo aos estudantes de 
medicina, que já estão sobrecarre-
gados com o débito educacional, 
bem como as demais despesas do 
processo de seleção de residên-
cia. Os estágios virtuais oferecem 
uma alternativa para tornar esse 
processo mais acessível e menos 
tendencioso.

Enquanto os estágios virtuais 
eram oferecidos por uma minoria 
de programas, muitas organizações 
realizavam sessões virtuais para 
mostrar seu programa e conhecer 
os estudantes de medicina por 
meio de prefeituras, casas abertas, 
etc. (veja a figura). Os sites SAU e 
UroResidency listaram um total de 
105 programas que ofereciam esses 
eventos virtuais, e provavelmente 
havia mais programas que não 
foram listados. Alguns encontros 
tiveram mais o formato de palestra 
que expôs a estrutura do departa-
mento de urologia e a estrutura 
da residência. Algumas reuniões 
foram mais casuais, com sessões 
abertas de perguntas e respostas e / 
ou happy hours apenas com os res-
identes. O Zoom tem uma função 
de pausa que divide os participantes 
de uma grande reunião em muitas 
pequenas sessões; essas pequenas 
sessões podem ser cronometradas 
e, em seguida, revertidas para o 

grupo grande para então dividir 
em pequenos grupos diferentes 
novamente.

A mídia social e, especialmente, 
o Twitter se tornaram muito co-
muns este ano, tanto para os pro-
gramas de urologia quanto para 
os candidatos. O mundo da uro-
logia do Twitter anteriormente era 
mais pesquisador e clinicamente 
inclinado. Este ano, muitos progra-
mas criaram contas específicas de 
residência no Twitter e Instagram 
para oferecer uma visão mais próx-
ima dos residentes e dos programas 
de residência, bem como postar 
fotos de residentes, participantes e 
funcionários. As biografias dos resi-
dentes foram mais prevalentes este 
ano. Anúncios foram feitos online 
publicamente. Uma série de contas 
do Twitter foram criadas para ajudar 
a compilar recursos de aplicativos e 
oportunidades de orientação para 
alunos e programas, notavelmente 
@UroResidency, @UrologyList, @
Uro_Stream e @Uro_Res.

O processo de convite para 
entrevista é uma parte potencial-
mente duradoura da reestruturação 
deste ciclo. Nos anos anteriores, os 
convites eram dados em uma pro-
gramação aleatória. Os candidatos 
esperaram por um e-mail dos pro-
gramas e tiveram que responder em 
minutos para garantir uma vaga. 
Enquanto em outros programas 
lançavam convites para entrevis-
tas, os alunos sofriam para mudar 
suas programações de entrevistas 
constantemente. No ano passado, 
todos os convites foram enviados 

Seleção da Residência de Urologia 
durante a Pademia do COVID-19 

Ezra Margolin, MDChristine Liaw, MD

New York, New York

Figura. Programas com open houses virtuais e subinternships virtuais
Azul - visitas ao serviço virtuais
Vermelho - estágios virtuais

t  Continua na página 13
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na sexta-feira, 6 de novembro. Os 
alunos tiveram o fim de semana 
para decidir quais entrevistas acei-
tar, tendo que enviar até a segun-
da-feira, 9 de novembro. Esse ciclo 

único de convites para entrevistas 
pode ser um método a ser guarda-
do para futuros ciclos de inscrição. 
As datas das entrevistas foram 
ligeiramente atrasadas, variando 
de novembro a janeiro. A data da 
escolha foi ligeiramente adiada de 
meados de janeiro até o início de 
fevereiro.

As entrevistas também foram 
recomendadas para serem todas 
virtuais pelo SAU. Tradicionalmente, 

os candidatos à urologia encontra-
vam-se com várias pessoas no de-
partamento, separadas em pequenos 
grupos (1 a 3 pessoas). Isso se traduziu 
prontamente em entrevistas virtuais.

O ciclo de aplicação de corre-
spondência de urologia para 2020-
2021 foi significativamente afetado pela 
pandemia, com uma transição para 
aprendizagem virtual, comunicação 
e interação. Embora não esteja claro 
quais dessas mudanças perdurarão 

nos próximos anos, essas modificações 
oferecem oportunidades de mudança 
permanente para agilizar o processo de 
inscrição. O dia da escolha foi em 1º de 
fevereiro. Parabéns a todos; bem-vindo 
ao mundo da urologia! ◆

1. Hanson KA, Borofsky MS, Hampson LA 
et al: Capturing the perspective of pro-
spective urology applicants: impacts of 
COVID-19 on medical education. Urology 
2020; 146: 36. 
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Stephen Mark, 
MBChB, FRACS
Christchurch, New 
Zealand

Tradução: Dr. Filemon Silva Casafus

Conforme as consequências mun-
diais da COVID se aproximam 
do primeiro aniversário, 2021 
parece trazer mais interrupções 
e o desconhecido. Recordo as 
dificuldades que nosso Conselho 
teve na decisão de cancelar a 
Reunião Científica Anual (RCA) da 
Sociedade Urológica da Austrália 
e Nova Zelândia (SUANZ) de 
Sydney 2020. Esta decisão foi jus-
tificada, uma vez que agora não 
existem encontros científicos in-
ternacionais presenciais e podem 
nunca ser frequentados da mesma 
forma. Estamos observando a se-
gunda onda de COVID abalados 
e esperamos que a produção e o 
lançamento do programa de vac-
inação tragam alívio em breve. É 
um momento em que precisamos 
mostrar gentileza e colaboração e 
compartilhar recursos e aprendiza-
do para ajudar todos a superar.

A Austrália e a Nova Zelândia 
buscaram uma estratégia de elimi-
nação ao lidar com a COVID que 
foi notavelmente bem-sucedida 
na prevenção de casos, além de 
manter os negócios locais como 
de costume. No entanto, essa 
estratégia nos manteve isolados 

internacionalmente, o que provav-
elmente continuará até que a imu-
nidade global de rebanho contra a 
COVID seja obtida.

A SUANZ optou por apertar 
o “botão de pausa” em eventos 
presenciais e revisar opções para 
educação virtual dos membros. 
Houve uma explosão de material 
educacional on-line, embora recon-
heçamos que o valor do nossa 
RCA são as memórias criadas por 
interações pessoais e observações 
diretas. As reuniões virtuais têm 
se esforçado para oferecer esse en-
volvimento. Precisamos continuar 
e fornecer conteúdo educacional 
localmente relevante, além de ser 
um veículo para nossos membros 
e estagiários apresentarem suas 
pesquisas. Tínhamos programado 
nosso RCA de 2021 para março e 
a reunião da Associação Asiática 
de Urologia (AAU) para agos-
to em Sydney, junto com uma 
miríade de reuniões seccionais e de 
treinamento.

O Royal Australian College 
of Surgeons (RACS) optou por 
realizar seu Congresso Científico 
Anual (CCA) de 10 a 14 de maio 
como uma reunião virtual e conv-
idou todas as disciplinas cirúrgicas 
a se juntarem. Esta reunião é sedi-
ada em Melbourne e será realizado 
presencialmente se possível, embo-
ra seja configurada como um form-
ato virtual. A SUANZ escolheu 
integrar nosso RCA no Congresso 
Científico do RACS para celebrar 
a primeira reunião do Colégio 
Australiano de Cirurgiões da qual 

todas as disciplinas cirúrgicas es-
tarão presentes. O professor Henry 
Woo, como organizador urológico, 
desenvolveu um programa mescla-
do com palestrantes internacionais, 
sessões multidisciplinares, o melhor 
do talento local e nossas valiosas 
apresentações de trainees: os prêmi-
os Keith Kirkland e Villis Marshall. 
Há um forte foco na equidade e 
relevância local (https://www.sur-
geons.org/en/conferences-events/
annual-scientific-congress).

O Sr. David Winkle assumiu o 
cargo de Presidente eleito da AAU 
e a SUANZ estava planejando 
apresentar Sydney no Congresso 

em agosto deste ano. A lider-
ança da AAU, sob a orientação 
de Allen Chui, Secretário-Geral, 
optou por adiar este evento e 
realizar uma reunião virtual 
combinada. O evento terá dados 
científicos de todas as 4 regiões 
principais da AAU, usará um 
Organizador Central Profissional 
de Congressos (OCPC) e cobrirá 
uma ampla pegada urológica. 
A SUANZ, com David Winkle, 
abrirá este evento a ser realizado 
de 19 a 21 de agosto. O proposto 
Congresso AAU de Sydney está 
planejado para 2022. ◆

Planos de Reunião Científica 
Colaborativa da Sociedade 
Urológica da Austrália e Nova 
Zelândia para 2021 
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Tradução: Dr. Flávio Lobo Heldwein

A ressonância nuclear magnética 
(RNM) pré-biópsia é negativa em 
20% a 40% dos pacientes com 
antígeno específico da próstata 
(PSA) elevado e suspeito de câncer 
de próstata (CaP) .1,2 As diretrizes da 
Associação Europeia de Urologia 
(EAU) recomendam que a biópsia 
da próstata seja discutida com o pa-
ciente em caso de ressonância mag-
nética negativa e baixa suspeição 
clínica de CaP.3 A ressonância 
magnética tem sido sugerida como 
um “teste de triagem” antes da in-
dicação de biópsia diminuindo o 
número de biópsias desnecessárias, 
bem como as taxas de sobrediag-
nóstico e de supratratamento de 
CaP clinicamente não-significativos 
(CaP-nãocs). A ressonância mag-
nética demonstrou ter um valor 
preditivo negativo entre 85% e 95% 

para CaP. Além dos resultados de 
ressonância magnética, outros fa-
tores clínicos (tais como: volume 
prostático, idade, índice de massa 
corporal [IMC], história familiar de 
CaP, estágio T) e fatores biológicos 
(tais como: cinética do PSA, den-
sidade do PSA [PSAd]) quando 
estudados junto à ressonância mag-
nética negativa, podem aumentar a 
acurácia diagnóstica da ressonância 
magnética, reduzindo o risco de fal-
so-negativos. A validação do valor 
preditivo negativo da ressonância 
magnética e outros fatores pode 
ser realizada pela correlação do 
resultado da ressonância magnéti-
ca com os padrões de referência 
histopatológicos, como biópsias 
de próstata por template ou es-
pécimes de prostatectomia radical.1 
Também pode ser avaliado por 
avaliação longitudinal da incidên-
cia clinicamente significativa de 
CaP ao longo do tempo.

Neste estudo, observamos o que 
teria acontecido se, no caso de uma 
ressonância magnética negativa em 
uma população virgem para bióp-
sia, tivéssemos omitido a biópsia. 
Qual teria sido a incidência cu-
mulativa de CaP clinicamente sig-
nificativo após o acompanhamento 
de longo prazo?

Conduzimos em um único 

centro, um estudo de coorte retro-
spectivo de pacientes consecutivos 
com câncer e sem biópsia encamin-
hados com PSA ou exame retal 
digital (EDR) com suspeita de CaP 
que foram submetidos a séries de 
biópsia após ressonância magnéti-
ca pré-biópsia de janeiro de 2007 
a dezembro de 2017 (ver figura). 
O câncer clinicamente significati-
vo foi definido com 2 definições. 
A definição 1 (CaPcs-1) consistia 
no grupo de grau 1 associado a 
critérios de extensão do tumor 
(comprimento máximo do câncer> 
5 mm ou ≥3 biópsias sistemáticas 

positivas), além do grupo com grau 
≥2, enquanto a definição 2 (CaPcs 
–2) consistia no grupo com grau ≥2 
e qualquer extensão do tumor. A 
definição de CaPcs de alto risco foi 
grupo com grau ≥3.

Figura 1 Fluxograma de inclusão 
e exclusão de pacientes.

Um total de 503 pacientes com 
ressonância magnética negativa fo-
ram incluídos. A biópsia inicial foi 
positiva para CaP em 31%. Foi pos-
itivo para CaPcs-1 em 9% (45 pa-
cientes, 95% CI 6%-11%), CaPcs-2 
em 6% (29, 95% CI 4%-8%), câncer 
de alto grau em 1,6% ( 8, IC 95% 
0,5% ± 2,7%) e CaP-nãocs em 22% 
(111, IC 95% 19% ± 26%).

De 503 pacientes, 415 perman-
eceram sem tratamento após a 
primeira biópsia (pacientes em 
vigilância ativa e pacientes sem 
câncer). Após um acompanhamen-
to médio de 4 anos (IQR 1,6 ± 7,1, 
intervalo 1 ± 10), 31% (130/415, IC 
95%, 27 ± 36) desses 415 pacientes 
não tratados foram submetidos a 
pelo menos uma segunda ressonân-
cia magnética devido ao aumento 
do PSA. Em um acompanhamento 
médio de 30 meses, 24% (98/415, 
CI 95%, 20 - 28) foram submeti-
dos a pelo menos uma segunda 
biópsia, que foi positiva para 
CaPcs-1 em 5% (21, 95% CI 3–7), 
CaPcs-2 em 2% (7, 95% CI 1–3) 
e CaP-nãocs em 8% (33, 95% CI 
5–11). Entre os casos significativos 
de CaP diagnosticados durante o 

PSA elevado e ressonância 
magnética normal: a biópsia pode 
ser omitida? 

Arnauld Villers, MD, 
PhD

Jonathan Olivier, 
MD

Lille, France

Tabela 1. Análises univariadas e multivariadas de fatores preditivos para câncer de próstata clinicamente significativo.

No.*

Univariate Analyses Multivariate Analyses

OR 
(95% CI)

p Value OR 
(95% CI)

p Value

Age (yrs) 459 0.99 (0.95-1.04) 0.71

BMI (kg/cm²): 369

Overall 0.95 (0.87-1.04) 0.27

≥30 0.79 (0.32-1.96) 0.61

PCa family history 406 2.38 (1.10-6.16) 0.028 2.31 (1.03-5.21) 0.043

PSA (ng/ml) 457 1.03 (0.97-1.09) 0.4

Prostate vol (ml) 459 0.99 (0.97-1.01) 0.072

cT stage (≥cT2a) 457 3.32 (1.69-6.53) <0.001 2.43 (1.12-5.26) 0.025

PSA doubling time (mos) 297 1.02 (0.98-1.06)† 0.29

PSA velocity (ng/ml/yr) 297 1.00 (0.9-1.06) 0.87

PSA density (ng/ml/ml): 445

Overall 1.06 (1.03-1.09)‡ <0.001 1.06 (1.03-1.10)‡ <0.001

≥0.15 2.43 (1.19-4.21) 0.012

≥0.14 3.14 (1.64-6.00) <0.001

≥0.10 3.2 (1.39-7.34) 0.006

Os valores em negrito indicam significância estatística.
*Os dados não estavam disponíveis para todos os pacientes (dados ausentes ou apenas 1 resultado de PSA pré-biópsia).
†OR (razão de possibilidades – odds ratio) calculado para aumento de 10 unidades.
‡OR calculado para aumento de 0,01 unidade.

Figura. Fluxograma de inclusão e exclusão de pacientes. GG, grupo de grau. SB, biópsia sistemática.

t  Continua na página 15
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Uma forte rede de relacionamen-
to (network) profissional pode 
ter um grande impacto na longev-
idade e sucesso da carreira e em 
novas oportunidades de negócios. 
Embora o networking profissional 
muitas vezes possa ser associado à 
procura de emprego, seus benefíci-
os são numerosos e incluem troca 
de informações, sugestões e ori-
entações valiosas e até amizades 
duradouras. Com uma rede forte 
você tem, ao seu alcance, recur-
sos confiáveis   e orientação para o 
crescimento profissional.

Estas são algumas dicas 

sobre como construir seu network 
profissional:
• Identificar pessoas com 

os mesmos interesses: 
é fácil conectar-se com as 
pessoas quando você tem 
uma paixão ou objetivo em 
comum.

• Aproveite as conexões 
de sua rede: conforme você 
constrói sua rede, aproveite 
os contatos já formados para 
expandi-la.

• Ajude os colegas de sua 
rede de relacionamento: 
quando você pode oferecer 
conselhos ou orientação para 
ajudar as pessoas a aprender-
em algo novo ou resolverem 
um problema sem esperar 
nada em troca, é mais prováv-
el que elas retribuam o favor.

• Aproveite os eventos de 
networking: quer sejam 
presenciais ou virtuais, os 
eventos de networking são uma 
maneira fácil de conhecer no-
vas pessoas e colaborar para 

começar a construir uma rede.
• Acompanhe as pessoas 

que você encontrar: após 
um evento de networking, en-
vie uma mensagem personal-
izada para solidificar sua nova 
conexão.

• Faça disso uma parceria 
“ganha / ganha”: é impor-
tante, ao construir sua rede, 
garantir que ambas as partes 
sintam que estão ganhando 
algo e que não estão sendo 
apenas usadas para que outros 
ganhem.

•  Socializese: junte-se a con-
versas que acontecem nas re-
des sociais para construir seu 
network e presença online.

Sabemos o quão importante é 
construir uma rede de relaciona-
mentos. Por isso, a AUA tem uma 
variedade de oportunidades para 
ajudar nossos membros a construir 
a sua.

Aqui estão algumas maneiras 
pelas quais a AUA pode ajudar:
• Participar da Reunião 

Anual da AUA: a Reunião 
Anual da AUA é um dos maio-
res encontros de urologistas 
do mundo e a oportunidade 
perfeita para interagir com 
pessoas de todo o globo. Saiba 
mais sobre oportunidades em 
AUA2021.org.

• Participar de comunidades: 

a AUA tem muitas comunida-
des online para seus membros 
com base em suas carreiras; 
isso inclui a Practice Managers’ 
Network e o Young Urologists 
Committee, onde você pode 
participar de discussões e 
conectar-se sobre pontos em 
comum; explore nossas comu-
nidades em community.auanet.
org.

• Voluntário junto à AUA: 
todos os anos, a AUA envia 
uma convocação de voluntá-
rios para os seus vários comi-
tês e conselhos; voluntarie-se 
para se juntar a um comitê 
ou conselho no qual você está 
interessado para conhecer 
pessoas com interesses seme-
lhantes; navegue por nossas 
oportunidades de voluntaria-
do em AUAnet.org/volunteer.

• Conectese com os parti
cipantes em outros even
tos AUA: inicie conversas 
quando estiver em um curso 
educacional da AUA ou reu-
nião, para dar os primeiros 
passos na construção de sua 
rede de relacionamentos.

Networking é construir, fazer 
crescer e cultivar relacionamentos. 
Aproveite as oportunidades ofere-
cidas pela AUA para construir sua 
rede e avançar em sua carreira 
urológica. ◆

Construa sua rede de 
relacionamentos (Dica: A  
AUA pode ajudar!) 

acompanhamento, nenhum estava 
em estágio metastático. A incidên-
cia geral no final da análise foi de 
13% (66/503, 95% CI 7–21) para 
CaPcs-1, 7% (36/503, 95% CI 5–9) 
para CaPcs-2 e 2% (12 / 503, IC 
95% 1,1 ± 3,7) para CaP de alto 
risco.

Em análises multivariadas, a 
razão de possibilidades (OR – odds 
ratio) da história familiar de CaP, 
foi de 2,31 (IC 95% 1,12 ± 5,26), do 
EDR anormal foi de 2,43 (IC 95% 
1,12 ± 5,26) e do PSAd foi de 1,06 
(IC 95% 1,03 ± 1,10), todos foram 
significativamente associados com 
o achado de CaPcs-1 na primeira 
biópsia em homens com ressonân-
cia magnética negativa (ver tabela). 

Considerando o PSAd com o ponto 
de corte de ≥0,15 ng/ml/ml, nos pa-
cientes com ressonância magnética 
negativa, o uso do PSAd teria reduz-
ido o risco de falso-negativo, ou seja 
de não ter diagnosticado um Capcs 
de 9% para 4,6%, evitando a bióp-
sia em 65% dos casos negativos de 
ressonância magnética. Usado em 
combinação, PSAd ≥0,15 ng/ml/ml 
ou EDR anormal ou história famil-
iar com resultados de ressonância 
magnética diminuiria o risco de 
perder um diagnóstico de CaPcs-1 
de 9% para 2,4% e de evitar a bióp-
sia em 56% dos casos negativos de 
ressonância magnética.

A biópsia pode ser omitida em 
caso de PSA elevado e ressonância 
magnética normal? Nossos resulta-
dos corroboram este fluxo diagnósti-
co, que foi sugerida anteriormente 
por Panebianco4 e Norris5 et al.

Sim, podemos omitir as biópsias, 

dizendo ao paciente que seu risco 
de perder um CaP clinicamente 
significativo no caso de nenhuma 
biópsia anterior é inferior a 3% se 
o PSAd for < 0,15 ng/ml/ml, se o 
EDR for normal e se o paciente não 
tem história familiar de CaP, soma-
da a uma ressonância magnética 
com laudo negativo (PI-RADS 1 e 
2). Essa situação afeta cerca de 20% 
dos nossos pacientes. No seguimen-
to clínico, o paciente precisaria ser 
seguido com dosagens de PSA, 
que pode com o tempo levar a um 
diagnóstico de câncer clinicamente 
significativo em 2% a 5%. Para 
adicionar confiança a esses resulta-
dos, precisamos de um seguimento 
médio mais longo e resultados on-
cológicos detalhados após os trata-
mentos para os cânceres clinica-
mente significativos diagnosticados 
durante o seguimento. Essa abord-
agem de testes de triagem antes da 

biópsia, combinando ressonância 
magnética e fatores biológicos ou 
clínicos, minimiza os danos do ra-
streamento. ◆
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PSA elevado e ressonância 
magnética normal
t  Continua na página 14
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Os tratamentos não cirúrgicos do 
câncer de próstata incluem as tradicio-
nais modalidades de radioterapia ex-
terna e braquiterapia (RT), além dos 
novos tratamentos como ultrassom 
focado de alta intensidade (HIFU), 
crioterapia e eletrovaporização. A 
prostatectomia radical de resgate 
(PRR) na recidiva local geralmente se 
associa a resultados desanimadores. 
Estudos antigos, com número reduzi-
do de pacientes, relatam grandes difi-
culdades técnicas associadas aos efei-
tos da radioterapia sobre os tecidos.1,2 
Entretanto, os estudos mais recentes, 
na era da radioterapia moderna, e 
o aumento da expertise cirúrgica 
no cenário de resgate, têm revelado 
resultados bastante razoáveis em pa-
cientes selecionados.3 

As evidências são limitadas sobre 
a cirurgia de resgate após terapia 
focal (TF), uma vez que estes trata-
mentos são relativamente recentes. 
Como as terapias focais são pro-
gramadas para causarem menor 
destruição tecidual, se esperaria que 
os resultados da prostatectomia de 
resgate após TF fossem superiores 
aos obtidos após RT.4 Nós compar-
amos a toxicidade e os resultados 
oncológicos da prostatectomia 
radical de resgate após TF e após 
RT. Para tanto, analisamos retro-
spectivamente os resultados das 

prostatectomias radicais de resgate 
após terapia focal, radioterapia 
externa ou braquiterapia realiza-
das em quatro centros de alto vol-
ume de pacientes: Guy’s Hospital 
(Londres), Institut Mutualiste 
Montsouris (Paris) ,  Imperial 
College Healthcare Trust (Londres) 
e Peter MacCallum Cancer Center 
(Melbourne, Austrália). 

A principal variável de desfecho 
foi a toxicidade da prostatectomia 
radical de resgate, caracterizada pe-
las taxas de complicações em 30 dias 
usando a classificação de Clavien-
Dindo, além das taxas de continên-
cia e de potência em 12 meses. A 
variável secundária foi o desfecho 
oncológico após a prostatectomia de 
resgate, incluindo as taxas de mar-
gens positivas e as taxas de recidiva 
bioquímica em 12 meses. Entre 
abril de 2007 e setembro de 2018, 
185 pacientes foram submetidos a 
prostatectomia de resgate, dos quais 
95 foram tratados com terapia focal 
e 90 com radioterapia (radioterapia 
externa ou braquiterapia). A sobrev-
ida mediana foi de 29,5 meses.

Nossos resultados mostraram 
que os homens submetidos a pros-
tatectomia radical de resgate após 
TF tiveram menos complicações 
pós-operatórias e melhores taxas de 
continência que os homens tratados 
com RT. A cirurgia de resgate após 
RT apresentou maiores taxas de 
complicações em 30 dias pela clas-
sificação de Clavien-Dindo (34% 
vs 5%; p <0,001; veja a tabela). No 
grupo da RT, 4% apresentaram 

fístulas e 10% estenoses da anasto-
mose. Já após TF, estas taxas foram 
de 1% e 10%, respectivamente. 
Houve um caso de lesão de reto 
após RT e nenhum caso após TF.

Doze meses após a cirurgia, 
os pacientes operados após TF 
apresentaram melhores taxas de 
continência (83% vs 49%), com re-
sultados similares de potência (14% 
vs 11%). As taxas de potência antes 
da cirurgia de resgate eram similares 
entre os dois grupos (TF: 67% vs RT: 
65%). Após TF, 74% realizaram al-
guma forma de preservação nervosa 
comparativamente a 10% no grupo 
da RT. As taxas comparativamente 
baixas de recuperação da potên-
cia em ambos os grupos se devem 
provavelmente ao curto período de 
seguimento, sendo que um tempo 
maior de seguimento poderá revelar 
diferenças entre os grupos. 

Pacientes submetidos à cirurgia 
de resgate após RT apresentavam 
doença com taxas significativa-
mente maiores de estadiamento 
avançado e de alto grau tumoral, 
além de um percentual maior de 
margens positivas (37% vs. 13%, p 
<0,001). As taxas de recidiva bio-
química em 3 anos após RT foram 
de 32%, enquanto após TF foram de 
35% (p=0,76). As curvas de Kaplan-
Meier também não apresentaram 
diferenças significativas (teste de 
log-rank, p=0,67; veja a figura). Na 
análise multivariada, homens sub-
metidos à prostatectomia de resgate 
após TF apresentaram maiores tax-
as de recidiva bioquímica (HR 0,36, 
IC95% 0,16-0,82, p=0,02), apesar de 
apresentarem estadiamento, grau, e 
margens positivas mais favoráveis do 
que na cirurgia após RT. As razões 
para tanto são incertas. No entanto, 
isto sugere que todos os homens que 
consideram cirurgia de resgate após 
TF deveriam realizar imagens como 

o PET com PSMA para excluir 
doença micrometastática.

Aparentemente, apenas um 
outro estudo comparou toxicidade 
e resultados da cirurgia de resgate 
após RT e TF. Onol et al relataram 
resultados funcionais e oncológicos 
similares aos nossos num estudo de 
instituição única.5

Tradicionalmente, a prostatec-
tomia radical de resgate tem sido 
associada a toxicidades funcionais 
significativas. Entretanto, em nosso 
estudo multicêntrico demonstramos 
que os resultados funcionais não são 
sempre ruins, e dependem do trata-
mento primário. Pacientes que re-
ceberam terapia focal previamente 
a cirurgia de resgate apresentaram 
menos complicações e melhores 
taxas de continência a longo prazo.

Logo, encorajamos que os urol-
ogistas considerem a cirurgia de 
resgate após TF como uma alter-
nativa à radioterapia de resgate e à 
ablação total da glândula. Além dis-
so, a realização da cirurgia de res-
gate após TF permite que se utilize 
a radioterapia do leito prostático 
subsequentemente, caso a cirurgia 
de resgate não seja curativa. ◆

1. Paparel P, Cronin AM, Savage C et al: 
Oncologic outcome and patterns of recur-
rence after salvage radical prostatectomy. 
Eur Urol 2009; 55: 404.

2. Rogers E, Ohori M, Kassabian VS et al: 
Salvage radical prostatectomy: outcome 
measured by serum prostate specific anti-
gen levels. J Urol 1995; 153: 104.

3. Chade DC, Eastham J, Graefen M et al: Can-
cer control and functional outcomes of sal-
vage radical prostatectomy for radiation-re-
current prostate cancer: a systematic review 
of the literature. Eur Urol 2012; 61: 961.

4. Valerio M, Ahmed HU, Emberton M et al: 
The role of focal therapy in the manage-
ment of localised prostate cancer: a system-
atic review. Eur Urol 2014; 66: 732.

5. Onol FF, Bhat S, Moschovas M et al: Com-
parison of outcomes of salvage robot-assist-
ed laparoscopic prostatectomy for post-pri-
mary radiation vs focal therapy. BJU Int 
2020; 125: 103.

A Toxicidade da Prostatectomia 
de Resgate está associada ao 
Tratamento Primário do Câncer de 
Próstata?

Tabela. Comparação da toxicidade da prostatectomia de resgate após TF e RT 

PR após RT/  
Braquiterapia

PR após TF p

N. pacientes
N. complicações (%):
•  Lesão ureteral
•  Lesão retal

90
2 (2)
1 (1)
1 (1)

95
0 (0)
0 (0)
0 (0)

0,24

N. complicações (%):
•  Fístula anastomótica
•  Estenose anastomótica
•  Hematoma
•  Migração de clipe metálico
•  Hernia requerendo operação
•  Íleo pós-operatório
•  Infecção intra-abdominal
•  Sondagem prolongada
•  Infecção de ferida
•  Ataque isquêmico transitório
•  Diarréia

31 (34)
4 (4)
11 (12)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
2 (2)
2 (2)
7 (8)
1 (1)
1 (1)
0 (0)

5 (5)
1 (1)
0 (0)
1 (1)
0 (0)
0 (0)
2 (2)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (1)

<0,001

Figura. Curvas de Kaplan-Meier curves de sobrevida livre de recidiva bioquímica após prostatectomia de 
resgate após TF e RT (164 pacientes). Teste de Log-rank, p = 0,67.
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Não acreditamos em fórmula milagrosa: Para nós a paciência, 
persistência, esforço, qualidade em serviços e produtos, são 
uma combinação perfeita para alcançar o sucesso! 

Sabemos o quanto é difícil, no contexto de tantas adversidades 
se manter motivado, principalmente em um ano marcado por 
pandemia e inúmeras incertezas, onde muitos profissionais de 
saúde trabalharam exaustivamente. Outros tiverem suas 
demandas reduzidas a patamares nunca antes visto. Mas, 
ainda assim, é preciso levantar, acreditar em um futuro melhor 
e seguir em frente. 

Neste contexto, nossa solidariedade a todos os profissionais de 
saúde, só pode ser expressada se buscarmos a excelência em 
nossos propósitos. É nessa perspectiva, que motivamos a 
equipe da Minas Medical, pois acreditamos que não há nada 
que não possa ser melhorado. Nosso padrão de qualidade é 
uma rotina diária na busca de identificar possíveis falhas a fim 
de mitigar riscos e sobretudo, antecipar soluções, pois queremos 
oferecer sempre o nosso melhor.

O que te motiva a seguir em 
frente todos os dias?

Esta é a melhor maneira de demonstrar 
nosso respeito, profissionalismo e    
admiração a todos os profissionais de 
saúde! 

Conte sempre com nossa equipe!

www.minasmedical.com.br
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Em 15 de abril de 2020, o US 
Food and drug Administration (FDA) 
aprovou uma formulação em 
hidrogel única de Mitomicina 
( Jelmyto®) para o tratamento do 
carcinoma de trato urinário superi-
or (CTUS) de baixo grau (BG). Essa 
decisão, foi baseada nos resultados 
de um ensaio clínico internacional, 
fase 3, de braço único (1). O hidro-
gel termosensível atinge a forma de 
fluido viscoso quando refrigerado e 
se torna um gel semissólido quando 
aquecido a temperatura corpórea 
e consequentemente se dissolve 
na urina em um estado estável, 
liberando a Mitomicina na urina 
por 4-6 horas. A quantidade de 
Jelmyto® infundida no ensaio clíni-
co se baseou no volume da pelve 
renal aferida por fluoroscopia pelo 
urologista. Resultados mostraram 
58% de resposta completa em 71 
pacientes com citologia oncótica 
urinária negativa em tumores BG 
de pelve renal medindo de 0.5-1.5 
cm acima da junção ureteropiélica 
(1). Pacientes com tumores maiores 
ou tumores de ureter poderiam ter 
sido tratados com ablação a laser 
para serem elegíveis, e múltiplos 
tumores foram permitidos, caso 
também apresentassem volume e 
localização elegíveis. O tratamento 
em regime ambulatorial foi real-
izado por Cistoscopia e infusão do 
hidrogel quimioterápico por cateter 
ureteral 6-7fr na pelve e cálices 
renais uma vez por semana por 6 
semanas, com Ureteroscopia para 
avaliação de resposta completa 4 
semanas após. Pacientes com res-
posta completa tiveram a opção de 
continuar com manutenção mensal 
por até 11 meses. Dados recentes 
sobre durabilidade deste ensaio 
clínico, apresentadas no encontro 
da Sociedade de uro-oncologia 
(Society of Urologic Oncology), mostrou 
80% de durabilidade com 1 ano e 
sem aparente benefício adicional 

na terapia de manutenção, apesar 
da alta variabilidade e discrição do 
investigador principal.  

A aprovação do Jelmyto® rep-
resenta 2 grandes avanços. Do 
ponto de vista de pesquisa clínica, 
trata-se do primeiro estudo patroci-
nado por uma droga para CTUS. 
A aplicação para o FDA recebeu 
a classificação de Priority Review, 
Breakthrough Therapy, Fast Track e 
Orphan Drug, com expectativa de 
aprovação em todas as categorias. 
Apesar de se acreditar que esses 
estudos não seriam conclusivos por 
se tratar de uma doença rara, como 
CTUS, a indústria farmacêutica, ag-
ora, deve reconhecer seu potencial 
de estudos relacionados à doenças 
raras como uma oportunidade de 
investimento, com total apoio da 
comunidade urológica. Este fato, 
também coloca nossos grupos de 
cooperação para o ensaio clíni-
co em alerta, tendo em vista que 
estudos clínicos factíveis e trans-
formadores são possíveis mesmo 
para doenças raras. Na verdade, 
a Inglaterra já demonstrou, não 
apenas uma vez, mas duas vezes, 
que, estudos grandes, controlados 
e randomizados podem ser feitos 
para CTUS (2,3). 

Do ponto de vista prático, esse 
estudo estabelece um novo preceito 
que não existiria se nós concordás-
semos que nefroureterectomia para 
CTUS de BG e baixo volume é, 
não maioria das vezes, um trata-
mento excessivo, e que o manejo 
endoscópico nunca endereçou 
satisfatoriamente os altos índices 
de recorrência. Ainda assim, uma 
preocupação digna de nota é a 
estenose de ureter associada ao 
Jelmyto®, que ocorreu em 31% dos 
casos. Essa complicação aumentou 
com o número de doses aplicadas, 
mas, aparentemente, foi reversível 
em vários casos. Não é nítido se foi 
relacionado á manipulação do trato 
urinário ou à reação a mitomicina. 
Os efeitos são, aparentemente, 
multifatoriais: estenose de ureter 
é sabidamente causada pela ma-
nipulação endoscópica do CTUS 
(4), e o uso de mitomicina mostrou 
casos raros, porém significativos, 
de cistite química que podem ser 
derivados da resposta eosinofílica. 
Assim, é possível que esses múlti-
plos fatores contribuam para essas 
complicações conjuntamente. 

Por favor, note que a descrição 
a seguir é off-label e baseada na 
experiência empírica que ainda 
não foi formalmente estudada. 
Nesses casos, o que eu e o outro 
investigador principal fizemos foi 
propor uma folga de tratamento, 
prescrevendo Medrol® (metilpred-
nisolona) Dosepak e atrasando as 
doses de tratamento subsequentes 
em 2-3 semanas, reavaliando o caso 
(por ultrassom ou pielografia) para 
garantir a melhora antes do reinicio 
do tratamento. Além disso, pre-
screvemos esteroides no tratamen-
to subsequente dos pacientes que 
apresentaram quaisquer estenoses. 
Alguns investigadores também 
realizaram a passagem de cateter 
duplo jota e infundiram a droga na 
vigência do cateter. A colocação de 
cateter de nefrostomia com infusão 
anterógrada foi um procedimento 
considerado por vários urologistas, 

de modo a evitar o trauma decor-
rente da via retrógrada de infusão. 
Apesar de poucos dados sobre o 
uso deste método, não há contrain-
dicações formais. A infusão via 
nefrostomia tem a praticidade de 
não necessitar de fluoroscopia, que 
alguns urologistas não possuem em 
seus consultórios: pode ser realiza-
do no consultório de forma mais 
simples, sem Cistoscopia ou fluor-
oscopia. No entanto, a colocação 
do cateter de nefrostomia deve ser 
feita de maneira pensada e em um 
cálice não acometido pelo tumor 
para não transgredi-lo, e é possível 
que o gel não consiga ser direciona-
do diretamente para a área acome-
tida, como, por exemplo, em casos 
de bifidez piélica ou anatomia com-
plexa (fig. 1). Uma vantagem que 
observo é que o hidrogrel flui mais 

Mitomicina no Câncer de trato 
urinário superior: novo avanço? 

Figura 1. Infusão retrógrada de mitomicina hidrogel em uma cistostocopia ambulatorial em um pa-
ciente com bifidez piélica e tumor em polo superior. Após a contrastação o cateter ureteral é posicionado 
no polo superior (1) e o hidrogel é injetado enquanto o cateter é retirado para que o polo superior seja 
tratado (B ), enquanto o restante é colocado no polo inferior. Hidrogel é radiotransparente e é visualiza-
do como falha de enchimento de contraste.

Figura 2. 

t  Continua na página 19
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rápido e uniforme na pelve renal e 
cálices via o cateter mais calibroso 
e multi perfurado da nefrostomia 
(fig. 2). Se a infusão via cateter de 
nefrostomia irá causar menos esten-
ose com eficácia equivalente ainda 
deve ser estudado. 

Uma pergunta comum que re-
cebo é se essa técnica pode ser uti-
lizada como adjuvante após trata-
mento endoscópico com ablação a 
laser para prevenção de recorrên-
cias com menos doses necessárias. 

Enquanto ainda não existem dados 
disponíveis sobre sua eficácia como 
puramente adjuvante, essa abord-
agem certamente faz sentido dado 
o que sabemos até o momento, e 
é algo que considerarei na minha 
prática. Outra questão é se menos 
infusões são efetivas; urologistas 
deveram utilizar seu próprio julga-
mento, pois, novamente não há da-
dos suficientes, mas para pacientes 
com doença mínima, ou, por ex-
emplo, doença multifocal, porém 
de baixo volume, ou após ablação 
completa por laser, essa pode ser 
uma abordagem considerada, uma 
vez que mitiga estenose e mantém 
baixo o risco de recorrência. 

Jelmyto® é, sem dúvida, o maior 
avanço como primeiro tratamento 
aprovado para CTUS de BG, adi-
cionando ao esparso armamentário 
de opções de tratamento para o 
urologistas e seus pacientes. No 
entanto, não vamos deixar que esse 
grande desenvolvimento seja o últi-
mo, e vamos continuar a apoiar os 
esforços para a melhora do cuidado 
de pacientes com essa doença. ◆
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Tradução: Dr. Luís César Zaccaro

É sabidamente conhecido que as 
comunidades rurais dos Estados 
Unidos sofrem com o acesso pre-
cário e com cuidados de saúde de 
baixa qualidade. Os residentes 
rurais têm classificação mais baixa 
em vários indicadores de saúde em 
comparação com os urbanos, sug-
erindo que o sistema atual é falho 
para essa população.

A divisão entre saúde rural e 
urbana parece estar impactando o 
tratamento do câncer de próstata, 
especificamente o rastreamento e 
o diagnóstico. Um trabalho nesta 
área foi iniciado por pesquisadores 
na Austrália e na Nova Zelândia, 
provavelmente devido a grande 
população que reside em comu-
nidades rurais. Obertová et al re-
alizaram um estudo retrospectivo 
de 34.960 pacientes e descobriram 
que os homens em clínicas rurais 
tinham 43% menos probabilidade 
de serem rastreados e eram mais 
propensos a serem diagnosticados 

com câncer de alto risco e doença 
metastática1. O impacto da rural-
idade no tratamento do câncer 
urológico está sendo mais explora-
do nos Estados Unidos. Em 2018, 
o CDC relatou que a incidência 
de câncer de próstata era maior 
nas áreas urbanas em comparação 
com as áreas rurais2, levantando a 
hipótese de que isso possa ser se-
cundário ao rastreamento reduzido 
em comunidades rurais. Usando 
dados de registro de câncer, 
Holmes et al, da Carolina do Norte, 
examinaram a associação entre dis-
tância até um urologista e atraso no 
diagnóstico de câncer de próstata3. 
Os autores descobriram que distân-
cias maiores até um urologista esta-
vam associadas a taxas aumentadas 
de diagnósticos de câncer de alto 
risco. À luz desses dados, as comu-
nidades rurais podem sofrer mais 
com doenças de alto risco, visto 
que apenas 2,4% dos urologistas at-
uam em comunidades rurais. Além 
disso, desses urologistas, metade 
está se aproximando da idade de 

aposentadoria, o que implica que o 
acesso aos cuidados deve continuar 
a diminuir4.

Não só a triagem e o diagnóstico 
são impactados negativamente pela 
ruralidade, mas o tratamento defin-
itivo da doença também parece ser 
afetado. Vários estudos mostraram 
recentemente que os residentes 
rurais têm taxas mais baixas de 
tratamento definitivo para câncer 
urológico localizado, mesmo quan-
do controlados por parâmetros 
clínicos, densidade de urologista 
e fatores sociodemográficos5-7. Em 
nosso trabalho recente usando da-
dos de registro de câncer, descobri-
mos que os pacientes rurais tinham 
menor probabilidade de serem 
tratados para câncer de próstata, 
mesmo quando estratificados pelo 
risco de doença5. Isso implica que 
pacientes que poderiam se benefi-
ciar do tratamento, como aqueles 
com doença de risco intermediário 
ou alto, eram ainda menos propen-
sos a serem tratados se residissem 
em áreas rurais. Tentamos entender 
a razão desse fenômeno controlan-
do o acesso ao atendimento por 
meio da densidade do urologista 
e os fatores socioeconômicos por 
meio do índice de privação de área. 
Descobrimos que algumas das tax-
as reduzidas de tratamento podem 
ser explicadas por esses fatores, 
mas não completamente, implican-
do que existem fatores adicionais 
inerentes à residência rural que não 
pode ser contabilizada em nosso 
modelo. O trabalho de Baldwin et 
al usando dados SEER mostrar-
am taxas reduzidas de tratamento 
definitivo em pacientes rurais, em-
bora a coorte fosse composta prin-
cipalmente de homens com doença 
de menor risco7.

Além de poder ter menor 

probabilidade de receber tratamen-
to definitivo, o tipo de tratamento 
que os residentes rurais recebem 
também pode ser diferente de seus 
pares urbanos. Foi extrapolado da 
literatura sobre câncer de mama 
que quanto maior a distância dos 
centros de tratamento, mais os 
residentes rurais podem optar pela 
cirurgia em vez da radiação, o que 
exigiria várias visitas aos centros de 
tratamento. Muralidhar et al mostr-
aram que quanto maior a distância 
até um centro de tratamento por ra-
dioterapia, menor a probabilidade 
de um paciente recebê-la como 
tratamento para câncer de próstata 
localizado8. Diferenças de trata-
mento entre residentes urbanos e 
rurais também existem para doença 
metastática. Borno et al analisaram 
os dados do registro estadual de 
câncer e descobriram que os resi-
dentes rurais eram mais propensos 
a receber castração cirúrgica do 
que a castração medicamentosa 
quando comparados aos residentes 
urbanos9. Por outro lado, Cetnar et 
al, usando os dados do registro es-
tadual de câncer de Wisconsin, não 
encontraram qualquer diferença no 
tratamento com base na ruralidade 
de residência ou distância até uma 
instalação de radiação10. No entan-
to, os autores observaram que a 
maioria dos pacientes era segurada 
e residia a menos de 15 milhas de 
um hospital, refletindo a infraestru-
tura estratégica do estado com 
acesso mais fácil aos cuidados. Isso 
sugere que, com melhor acesso, as 
taxas de tratamento mais baixas 
encontradas em outros estudos pos-
sam ser atenuadas.

É aceitável pensar que essas 
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diferenças de diagnóstico e trata-
mento possam levar a variações na 
sobrevida. Na verdade, várias re-
visões sistemáticas concluíram que 
pacientes com câncer de próstata 
tinham pior sobrevida se resi-
dissem em áreas rurais tanto nos 
EUA quanto fora dele. No entanto, 
os resultados dessas revisões sis-
temáticas devem ser interpretados 
com cautela, pois a comparação 
de estudos de diferentes desenhos 
e qualidade é complexa de ser re-
alizada11,12.  Esses achados foram 
corroborados pelo CDC, que usou 
o Programa Nacional de Registros 
de Câncer e dados do SEER para 
revelar taxas mais altas de mortal-
idade por câncer de próstata em 
condados rurais em comparação 
com áreas urbanas2.

Vários determinantes da saúde 
provavelmente perpetuam essa 
desigualdade no tratamento do 
câncer de próstata entre as popu-
lações rurais e urbanas. Isso inclui 
fatores comportamentais, socioeco-
nômicos, ambientais e clínicos (veja 
a figura). O primeiro passo para 
corrigir essa disparidade é entender 

as barreiras específicas que existem 
tanto para os médicos que prestam 
atendimento quanto para os pa-
cientes que recebem atendimento. 
Essas barreiras provavelmente 
variam de uma região para outra. 
Em nossa região, tentamos identi-
ficar essas barreiras entrevistando 
servidores rurais. Os médicos relat-
aram que os pacientes passam por 
inúmeras dificuldades após serem 
encaminhados a um especialista, 
pois muitas vezes têm que viajar 
longas distâncias, não têm meios de 
transporte, não querem faltar ao tra-
balho, têm baixo nível de instrução 
em saúde e tendem a suspeitar do 
tratamento médico. Quase todos os 
entrevistados identificaram a falta 
de acesso a especialistas e a falta de 
transporte como as principais bar-
reiras para receber atendimento. 
Na verdade, vários entrevistados 
relataram que os pacientes tiveram 
que viajar mais de 2 horas para ver 
um especialista, incluindo um urol-
ogista. Freqüentemente, marcar 
uma consulta com um urologista 
significaria abrir mão de um dia de 
trabalho, perder salários e obter a 
ajuda de um membro da família 
para levá-lo por mais de 4 horas no 
total para a visita. Portanto, algo que 
muitos podem considerar simples, 
como ir a uma consulta médica, 
pode ser extremamente desafiador 

para outros. A política em nossa 
região precisará ser direcionada 
afim de retificar essas barreiras es-
pecíficas para começar a melhorar 
o atendimento aos nossos pacientes 
rurais.

Não há dúvida de que as difer-
enças entre a saúde rural e urbana 
está crescendo. Esta disparidade 
parece ter impactado o tratamento 
do câncer de próstata, possivel-
mente resultando em rastreamen-
to reduzido e diagnóstico tardio. 
Mesmo após o diagnóstico, os 
pacientes rurais continuam a pas-
sar por dificuldades, pois parecem 
receber tratamentos de pior quali-
dade ou nenhum tratamento. Isso 
pode levar ao aumento da mortal-
idade por câncer. Como médicos, 
cabe a nós o ônus de identificar as 
adversidades que nossos pacientes 
enfrentam para receber cuidados, 
principalmente para a população 
que reside na zona rural. Somente 
quando identificarmos essas bar-
reiras, poderemos começar a 
estabelecer uma política para re-
movê-las. ◆

1. Obertová Z, Hodgson F, Scott-Jones J et al: 
Rural-urban differences in prostate-specific 
antigen (PSA) screening and its outcomes 
in New Zealand. J Rural Health 2016; 32: 
56.

2. MMWR Rural Health Series. 2018. Avail-
able at https://www.cdc.gov/mmwr/rural_
health_series.html. Accessed November 

20, 2018.

3. Holmes JA, Carpenter WR, Wu Y et al: 
Impact of distance to a urologist on early 
diagnosis of prostate cancer among Black 
and White patients. J Urol 2012; 187: 883.

4. Cohen AJ, Ndoye M, Fergus KB et al: 
Forecasting limited access to urology in 
rural communities: analysis of the Ameri-
can Urological Association Census. J Rural 
Health 2020; 36: 300. 

5. Maganty A, Sabik LM, Sun Z et al: Under 
treatment of prostate cancer in rural loca-
tions. J Urol 2020; 203: 108.

6. Cary C, Odisho AY and Cooperberg MR: 
Variation in prostate cancer treatment asso-
ciated with population density of the coun-
ty of residence. Prostate Cancer Prostatic 
Dis 2016; 19: 174.

7. Baldwin LM, Andrilla CHA, Porter MP et 
al: Treatment of early-stage prostate cancer 
among rural and urban patients. Cancer 
2013; 119: 3067.

8. Muralidhar V, Rose BS, Chen YW et al: 
Association between travel distance and 
choice of treatment for prostate cancer: 
does geography reduce patient choice? Int 
J Radiat Oncol Biol Phys 2016; 96: 313.

9. Borno HT, Lichtensztajn DY, Gomez SL 
et al: Differential use of medical versus 
surgical androgen deprivation therapy for 
patients with metastatic prostate cancer. 
Cancer 2019; 125: 453.

10. Cetnar JP, Hampton JM, Williamson AA 
et al: Place of residence and primary treat-
ment of prostate cancer: examining trends 
in rural and nonrural areas in Wisconsin. 
Urology 2013; 81: 540.

11. Afshar N, English DR and Milne RL: Ru-
ral-urban residence and cancer survival 
in high-income countries: a systematic re-
view. Cancer 2019; 125: 2172.

12. Dasgupta P, Baade PD, Aitken JF et al: Geo-
graphical variations in prostate cancer out-
comes: a systematic review of international 
evidence. Front Oncol 2019; 9: 238.

Diferenças no tratamento do 
câncer de próstata em ambien-
tes rurais e urbanos
t  Continua na página 19

7025600 – Março/2021

CONTRAINDICAÇÕES: ADMINISTRAÇÃO DE TADALAFILA A PACIENTES QUE ESTÃO USANDO QUALQUER FORMA DE NITRATO ORGÂNICO. NÃO DEVE SER USADO EM PACIENTES COM CONHECIDA HIPERSENSIBILIDADE À TADALAFILA OU A QUALQUER COMPONENTE DO COMPRIMIDO. NÃO É INDICADA PARA HOMENS QUE NÃO APRESENTAM DISFUNÇÃO ERÉTIL E/OU SINAIS E SINTOMAS DE HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA. 
CONTRAINDICADO PARA USO POR MULHERES. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: CETOCONAZOL, RITONAVIR, RIFAMPICINA, AGENTES ANTI-HIPERTENSIVOS, AGENTES BLOQUEADORES ALFA-ADRENÉRGICOS, ANTIÁCIDOS.

CONTRAINDICAÇÕES: HIPERSENSIBILIDADE AO PRINCÍPIO ATIVO, OUTROS TIPOS DE QUINAZOLINAS  OU A QUALQUER UM DOS EXCIPIENTES; PACIENTES COM HISTÓRIA DE HIPOTENSÃO ORTOSTÁTICA; PACIENTES COM HIPERPLASIA BENIGNA DA PRÓSTATA E CONGESTÃO CONCOMITANTE DO TRATO URINÁRIO SUPERIOR, INFECÇÃO CRÔNICA DO TRATO URINÁRIO OU CÁLCULOS NA BEXIGA; DURANTE A LACTAÇÃO; PACIENTES COM 
HIPOTENSÃO (APENAS NA INDICAÇÃO DE HIPERPLASIA BENIGNA DA PRÓSTATA); CONTRAINDICADO COMO MONOTERAPIA EM PACIENTES COM TRANSBORDAMENTO DA BEXIGA OU ANÚRIA COM OU SEM INSUFICIÊNCIA RENAL PROGRESSIVA. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: O USO CONCOMITANTE DE UM ALFABLOQUEADOR COM INIBIDORES DA PDE-5 PODE OCASIONAR HIPOTENSÃO SINTOMÁTICA EM ALGUNS. DADOS IN VITRO 
NO PLASMA HUMANO INDICAM QUE A DOXAZOSINA NÃO APRESENTA EFEITO SOBRE A LIGAÇÃO PROTEICA DE FÁRMACOS TESTADOS; NO ENTANTO, DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O POTENCIAL TEÓRICO PARA INTERAÇÃO COM OUTROS FÁRMACOS LIGADOS ÀS PROTEÍNAS. A DOXAZOSINA, SOB FORMA DE COMPRIMIDO SIMPLES, FOI ADMINISTRADA SEM QUALQUER INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA ADVERSA COM DIURÉTICOS 
TIAZÍDICOS, FUROSEMIDA, BETABLOQUEADORES, ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO-ESTEROIDAIS, ANTIBIÓTICOS, HIPOGLICEMIANTES ORAIS, AGENTES URICOSÚRICOS E ANTICOAGULANTS; A DOXAZOSINA POTENCIALIZA A AÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL DE OUTROS ALFABLOQUEADORES E ANTI-HIPERTENSIVOS. EM UM ESTUDO CLINICO AVALIANDO A ADMINISTRAÇÃO DE UMA DOSE ÚNICA DE 1 MG DE DOXAZOSINA NO DIA 
1 NUM REGIME ORAL DE 4 DIAS DE CIMETIDINA RESULTOU EM AUMENTO DE 10% DA AUC MÉDIA DA DOXAZOSINA E EM NENHUMA ALTERAÇÃO ESTATISTICAMENTE SIGNIFICATIVA NA CMÁX MÉDIA E NA MEIA-VIDA MÉDIA DA DOXAZOSINA.

Zyad: tadalafila. Uso oral. Comprimidos revestidos. 20 mg. Uso adulto acima de 18 anos. Zyad diário: tadalafila. Uso oral. Comprimidos revestidos. 5 mg. Uso adulto. Indicações: Zyad 20 mg – tratamento da disfunção erétil. Zyad 5 mg – tratamento da disfunção erétil e tratamento dos sinais e sintomas da hiperplasia prostática benigna em homens adultos incluindo aqueles com disfunção erétil. Contraindicações: Administração de tadalafila a pacientes que estão usando qualquer forma de nitrato orgânico. Não deve ser usado em pacientes 
com conhecida hipersensibilidade à tadalafila ou a qualquer componente do comprimido. Não é indicada para homens que não apresentam disfunção erétil e/ou sinais e sintomas de Hiperplasia Prostática Benigna. Contraindicado para uso por mulheres. Cuidados e advertências: Zyad 20 mg e Zyad 5 mg: Instruir pacientes a procurar assistência médica imediata em caso de ereções com duração de 4h ou mais. Se o priapismo não for tratado imediatamente, pode resultar em lesão do tecido peniano e perda permanente da potência. Cautela em 
pacientes que têm condições que possam predispô-los ao priapismo ou com deformação anatômica do pênis. Orientar pacientes a interromperem o uso e procurarem auxílio médico no caso de perda repentina da visão. Informar pacientes que indivíduos que já apresentaram neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica têm um risco maior em apresentar esse evento. Orientar a interromper o tratamento e procurar uma orientação especializada em casos de diminuição ou perda repentina de audição. Cautela quando prescrita para pacientes que 
tomam alfa-bloqueadores. Quando tadalafila é administrada concomitantemente com um alfa-bloqueador, os pacientes devem estar estáveis com a terapia com alfa-bloqueadores antes de iniciar o tratamento. A combinação com estimuladores da guanilato ciclase não é recomendada. Médicos devem considerar cuidadosamente se seus pacientes com doença cardiovascular preexistente podem ser afetados desfavoravelmente por efeitos vasodilatadores. Zyad 5 mg: Pacientes com suspeita de Hiperplasia Prostática Benigna devem ser examinados 
para descartar a presença de carcinoma prostático. Zyad 20 mg e Zyad 5 mg: Gravidez: Categoria de risco B. Zyad 20 mg e Zyad 5 mg: Não é indicada para o uso em recém-nascidos e crianças. Tratamentos para disfunção erétil não devem ser usados em homens com doença cardíaca, para os quais a atividade sexual é desaconselhável. Médicos devem considerar o risco cardíaco potencial da atividade sexual em pacientes com doença cardiovascular preexistente. Pacientes que apresentem sintomas durante a atividade sexual devem ser 
aconselhados a absterem-se de novas atividades sexuais e relatarem o episódio ao médico. Cautela quando prescrito a pacientes com insuficiência hepática. Médico deve avaliar cuidadosamente a relação risco-benefício. Não é recomendada a administração de tadalafila uma vez ao dia em pacientes com insuficiência renal grave. Não é recomendado o uso de tadalafila com outros inibidores da PDE5 ou tratamentos para disfunção erétil. Contém lactose. Cautela em pacientes que apresentem intolerância à lactose. Interações medicamentosas: 
cetoconazol, ritonavir, rifampicina, agentes anti-hipertensivos, agentes bloqueadores alfa-adrenérgicos, antiácidos. Reações adversas: Zyad 5 mg: comum: dor lombar, dispepsia, rubor facial, mialgia, congestão nasal, cefaleia, dor nas extremidades, refluxo gastroesofágico. Zyad 20 mg: muito comum: dor de cabeça. Comum: dor lombar, tontura, dispepsia, rubor facial, mialgia, congestão nasal, diarreia em pacientes idosos, náusea e fadiga. Em caso de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – NOTIVISA, 
disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. Posologia: Zyad 5 mg: disfunção erétil: 5 mg uma vez ao dia. Hiperplasia prostática benigna: 5 mg uma vez ao dia. Zyad 20 mg: 20 mg antes da relação sexual, uma vez ao dia. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS - 1.0573.0470. “Material técnico científico de distribuição exclusiva a profissionais de saúde habilitados à prescrição e/ou dispensação de medicamentos.” “Para informações completas, consultar 
a bula/folheto na íntegra através da Central de Atendimento ao Cliente no site www.ache.com.br ou pelo telefone: 0800 701 69 00.” MB 01 - ZYAD e ZYAD DIARIO - SAPs 4515325 e 4923501.

LUTICS: mesilato de doxazosina. USO ORAL. USO ADULTO. COMPRIMIDOS. 2 MG. Indicações: Hiperplasia prostática benigna: sintomas clínicos da hiperplasia prostática benigna (HPB), assim como para o tratamento da redução do fluxo urinário associada à HPB. Pode ser administrado em pacientes com HPB que sejam hipertensos ou normotensos. Hipertensão: hipertensão e pode ser utilizado como agente inicial para o controle da pressão sanguínea na maioria dos pacientes. Em pacientes sem controle adequado com um único agente 
anti-hipertensivo, pode ser administrado em associação a outros agentes, tais como diuréticos tiazídicos, betabloqueadores, antagonistas de cálcio ou agentes inibidores da enzima conversora de angiotensina. Contraindicações: hipersensibilidade ao princípio ativo, outros tipos de quinazolinas  ou a qualquer um dos excipientes; pacientes com história de hipotensão ortostática; pacientes com hiperplasia benigna da próstata e congestão concomitante do trato urinário superior, infecção crônica do trato urinário ou cálculos na bexiga; durante a lactação; 
pacientes com hipotensão (apenas na indicação de hiperplasia benigna da próstata); contraindicado como monoterapia em pacientes com transbordamento da bexiga ou anúria com ou sem insuficiência renal progressiva. Cuidados e advertências: Hipotensão postural / Síncope: particularmente no início do tratamento, pacientes podem apresentar hipotensão postural, evidenciada por tonturas e fraqueza, ou raramente perda de consciência. É prudente monitorar a pressão sanguínea de modo a minimizar os potenciais efeitos posturais. Pacientes 
com doenças cardíacas agudas: é prudente recomendar precaução para pacientes com: edema pulmonar devido à estenose aórtica ou mitral; insuficiência cardíaca de alto débito; insuficiência cardíaca direita devido a embolia pulmonar ou derrame pericárdico; insuficiência cardíaca ventricular esquerda com baixa pressão de enchimento. Pacientes com insuficiência hepática: deve ser administrado com cautela. Visto não existir experiência clínica em pacientes com insuficiência hepática grave, não se recomenda sua utilização nestes pacientes. 
Uso com inibidores de PDE-5: o uso concomitante deve ser feito com cautela já que pode ocorrer hipotensão sintomática em alguns pacientes. Para reduzir o risco de hipotensão ortostática, é recomendado iniciar o tratamento com inibidores da 5-fosfodiesterase apenas se o paciente estiver hemodinamicamente estável pelo uso de alfabloqueadores.  Adicionalmente, é recomendado iniciar o tratamento com inibidores da 5-fosfodiesterase com a menor dose possível e respeitar um intervalo de 6 horas após a tomada da doxazosina. Pacientes com 
insuficiência renal: não existem evidências de que agrave a insuficiência renal. No entanto, a introdução e ajuste de dose devem ser realizados com grande cuidado. Pacientes sujeitos à cirurgia de catarata: foi observada Síndrome Intraoperatória da Íris Frouxa durante cirurgia de catarata em alguns pacientes em tratamento ou recentemente tratados com tansulosina. A meia-vida terminal da doxazosina pode ser prolongada em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. A taxa de ajuste da dose pode precisar ser lentificada. Em alguns 
pacientes com insuficiência ventricular esquerda, a diminuição do enchimento ventricular esquerdo associado à terapia intensa pode resultar em queda significativa do débito cardíaco e da pressão arterial sistêmica após administração de doxazosina. Estes efeitos devem ser considerados quando da introdução da terapia e ajuste contínuo da dose utilizada. Priapismo: ereções prolongadas e priapismo foram relatados com bloqueadores alfa-1, incluindo doxazosina em experiência pós-comercialização. Uso em crianças: este medicamento não deve 
ser administrado a pacientes pediátricos. Uso em idosos: não há recomendação específica para essa faixa etária. Gravidez e lactação: Para a indicação de hipertensão: Gravidez: a doxazosina atravessa a placenta. Como não existem estudos adequados e bem controlados em mulheres grávidas, a segurança de uso do mesilato de doxazosina durante a gravidez não foi estabelecida. Assim, durante a gravidez, deve ser utilizado apenas se, a critério médico, os benefícios superarem os riscos potenciais. Embora não tenham sido observados efeitos 
teratogênicos com a doxazosina em estudos com animais, observou-se uma redução da sobrevivência fetal em animais tratados com doses extremamente altas. Estas doses equivalem a aproximadamente 300 vezes a dose máxima recomendada para humanos. Lactação: é contraindicado durante a lactação uma vez que estudos em animais mostraram que a doxazosina se acumula no leite de ratas lactantes, não existindo nenhuma informação sobre a excreção do fármaco para o leite humano. Como a segurança clínica do uso do mesilato de 
doxazosina durante a lactação não foi estabelecida, consequentemente o uso é contraindicado em mães que amamentam. Alternativamente, as mães devem interromper a amamentação quando o tratamento for necessário. Este medicamento é classificado na categoria C de risco de gravidez. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Interações medicamentosas: O uso concomitante de um alfabloqueador com inibidores da PDE-5 pode ocasionar hipotensão 
sintomática em alguns. Dados in vitro no plasma humano indicam que a doxazosina não apresenta efeito sobre a ligação proteica de fármacos testados; no entanto, deve ser levado em consideração o potencial teórico para interação com outros fármacos ligados às proteínas. A doxazosina, sob forma de comprimido simples, foi administrada sem qualquer interação medicamentosa adversa com diuréticos tiazídicos, furosemida, betabloqueadores, anti-inflamatórios não-esteroidais, antibióticos, hipoglicemiantes orais, agentes uricosúricos e anticoagulants; 
A doxazosina potencializa a ação de diminuição da pressão arterial de outros alfabloqueadores e anti-hipertensivos. Em um estudo clinico avaliando a administração de uma dose única de 1 mg de doxazosina no dia 1 num regime oral de 4 dias de cimetidina resultou em aumento de 10% da AUC média da doxazosina e em nenhuma alteração estatisticamente significativa na Cmáx média e na meia-vida média da doxazosina. Reações adversas: Hipertensão: as reações adversas mais comuns são do tipo postural ou não específicas. HBP: perfil de 
efeitos adversos semelhante ao observado no tratamento da hipertensão. Os seguintes efeitos indesejáveis foram observados e relatados durante tratamento, com as seguintes frequências: Comuns (≥1/100 a <1/10): Infeções do trato respiratório, infeções do trato urinário, sonolência, tonturas, cefaleia, vertigens, palpitações, taquicardia, hipotensão, hipotensão postural, bronquite, tosse, dispneia, rinite, dor abdominal, dispepsia, boca seca, nauseas, prurido, lombalgia, mialgia, cistite, incontinência urinária, astenia, dor no peito, sintomas tipo gripais e 
edema periférico; incomuns (≥1/1.000 a <1/100): reação medicamentosa alérgica, anorexia, gota, aumento do apetite, agitação, depressão, ansiedade, insônia, nervosismo, acidente vascular cerebral, hipoestesia, síncope, tremor, acufenos, angina pectoris, infarto do miocárdio, epistaxe, constipação, flatulência, vômitos, gastroenterite diarreia, resultados anormais em testes da função hepatica, erupção cutânea, artralgia, disúria, aumento da frequência urinária, hematúria, impotência, dor, edema facial e ganho de peso; raros (≥1/10.000 a <1/1.000): 
cãibras, fraqueza muscular e poliúria; muito raros (<1/10.000): leucopenia, trombocitopenia, tonturas posturais, parestesia, visão turva, bradicardia, arritmias cardíacas, fogachos, broncoespasmo, colestase, hepatite, icterícia, urticária, alopecia, púrpura, aumento da diurese, alteração da micção, noctúria, ginecomastia, priapismo, fadiga, mal-estar; frequência não conhecida: síndrome Intraoperatória da Íris Frouxa, obstrução gastrointestinal e ejaculação retrógrada. O mesilato de doxazosina é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos 
ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Posologia: Hiperplasia prostática benigna: a dose inicial de 1 mg em dose única diária, por via oral. Conforme a resposta sintomatológica de HPB e urodinâmica individual do paciente, a dose pode ser aumentada após 1 ou 2 semanas de tratamento para 2 mg, e assim a intervalos similares para 4 mg e 8 mg, sendo esta a dose máxima recomendada. Hipertensão: a dose total varia de 1 a 16 mg diários. Recomenda-se dose inicial de 1 mg em dose única diária por 
1 ou 2 semanas. Dependendo da resposta individual do paciente, a dose pode ser aumentada após 1 ou 2 semanas de tratamento para 2 mg, e assim a intervalos similares para 4 mg, 8 mg e 16 mg, até se obter a redução de pressão desejada. O intervalo de dose usualmente recomendado é de 2 a 4 mg diários. Pacientes idosos: mesma dosagem de adulto. Em comum com outros medicamentos desta classe, a dosagem deve ser mantida tão baixa quanto possível e incrementos feitos sob rigoroso acompanhamento. Pacientes com insuficiência 
renal: recomenda-se a dose habitual para adultos. Dose omitida: caso o paciente esqueça-se de administrar o produto no horário estabelecido, deve fazê-lo assim que lembrar. Entretanto, se já estiver perto do horário de administrar a próxima dose, deve desconsiderar a dose esquecida e utilizar a próxima. Neste caso, o paciente não deve utilizar a dose duplicada para compensar doses esquecidas. O esquecimento de dose pode comprometer a eficácia do tratamento. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. 
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS - 1.0573.0510. “Material técnico científico de distribuição exclusiva a profissionais de saúde habilitados à prescrição e/ou dispensação de medicamentos”. Para informações completas, consultar a bula na íntegra através da Central de Atendimento ao Cliente. MB 01 – SAP 4634100.
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Logo serao completados 25 anos 
desde um de nós (RM) se graduou 
na faculdade de medicina. O ímpe-
to de seguir uma carreira urológica 
estava diretamente relacionada ao 
interesse em reconstrução urológi-
ca pediátrica.  Era uma fascinação 
com a possibilidade de proteger os 
rins e ao mesmo tempo melhorar a 
dinâmica e a função vesical, além da 
continência e da qualidade de vida. 

Adicionalmente às lições pessoais, 
a especialidade como um grupo 
aprendeu muito a respeito dos re-
sultados de longo prazo das cirurgias 
realizadas em crianças à medida que 

Elas cresciam e se tornavam 
adultas. Muitos fatores irão afetar 
a longevidade de qualquer re-
construção realizada na infância, 
incluindo a técnica cirúrgica, a 
progressao e evolução da doença, 
mudanças no hábito corporal e al-
terações em estruturas sociais que 
ocorrem com o amadurecimento. 
A indenpendência entre crianças 
com doenças urológicas congênitas 
é variável e a habilidade de cuidar 
de si próprio também varia. O obje-
tivo final de qualquer reconstrucão 
do trato urinário é, e sempre será, 
a proteção renal da deterioração 
funcional progressiva relacionada 
à disfunção vesical. Em revisão 
retrospectiva recente de pacientes 
submetidos a ampliação vesical, 
com seguimento médio de 11,2 
anos, nós concluímos que a cirurgia 
é durável mas se acompanha riscos 
de longo prazo de reoperações de 
44% aos 10 anos. (1)

Intervenções para tratamento de 
calculus vesicais são as mais comuns 
e compreendem mais de metade 
das cirurgias. A complicação mais 
temida e com maior potencial de 

morbi-mortalidade, a perfuração 
vesical, apresentou um risco em 10 
anos de 10% e um terço desses pa-
cientes sofrerão nova perfuração nos 
10 anos subsequentes. Verificamos 
que o maior risco de perfuração ocor-
reu naqueles nos quais se utilizou 
alças intestinais não destubulariza-
das, técnica essa raramente utilizada 
atualmente. Embora acreditemos 
que a ampliação vesical seja uma 
técnica confiável no Tratamento 
de bexigas com comportamento 
pressórico hostil, encontramos 3% 
de incontinência urinaria no segui-
mento de 10 anos. Esse fato se rela-
cionou com perfurações recorrentes 
e talvez se deva, em alguns casos, a 
seleção inadequada dos candidatos 
ao procedimento. Vários estudos 
demonstraram o risco de desen-
volvimento de cancer vesical após 
a ampliação vesical mas tornou-se 
claro, também, que o risco de ma-
lignidade é inerente às bexigas neu-
rogênicas independentemente da 
realização da enterocistoplastia. 

Aprendemos e adotamos os 
critérios de realização de endosco-
pia em pacientes com ampliação 
vesical no screening de maligni-
dade descrito por Higuchi et al (2). 

Apesar dos nossos melhores 
esforços, aprendemos que não há 
técnica perfeita para o tratamento 
da incontinência uretral persistente. 
Independentemente da técnica uti-
lizada, reconhecemos necessidades 
particulares na busca da continên-
cia urinaria em pacientes com baixa 
resistência uretral. A realização de 
reconstrução ou fechamento do 
colo vesical ou mesmo o implante 
de um esfíncter urinário artificial 
deve ser precedida por cuidadosa 
seleção do paciente. 

Ela/ele deve ser motivado e ter 
uma forte estrutura de suporte que 
inclua pessoas que possam ajudá-
lo (la) a resolver problemas no 
ambiente domiciliar assim como 
contar com profissionais de saúde 
a quem possa recorrer para solução 
de problemas clínicos no ambiente 
hospitalar. Além disso, e principal-
mente, deve estar apto e treinado 
a realizar o seu esvaziamento ves-
ical de forma correta e confiável.  
Apesar de haver estudos que suger-
indo que as plásticas de colo vesical 
isoladas (sem ampliação vesical) 

sejam técnicas efetivas e seguras no 
curto prazo, nós verificamos que 
50% dos pacientes, cuidadosamente 
selecionados, que pareciam ter uma 
bexiga adequada na urodinâmica 
pré-operatória terão que ser sub-
metidos a ampliação vesical nos 10 
anos seguintes a uma reconstrução 
ou oclusão isoladas do colo vesi-
cal.(3) Em um estudo longitudinal 
publicado por Husmann (4) verifi-
cou-se que até 40% dos pacientes 
submetidos a ampliação vesical e 
reconstrução de colo vesical irão 
desenvolver escaras e/ou perda de 
função renal durante o acompanha-
mento pós-operatório. É importante 
e realista ter em mente que 69% dos 
pacientes tiveram progressao da 
lesão renal devido à baixa aderên-
cia aos esquemas de cateterização 
para esvaziamento vesical.

Importante ressaltar que a intro-
duceão do cateterismo intermitente 
limpo há quase 50 anos revolucion-
ou os campos da reconstrução e da 
urologia pediátrica. A inrodução do 
princípio de Mitrofanoff permitiu 
enorme facilitação da cateterização 
em crianças e adultos. O tempo nos 
ensinou muitos truques para evitar 
o angst associado com a impossibil-
idade de cateterismo através de um 
conduto cateterizável continente.  
A medida que as crianças crescem e 
seu hábito corporal se modifica, os 
estomas podem se tornar estenóti-
cos ou escondidos, enquanto os 
condutos podem sofrer torções ou 
serem traumatizados. Para se evitar 
esses problemas, nós aprendemos a 
confeccionar canais que sejam tão 
curtos e retificados quanto possível 
e fixá-los à parede abdominal an-
terior. Em estudo retrospectivo de 
mais de 500 condutos continentes 
pudemos verificar que o grau de 
continência, o risco de estenose 
meatal e a necessidade geral de re-
visões de estomas foram similares 
entre as apendicovesicostomias e 
os condutos de Monti. Dez anos 
após a cirurgia inicial os condutos 
de Monti-Yang apresentaram uma 
chance duas vezes maior de requer-
er uma revisão subfascial (1 em 6) 
quando comparados à apendicove-
sicostomia (1 em 12). Os condutos 
de Monti espirais implantados no 
umbigo, por sua vez, apresentaram 
o maior risco de necessidade de re-
visão subfascial (1 em 3). (5)

Acrescentando às conquistas 
dos pioneiros da reconstrução geni-
to-urinária, continuamos a acrescen-
tar novos conhecimentos aos resulta-
dos de longo prazo dessas técnicas. 

A avaliação de resultados clínicos 
relevantes nos permitiu melhorar a 
seleção, o aconselhamento e orien-
tação dos pacientes e suas famílias 
assim como evoluir nas técnicas 
cirúrgicas e nos cuidados pós-op-
eratórios. Inclui-se particularmente 
nesse objetivo a absoluta necessidade 
de cuidados urológicos de longo pra-
zo em adultos que foram submetidos 
a reconstrução genito-urinárias na 
infância; embora a maioria das com-
plicações ocorra logo após as cirur-
gias, as complicações tardias podem 
ocorrer mesmo décadas mais tarde, 
mesmo em pacientes que tiveram 
bom resultado em seus procedimen-
tos iniciais. (1,3,5)

Uma visão crítica e honesta 
também implica em aceitar o fato de 
que algumas de nossas convicções 
podem estar erradas (adolescentes 
não apresentam maior risco de 
problemas em seus condutos cateter-
izáveis [6]), e que provavelmente não 
somos “tão bons quanto pensamos 
ser” (cerca de metade das crianças 
com disrafismo medular se perdem 
do acompanhamento urológico na 
transição para a fase adulta [7]; adul-
tos não realizam a lavagem de suas 
bexigas ampliadas como instruidos a 
fazer [8]). Esperamos que uma visão 
realista desses fatos, mantendo em 
mente as aspirações dos pacientes, 
familiares e cirurgiões, nos permita 
continuar a exercer nossa função de 
forma efetiva e centrada nos interess-
es dos pacientes. ◆ 
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Questão primária: O que mudou 
na utilização de BCG, e de outros 
agentes intravesicais, para o trata-
mento do câncer de bexiga não 
músculo-invasivo, desde o desabas-
tecimento de BCG? 

Bacillus Calmette-Guérin (BCG) 
é considerado o tratamento pa-
drão-ouro de primeira linha do 
câncer de bexiga não músculo-inva-
sivo de alto grau. Em janeiro de 2019 
a Merck, única fabricante de BCG, 
anunciou importante interrupção 
na distribuição de BCG, que subse-
quentemente limitou a disponibili-
dade desta terapia na prática.

Em cooperação com a Verana 
Health (São Francisco, Califórnia), 
procuramos avaliar o impacto da 
falta de BCG na utilização desta 
droga na prática urológica nos 
Estados Unidos. Através dos dados 
do Registro de Qualidade da AUA 

(AUA Quality (AQUA) Regitry), e 
analisando 72 instituições de 20 de 
março de 2018 a 20 de janeiro de 
2020, identificamos uma drástica 
diminuição na administração de 
BCG ao redor do país, após o início 
do desabastecimento.

Assim sendo, houve uma redução 
de 66,9% na utilização de BCG após 
o anúncio da Merck. Além disso, 
houve um incremento de 39% no 
uso de gencitabina e de 475,2% 
no uso de mitomicina C, terapias 
alternativas no câncer de bexiga 
não músculo-invasivo que habitual-
mente não são ministradas como 
primeira-linha de tratamento. Estes 
achados demonstram o valor de um 
Registro contínuo, longitudinal, pro-
spectivo em caracterizar tendências 
de como o cuidado urológico é en-
tregue ao redor dos Estados Unidos.

Verana Health é a parceira de 
tecnologia e dados do Registro 
AQUA. Verana Health se associa 
a Sociedade Médicas líderes para 
transformar dados clínicos em ev-
idências tangíveis do mundo real. 
Estas parcerias possibilitam que a 
Verana aproveite dados abrangen-
tes encontrados em registros quali-
ficados de dados clínicos e base de 
dados de outras especialidades para 
acelerar a pesquisa médica e mel-
horar o cuidado ao paciente. Saiba 
mais em veranahealth.com. ◆

Foto instantânea do Registro 
AQUA: Uma análise da Verana 
Health dos dados do Registro 
AQUA proporciona compreensão 
sobre os padrões da prática 
urológica contemporânea.

Figura 1. Média de procedimentos por instituição por dia antes e após o anúncio da falta de BCG..

Figura 2. Número total de procedimentos antes e após o anúncio da falta de BCG. 
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Vários anos atrás, ao fazermos 
rondas noturnas sobre o status dos 
pacientes após a sacrocolpopex-
ia assistida por robô (RASC), 
começamos a nos perguntar: por 
que mantemos esses pacientes 
rotineiramente internados durante 
a noite? Freqüentemente, os en-
contrávamos sentados na cama 
ou em uma cadeira, tomando café 
e lendo o jornal, como se estives-
sem em casa relaxando em um 
fim de semana. Nossos colegas da 
oncologia urológica começaram a 
diminuir o tempo de internação e 
as complicações usando técnicas 
minimamente invasivas e proto-
colos aprimorados de recuperação 
pós-cirurgia (do inglês, “enhanced 
recovery after surgery protocols” ou 
“ERAS”) para casos mais invasivos, 
longos e complexos em pacientes 
mais doentes. Os ginecologistas 
começaram a publicar dados para 
apoiar a alta no mesmo dia (“same-
day discharge” ou “SDD”) após a 
histerectomia laparoscópica. Era 
hora de reavaliar a necessidade de 
admissão pós-operatória padrão 
após RASC.

Os protocolos ERAS foram de-
senvolvidos e popularizados pela 
primeira vez por cirurgiões color-
retais no início dos anos 2000 para 
otimizar o cuidado perioperatório. 
Embora os detalhes de vários proto-
colos sejam distintos, os princípios 
básicos incluem otimização e acon-
selhamento pré-operatório, mini-
mização do estresse perioperatório, 
analgesia multimodal para evitar 
opióides e mobilização precoce. 
Em conjunto com os avanços nas 

técnicas minimamente invasivas, 
os protocolos ERAS reduziram sig-
nificativamente o tempo de inter-
nação e melhoraram os resultados 
em diferentes especialidades.1

Em comparação com outras 
subespecialidades, como oncologia 
urológica, os casos de medicina 
pélvica feminina e cirurgia recon-
strutiva (do inglês: “female pelvic 
medicine and reconstructive surgery” 
ou “FPMRS”) têm menos compli-
cações e uma recuperação mais 
rápida. Técnicas minimamente in-
vasivas agora são a norma. Um alvo 
lógico para a melhora perioper-
atória usando protocolos ERAS em 
FPMRS é, portanto, SDD em ciru-
rgia reconstrutiva minimamente 
invasiva, particularmente RASC. 
Os casos de RASC frequentemente 
também incluem histerectomia su-
pracervical, reconstrução transvagi-
nal adicional do assoalho pélvico e/
ou colocação de um sling sintético 
de uretra média para incontinência 
urinária de esforço, mas, no entan-
to, têm 2 a 4 horas de duração com 
pacientes tradicionalmente liber-
ados no dia seguinte, com poucas 
complicações.

Em 2015, começamos a dar alta 
aos pacientes para casa após a re-
construção robótica do assoalho 
pélvico no dia da cirurgia como 
parte de um estudo piloto. Os re-
sultados iniciais nos primeiros 10 
pacientes foram promissores, com 
80% de SDDs bem-sucedidas e 
nenhum aumento em consultas 
pós-operatórias não planejadas ou 
complicações em comparação com 
controles históricos.2 Esses resulta-
dos promissores iniciais levaram 
a uma colaboração com nossos 
colegas uroginecologistas em 2018 
para realizar um estudo de co-
orte prospectivo de um protocolo 
SDD/ERAS após sacrocolpopexia 
minimamente invasiva com ou sem 
histerectomia e/ou sling de uretra 
média.3 Entre 47 mulheres incluí-
das no estudo, SDD foi realizada 
em 37 (79%). Houve poucas visitas 
ao departamento de emergência 
(ED) (2 ou 4,3%) ou readmissões 
(1 ou 2,1%) e, em comparação 

com controles históricos, nenhuma 
diferença nas taxas de eventos ad-
versos ou consultas não planejadas 
após SDD. A satisfação das pa-
cientes também foi extremamente 
alta com SDD (96%).

O estudo prospectivo usou um 
protocolo SDD/ERAS formal 
incluindo um vídeo educacional 
pré-operatório, celecoxibe e gab-
apentina, e protocolos de anest-
esia específicos. No entanto, nós, 
do departamento de urologia, 
adequamos nossa prática ao que 
acreditamos ser seus componentes 
essenciais, incluindo educação 
detalhada do paciente pré-oper-
atório e aconselhamento sobre o 
curso perioperatório, minimização 
de opioides e estratégias de Foley 
pós-operatório padronizadas (ver 
Apêndice). Nossas equipes de an-
estesia seguem as melhores práti-
cas gerais na era ERAS: diretrizes 
jejum pós-operatório (NPO) libe-
rais, profilaxia pós-operatória de 
náusea, minimização de opioides 
e fluidos intra-operatórios e uso 
de acetaminofeno pré-operatório e 
cetorolaco pós-operatório quando 
seguro. Seguindo essas práticas, 
nossos últimos 50 casos de RASC 
(abril de 2019 a outubro de 2020) 
resultaram em uma taxa de SDD 
de 84%. Não houve readmissões, 

e apenas 2 visitas ao departamen-
to de emergência no 5 e 6 dias 
pós-operatório para infecção do 
trato urinário e falta de ar subjetiva, 
respectivamente.

Nossa experiência demonstra 
que SDD é segura e viável para a 
RASC na era ERAS. Os benefíci-
os da SDD incluem evitar riscos 
teóricos de erro médico e infecções 
adquiridas em hospitais, economia 
financeira e redução dos custos no 
sistema de saúde. Durante a pan-
demia de COVID-19, pudemos 
continuar a oferecer RASC mesmo 
durante picos locais de COVID-19 
com disponibilidade limitada de 
leitos hospitalares devido à SDD 
padronizada. Com esses benefícios 
aparentes e conforme as evidências 
de segurança e viabilidade crescem, 
acreditamos que a SDD deve se 
tornar rotina para a maioria das pa-
cientes submetidas à RASC. ◆

1. Ljungqvist O, Scott M and Fearon KC: 
Enhanced recovery after surgery—a review. 
JAMA Surg 2017; 152: 292.

2.  Lloyd JC, Guzman-Negron J and Goldman 
HB: Feasibility of same day discharge after 
robotic assisted pelvic floor reconstruction. 
Can J Urol 2018; 25: 9307.

3.  Hickman LC, Paraiso MF, Goldman HB et 
al: Same-day discharge after minimally-in-
vasive sacrocolpopexy is feasible, safe, and 
associated with high patient satisfaction. 
Female Pelvic Med Reconstr Surg 2021; 
doi: 10.1097/SPV.0000000000000998. 
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Apêndice. Protocolo da Cleveland Clinic para SDD/RASC

Preoperatório Aconselhamento preoperatório padrão
Alinhamento de expectativas no preoperatório 
Expectativa de alta hospitalar precoce

Jejum Somente líquidos claros a partir da meia-noite 
NPO 2 horas antes da cirurgia

Analgesia Preop.—1,000 mg de acetaminofeno via oral
Intraop.—bupivacaina para anestesia local, 30 mg cetorol-
aco EV ao final do procedimento
Pós-op.—minimizar uso de opióides

Náuseas/vômitos  
pós-operatórios

De acordo com orientação do time anestésico

Fluidos De acordo com orientação do time anestésico

Dieta Liberação precoce, se tolerada

Foley Se não for implantado sling—Alta com cateter, remoção 
realizada pela própria paciente no primeiro dia pós- 
operatório
Se for implantado sling—Alta com cateter, tentativa de 
micção em consulta médica no segundo dia pós-operatório

Estratégia Alta quando aceitar bem fluidos VO, dor adequadamente 
controlada e deambulando
Pernoite no hospital se não completar os critérios descritos 
acima

Prescrição/orien-
tações de alta

5 mg de oxicodona (5–10 comprimidos) com instruções 
para priorizar anti-inflamatórios não-esteroidais (NSAIDs), 
manejo intestinal
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O manejo da doença urológica 
depende amplamente da radio-
logia diagnóstica com ultrassom, 
tomografia computadorizada (TC) 
e ressonância magnética para deter-
minar o tratamento fora da sala de 
cirurgia. Avanços empolgantes com 
imagens intraoperatórias também 
guiarão os cirurgiões para melhorar 
seus cuidados cirúrgicos no futuro. 
Destacamos brevemente os princi-
pais avanços em imagens intraop-
eratórias com câncer de próstata, 
rim e bexiga.

Próstata

O principal objetivo da prostatecto-
mia radical (PR) é oferecer ressecção 
tumoral completa, preservando 
a continência urinária e a função 
erétil. O Gálio-68 (68Ga) antígeno 
de membrana específico da prósta-
ta (PSMA) Cerenkov luminescence 
imaging (CLI) é uma técnica de 
imagem intraoperatória avançada 
recentemente desenvolvida que 
facilita a avaliação das margens 
cirúrgicas durante a PR. Darr et al. 
realizou um estudo de viabilidade 
usando 68Ga-PSMA CLI durante a 
prostatectomia radical assistida por 
robô (RARP)1 .O 68Ga-PSMA-11 
foi injetado por via intravenosa e  

uma tomografia (68Ga-PSMA) por 
emissão de pósitrons (PET) / CT foi 
realizada dentro de uma hora após 
a administração . Após a conclusão 
da RP, a amostra de próstata extraí-
da foi fotografada usando o sistema 
LightPath ™ CLI, que capturou 
uma imagem de Cerenkov, bem 
como uma imagem fotográfica. 
Embora este estudo consistisse em 
apenas 10 pacientes, o CLI detec-
tou com precisão 2 de 3 pacientes 
com margens cirúrgicas positivas 
(PSMs) quando o CLI foi compara-
do à histopatologia. Portanto, CLI é 
uma técnica de imagem promissora 
que pode ser usada para identi-
ficação intraoperatória de PSMs 
durante a PR.

Rim

Na reunião anual do ano passado da 
American Urological Association 
(AUA), Samiei et al. descreveu 
uma técnica de imagem inovado-
ra para detecção de tumor renal 
intra-operatório com a capacidade 
de prever o tipo patológico.2 Eles 
desenvolveram um dispositivo de 
imagem química molecular intra-
operatória (MCI) não invasivo que 
utiliza espectroscopia molecular 
e imagem digital. Este dispositivo 
usa estratégias de aprendizado de 
máquina e de visão por computa-
dor. O método é capaz de diferen-
ciar o tecido maligno do benigno 
circundante. Neste estudo de 22 
pacientes, o dispositivo MCI teve 
93,5% de precisão em predizer tu-
mor a partir de tecido não tumoral.

Além disso, Sentell et al. estu-
dou o papel do corante verde de 
indocianina (ICG) com imagens 
de fluorescência no infravermelho 
próximo (NIRF) para diferenciação 
de tumores renais do parênquima 

renal circundante normal durante 
a nefrectomia parcial assistida por 
robô.3 Os autores avaliaram um to-
tal de 330 tumores, e a taxa geral de 
fluorescência diferencial bem-suce-
dida (fluorescência do parênquima 
normal na ausência de fluorescên-
cia do tumor) foi de 87,3%. No 
entanto, a fluorescência diferencial 
variou significativamente pela hist-
ologia do tumor; foi de 100% para 
lesões císticas e benignas, 90% para 
carcinomas de células renais e 72% 
para oncocitomas.

Bexiga

Nos últimos anos, tem havido 
um interesse crescente no uso do 
aprendizado profundo (deep learn-
ing) para o câncer de bexiga não 
musculo invasivo (NMIBC). O 
NMIBC é responsável por 75% dos 
cânceres de bexiga recém-diagnos-
ticados e é caracterizado por altas 
taxas de recorrência que requerem 
procedimentos endoscópicos fre-
quentes. A recorrência frequente 
de NMIBC tem sido associada à 
ressecção incompleta das lesões 
previamente diagnosticadas. 
Shkolyar et al. utilizou o aprendiza-
do profundo e construiu uma plata-
forma de análise de imagem que 
detecta tumor de bexiga durante 
cistoscopia de luz branca.4 Esta 
técnica de cistoscopia “aumentada” 
demonstrou uma sensibilidade de 
91% para identificação de tumor de 
bexiga. Embora o aprendizado pro-
fundo ainda não esteja sendo usado 
na prática clínica diária, técnicas 
semelhantes têm o potencial de 
melhorar as práticas de ressecção 
da bexiga entre os profissionais e 
facilitar a tomada de decisão diag-
nóstica. Portanto, isso poderia levar 
a melhores ressecções e diminuir a 
taxa de recorrência de NMIBC.

Uma abordagem diferente para 
melhorar a ressecção do tumor 
da bexiga é a imagem molecular 
endoscópica (EMI) .5 O objeti-
vo da EMI é fornecer imagens 
dinâmicas em tempo real durante 

as ressecções da bexiga e ajudar os 
urologistas a identificar os limites 
do tumor com precisão. Uma var-
iedade de traçadores moleculares, 
incluindo anticorpos, estruturas 
proteicas, peptídeos e pequenas 
moléculas, foram avaliados em es-
tudos pré-clínicos com resultados 
promissores. A sensibilidade e es-
pecificidade da detecção do câncer 
de bexiga foram 85% a 90%, e as 
margens cirúrgicas foram forne-
cidas em estudos de xenoenxerto. 
A principal limitação da imagem 
molecular é a necessidade de ad-
ministrar o traçador específico do 
câncer e estar equipado com um 
dispositivo médico de detecção 
emparelhado. Assim, esta nova 
tecnologia de imagem pode servir 
como uma ferramenta de apoio que 
melhora a visualização do tumor 
pelo cirurgião durante a cistoscopia 
de luz branca, embora ainda faltem 
ensaios clínicos.

O arsenal de imagens intraop-
eratórias dos cirurgiões continua a 
evoluir rapidamente. Discutimos 
brevemente os avanços de imagem 
mais recentes e promissoras que 
provavelmente se infiltrarão na 
prática diária nos próximos anos. ◆
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Similar aos paradigmas de trata-
mento de pacientes com doença 
estádio IV na maioria das maligni-
dades, antes de 2001 a remoção da 
unidade renal afetada em pacientes 
com câncer renal metastático era 
em grande parte reservada para 
aqueles pacientes que precisavam 
de paliação. Porém, após a pub-
licação de 2 estudos de referência 
em 2001, que demonstraram uma 
vantagem de aproximadamente 6 
meses na sobrevida global, a nefrec-
tomia citorredutora (NC) alcançou 
a cena terapêutica e tornou-se um 
elemento essencial para o manejo 
do câncer renal metastático.

Mesmo assim, as últimas 2 déca-
das presenciaram a introdução de 
um sem número de novos agentes 
dentro do cenário do câncer de 
rim, que incluem terapias alvo para 
fatores de crescimento vascular 
endotelial, inibidores de pontos 
de controle (checkpoint inhibitors) e, 
mais recentemente, a combinação 
dos dois (fig. 1). Com a melhora da 
eficácia das terapias sistêmicas, o 
papel da NC sofreu uma grande e 
rápida evolução (fig. 2).

Pacientes que se inscreveram 
nos estudos randomizados SWOG 
2001 e no EORTC (European 
Platform of Cancer Research) rece-
beram ou nefrectomia adiantada 
seguida de interferon-alfa (INF) ou 
INF isolado, sem cirurgia. É impor-
tante perceber que, nestes estudos, 
praticamente todos os pacientes 
(331) receberam terapia sistêmica. 
Por exemplo, somente 3 de 163 
(1,8%) nos braços INF isolado e 9 
de 161 (5,6%) nos braços NC+INF 
não foram submetidos à terapia 
com INF. Mesmo assim, na prática 
clínica do mundo real, muitos pou-
cos pacientes acabaram recebendo 
terapia sistêmica após NC. Por ex-
emplo, em uma série de casos, 30% 

dos pacientes não recebeu terapia 
sistêmica por inúmeros motivos, 
com quase metade sucumbindo 
logo após a NC sem INF ou terapia 
alvo devido à rápida progressão 
da doença ou à mortalidade pós 
operatória.1 Em outras palavras, na 
prática clínica, a realização da NC 
por vezes fez com que pacientes 
não recebessem terapia sistêmica. 
Como consequência, enquan-
to a terapia sistêmica tornou-se 
mais efetiva ao longo dos anos, as 
questões relacionadas aos malefíci-
os da NC foram apropriadamente 
levantadas.

Neste contexto, o estudo 
CARMENA foi iniciado em 2009 
a fim de explorar o papel da NC 
na era da terapia alvo.2 O estudo 
inscreveu e randomizou 450 pa-
cientes para nefrectomia seguida 
de terapia com o agente alvo su-
nitinib versus sunitinib isolado. 
A randomização foi estratificada 
pelos grupos de risco do IMCD 
(International Metastatic RCC 
Database Consortium), com o 
desfecho primário sendo sobrev-
ida global. Com uma mediana de 
seguimento de 50,9 meses naquele 
momento da análise em 2017, pa-
cientes no grupo de sunitinib isola-
do exibiram uma sobrevida global 
mediana mais longa que aqueles 
no grupo da NC + terapia alvo 
(18,4 meses vs. 13,9 meses).

De maneira geral, o estudo 
demonstrou a não-inferioridade 
do sunitinib isolado, sem cirurgia, 
e também demonstrou que alguns 

pacientes pareciam sofrer algum 
dano pela NC adiantada. Todavia, 
os achados do estudo têm sido 
interpretados com um grau de 
cautela, pois o CARMENA incluiu 
pacientes de prognóstico ruim, que 
representavam 43% do total dos 
inscritos. Além disso, diferente-
mente dos estudos 2001 SWOG e 
EORTC, uma grande proporção 
de pacientes não recebeu tera-
pia sistêmica (17,7% no braço 
NC+sunitinib) ou nefrectomia 
(7,1% no braço NC+sunitinib). De 
fato, quando se comparam a medi-
ana de sobrevida global (SVG) dos 
pacientes do braço sunitinib isolado 
do CARMENA (18,4 meses) com 
a mediana de SVG no braços de 
sunitinib isolado de outros estudos 
recentes como o CABOSUN (21,8 
meses), Checkmate 214 (26 meses) 
e o KEYNOTE-426 (mediana de 
SG não alcançou >18 meses), a 
severidade da doença dos pacientes 
que foram inscritos no CARMENA 
se torna evidente.

Considerando a mescla de 
casos de prognóstico ruim do 
CARMENA, a comunidade médi-
ca tem questionado se os pacientes 
que teriam mais probabilidade de 
se beneficiar da NC nunca foram 
inscritos no CARMENA. Para este 
fim, os resultados atualizados apre-
sentados no Congresso da ASCO 
(American Society of Clinical 
Oncology) de 2019 focaram no 
grupo de pacientes de risco inter-
mediário (pacientes de baixo risco 
são aqueles que metastatizaram 
após tratamento de doença local-
izada e, portanto, não são submeti-
dos a NC por definição). A análise 
da intenção de tratar novamente 
demonstrou um claro benefício 
de sobrevida no braço do sunitin-
ib isolado em relação à NC para 
pacientes que possuíam 2 fatores 
de risco (31,2 meses vs 17,6 meses, 
p=0,033). Porém, este benefício não 
era mais evidente em pacientes que 
reuniam apenas 1 fator de risco, 
com uma tendência a favor da NC 
(31,4 meses vs 25,2 meses, p=0,232). 
Além disto, 29% dos pacientes no 
braço do sunitinib isolado foram 
submetidos à nefrectomia, com es-
tes pacientes apresentando a maior 
magnitude de benefício de sobrev-
ida (48,5 meses vs 15,7 meses, RR 
0,34 [0,22-0,54]), sustentando a id-
eia de terapia sistêmica como uma 
prova de fogo para guiar a seleção 
dos pacientes para NC3.

Papel contemporâneo da 
Nefrectomia Citorredutora: Carpe 
Diem encontra Primum Non 
Nocere 
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Alexander Kutikov, 
MD

Adrien Bernstein, 
MD

Figura 1. t  Continua na página 26
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Ao mesmo tempo, o grupo 
do EORTC conduziu o estudo 
SURTIME, que avaliou a NC im-
ediata vs tardia após um teste de 3 
ciclos de sunitinib.4 Considerando 
o pobre recrutamento, este estudo 
de sequenciamento terapêutico não 
foi capaz de chegar no seu desfecho 
primário e os resultados foram 
publicados como exploratórios. 
Enquanto não houve diferença 
na sobrevida livre de progressão 
em 28 semanas, a escolha por NC 
tardia resultou em mais pacientes 
recebendo sunitinib e indexando 
uma maior taxa de sobrevida glob-
al. Como resultado, o pré-trata-
mento com sunitinib permitiu a 
identificação dos pacientes que não 
seriam beneficiados e também os 
que seriam lesados pela cirurgia.

Considerando os resultados do 
CARMENA e do SURTIME, a 
NC adiantada é de alguma maneira 
apropriada em 2021? Na opinião de 
muitos, a resposta é um sonoro SIM, 
mas para um grupo altamente seleto 
de pacientes. De fato, não são todos 
os pacientes com doença estádio IV 
que necessitam de terapia sistêmica 
imediata. Um estudo fase II recen-
temente publicado de pacientes 
com doença oligometastática que 
se submeteram a NC demonstrou 
que os pacientes podem ficar sem 
terapia sistêmica por uma mediana 
de tempo de 14,9 meses, com uma 
proporção significante de pacientes 
aptos a evitar tratamento por 2 
anos.5 Portanto, nestes pacientes 
com doença estádio IV que se 

apresentam com oligometástases, e 
para quem a observação sem terapia 
alvo é apropriada, a NC adiantada 
deve ser fortemente recomendada 
(fig. 3).

Enquanto as opções terapêuti-
cas para os pacientes com câncer 
de rim evoluem, inibidores dos 
pontos de controle (checkpoint in-
hibitors) tornaram-se o padrão ouro 
para o carcinoma de células claras 

metastático (RCC), demandando 
avaliações adicionais sobre a NC. 
Com isto, as investigações clínicas 
prospectivas continuam. O estudo 
PROBE (SWOG 1931) e o estudo 
NORDIC-SUN (NCT03977571) 
são estudos clínicos randomizados 
fase III desenhados para avaliar o 
papel da NC na era dos inibidores 
de pontos de controle (veja o 
Apêndice). Enquanto esperamos 

os resultados destes estudos, rela-
tos retrospectivos aparentam estar 
seguindo as tendências já estabeleci-
das na era da terapia alvo. Bakouny 
e cols. recentemente apresentaram 
na ASCO GU 2020 uma análise 
retrospectiva de sobrevivência em 
pacientes recebendo inibidores de 
pontos de controle com cirurgia 
(143) e sem cirurgia (55).6 Nesta 
coorte, investigadores identificar-
am melhora na sobrevida global 
associado com NC (RR 0,369 [0,19-
0,83]), sugerindo que a NC pode 
continuar a desempenhar um papel 
em pacientes devidamente sele-
cionados. No entanto, como nós 
aprendemos, relatos retrospectivos 
provenientes de coortes pré-sele-
cionadas podem ser uma profecia 
auto-realizável e devem obrigato-
riamente ser validados através de 
estudos prospectivos.

Em conclusão, pacientes que 
precisam de terapia sistêmica de-
vem renunciar à NC adiantada 
a fim de evitar malefícios. A NC 
deve, então, ser utilizada quando 
necessário baseada na reposta à 
terapia sistêmica e ao curso clínico 
do paciente. Em pacientes com 
doença oligometastatica, que não 
precisam de terapia sistêmica de 
urgência, NC deve ainda ser forte-
mente considerada. ◆

1. Kutikov A, Uzzo RG, Caraway A et al: Use 
of systemic therapy and factors affecting 
survival for patients undergoing cytoreduc-
tive nephrectomy. BJU Int 2010; 106: 218. 

2. Méjean A, Ravaud A, Thezenas S et al: 
Sunitinib alone or after nephrectomy in 
metastatic renal-cell carcinoma. New Engl 
J Med 2018; 379: 417.

3. Mejean A, Thezenas S, Chevreau C et al: 
Cytoreductive nephrectomy (CN) in met-
astatic renal cancer (mRCC): update on 
CARMENA trial with focus on intermedi-
ate IMDC-risk population. J Clin Oncol, 
suppl., 2019; 37: 4508.

4. Bex A, Mulders P, Jewett M et al: Compari-
son of immediate vs deferred cytoreductive 
nephrectomy in patients with synchronous 
metastatic renal cell carcinoma receiving 
sunitinib. Jama Oncol 2019; 5: 164.

5. Rini BI, Dorff TB, Elson P et al: Active 
surveillance in metastatic renal-cell carci-
noma: a prospective, phase 2 trial. Lancet 
Oncol 2016; 17: 1317. 

6. Bakouny Z, Xie W, Dudani S et al: Cytore-
ductive nephrectomy (CN) for metastatic 
renal cell carcinoma (mRCC) treated with 
immune checkpoint inhibitors (ICI) or 
targeted therapy (TT):  propensity score-
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38: 608.

Figura 2. Paciente homem que apresentou hematúria macroscópica e perda de peso, descobriu portar 
carcinoma de células claras com padrão sarcomatóide, localmente avançado e metastástico para 
pulmão (oligometástase). O paciente foi submetido a NC com pancreatectomia distal, esplenectomia 
e colectomia esquerda, seguida de tratamento de combinação de quimioterapia + inibidor tirosina 
quinase e, depois, inibidores de pontos de controle por 2 anos. Atualmente, NED x 2 anos. Estudos 
clínicos atuais estão procurando estabelecer critérios e sequencia da NC nestes pacientes.

Figura 3.

Appendix. Estudos atualmente em andamento que avaliam o papel da nefrectomia citorredutora em tempos de inibidores de pontos de controle.

ESTUDO NORDIC-SUN PROBE (SWOG 1931)

Comparação Cirurgia retardada após terapia de indução seguida de manutenção vs. terapia sistêmica 
isolada

Terapia  
Sistemica

Indução
Manutenção

Nivolumab Ipilimumab x 3 meses.
Nivolumab

Nivolumab+Ipilimumab/
Avelumab+axitinib/ Pembro+axitinib
Nivolumab/Axitinib

Participantes
≤ 3 IMDC risk factors and deemed suitable for 
CN after induction therapy

Stable disease and/or partial response after 
induction therapy

Desfecho primário
Overall Survival

Data de finalização  
antecipada

2025 2033

Papel da Nefrectomia 
Citorredutora
t  Continua na página 25
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É difícil acreditar que ja se passar-
am quase 6 anos desde que com-
ecei na posição de Presidente do 
Conselho de Educação da AUA. 
Em 1 de junho de 2015. O tempo 
passou tão rápido e eu realmente 
espero que durante os últimos 6 
anos pudemos ser capazes de for-
necer aos nossos membros, urolo-
gistas e prestadores, experiências 
de aprendizado únicas e práticas. 
Nós nos esforçamos ao máximo 
para acompanhar as mudanças nas 
formas de aprendizado e oferecer 
novos programas, ao mesmo tem-
po em que continuamos a oferecer 
as atividades que foram testadas e 
comprovadas ao longo dos anos. 
No ano passado, a equipe do 
Departamento de Educação (OE) 
fez um trabalho incrível de ad-
aptação à nossa realidade virtual, 

oferecendo quase todas atividades 
planejadas para 2020. Nosso 
canal de YouTube e downloads 
aumentaram consideravelmente 
a medida que nossos membros 
se tornaram mais dependentes do 
aprendizado digital.

Todas as coisas que realizam-
os não teriam sido possíveis sem 
o apoio da liderança da AUA. 
Quero agradecer ao Conselho 
de Diretores e o CEO da AUA 
Mike Sheppard por apitar nossas 
iniciativas e por colocar sua confi-
ança na equipe OE. Tive a opor-
tunidade de trabalhar em estreita 
colaboração com 2 Secretários da 
AUA, Drs.Manoj Monga e John 
Denstedt, no planejamento de 6 
Congressos anuais e vocês não 
conseguem pensar em 2 colegas 
mais perspicazes para compartil-
har esta tarefa.

Sou extremamente grato a toda 
a equipe do Departamento de 
Educação (OE) por seu intenso 
trabalho durante minha gestão. 
Acho que é importante que to-
dos vocês conheçam as pessoas 
que entregam nossos produtos 
do Departamento de Educação 

Final Words

(OE)  para vocês. A equipe do 
Departamento é liderada por 
seu diretor Shelby Englert, que 
começou nessa posição logo após 
eu começar como Presidente. Ela 
fez do Departamento um modelo 
de eficiência e trabalho em equipe. 
Patrick Kerley é o gerente de ed-
ucação para aprendizado digital. 
Ele e sua equipe são responsáveis   
por todo o seu aprendizado dig-
ital na Universidade AUA. Uma 
tarefa difícil que todos eles re-
alizam tão bem. Helen Scofield 
é a gerente educacional de pro-
gramas. Helen e sua equipe de 
coordenadores realizam todos os 
nossos cursos e webinars. Muitos 
de vocês comentaram comigo 
o excelente trabalho que eles 
fazem. Jody Donaldson é Gerente 
de Educação para Governança e 
Credenciamento. Ela dirige todos 
os nossos Comitês do Conselho 
de Educação e Grupos de 
Trabalho, cuida do COI e garante 
que nossas atividades atendam 
aos padrões da ACCME para 
credenciamento e crédito CME. 
Ela é uma das pessoas mais or-
ganizadas com quem já trabalhei. 
Finalmente, Janet Skorepa, 
Vice-Presidente Executiva para 
Educação da AUA, supervisiona 
toda a missão educacional da 
AUA e garante que possamos 
entregar o que nossos membros 
exigem. Todos eles se tornaram 

minha família AUA e vou sentir 
falta de trabalhar com eles.

Sempre acreditei que a AUA 
era composta por pessoas incrive-
lmente generosas com seu tempo, 
recursos e extremamente dedi-
cadas a ensinar e compartilhar 
informações com seus colegas. Os 
últimos 6 anos não apenas con-
firmaram, mas fortaleceram essa 
crença. Quase tudo o que fazemos 
na OE é baseado no voluntariado. 
Sou muito grato a todos vocês 
que altruisticamente dedicaram 
seu tempo e energia, às vezes a 
qualquer momento, para garantir 
o sucesso de nossos programas. 
Também quero agradecer aos 
inúmeros membros da AUA que 
ofereceram sugestões, incentivo e 
críticas atenciosas para nos tornar 
melhores. É por sua causa que 
nossa organização é tão grande 
quanto é. Temos uma liderança 
notável na AUA, mas no final das 
contas, uma organização é tão 
forte quanto seus membros.

Foi uma honra para mim servir 
como presidente do Conselho de 
Educação da AUA. Serei sempre 
grato à AUA pela oportunidade 
que me foi dada. É um prazer pas-
sar o cargo ao Dr Jay Raman em 1 
de junho de 2021. Estou animado 
para ver e aproveitar todos os pro-
gramas que Jay e a equipe terão 
para nós nos próximos anos ◆

DO   AUA Education Council

Tradução Dr. Rafael Mourato

Mesmo antes da pandemia causa-
da pelo COVID-19, um número 
crescente de pacientes confiava 
nas informações contidas na inter-
net sobre cuidados com a saúde. 

Entre as condições urológicas, “O 
que causam cálculos renais?” foi 
a pergunta mais frequente, clas-
sificada como a sexta pergunta 
sobre saúde mais comum em 2019 
no Google.1 Mas quão confiáveis 
são estas informações disponíveis, 

Online Kidney Stone Educational 
Materials Exceed Recommended 
Readability Levels 

Andrew Bergersen, 
MD 

Barry Weiss, MDDavid Tzou, MD

Tucson, Arizona

e além disso, quão fácil é para 
pacientes com cálculos renais 
entende-las?

Alfabetização em saúde é defini-
da como “o grau de capacidade 
que os indivíduos têm de obter, 
processar e entender informações e 
serviços básicos em saúde necessári-
os para tomada de decisões apro-
priadas.”2 Isso é importante pois 
estima-se que um terço dos adultos 
nos Estados Unidos têm alfabet-
ização em saúde limitada, o que 
está relacionado com piores des-
fechos.3 Como muitos paciente com 
alfabetização em saúde diminuída 
também apresentam habilidade 
de leitura limitada, o manual de al-
fabetização em saúde para médicos 
da Associação Médica Americana 
recomenda que materiais escritos 
para pacientes estejam adequados 
para níveis de leitura compatíveis 
com quinta a sexta séries. Um es-
tudo anterior relacionado a todas 

as condições urológicas mostrou 
que as informações educacionais 
online fornecidas pela Associação 
Americana de Urologia e vários 
departamentos acadêmicos de uro-
logia foram escritas para níveis de 
leitura acima do 11º ano.5

Nosso estudo buscou examinar 
a legibilidade dos materiais ed-
ucacionais sobre cálculos renais 
presentes nos sites mais populares. 
Usando os 10 principais resultados 
de pesquisa por “cálculos renais” 
no mecanismo de pesquisa mais 
popular (Google), legibilidade foi 
determinada usando seis ferramen-
tas de avaliação mais amplamente 
utilizadas (Flesch Reading Ease, 
FORCAST Readability Formula, 
Fry Graph, Gunning Fog Index, 
Raygor Readability Estimate and 
Simple Measure of Gobbledygook, 
or SMOG). A legibilidade de 

t  Continua na página 28



28 Março 2021 AUANEWS

1. Google’s Year in Search. Google Trends. 
Available at https://trends.google.com/
trends/yis/2019/US/. Accessed January 
30, 2020.

2. Ratzan SC and Parker RM: Introduction. 
In: National Library of Medicine Current 
Bibliographies in Medicine: Health Lit-
eracy. Edited by CR Selden, M Zorn, SC 
Ratzan et al. NLM Publication No. CBM 
2000-1. Bethesda, Maryland: National 
Institutes of Health, U.S. Department of 
Health and Human Services 2000.

3. Chew LD, Bradley KA, Flum DR et al: 

The impact of low health literacy on sur-
gical practice. Am J Surg 2004; 188: 250.

4. Weiss BD: Health Literacy and Patient 
Safety: Help Patients Understand. Manual 
for Clinicians, 2nd ed. Chicago: American 
Medical Association and AMA Foundation 
2007.

5. Colaco M, Svider PF, Agarwal N et al: 
Readability assessment of online urology 
patient education materials. J Urol 2013; 
189: 1048.

subseções específicas foi então 
analisada, com atenção especial ao 
conteúdo sobre prevenção e trata-
mento de cálculos renais. 

Nossos resultados encontraram 
que para todos os 10 sites, o texto 
foi escrito para nível de leitura aci-
ma da sexta série. Com faixa vari-
ando entre 7 e 13. Como mostrado 
no Gráfico de Fry (veja figura), 
8 de 10 sites continham palavras 
com um alto número de sílabas, re-
sultando em legibilidade acima do 
nível do 9 º ano. Do mesmo modo, 
para as subseções de prevenção e 
tratamento, todos os sites contin-
ham textos escritos bem acima dos 
níveis de leitura recomendados, 
variando entre o 9 º e 12 º ano.

Com a recente pandemia por 
COVID-19 e o subsequente aumen-
to das consultas em telemedicina, 
é razoável esperar que ainda mais 
pacientes busquem informações 
em saúde na internet. Os resultados 
deste estudo devem servir como 
um importante lembrete para os 
urologistas de que uma grande 
porcentagem de pacientes pode 
não ser capaz de compreender as 
informações sobre cálculos renais 
que lhes são fornecidas. Não é sen-
sato que os médicos presumam que  

os pacientes possam simplesmente 
pesquisar na internet sobre cálculos 
renais e entender as informações 
contidas nos sites apresentados. 
Esperançosamente este trabalho 
chama atenção para a necessidade 
de materiais educacionais atual-
izados online que usem uma lin-
guagem mais simples para melhorar 
a compreensão do paciente. ◆

Figure. Gráfico para estimar a legibilidade—estendido

New Brunswick, New Jersey

Tradução: Dra. Regina Pacis Nogueira

Aproximadamente 50% das mul-
heres acima de 50 anos de idade 
vão apresentar prolapsos genitais 
durante a vida. Entre as mulheres 
afetadas, uma em cada cinco vão 
precisar de cirurgia corretiva. 
Anteriormente aos anos 90, a ciru-
rgia utilizando tecidos nativos era 

o Gold Standard para prolapsos. 
Entretanto, este procedimento era 
associado a grandes taxas de re-
corrência, levando a uma grande 
procura por técnicas alternativas. 
Os cirurgiões começaram a usar 
amplamente as telas sintéticas para 
reparo transvaginal dos prolap-
sos genitais nos anos 1990, mas 
o procedimento só foi aprovado 
pelo FDA (U. S. Food and Drug 
Administration) para este fim em 
2002 (fig 1). Considerado como 
similar ao procedimento de uso de 
tela para reparo de hérnia abdom-
inal, o uso de telas sintéticas para 
prolapsos foi aprovado sem a con-
clusão do formulário de Aprovação 
Pré-Mercado (Pre Market approval 
- PMA). 

Após a aprovação do FDA, as 
telas transvaginais logo ganharam 
popularidade, por serem associadas 
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a tempo cirúrgico e de internamen-
to mais curtos, recuperação mais 
rápida e menor taxa de recorrência 
para prolapsos de alto grau. Apesar 
dos benefícios das telas, compli-
cações têm sido relatadas, incluin-
do dor pélvica crônica grave, dis-
pareunia, infecção, sangramento, 
perfuração de órgãos, exposição 
vaginal da tela e problemas urinári-
os devido a erosão da tela a tecidos 
circunjacentes1. 

Em 2008, o FDA publicou avi-
sos sobre a frequência de sérias 
complicações relacionadas ao uso 
de telas transvaginais para prolap-
sos. Como mais eventos adversos 
relacionados a telas foram repor-
tados, um novo aviso de segurança 
da FDA foi liberado em 2011, reit-
erando potenciais complicações (fig 
2). Subsequentemente, em 2016, o 
FDA reclassificou a tela transvagi-
nal, mudando de material de classe 
II (risco moderado) para classe III 
(risco alto). Além disso, os kits de 

instrumentação das telas, incluindo 
trocarteres, passadores de agulha 
e guias, ferramentas de fixação e 
âncoras de tecidos, foram reclas-
sificados de classe I (baixo risco) 
para classe II. A FDA também or-
denou que os fabricantes deveriam 
submeter PMAs para formalmente 
avaliar a eficácia e segurança 1.

Em abril de 2019, o FDA or-
denou a cessação imediata da dis-
tribuição de telas cirúrgicas para 
correção transvaginal de prolapsos, 
declarando que os fabricantes não 
forneceram evidências de que os 
reparos de prolapsos com tela eram 
superiores aos reparos com tecidos 
nativos. É importante salientar que 
o “recall” de 2019 não se aplicava 
ao uso de telas para Incontinência 
Urinária de Esforço (IUE) ou 
para reparos de prolapsos por via 
abdominal. Este banimento des-
encadeou bastante controvérsia, 
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já que a decisão foi feita antes da 
conclusão dos PMAs exigidos. 

Em resposta ao banimento das 
telas transvaginais para prolapsos em 
2019, a Sociedade Ibero-Americana 
de Neurourologia e Uroginecologia 
(SINUG) publicou uma declaração 
de posicionamento afirmando que 
as telas transvaginais não deveri-
am ser oferecidas rotineiramente, 
mas deveriam ficar reservadas 
para pacientes de alto risco, como 
aquelas com prolapsos recorrentes, 
nos quais os benefícios da tela 
são superiores aos riscos 1. Outras 
sociedades profissionais também 
publicaram posicionamentos ofici-
ais, mas a maioria só abordou o uso 
de tela transvaginal para IUE 1. A 
declaração conjunta da Sociedade 
de Urodinâmica, Medicina Pélvica 
Feminina e Reconstrução Urogenital 
(SUFU)/ Sociedade Americana de 
Uroginecologia (AUGS) afirmou 
que a tela de polipropileno é o Gold 
Standard para tratamento da IUE 
e é segura e efetiva 2. A Associação 
Americana de Urologia (AUA) 
reafirmou este declaração em sua 
declaração, acrescentando que os 
cirurgiões que realizam cirurgias de 
Sling devem ser muito experientes 
neste procedimento, e devem dis-
cutir os riscos/ benefícios das telas 
com os pacientes 3. 

Desde os avisos de 2008 e 2011 
houve uma significativa redução 

nas cirurgias para prolapsos utili-
zando telas transvaginais, apesar 
do número total de cirurgias para 
prolapsos não ter se modificado 4. 
Também houve um aumento sig-
nificativo nas cirurgias de revisão 
de telas. 

Apesar destes acontecimentos, 
os dados clínicos envolvendo a 
eficácia da correção usando tecido 
nativo comparada aos reparos us-
ando telas sintéticas para prolapsos 
são limitados e variados, sujeitos 
a diferenças no desenho do estu-
do, técnica cirúrgica, experiência 
do cirurgião e classificação do 
prolapso. Alguns poucos estudos 
foram recentemente publicados 
comparando resultados entre telas 
transvaginais e reparos utilizando 
tecido nativo. 

Em 2020, um estudo multicên-
trico randomizou 122 mulheres 
com prolapsos volumosos para 
serem submetidas a reparos com 
telas sintéticas ou utilizando tecido 
nativo. Após 5 anos de followup, 
taxas de cura significativamente 
maiores em todos os compartimen-
tos, definidos pelo sistema POP-Q 
(Quantificação de Prolapsos de 
Órgãos pélvicos) < 0, e melhora 
na qualidade de vida, foram obser-
vadas no grupo das telas. O grupo 
das telas também apresentou uma 
maior taxa de complicações, sendo 
a extrusão o evento adverso relacio-
nado ao tratamento mais comum 5. 
O estudo PROSPECT (PROlapse 
Surgery: Pragmatic Evaluation and 
Randomised Controlled Trials) 

encontrou resultados conflitantes 
para prolapsos recorrentes6. 
Neste estudo, Glazener et al ran-
domizaram 155 mulheres com 
prolapsos recorrentes para serem 
submetidas a correção do prolap-
so com tecido nativo, tela sintéti-
ca ou kits de tela. Após 1 ano, a 
maioria das mulheres relataram 
melhora nos sintomas de prolap-
so e tiveram melhora do prolapso 
ao exame físico, apesar de não ter 
havido diferença entre os grupos 
de tratamento. Todos os grupos de 
tratamento tiveram taxas semel-
hantes de eventos adversos graves, 
excluindo exposição da tela, que 
ocorreu em 13% nas aposições de 
tela e em 8% do braço das partici-
pantes do kit de tela. 

Enquanto estes estudos for-
necem uma avaliação entre os 
riscos e benefícios de cada proced-
imento cirúrgico, muitos question-
amentos ainda persistem. Variáveis 

que devem ser analisadas durante 
a avaliação das complicações das 
telas transvaginais incluem de-
senho do estudo, comorbidades e 
qualidade do tecido das pacientes, 
experiência do cirurgião e nível de 
treinamento, qualidade do produto, 
entre outras. Além disso, mais tra-
balhos randomizados com coortes 
maiores são necessárias para avaliar 
corretamente a segurança e eficácia 
das telas transvaginais para cor-
reção de prolapsos, especialmente 
em comparação com o reparo com 
tecido nativo. Neste momento, para 
que se otimize os resultados das 
pacientes e se minimize as compli-
cações, as cirurgias para prolapsos 
devem ser realizadas por cirurgiões 
habilidosos com experiência no 
manejo das complicações a curto e 
longo prazo 3. ◆
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Figure 2. Postoperative extrusion (top) and erosion (bottom) of transvaginal mesh in POP case. 

Vaginal Wall Extrusion of
Type I Polypropylene Mesh Intravesical Mesh Erosion

Figure 1. Regulatory history of transvaginal mesh for POP
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Litotripsia por ondas de explosão 
(BWL) e propulsão ultra sônicas 
são tecnologias Promissoras que 
estão sendo dele desenvolvidas 
rapidamente com o financiamento 
do National Health Institute (NIH), 
instituto nacional do diabetes, 
doenças digestivas e doenças renais 
(NIDDK) Com a bolsa de pesquisa 
DK043881, e NASA. o objetivo é 
a criação de um instrumento sim-
ilar ao Ultrassom capaz de obter 
imagem de ultrassom, com probe 
manual que possa obter imagem, 
fragmentar ou reposicionar cál-
culos urinários em pacientes sem 
a necessidade de anestesia e Que 
possa ser utilizado no consultório, 

com objetivo de facilitar a passagem 
de cálculos urinários e fragmentos 
destes. Este artigo é uma atual-
ização do protocolo em questão 
Mais de 30 participantes foram trata-
dos com BWL em diversos estudos 
em diferentes Práticas clínicas , ape-
sar da interrupção causada pela pan-
demia. Esses estudos ainda estão em 
processo. Entretanto, os resultados 
dos 2 primeiros casos de BWL foram 
recentemente publicados.1o primeiro 
participante foi tratado durante uma 
ureteroscopia com anestesia como 
parte do protocolo com o intuito de 
observar a fragmentação do cálculo 
bem como avaliar qualquer dano a 
papila renal o cálculo foi fragmenta-
do em fragmentos menor de 2 mm 
em 9 minutos. A fragmentação foi vi-
sivelmente observada e monitorada 

com ultra-sonografia em tempo real. 
a propulsão ultra-sônica de fragmen-
tos foi também observada, possibi-
litando a propulsão de fragmentos 
do cálice inferior com o intuito de 
facilitar a passagem dos mesmos. he-
matúria moderada foi observada. O 
segundo participante tinha um cálcu-
lo de 7 mm na junção uretero vesical 
e foi tratado sem a necessidade de 
anestesia no consultório. O paciente 
tolerou o procedimento sem dor e 
mais tarde eliminou o cálculo. Nós 
esperamos completar esses estudos 
durante este ano, enquanto conti-
nuamos o desenvolvimento de um 
novo transdutor desenhado com o 
intuito de impossibilitar o tratamen-
to de cálculos maiores (figura 1). 

a propulsão ultra-sônica isola-
da já foi utilizada seguramente 
em mais de 70 voluntários com o 
intuito de reposicionar pequenos 
cálculos renais. Em nosso estudo 
mais recente, um cálculo de 3 mm 
foi reposicionado da junção uretero 
vesical para a bexiga, causando a 
resolução instantânea dos sintomas 
do paciente. Propulsão ultra-sônica 
tem sido utilizada in vitro para dis-
persar fragmentos e verificar se um 
cálculo foi fragmentado pelo BWL.2 
Por último, ambos BWL e a pro-
pulsão ultrassônica podem facilitar 
a identificação de fragmentos para 
que possam ser alvejados durante o 
tratamento.3

o grupo de pesquisa continua a 
desenvolver pesquisas inovadoras, 
particularmente focada nessas tec-
nologias bem como imagens de ul-
trassom. A supressão do realce cau-
sado em pacientes formadores de 
cálculo numa Câmara hiperbárica 
fornece bolhas evidentes, que con-
tribuem para o realce em doppler 
colorido em humanos. 4 Cavitação 
dessas bolhas naturais presentes no 
corpo humano são minimizadas na 
BWL mostrando padrões de ondas 
complexos criados pelo compri-
mento de onda do BWL (figura 2).5 

a propulsão ultra-sônica também 
tem se tornado mais efetiva assim 

como melhor analisada. Um estudo 
recente Mostrou ser possível a uti-
lização de propulsão ultrassônicas 
transcutânea com o intuito de le-
vantar e mover um modelo de cál-
culo renal através de um complexo 
tridimensional colocado dentro de 
uma bexiga suína, esta tecnologia 
está sendo denominada de pinça 
acústica .6 Nosso grupo tem um ob-
jetivo de expandir essas tecnologias 
para o tratamento do cálculo renal 
em pacientes pediátricos e popu-
lações frágeis como indivíduos com 
espinha bífida , pois acreditamos 
que estas novas técnicas podem ser 
muito benéficas. 

Nós completamos nossos es-
tudos com a NASA. cálculos 
urinários são um risco para longas 
expedições espaciais visto q 30 
episódios de cálculos urinários fo-
ram observados em 2 anos de voos 
espaciais e um astronauta relatou 
ter expelido um cálculo urinário 
no espaço. Sendo assim virgula a 
NASA ajudou a financiar parte de 
nossa pesquisa e nossa tecnologia 
foi agora implementada na unidade 
de ultrassom flexível da NASA. 
os resultados de nossa pesquisa 
também contribuíram para que a 
NASA recomenda-se nossa tec-
nologia para seu comitê de risco 
humano com o intuito de reduzir o 
risco de cálculos urinários durante 
um voo espacial 

ambos o BWL e a propulsão 
ultrassônica são licenciados exclu-
sivamente pela universidade de 
Washington para SonoMotion, INC. 
para comercialização SonoMotion 
está aplicando para aprovação em 
agências reguladoras para autor-
ização de uma plataforma que vai 
propiciar a propulsão ultra-sônica 
e BWL que serão chamados de 
Stone ClearTM. Break WaveTM, 
Respectivamente. nós apreciamos 
todo o suporte que recebemos da 
comunidade urológica e continu-
aremos a trabalhar para que essas 
inovações tecnológicas estejam dis-
poníveis para os urologistas. ◆

Atualização em novas tecnologias 
de ultrassom para o tratamento de 
cálculo renal 

Jonathan D. 
Harper, MD

Michael 
Bailey, MD

Mathew 
Sorensen, MD, 

MS, FACS

Seattle, Washington

Figura 1. campo de pressão acústica largo (15mm), que acelerou a fragmentação de cálculos de 15 mm 
por um fator de 3 in vitro. A imagem foi uma cortesia de Akshay Randad (Laboratório da  Universidade de 
Washington)

Figura 2. Imagem do padrão do estresse fotoelástico
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Cleveland, Ohio

Tradução: Dr. Rodrigo Donalisio da 
Silva, MD

Hipospádia é a má formação con-
gênita mais comum em garotos e 
mesmo assim uma abordagem uni-
ficada ainda não é possível por vári-
as razões diferentes. Alguns estudos 
sugerem que recorrências tardias 
ainda ocorrem apresentando-se 
como estenoses ou fístulas. Além 
disso existe uma baixa concordân-
cia entre médico e paciente em 
relação aos resultados Cosméticos 
e funcionais da cirurgia.1 Paciente 

com múltiplas cirurgias antes e 
após a puberdade normalmente 
apresentam sequelas físicas e psi-
cológicas , principalmente porque a 
cada cirurgia subsequente a chance 
de recorrência aumenta. 

Na população adulta de ciru-
rgia reconstrutiva, maioria dos 
pacientes (60%) se apresenta com 
cicatrizes importantes e cober-
tura cutânea insuficiente como 
consequência de múltiplas cirur-
gias anteriores. A minoria (13%) 
dos pacientes adultos com hipo-
spádia foram submetidos algum 
tipo de reparo cirúrgico anterior 
Especialmente associada com es-
tenose de uretra em decorrência 
de líquen escleroso. 3Os demais, 
tiveram um único reparo cirúrgico 
durante a infância e que agora na 
vida adulta apresentam recorrên-
cia. Isso sugere que todos os pa-
cientes nascidos com hipospádia 
estão sujeitos a doenças uretrais 

na vida adulta. Além de estenose 
de uretra e fístula esses pacientes 
podem se apresentar com infecção 
urinária de repetição em decor-
rência diz acumulações, cálculos, 
transposição pena um escrotal 
ou questões relacionadas a ao 
tamanho peniano e qualidade das 
ereções. As complicações vistas na 
vida adulta em 2021 representam 
uma população de pacientes oper-
ados antes da proliferação de téc-
nicas modernas de reparo cirúrgi-
co da hipospádia, Aumentando a 
Esperança de que a severidade das 
complicações tardias vão declinar 
nas futuras gerações. Todos os pa-
cientes com cirurgia anterior para 
hipospádia na infância devem ser 
examinados por um urologista du-
rante a puberdade para verificar 
a presença de fístula, estenose de 
uretra curvatura peniana e a satis-
fação do paciente com o resultado 
cosmético da cirurgia. 

O fator mais importante para 
o sucesso no tratamento da hipo-
spádia em adultos é um enten-
dimento pleno dos objetivos do 

paciente do que pode ser espera-
do com a correção cirúrgica. em 
pacientes pediátricos o diminuto 
tamanho da glande com uma 
fenda rasa pode dificultar a recon-
strução eficiente do meato uretral. 
A correção da curvatura peniana 
pode ser atingida na maioria das 
vezes , no entanto as custas do en-
curtamento peniano. Para isso, o 
impacto da correção da curvatura 
peniana no comprimento peniano 
deve ser claramente explicado. Os 
pacientes com doença mais sig-
nificativa, aqueles que não serão 
com hipospádia penoescrotal E 
genitália ambígua, frequentemente 
apresentam sinais de androge-
nização Ineficiente, infertilidade e 
encurtamento peniano. A correção 
dessas alterações são difíceis e se 
torna muito importante alinhar as 
expectativas do paciente com a 
realidade. 

Olhando para o futuro, existe 
uma a tendência atual em postergar 
cirurgias que alteram a genitália. 
Órgãos internacionais como o dos 
direitos humanos, já estão elabo-
rando Recomendações nesse senti-
do. Ao mesmo tempo, muitas cul-
turas tem mudado o conceito em 
definição da sexualidade em um 
binômio relacionada ao órgão gen-
ital. Ainda se mantém como uma 
incógnita como estas mudanças 
políticas e sociais vão afetar a ha-
bilidade do urologista em proceder 
com o reparo cirúrgico da hipo-
spádia bem como o consentimento 
dos pais e pacientes para que estas 
sejam corrigidas. Entretanto, cabe 
ao urologista a melhor caracter-
ização dos efeitos tardios e suas 
consequências quanto ao reparo 
realizado antes e após a puberdade 
para que pais e pacientes possam 
tomar uma decisão baseada em 
informação ◆

Hipospádia na vida  
adulta

Figura. A enquanto a maioria dos pacientes com hipospádia necessitam de cirurgia urológica na vida adulta apresentando-se com estenose uretral ou fístula associada 
com a Neo uretra, alguns casos podem ser mais complexos. B- uretrocistografia retrógrada demonstrando estenose de uretra em uma Neo uretra assim como uma 
fístula na uretra peniana. 
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Tradução: Dr. Rodrigo Krebs

Você sabia que março é o mês 
nacional do rim? Muitos de nós 
não dão valor aos rins. Afinal, eles 
fazem o que devem fazer, até que 
não façam ou até que algo aconteça 
– um cálculo, um tumor etc. Nesta 
época do ano, a Urology Care 
Foundation traz a educação em 
saúde renal ao topo da atenção de 
nossos pacientes por meio de um 
grande esforço de educação. Isso 
inclui artigos da Web com foco no 
paciente, fichas técnicas, podcasts e 
vídeos.

Alguns de nossos recursos de 
saúde renal mais populares do ano 

passado incluem:
• Viver de forma saudável: 

Combater pedras nos rins com 
o livro de receitas alimentares 
(https://urologyhealth.org/ 
e d u c a t i o n a l - m a t e r i a l s /
kidney-cookbook)1

• Guia do paciente com câncer 
renal

• “O que é uma massa renal?” 
vídeo educacional

• Vários podcasts de saúde renal
Além de educar os pacientes 

sobre a saúde renal, a Fundação 
financiou vários pesquisadores 
com foco em promover melhorias 
duradouras na vida de pacientes 
que enfrentam problemas renais. 
Eu gostaria de comemorar 3 desses 
investigadores brilhantes e compar-
tilhar com vocês alguns destaques 
de seu trabalho:

Vijaya Vemulakonda, MD. Dr. 
Vemulakonda é especializada no 
tratamento de condições urológicas 
pediátricas e um de seus principais 

interesses de pesquisa é encontrar 
melhores maneiras de tratar bebês 
nascidos com obstrução da junção 
ureteropélvica ( JUP). A obstrução 
da JUP ocorre quando há um blo-
queio no ureter do paciente onde 
ele se junta ao rim, o que restringe 
o fluxo de urina e pode levar a 
hidronefrose.

Com o apoio combinado de um 
prêmio Foundation Rising Stars in 
Urology Research e da Agency for 
Healthcare Research and Quality 
(AHRQ) Career Development 
Award, o Dr. Vemulakonda está 
explorando como diferentes fatores 
influenciam as variações de trata-
mento em bebês com suspeita de 
obstrução da JUP.

Benjamin K. Canales, MD. Com 
o apoio fornecido por um prêmio da 
Foundation Rising Stars in Urology 
Research, o Dr. Canales trabalhou 
com uma equipe da Universidade 
da Flórida para criar um modelo de 
hiperoxalúria entérica para melhor 
compreender o desenvolvimento 
de cálculos urinários em humanos 
e encontre uma cura. Seus esforços 
colaborativos finalmente desco-
briram que a bactéria intestinal 
Oxalobacter formigenes poderia 
trazer oxalato de urina de volta a 
um nível normal, reduzindo assim 
a incidência de formação de cálcu-
los renais.

Dirk Lange, PhD. Dr. Lange foi 
bolsista de pesquisa da Urology 

Care Foundation em 2013 e agora é 
o diretor de pesquisa científica bási-
ca do Stone Centre do Vancouver 
General Hospital, onde desen-
volveu um programa de pesquisa 
para melhorar a vida de pacientes 
que sofrem de cálculos renais. Mais 
de 80% dos pacientes com cateter 
duplo J de demora se queixam de 
dor intensa e desconforto, resultan-
do na remoção do cateter muito 
cedo e colocando o paciente em 
risco de complicações devido à ob-
strução. Dr. Lange está trabalhando 
para resolver esse problema, ex-
plorando como o ureter responde 
aos cateteres permanentes.

Olhando para o futuro

Apesar de um ambiente de financi-
amento cada vez mais competitivo 
e difícil, sabemos que o futuro é 
brilhante para a pesquisa em saúde 
renal, graças a você. Com fortes 
aliados apoiando nossas missões de 
pesquisa e educação do paciente 
em cada etapa do caminho, nosso 
compromisso com esse trabalho 
simplesmente não vacila.

Nossos compromissos com a 
pesquisa em saúde renal e saúde 
urológica em geral permanecem 
na vanguarda da pesquisa por 
sua causa. Saiba mais visitando 
UrologyHealth.org/Donate hoje. 
Esperamos que você esteja igual-
mente comprometido e disposto a 
apoiar esses esforços. ◆

National Kidney Month and 
YOUR Urology Care Foundation: 
Educating Patients and Supporting 
Research 

DA   Urology Care Foundation

Jason Kim, MD
Stony Brook, New York

Tradução: Dr. 
Silvio Henrique 
Maia de Almeida

A  p a n d e m i a  mundial de 
COVID-19 tem causado uma mu-
dança significativa de paradigma 
na prestação de serviços de saúde. 
Um recente estudo baseado em 
questionário descobr0iu que urolo-
gistas foram significativamente afe-
tados pela pandemia COVID-19 
com diminuição de consultas 
ambulatoriais, procedimentos am-
bulatoriais e cirurgias (77%, 84% 
e 93%, respectivamente).1 Houve 
uma rápida implementação da 

telemedicina em urologia devido a 
esses cancelamentos, equipamen-
tos de proteção individual inad-
equados e falta de pessoal. Dubin 
et al descobriram que antes da 
pandemia de COVID-19 apenas 
15,8% dos urologistas pesquisados 
usavam a telemedicina. Entretanto, 
esse número aumentou para 46% 
durante a pandemia.2

Medicina pélvica feminina e 
cirurgia reconstrutiva (MPFCR) 
representa uma subespecialidade 
da urologia que pode ser ideal-
mente adequada para telemedicina. 
À medida que a pandemia contin-
ua a se intensificar, os prestadores 
de MPFCR podem enfrentar um 
número crescente de cancelamen-
tos de visitas pessoais devido a 
pacientes que contraíram ou foram 

expostos ao COVID-19. Além dis-
so, pode ser difícil manter as clíni-
cas com pessoal adequado devido 
a similar exposições a COVID-19 
e quarentenas obrigatórias. Os 
prestadores de MPFCR podem 
ser afetados desproporcionalmente 
pelo cancelamento de consultas/
cirurgias, já que muitos problemas 
relacionados ao MPFCR são ele-
tivos/não emergenciais. Teoh et 
al descobriram que o tratamento 
de condições urológicas benignas 
foi mais afetado por fechamentos/
cancelamentos relacionados a 
COVID-19. Consultas ambulato-
riais e cirurgias para incontinência 
urinária feminina foram reduzidas 
em 81% a 85%.1 A telemedicina 
provavelmente terá um papel críti-
co na otimização do atendimento 
ao paciente com MPFCR durante 
a pandemia COVID-19 para super-
ar os desafios mencionados acima.

A telemedicina pode ser 
uma ferramenta valiosa para 

muitos problemas relacionados 
ao MPFCR, como bexiga hiper-
ativa (BH), incontinência urinária 
e infecções do trato urinário. O 
exame físico pode ser útil, mas 
não absolutamente necessário em 
muitos desses casos para diagnósti-
co e tratamento inicial. Muitos 
prestadores de MPFCR usam vias 
de atendimento clínico para esses 
diagnósticos comuns e essas vias 
podem se prestar à telemedicina. 
Por exemplo, as terapias de primei-
ra e segunda linha da AUA/SUFU 
(Sociedade de Urodinâmica, 
Medicina Pélv ica Feminina e 
Reconstrução Uro genital) incluem 
a modificação comportamental (ou 
seja, ingestão de fluidos, micção 
programada) e farmacoterapia.

Existe literatura limitada para o 
uso da telemedicina em condições 
relacionadas a MPFCR. Huang et 
al recentemente realizaram uma 

Telemedicina em Medicina Pélvica 
Feminina e Cirurgia Reconstrutiva 

t  Continua na página 33
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revisão sistêmica e metanálise da 
eficácia da telemedicina para in-
continência urinária em mulheres.3 
Sete estudos envolvendo um total 
de 836 pacientes foram incluídos. 
Os resultados revelaram que a in-
tervenção da telemedicina reduziu 
significativamente a gravidade da 
incontinência urinária e melhorou a 
qualidade de vida em comparação 
com as visitas pessoais. A análise de-
scritiva desta meta-análise mostrou 
que a telemedicina levou à redução 

da ansiedade e da depressão do pa-
ciente, o que levou a uma melhor 
impressão de melhora.

Um estudo controlado e rand-
omizado comparando telemedicina 
ao acompanhamento padrão de-
scobriu que ambos os tipos de vis-
itas produziram melhorias semel-
hantes no incômodo dos sintomas, 
enquanto o grupo da telemedicina 
exibiu melhor adesão à medicação 
e maior progressão para terapia 
de terceira linha (injeções intrade-
trusoras de toxina A botulínica, 
estimulação percutânea do nervo 
tibial e neuromodulação sacral ).4  

Uma limitação deste estudo foi o 
pequeno tamanho da amostra e o 

acompanhamento limitado.
A literatura atual sobre o uso 

de telemedicina em MPFCR é es-
cassa. No entanto, até o momento 
desta publicação, vários projetos 
sobre este tema terão sido apre-
sentados na reunião anual de 2021 
da SUFU. Fique ligado para mais 
atualizações!

Embora condições como incon-
tinência urinária/BH não sejam 
fatais, muitas vezes podem afetar 
gravemente a qualidade de vida e o 
bem-estar mental. Nossos pacientes 
merecem avaliação e tratamento 
oportunos para essas questões, 
mesmo na época do COVID-19. A 
telemedicina nos ajudará a atingir 

esse objetivo. ◆

1. Teoh J, Ong W, Gonzalez-Padilla D et al: A 
global survey on the impact of COVID-19 
on urological services. Eur Urol 2020; 78: 
265.

2. Dubin J, Wyant W, Balaji N et al: Tele-
medicine usage among urologists during 
the COVID-19 pandemic: cross-sectional 
study. J Med Internet Res 2020; 22: e21875.

3. Huang Z, Wu S, Yu T et al: Efficacy of tele-
medicine for urinary incontinence in wom-
en: a systematic review and meta-analysis 
of randomized controlled trials. Int Urogy-
necol J 2020; 31: 1507.

4.  Palmerola R, Escobar C, Sussman R et 
al: Can Telemedicine Improve Follow-up 
and Outcomes in Patients with Overactive 
Bladder? Presented at annual meeting of 
Society for Urodynamics, Female Pelvic 
Medicine and Urogenital Reconstruction, 
Scottsdale, Arizona, February 25–27.

Telemedicina em Urologia 
Feminina
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Tradução: Dr. Ubirajara Barroso Jr.

Todos os anos, os hospitais infantis 
aguardam nervosamente os resulta-
dos das classificações do U.S. News 

and World Report (USNWR), perce-
bendo que classificações gerais e 
específicas de especialidades po-
dem ditar como colegas e pacientes 
veem suas instituições. Os melhores 
programas são calorosamente par-
abenizados e os programas com 
classificação abaixo do esperado 
se sentem derrotados. Quantidades 
enormes de tempo e recursos são 
gastas em instituições nos Estados 
Unidos para coletar dados para o 
USNWR, e iniciativas de hospitais 
são priorizadas com base em quão 
estreitamente se alinham com as 
métricas previstas para o USNWR.

Metas da classificação do USNWR

As classificações do USNWR Best 
Hospital têm como objetivo for-
necer informações publicamente 
disponíveis para pacientes com 
condições complexas ou de alto 
risco para facilitar escolhas com 
base na qualidade do hospital.1 
No entanto, as classificações são 
frequentemente interpretadas 
como uma diretriz sobre onde os 
pacientes que desejam cuidados de 
qualidade devem ir para tratamen-
to, independentemente do risco ou 
gravidade. Na realidade, os siste-
mas de classificação são altamente 
imperfeitos, podem ser irrelevantes 
para condições comuns de baixo ri-
sco e podem ser superados por uma 
miríade de outros fatores, incluindo 
a distância e a cultura do paciente. 
Embora esteja implícito que as clas-
sificações do USNWR melhoram 

a qualidade do atendimento à 
saúde, não está claro se os progra-
mas e hospitais bem classificados 
nos sistemas de pontuação atuais 
realmente promovem um melhor 
atendimento.

Metodologia de Classificação de 
Urologia Pediátrica

Como urologistas pediátricos, 
estamos mais familiarizados com 
a metodologia do USNWR para 
a nossa especialidade. A tabela 
mostra as contribuições relativas de 
diferentes hospitais e atributos do 
programa para o cálculo da pontu-
ação do USNWR. Um exame de-
talhado do sistema de classificação 
de urologia pediátrica ilustra as 
preocupações sobre a metodologia 
de coleta objetiva de dados. Além 
disso, a pontuação de reputação é 
totalmente subjetiva.

Conforme descrito em nosso 
editorial recente, “Capacidade 
de Prevenção de Complicações 
Cirúrgicas” tem grande peso no 
sistema de pontuação do USNWR, 
entretanto depende apenas de 
dados administrativos e de autor-
relato.2 Pohl e colegas também 
mostraram recentemente que os 
resultados solicitados pelo USNWR 
não refletem com precisão as taxas 
de complicação de hipospádia 
publicadas,3 ainda que os resulta-
dos de hipospádia tenham sido 
usados   para calcular os escores do 
USNWR. Preocupações adicionais 
sobre a metodologia de classificação 
atual do USNWR incluem a falta 
de critérios claros que determinam 
quais procedimentos devem ser in-
cluídos na avaliação de resultados; 

U.S. News and World Report 
Rankings para urologia pediátrica 
e outras áreas—qual é o ponto? 

Chicago, Illinois

Earl Y. Cheng, MDEmilie K. Johnson, 
MD, MPH, FACS

Tabela. Cálculo do escore USNWR6

Categoria Componentes % Contribução 
ao Escore Total

Resultados e Experiências • Habilidade para prevenir complicações cirúrgicas
• Velocidade no tratamento da torção de testículo
• Habilidade para prevenir infecções hospitalares

42.5%

Número de Pacientes e Procedimentos • Número de pacientes
• Número de cirurgias
• Número de cirurgias minimamente invasivas

5.3%

Programas-Chave, Serviços e Equipe • Equipe de enfermagem
• Oferecimento de serviços clínicos avançados
• Oferecimento de serviços de suporte clínico
• Disponibilidade de tecnologias avançadas
• Clínicas especializadas e programas disponíveis
• Tem especialistas disponíveis em tempo integral

12.3%

Profissional • Reconhecido como Nurse Magnet hospital
• Reputação com medicos da especialidade 

17.6%

Esforço na Melhora da Qualidade • Comprometimento com as melhores práticas
• Comprometimento com a melhora da qualidade
• Adoção da tecnologia da informação em saúde
• Programas ativos de fellowship 
• Comprometimento  com a pesquisa clínica

18.4%

Suporte aos Pacientes • Ajuda às famílias
• Acompanha famílias num cuidado estruturado

3.9%

t  Continua na página 34
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U.S. News and World Report 
Rankings para urologia pediátri-
ca e outras áreas
t  Continua na página 33

o foco no volume cirúrgico quando 
a cirurgia para certas condições (por 
exemplo, refluxo vesicoureteral) 
pode não representar necessaria-
mente o “melhor cuidado”; a con-
fiança em fatores fora do controle 
direto dos programas (por exemplo, 
índices de enfermagem) e confiança 
na pontuação altamente subjetiva 
de reputação. Melhorias na metod-
ologia de avaliação de resultados 
são feitas a cada ano, mas não está 
claro se as pontuações do USNWR 
diferenciam com precisão a quali-
dade oferecida em diferentes hospi-
tais para procedimentos urológicos 
pediátricos.

A metodologia de classificação 
do USNWR resultou em uma situ-
ação em que os “10 melhores” pro-
gramas estão relativamente con-
centrados geograficamente (veja a 
figura), de modo que a maioria dos 
pacientes incorreria em uma carga 
significativa de viagens para ter 
acesso a cuidados em um desses 
hospitais. Embora o acesso esteja 
longe de ser perfeito, atendimento 
urológico pediátrico excelente está 
disponível em muitas áreas que 
não estão na figura, e a carga de 
viagens implicada pelos “10 princi-
pais” provavelmente não é benéfi-
ca para a maioria dos pacientes. 
Em nossa própria clínica “Top 
10”, frequentemente cuidamos de 
pacientes que não moram perto 
de Chicago. Muitos moram muito 
perto de outro centro de urologia 
pediátrica de alta qualidade e teri-
am recebido atendimento de qual-
idade idêntica sem viajar. Também 
cuidamos de pacientes que foram 
a outros lugares para reconstrução 
cirúrgica devido à reputação ou 
classificação do programa; morar 
longe de sua equipe cirúrgica re-
construtiva pode criar desafios no 
cuidado pós-operatório que super-
am um pequeno benefício técnico, 
mesmo se presente.

Metodologia de classificação de 
urologia de adultos 

Tal como acontece com a 

urologia pediátrica, as preocupações 
metodológicas relacionadas à rep-
utação e pontuação de resultados 
também existem para a urologia de 
adultos. Um estudo recente mostrou 
que as pontuações de reputação do 
USNWR estão associadas à presença 
de uma conta ativa no Twitter.4 Não 
é segredo por que mailers brilhantes 
e lembretes para se inscrever no 
Doximity (a plataforma de votação 
para pontuações de reputação do 
USNWR) se acercam na época da 
votação do USNWR. As pontu-
ações de reputação provavelmente 
refletem a capacidade e os recursos 
de marketing junto com a qualidade 
do atendimento. Também existem 
preocupações sobre a atribuição 
inadequada de resultados ruins do 
paciente aos cuidados de subespe-
cialidade, particularmente porque as 
classificações do USNWR de adul-
tos dependem fortemente de dados 
administrativos. Um estudo de 2020 
demonstrou que uma minoria das 
mortes atribuídas à urologia e otor-
rinolaringologia em um período de 
5 anos realmente ocorreu entre os 
pacientes nesses serviços.5 

Melhor uso de recursos limitados?

Por meio da agitação da pandemia 
COVID-19, o ano de 2020 pro-
porcionou uma oportunidade para 
reflexão e mudança. Examinamos 
e redesenhamos comportamentos 
e rotinas, uma vez que estive-
mos resguardados. Os recursos 
financeiros e de pessoal foram ao 

limite   e ainda são instáveis   para 
muitos. Os hospitais infantis estão 
enfrentando desafios sem prece-
dentes, portanto, perguntas impor-
tantes precisam ser feitas. Devem 
os recursos escassos ser dedicados 
à coleta de grandes quantidades de 
dados do USNWR quando não há 
evidências de que as classificações 
realmente refletem diferenças no 
atendimento? Estamos enganando 
os pacientes a ponto de viajarem 
longas distâncias para programas 
de classificação superior quando 
o atendimento local é igualmente 
eficaz? Em um momento em que 
os hospitais americanos deveriam 
unir forças para fornecer melhori-
as coordenadas no atendimento à 
saúde infantil, deveríamos gastar 
dinheiro com saúde em materi-
ais de marketing projetados para 
criar concorrência? Isso não quer 
dizer que a competição não possa 
ser um fator importante para mel-
horar o atendimento. No entanto, 
o tipo de competição que é criada 
pelo USNWR não é aquele que 
muitos considerariam “saudável”. 
Portanto, não deveríamos gastar 
mais tempo e esforço para deter-
minar como as instituições podem 
trabalhar juntas para o benefício co-
letivo do atendimento ao paciente?

Considerações finais

Em seu estado atual, as classifi-
cações do USNWR não beneficiam 
necessariamente o atendimento ao 
paciente. Eles criam um ambiente 

que geralmente incentiva a com-
petição em vez da colaboração. 
Incentivamos todos os médicos a 
examinar de perto como as classi-
ficações do USNWR impactam o 
atendimento ao paciente em suas 
próprias especialidades. Se for 
determinado que a metodologia 
atual é falha, como na urologia 
pediátrica, discuta as possíveis 
soluções com seus colegas. As 
soluções podem incluir um es-
forço coordenado para revisar a 
metodologia do USNWR ou uma 
decisão de optar coletivamente por 
sair do USNWR. Até que ocorra o 
redesenho metodológico completo 
ou a exclusão, os hospitais estarão 
sob tremenda pressão para usar 
recursos preciosos para facilitar as 
classificações da USNWR. Agora é 
a hora de examinar e mudar a nar-
rativa sobre o papel que o USNWR 
deve desempenhar na determi-
nação das percepções do público 
e onde os pacientes e famílias 
procuram atendimento médico. ◆

1. U.S News and World Report Health: FAQ: 
How and Why We Rank and Rate Hospi-
tals. U.S News and World Report Health 
2020. Available at https://health.usnews.
com/health-care/best-hospitals/articles/
faq-how-and-why-we-rank-and-rate-hospi-
tals. Accessed January 12, 2021. 
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U.S. News & World Report rankings for 
pediatric urology: a critical examination of 
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Urol 2020; 203: 473.

3. Pohl HG, Rana S, Sprague BM et al: Dis-
crepant rates of hypospadias surgical com-
plications: a comparison of U.S. News & 
World Report and Pediatric Health Infor-
mation System® Data and Published Liter-
ature. J Urol 2020; 203: 616.

4. Ciprut S, Curnyn C, Davuluri M et al: 
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urology departments. Urology 2017; 108: 
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Children’s Hospitals for Urology. U.S. 
News and World Report Health 2020. 
Available at https://health.usnews.com/
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Accessed January 12, 2021.

Figure. Distribuição geográfica dos top 10 programas de urologia pediátrica para 2020.
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A extrofia de bexiga (EB) é ampla-
mente reconhecida como uma das 
condições urológicas congênitas 
mais desafiadoras para o urologista 
que a trata, tanto por sua raridade 
quanto pelos desafios técnicos as-
sociados à reconstrução cirúrgica. 
Com uma prevalência de aprox-
imadamente 1: 40.000 nascidos 
vivos, a maioria dos urologistas 
pediátricos, mesmo em centros 
acadêmicos, pode esperar ver 
apenas um punhado de casos em 
uma carreira. Portanto, os modelos 
colaborativos de atenção têm se 
tornado cada vez mais frequentes. 
Começando com o Consórcio 
Multi-Institucional de Exstrofia da 
Bexiga (MIBEC) entre o Hospital 
Infantil de Boston, o Hospital 
Infantil da Filadélfia e o Hospital 
Infantil de Wisconsin em 2012, os 
urologistas pediátricos estão cada 
vez mais unindo forças para au-
mentar o volume cirúrgico para 
compartilhar resultados clínicos e 
avaliar, definir e avaliar o cuidado e 
o tratamento de pacientes com EB.

Nos últimos 3 anos, vários cen-
tros acadêmicos de excelência 
reconhecidos para extrofia da bex-
iga divulgaram dados de resultados 
de longo prazo detalhando micção 
voluntária, intervalos secos e uso 
de cateterismo intermitente limpo 
(CIL) entre pacientes com EB. Em 
2019, Szymanski et al relataram da-
dos agrupados da Pediatric Urology 

Midwest Alliance (PUMA), de-
monstrando uma taxa de CIL de 
67,4% na última consulta de acom-
panhamento conhecida com acom-
panhamento médio de 14,4 anos.1 
Os pacientes no estudo foram sub-
metidos à reconstrução primária 
entre 1980 e 2016. a maioria dos 
pacientes mais velhos nesta coorte 
(70,1%) foi submetida a aumento da 
bexiga ou outro desvio urinário aos 
18 anos. Da mesma forma, Maruf et 
al do Johns Hopkins relataram re-
centemente micção voluntária pela 
uretra com pelo menos 3 horas de 
intervalo seco em 80 (23%) de sua 
coorte de 350 pacientes com EB 
para os quais a continência pôde 
ser avaliada (acompanhamento 
médio de 14,8 anos).2 Examinamos 
de forma semelhante nossa coorte 
de EB antes do início de nossa 
parceria MIBEC, descobrindo que 
20,4% dos pacientes preenchiam 
os critérios para micção voluntária 
pela uretra com intervalos secos de 
pelo menos 3 horas (idade mediana 
no acompanhamento de 12,1 anos.3

Embora as taxas de micção vol-
untária, intervalos secos e uso de 
CIL ofereçam métricas facilmente 
reportáveis, eles apenas indicam 
o objetivo final para pacientes 
com EB e cirurgiões: continência 
urinária. Ainda não existe uma 
definição padrão de continência 
na população de EB ou no campo 
da urologia pediátrica em geral. 
Dentro desse vácuo, o resultado 
mais comumente relatado é uma 
diferenciação binária entre aqueles 
que podem ficar secos por 3 horas 
seguidas e aqueles que não podem. 
Se os pacientes que utilizam CIL 
podem ser considerados conti-
nentes ainda é um debate.4

À medida que os cirurgiões de 
EB continuam a estudar e refinar 
as técnicas reconstrutivas do EB, 

a necessidade de uma definição 
universal e mais matizada de 
continência continua a emergir. 
Nossa própria experiência dentro 
do MIBEC nos mostrou que há 
um subconjunto significativo de 
pacientes que alcançam e ficam sat-
isfeitos com um intervalo seco de 
2 a 3 horas com micção voluntária 
uretral.3 Muitos desses pacientes 
expressam que a cirurgia recon-
strutiva adicional para alcançar 
um intervalo seco mais longo com 
a dependência do CIL diminuiria 
sua qualidade de vida. Devemos 
ouvir esses pacientes quando nos 
dizem que estar seco e continência 
não são a mesma coisa. Trabalho 
adicional de Ellison et al em Seattle 
sugere que a continência pode ser 
um processo para pacientes com 
EB após a reconstrução, com uma 
proporção de pacientes atingindo 
continência anos após sua última 
reconstrução cirúrgica.5 Nossa ex-
periência multi-institucional reflete 
esse achado, e muitas vezes cele-
bramos com os pacientes e os pais, 
à medida que alcançam lentamente 
intervalos secos mais longos com 
crescimento e desenvolvimento 
normais, muitas vezes auxiliados 
por fisioterapia. Ainda assim, a 
continência não pode ser alcançada 
sem cirurgia bem-sucedida para 
restaurar a anatomia anatômica 
da bexiga e do assoalho pélvico. 
Ainda mais importante, se estiver-
mos impacientes e corrermos para 
a ampliação e derivação vesical, 
podemos inadvertidamente privar 
um subgrupo de pacientes de atin-
gir a continência verdadeira com 
micção voluntária pela uretra.

Embora uma definição universal 
de continência permaneça impreci-
sa, o conceito de continência após 
o fechamento da extrofia continua a 
evoluir à medida que os urologistas 
pediátricos continuam a trabalhar 
em colaboração para examinar 
e relatar os resultados clínicos de 
longo prazo. Reconhecemos que há 
grande espaço para melhorias na 
obtenção da continência após o fe-
chamento da extrofia, uma vez que 

a continência pelas métricas atuais 
só é alcançada por uma minoria 
de pacientes nesses estudos. No 
entanto, persistem 20% a 30% de 
pacientes que demonstram micção 
voluntária durável pela uretra com 
intervalos secos significativos por 
anos após a reconstrução cirúrgica 
inicial, independentemente da in-
stituição ou técnica cirúrgica. Em 
nossa coorte MIBEC, a análise 
de 28 pacientes com pelo menos 
3 anos de acompanhamento após 
a reconstrução cirúrgica inicial, 
demonstrou que 32% dos pacientes 
estavam atingindo intervalos secos 
de pelo menos 1 hora em uma idade 
jovem, a maioria após uma única 
cirurgia para continência.6 Portanto, 
estamos animados que o refinamen-
to contínuo da reconstrução da EB 
junto com cuidados clínicos diligen-
tes de longo prazo e fisioterapia pos-
sam levar a uma melhoria contínua 
na continência, tanto em termos de 
nossa compreensão da continência, 
quanto na proporção de pacientes 
que a alcançam ◆
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Continência após o fechamento 
da extrofia: o que significa e é 
alcançável? 
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Ao contrário de qualquer outra época 
da história, no ano passado, o mundo 
passou a valorizar os ensaios clínicos 
bem conduzidos e oportunos. Em 

menos de 38 semanas, menos que 
o período de gestação de um feto, 
o conhecimento científico básico 
se transformou para gerar vacinas 
COVID-19 que foram distribuídas 
aos pacientes em todo o mundo. No 
entanto, os produtos biofarmacêuti-
cos raramente são colocados no mer-
cado com tanta rapidez. De acordo 
com a American Cancer Society, os 
agentes oncológicos têm uma pro-
porção de 1 para 1.000 de sucesso ao 
serem encaminhados para avaliações 
em ensaios clínicos. Em média, cada 
medicamento viável é estudado por 
pelo menos 6 anos antes do início 
dos ensaios clínicos.

Temos nos beneficiado de testes 
clínicos rigorosamente conduzidos. 

Por exemplo, as taxas de mor-
talidade ajustadas por idade nos 
Estados Unidos diminuíram em 
50% da década de 1980 a 2000 dev-
ido aos investimentos em pesquisa 
básica e clínica. A vacina Salk con-
tra a poliomielite, que incluiu mais 
de 600.000 crianças em idade esco-
lar, foi o alicerce que levou à quase 
erradicação da doença nos EUA.

Freqüentemente, os heróis não 
celebrados em ensaios clínicos são 
os participantes do estudo que se 
arriscam e confiam sua saúde a seus 
provedores para responder a per-
guntas clinicamente significativas, 
que podem ou não ser benéficas 
para gerações de pacientes.

Para avançar em nosso campo, 
o Escritório de Pesquisa da AUA 
reconhece que os urologistas, tanto 
aqueles da comunidade quanto da 
prática acadêmica, precisam estar 
devidamente equipados para fazer 
perguntas relevantes, projetar estu-
dos apropriados e participar de en-
saios clínicos a fim de avançar nosso 
campo de atuação. Reconhecendo 
que a maioria dos urologistas, 

seja na comunidade ou na prática 
acadêmica, pode não ter o conhe-
cimento ou interesse para iniciar 
ou participar de ensaios clínicos, o 
Escritório de Pesquisa em colabo-
ração com a Duke University (Drs. 
Charles Scales e Steven Grambow) 
está projetando um workshop de 
ensaios clínicos, esperamos que seja 
realizado presencialmente durante 
o verão de 2021. Liderados pelo 
Dr. Claus Roehrborn como coor-
denador do programa, estamos de-
senvolvendo um workshop robusto 
de 2,5 dias projetado para educar 
nossa comunidade sobre a real-
ização de ensaios clínicos em todo 
o espectro das doenças e condições 
urológicas. Com o material de es-
tudo pré-workshop, planejamos 
entregar uma série impactante de 
conteúdo interativo que irá educar 
nossos urologistas em diferentes 
especialidades com a esperança de 
traduzir as habilidades e o conheci-
mento para melhorar o atendimen-
to ao paciente. ◆

Ensaios clínicos - ligando a lacuna 
entre o conhecimento e o uso 
prático

Steven A. Kaplan, 
MD

Presidente eleito, 
Conselho de Pesquisa 

da AUA
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Presidente, Conselho 
de Pesquisa da AUA

Boston, 
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Existem 2 abordagens principais 
para realizar a prostatectomia rad-
ical assistida por robô (RARP), a 
abordagem padrão, “anterior”, e a 
abordagem “posterior” preservado-
ra do espaço de Retzius (RS). RS-
RARP foi descrito pela primeira 
vez por Galfano et al, e permite que 
a próstata seja removida do avental 
detrusor sobrejacente evitando os 

ligamentos pubovesicais.1 Esta téc-
nica também pode ser realizada em 
cenários cirúrgicos desafiadores, 
como próstatas muito grandes, 
próstatas com lobos medianos, 
pós-prostatectomia transuretral 
(RTUP), receptores de transplante 
renal e para prostatectomias de res-
gate.2 Uma pesquisa internacional 
sobre a difusão mundial do RS-
RARP mostrou que um número 
crescente de instituições explorou 
a viabilidade e reprodutibilidade 
desta abordagem com resultados 
controversos.3

A incontinência urinária tem um 
grande impacto na qualidade de 
vida e na satisfação com o tratamen-
to após a prostatectomia radical. As 
taxas mais altas de incontinência 
urinária e incômodo associado são 
observadas durante os primeiros 
12 meses após a cirurgia. Há uma 
grande variabilidade de resultados 
relatados na literatura, em parte 

devido à falta de uniformidade na 
definição, avaliação e relato dos 
resultados da continência após a 
prostatectomia radical. Além dis-
so, capturar medidas de resultados 
relatados pelo paciente (PROMs) 
usando questionários validados é 
muito preferível a usar relatórios 
médicos com seus vieses inerentes 
para avaliar os resultados funcion-
ais após a cirurgia.

Os desfechos de nosso estudo fo-
ram resultados de pentafecta (con-
tinência, potência, recorrência bio-
química, complicações e margens 
cirúrgicas positivas), medidas de re-
sultados relatados pelo paciente de 

recuperação funcional, qualidade 
de vida e resultados perioperatóri-
os de RS-RARP e RARP. Dados 
relatados por pacientes e médicos 
em 483 pacientes foram coletados 
prospectivamente pelo software de 
gerenciamento de pacientes Carebit 
(Carebit Health Ltd, Brighton, 
Reino Unido), que foi usado para 
automatizar totalmente a geração, 
envio e registro de questionários 
preenchidos por pacientes em cada 
intervalo de tempo

Todos os pacientes foram sub-
metidos à cirurgia com o sistema 

Retzius-Sparing vs Prostatectomia 
Radical Assistida por Robô 
Padrão: Um Estudo Prospectivo 
Comparativo De Quase 500 
Pacientes 

Sooriakumaran 
Prasann, MBBS, PhD

London, United 
Kingdom

Paolo Umari, PhD
London, United 

Kingdom 
and Novara, Italy

Figura 1. Resultados funcionais imediatos (continência e potência) entre os grupos

t  Continua na página 37
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cirúrgico da Vinci® usando a con-
figuração de 4 braços por 3 ciru-
rgiões robóticos experientes (> 
500 prostatectomias radicais min-
imamente invasivas anteriores). A 
posição de Trendelenburg de 30 
graus foi usada em todos os casos 
e o pneumoperitônio foi induzido 
pela técnica aberta de Hasson. 
Seis trocartes foram colocados em 
leque, e a cirurgia de baixa pressão 
foi possível com o uso do sistema 
de insuflação AirSeal®.

No grupo RARP, a abordagem 
anterior transperitoneal foi realiza-
da conforme descrito por Menon e 
cols.4 ou pelo grupo de Montsouris.5 
Quando indicado, um procedimento 

de preservação do nervo foi realiza-
do com liberação póstero-lateral dos 
feixes neurovasculares. No grupo 
RS-RARP, a técnica de preservação 
de Retzius posterior descrita por 
Galfano et al1 foi usada com algumas 
modificações - nem sempre usando 
um ponto peritoneal, mas às vezes 
usando um ponto de Pansadoro 
para retrair o intestino e usando uma 
sutura escamada para o anastomose. 
Quando indicado, a preservação do 
nervo foi realizada por meio de uma 
dissecção intrafascial ou interfascial, 
com base no planejamento da res-
sonância magnética (RM) pré-oper-
atório. A junção vesicoprostática foi 
isolada e seccionada, preservando 
o colo vesical quando considerada 
oncologicamente segura. A anas-
tomose vesicouretral foi realizada 

Figura 4. Análise da subescala do Questionário de Consulta Internacional sobre Incontinência - Módulo de 
Sintomas do Trato Urinário Inferior (ICIQ-MLUTS) entre os grupos 1 mês após a cirurgia. b., desconforto. p., 
prevalência. O asterisco indica que a diferença foi estatisticamente significativa.

Retzius-Sparing vs 
Prostatectomia Radical Assistida 
por Robô Padrão
t  Continua na página 36

t  Continua na página 38

Figura 3. Índice EuroQol-5 Dimension (EQ-5D) e pontuações da escala visual analógica (VAS) entre os 
grupos em vários momentos.

Figura 2. Resultados do PROMS entre os grupos em vários momentos. IEF-5, Questionário de 5 itens 
do Índice Internacional de Função Erétil. ICIQ-MLUTS, Consulta Internacional sobre o Questionário de 
Incontinência - Módulo de Sintomas do Trato Urinário Inferior Masculino.
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com técnica de van Velthoven (sutu-
ra contínuo com duas agulhas) com 
sutura escamada 3-zero em ambos 
os grupos.

A continência urinária imediata 
na remoção do cateter foi melhor no 
grupo RS-RARP (p = 0,02), e não 
houve diferença estatisticamente 
significativa na taxa de potência 
imediata entre os 2 grupos (p = 
0,069, fig. 1). Nenhuma diferença 
significativa nos sintomas urinários 
gerais (prevalência e desconforto) 
ou função erétil foi registrada no 
início do estudo e 1, 3, 6, 9 e 12 me-
ses após a cirurgia entre os 2 grupos 
(fig. 2). Uma melhor qualidade de 

vida foi registrada no grupo RS-
RARP durante o pós-operatório 
imediato (p = 0,004), enquanto 
não houve diferença em 3, 6, 9 e 
12 meses após a cirurgia (fig. 3). No 
entanto, após uma análise de subes-
cala detalhada, encontramos menor 
prevalência de sintomas urinários 
noturnos (p = 0,011) e desonforto (p 
= 0,009) 1 mês após RS-RARP (fig. 
4). O estudo também não mostrou 
diferenças nas taxas gerais de mar-
gem cirúrgica positiva (MCP) entre 
os 2 grupos (13,9% vs 15,6%, p = 
0,6), bem como nenhuma diferença 
nas taxas de T2, T3 e MCP apical. 
Não foram encontradas diferenças 
significativas em outros resultados 
funcionais ou de qualidade de vida, 
parâmetros perioperatórios, com-
plicações ou taxas de margem.

Os principais pontos fortes de 
nosso estudo são a grande série 

de pacientes, a uniformidade dos 
2 grupos em relação às carac-
terísticas pré-operatórias gerais, 
oncológicas e funcionais, incluindo 
as proporções de pacientes de alto 
risco, dados completos, incluindo o 
acompanhamento, o uso de ques-
tionários validados que fornecem 
dados de PROMs de alta quali-
dade, e nenhum viés de curva de 
aprendizado com a comparação de 
vários cirurgiões de alto volume. 
Esses pontos fortes tornam este es-
tudo único na literatura atual.

RS-RARP mostrou melhor 
taxa de continência imediata e 
qualidade de vida em comparação 
com o RARP padrão, mas sem 
diferenças registradas em outros 
parâmetros clinicamente relevantes 
em qualquer outro momento. A 
semelhança nos resultados entre os 
grupos dá suporte à visão de que 

os pacientes devem escolher seu 
cirurgião com sabedoria, em vez da 
técnica específica usada. ◆
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Nos novos guidelines de distúr-
bios ejaculatórios da Associação 
Americana de Urologia (AUA) e 
da Sociedade de Medicina Sexual 
da América do Norte (SMSNA), 
a ejaculação precoce (EP) é recon-
hecida como sendo primária, 
também conhecida como vitalícia, 
ou adquirida.1 Ejaculação precoce 
primária ou vitalícia é definida 
como falha no controle ejaculatório 
(ejaculação ocorre nos primeiros 2 
minutos após a penetração) associ-
ada a incômodo do paciente desde 
a primeira atividade sexual. De ma-
neira semelhante, a EP adquirida 
é definida como falha no controle 
ejaculatório (período de latência 
ejaculatória durante a relação com 
penetração com redução significa-
tiva em relação às relações anteri-
ores) com incômodo associado. EP 
pode causar angústia nos homens 
afetados, levando ao desenvolvi-
mento de ansiedade em relação a 
prática sexual.1

Recomendações  a tuais  de 
primeira linha para o manejo da 
EP incluem acompanhamento psi-
cológico de saúde sexual, anestési-
cos tópicos e uso “off-label” de in-
ibidores seletivos da recaptação da 
serotonina (ISRS) ou clomiprami-
na. Estas modalidades de tratamen-
to não são isentas de limitações, 
como por exemplo a aceitação de 
terapia sexual e efeitos adversos das 
medicações, como diminuição de 
libido, ganho de peso e o risco de 
desenvolver sintomas de mania em 
pacientes não diagnosticados com 
transtorno bipolar.1 Além disso, se 
o uso é descontinuado de forma 
abrupta, efeitos adversos decor-
rentes da retirada podem aparecer. 
Anestésicos tópicos podem ser 

absorvidos pela mucosa vaginal e 
podem gerar desconforto para a 
parceira. Tratamentos farmacológi-
cos de segunda linha recomendados 
pelos guidelines da AUA/SMSNA 
incluem o tramadol, que apresenta 
sucesso moderado, porém com o 
risco de dependência ou abuso. 
Embora as terapias mencionadas 
apresentem eficácia de até 60%, 
efeitos colaterais podem levar com 
frequência à descontinuidade do 
tratamento, gerando interesse em 
novas terapias.1

Dapoxetina

Dapoxetina é um ISRS de ação ráp-
ida e com meia vida curta, desen-
volvida especificamente para o uso 
sob demanda na EP.2 Atualmente 
é uma medicação aprovada como 
tratamento de primeira linha nos 
guidelines, porém sua utilidade 
é limitada a disponibilidade no 
mercado e, portanto prescritores 
podem não estar familiarizados 
com a droga.1 Uma metanálise de 
Yue e colaboradores incluiu 5 es-
tudos randomizados controlados e 
notaram aumento estatisticamente 
significante no tempo de latência 
ejaculatória intravaginal (TLEI) 
com o uso da dapoxetina.2 A análise 
incluiu 6.576 homens com 18 anos 
ou mais em relações monogâmicas 
e heterossexuais por um período 
acima de 6 meses. Quatro destes 
trabalhos envolveram indivíduos 
usando 30mg ou 60mg de dapox-
etina sob demanda de 1 a 3 horas 
antes da relação sexual, e um es-
tudo avaliou o uso de 60mg sob 
demanda ou uso diário.

Em todos os trabalhos a dapox-
etina aumentou o TLEI em 1.47 
minutos em média (95% CI 1.22-
1.71). Nos 5 estudos, os resultados 
reportados pelos pacientes foram 

significantemente melhores do que 
os apresentados pelos grupos pla-
cebo. Quando comparado o uso de 
30mg e 60mg, a dose maior se apre-
senta mais eficaz. Efeitos colaterais 
leves foram reportados em aprox-
imadamente 50% dos indivíduos 
nos grupos de tratamento compara-
do com 33% dos pacientes do grupo 
placebo, sendo os sintomas mais 
frequentes náusea (17%), tontura 
(9%), cefaleia (8%) e diarreia (6%). 
Menos de 1% dos pacientes apre-
sentaram efeitos colaterais graves, 
e não houve relatos de disfunção 
sexual ou tentativa de suicídio, o 
que leva os autores a argumentarem 
que a dapoxetina é mais segura que 
os ISRS historicamente usados para 
tratar EP. Mesmo sendo aprovada 
em mais de 50 países para o trata-
mento da EP, a dapoxetina ainda 
não recebeu a aprovação para com-
ercialização pelo FDA (Food and 
Drug Administration).  

Modafinila

A modafinila é uma droga que aux-
ilia na manutenção do estado de 
vigília e possui um efeito complexo 
e não explicado completamente no 
sistema nervoso central, embora 
se pense que tenha ação principal-
mente no sistema dopaminérgico 
e GABAérgico.1,3 Estudos em roe-
dores demonstram que a modafinila 
aumenta a latência ejaculatória sem 
suprimir o comportamento sexu-
al. Um estudo prova de conceito 
não controlado publicado recen-
temente envolvendo 55 pacientes 
com EP primária mostrou resulta-
dos positivos.3 Utilizando o TLEI 
relatado pelos pacientes, os autores 
demonstraram que 100mg de 
modafinila sob demanda (ingerido 
antes do meio dia no dia da relação 
sexual) dobrou o TLEI médio re-
portado pelos pacientes de 25 para 
50 segundos. Esse resultado foi 
associado com melhoras significati-
vas reportadas pelos indivíduos. Os 
autores não reportaram nenhum 
efeito adverso notável. Ainda que 
este estudo sugira um potencial 
papel para a modafinila no trata-
mento da EP, estudos controlados 
e randomizados são necessários.

Antagonistas da Ocitocina

A ocitocina tem um papel impor-
tante no estímulo sexual e é conhe-
cida por ter um mecanismo estim-
ulador no processo da ejaculação. 
Portanto, existe a hipótese de que 
os antagonistas da ocitocina poderi-
am ser usados como um tratamento 

em potencial para EP.4 Dois estudos 
clínicos randomizados controlados 
fase II recentemente publicados 
sobre cligosiban, um antagonista 
da ocitocina, apresentaram resulta-
dos conflitantes.5,6 Em um estudo, 
os pacientes foram randomizados 
para receber 400mg de cligosiban 
no período de 1 a 6 horas antes da 
relação sexual planejada por 8 se-
manas, com a possibilidade do in-
divíduo ajustar a dose para 200 ou 
até 800mg durante a pesquisa, ou 
receber placebo. Como conclusão 
do estudo, o TLEI aumentou 61 
segundos no grupo que usou cli-
gosiban e 16.4 segundos no grupo 
que recebeu placebo, com melhora 
significativa também em escores 
de angústia pessoal relacionada a 
ejaculação. Os mesmos autores re-
alizaram um segundo estudo clíni-
co randomizado controlado fase 
II randomizando 239 pacientes 
para receberem uma dose fixa de 
cligosiban (400, 800 ou 1.200mg) 
ou placebo. Contudo, neste ensaio 
clínico não houve diferença esta-
tisticamente significante no TLEI 
ou resultados reportados pelos pa-
cientes entre os dois grupos.6

Ambos os trabalhos mostraram 
o cligosiban como uma droga bem 
tolerada e sem efeitos adversos 
graves. As razões para os dois tra-
balhos terem apresentado resulta-
dos conflitantes talvez possam ser 
explicadas por haver diferenças nos 
desenhos dos estudos. Primeiro, 
o estudo negativo prescreve uma 
dose fixa em vez de permitir os 
pacientes titularem as doses. Além 
disso, no estudo com resultados 
positivos, os pacientes com EP fo-
ram selecionados de centros com 
especialistas em medicina sexual, 
enquanto o outro estudo incluiu 
pacientes referenciados de clínicas 
generalistas que podem não ter 
selecionado os indivíduos com EP 
primária verdadeira de forma cui-
dadosa.4 Apesar de o mecanismo 
de ação dos antagonistas da oci-
tocina se mostrarem promissores, 
mais estudos são necessários antes 
que este tipo de droga seja estabe-
lecida como um tratamento viável 
para EP. 

Conclusões

Embora os anestésicos tópicos e o 
uso diário de ISRS permaneçam 
os tratamentos farmacológicos 
mais estabelecidos para EP, 
seus efeitos colaterais podem 
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ser problemáticos. Apesar de 
os guidelines apresentarem que 
as melhores estratégias são a 
combinação de medicações com 
mudanças comportamentais, a 
existência de medicações com 
menos efeitos adversos é de suma 
importância.1 Com o aumento do 

nosso entendimento na complexa 
fisiologia envolvida na função 
ejaculatória e com uma melhor 
padronização dos homens com 
EP, é provável que estudos clíni-
cos mais robustos sejam realiza-
dos. Nossa esperança é que esses 
avanços irão proporcionar aos 
médicos um repertório extenso 
de opções farmacológicas para 
aliviar a angústia vivenciada pelos 
pacientes com EP sem efeitos ad-
versos desnecessários. ◆
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Dezenove anos após a primeira 
pieloplastia robótica pediátrica 
com o Sistema da Vinci® Surgical 
System, a cirurgia robótica em 
urologia pediátrica está bem esta-
belecida e em contínua evolução. 
Incialmente desenvolvida para 
cirurgias cardíacas e possivelmente 
para cirurgias remotas, o sistema 
da Vinci® Surgical System encon-
trou seu lugar dentro da urologia 
de forma sólida e é utilizado para 
diversos procedimentos com altos 
níveis de sucesso.

Controversas sobre seu real val-
or permanecem, e este com certeza 
é o caso na urologia pediátrica.

Com seu início logo após a 
introdução da laparoscopia recon-
strutiva, o sistema robótico oferece 
potencial para procedimentos 
reconstrutivos minimamente inva-
sivos em crianças de forma mais 
eficiente. Como costuma ser o caso, 
as novas possibilidades desta nova 
tecnologia foram rapidamente ex-
ploradas. Resultados iniciais com 
pieloplastia e reimplante ureteral 
foram em geral muito bons, com 
taxas de sucesso comparáveis a 
cirurgia aberta, porém com estadia 

hospitalar reduzida.
Demonstrar redução significa-

tiva de morbidades, contudo foi 
difícil particularmente em crianças 
mais novas onde a recuperação é 
geralmente rápida apesar do méto-
do cirúrgico utilizado. 

Embora os benefícios sejam 
debatidos, relatórios iniciais deix-
aram claro que até mesmo crianças 
mais novas podem ser operadas 
com sucesso em múltiplas cirur-
gias renais (ver figura), incluindo 
também procedimentos ureterais, 
vesicais e retrovesicais. Como em 
toda nova tecnologia, a cirurgia 
robótica em urologia pediátrica 
teve seus adeptos em fases iniciais 
e tardias.1

Embora um grupo pequeno de 
cirurgiões com acesso ao sistema da 
Vinci® Surgical System explorava 
sua aplicação em pediatria, o nível 
de adesão deste sistema estava em 
geral baixo devido a uma série de 
fatores.2 O sistema permanecia mui-
to custoso para compra e para sua 
manutenção. Embora muito mais 
fácil de aprender em comparação 
a laparoscopia convencional, ainda 
existia uma curva de aprendizado 
que também gerava custos. Na 
pratica urológica em pediatria, 
procedimentos com alto volume 
e que possam justificar os custos 
para uma instituição são incomuns. 
Outras especialidades pediátricas 
eram ainda mais lentas em iniciar 
cirurgia robótica e potencialmente 
diluir os custos. Ao mesmo tempo, 
ceticismo em relação ao seu valor 
e diversos relatos de abordagens 
alternativas incluindo cirur-
gia aberta minimamente invasiva 

começaram a aparecer. Na prática 
pediátrica existiam apenas alguns 
parâmetros objetivos para definir 
morbidade cirúrgica, e não houve 
um limite aceitável em diminuição 
destas morbidades para justificar os 
custos da cirurgia robótica. Realizar 
estudos prospectivos rigorosos em 
crianças com idades muito variadas 
pode ser difícil, e apenas através 
de trabalhos multicêntricos que 
resultados adequados poderiam ser 
disponibilizados.  

No entanto, o apelo para o uso 
do sistema robótico é forte em 
relação a cirurgia reconstrutiva 
laparoscópica ou aberta. Embora a 
diferença nos resultados possa ser 
menos evidente em uma criança 
de 6 meses de vida, um paciente 
de 15 anos submetido à pieloplastia 
via robótica claramente tem uma 
recuperação mais rápida do que 
aquele submetido à cirurgia aberta. 
Sendo as cirurgias reconstrutivas 
por laparoscopia convencional, in-
cluindo pieloplastia, proced-
imentos desafiadores por muitos 
anos, a introdução do robô foi uma 
verdadeira epifania. A visualização 
da anatomia com uma imagem 
tridimensional fixa e estável e uma 
ampla exposição é excepcional, e 
a precisão e delicadeza dos movi-
mentos capazes de serem realizados 

com o sistema robótico permitiram 
uma sensação de controle e acurá-
cia muito além do que era possível 
com a laparoscopia convencional e 
até mesmo com a cirurgia aberta. 
Com o domínio dos procedimentos 
básicos como a pieloplastia, a abor-
dagem de casos mais complexos 
como a necessidade de reoperação 
em pieloplastias, nefrectomias 
parciais, ureterocalicostomias e 
até mesmo infundibuloplastias 
intrarrenais se tornaram progres-
sivamente mais factíveis. É essa 
expansão natural e progressiva de 
capacidade que deve ser reconheci-
da como parte integral da evolução 
desta nova tecnologia e seu poten-
cial na pratica urológica pediátrica.

Atualmente, a aplicação da cirur-
gia robótica em urologia pediátrica 
é relativamente difundida em hos-
pitais infantis e em muitas unidades 
pediátricas.3 Está em expansão 
lenta internacionalmente. Sem 
dúvidas, a pieloplastia é o procedi-
mento mais realizado. Com equipes 
experientes e dedicadas, os tempos 
operatórios são aceitáveis e podem 
ser comparados com cirurgia aber-
ta. Cirurgias renais mais complexas 
são bem descritas e seus resultados 
muito satisfatórios. Explorações 
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Figura. Rim em ferradura com obstrução da junção ureteropiélica do polo superior (à esquerda) devido 
a estenose de ureter é reparado via robótica com pielopielostomia, de pelve superior para inferior, e 
pieloplastia (à direita). As pelves foram unidas, e o ureter está sendo anastomosado em ambas. 

t  Continua na página 41
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de novas áreas como nefrectomias 
parciais por neoplasia em crianças 
já começaram. O manejo por via 
robótica do refluxo vesicoureteral 
permanece menos desenvolvido, 
com variadas taxas de sucesso e 
menos entusiasmo. Aparentemente 
isso é reflexo das diversas técnicas 
cirúrgicas disponíveis e a varie-
dade na avaliação de resultados. 
Isto também é relacionado com a 
contínua evolução do tratamen-
to cirúrgico do refluxo. Uma das 
aplicações mais utilizadas do siste-
ma robótico é nos procedimentos 
retrovesicais, particularmente na 
excisão de utrículo prostático ou 
cistos de vesícula seminal. O sis-
tema robótico promove um pro-
cedimento minimamente mórbido 
para o que costumava ser difícil e 

desconfortável para o paciente. 
Reconstruções complexas incluin-
do ampliação vesical continuam a 
ser exploradas, mas sua real eficá-
cia permanece limitada e existe 
uma clara necessidade de novos 
algoritmos eficazes.   

Os desafios e preocupações 
proporcionam direcionamento 
para o futuro da robótica na uro-
logia pediátrica. Existe uma clara 
necessidade de refinamento de 
algoritmos cirúrgicos combinado 
com avaliações e comparações 
cuidadosas. Diferentes técnicas 
precisam ser examinadas e um 
consenso deve ser desenvolvido 
em relação aos métodos ideais para 
se atingir o resultado esperado. Isso 
mostra a necessidade de educação 
continuada com atenção cuidadosa 
à qualidade. O estabelecimento de 
grupos multicêntricos para estudar 
técnicas e resultados já começou 
e será uma importante base para 
o desenvolvimento futuro.4 Parte 

integrada disto será o desenvolvi-
mento de avaliações uniformes de 
morbidades cirúrgicas e resultados 
para promover comparações mais 
realistas.

Finalmente, nós podemos 
esperar evoluções tecnológicas 
que futuramente irão aumentar a 
importância da cirurgia robótica. 
Como Satava apontou, o robô 
cirúrgico é uma plataforma digital 
de informações.5 Neste sentido, 
pode ser integrado com outras 
plataformas de informação como 
automação de imagem, simulação 
e inteligência artificial. Todos estes 
elementos já foram explorados em 
certo grau. No futuro, a desajeitada 
plataforma da Vinci provavelmente 
será um sistema modular montado 
no teto, controlado através de um 
sistema de nuvem e que permite 
planejamento cirúrgico e tomada 
de decisão intraoperatória auxili-
ada por computador, com revisão 
pós operatória e aprendizado. A 

interface do usuário provavelmente 
será virtual, sem a presença de 
controles ou botões. Enquanto isto 
é um horizonte atraente e emocio-
nante, nós como médicos deve-
mos continuar a manter o foco na 
melhor qualidade em cuidado ao 
paciente e a desafiar rigorosamente 
todas as novas tecnologias com 
mentalidade entusiasta e cética. ◆
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Um dia sua filha Carolina (forma-
da em psicologia) perguntou-lhe: 
Pai, qual é o legado mais impor-
tante e valioso qu você vai deixar 
no dia que tiver de partir? 

Ele respondeu sem hesitação: 
“Minha carteira de amigos. Há 
30 anos venho construindo uma 
carteira de urologistas que, mais 
do que clientes, são meus amigos.”

Trinta dias depois dessas pala-
vras, Feliciano sucumbiu vítima 
da COVID-19.

Desta forma, passou a integrar 
o mais seleto e nobre grupo de 
profissionais dedicados à saúde. 
Homens e mulheres que deram 
suas vidas para salvar o próximo. 
Ele, Feliciano, não era apenas 
um consultor ou solucionador de 
problemas dos cirurgiões. Com 
sua personalidade magnética, 

espontânea e irreverente era fácil 
amá-lo. Por trás do seu sorriso 
cativante, existia um profissional 
com uma profunda seriedade e 
ética. Ele colocava as ferramentas 
nas mãos dos médicos urologistas, 
com seu lema favorito:

“O paciente em suas mãos, a 
tecnologia nas nossas”.

A Sociedade de Urologia e a 
RUSSER perderam um de seus sol-
dados mais valiosos e ganharam três. 
Sua tenaz e valiosa esposa Adriana 
de Oliarte, sua filha Carolina e seu 
filho Pablo. Herdeiros do tesouro 
mais valioso de Feliciano, sua cartei-
ra de amigos urologistas.

Como nós todos vamos sentir 
sua falta querido irmão, esposo, 
pai, colega e seus amigos urolo-
gistas. ◆

A nossa homenagem a um amigo 
da comunidade urológica mundial.

Feliciano vem do latim “felicis”. 
Literalmente significa felicidade. 
Seu nome representa fielmente a 
personalidade deste profissional 
que doou 30 de seus 51 anos para 
a Urologia. Ele nasceu no fim do 
mundo: Punta Arenas, uma bela 
e fria cidade do sul do Chile. Ao 
chegar ao Brasil, cativou-se com o 
calor de seu povo e decidiu ficar 
para sempre neste país caloroso 
(cálido) e acolhedor.

Ele se juntou ao seu irmão 
Juan Rubén e fundou a Indústria 
Médica RUSSER, uma empresa 

de tecnologia dedicada à urologia.
Quando a praga da COVID 

19 começou atingir a humani-
dade, Feliciano participou junto 
com a RUSSER BRASIL (única 
empresa da América do Sul licen-
ciada pela NASA) na construção 
do Ventilador Pulmonar VIDA 
(Licenciado e Patenteado pelo 
JPL/NASA). O projeto é con-
siderado um dos mais generosos 
realizados pelo grupo de cientistas 
do Laboratório de Propulsão a 
Jato. NASA/EUA.

Muitas são as histórias e anedo-
tas que construíram sua biografia, 
e talvez a mais relevante seja esta. 


