
LOGÍSTICA DO PROCESSO TERAPÊUTICO 
MULTIDISCIPLINAR DO PACIENTE COM CÂNCER DE 
BEXIGA MÚSCULO-INVASIVO TRATADO NO SUS NA 

REGIAO DO ABC PAULISTA
Disciplina de Urologia – FMABC

Autores: Frederico Timóteo1; Fernando Korkes1,2; Willy Baccaglini1; 
Matheus P. Nascimento3; Camila Monteiro3; Marcel A. Silveira1; 
Eduardo F. Pedroso1; Sidney Glina1

Referências:
1. Timóteo F, Korkes F, Baccaglini W, Glina S. Bladder cancer trends and mortality in the Brazilian public health system. Int Braz J Urol. 2020;46:224-33.
2. Stein, J. P., Lieskovsky, G., Cote, R., Groshen, S., Feng, A. C., Boyd, S. et al: Radical cystectomy in the treatment of invasive bladder cancer: long-term results in 1,054 patients. J 

Clin Oncol, 19: 666, 2001 
3. Rose TL, Deal AM, Basch E et al (2015) Neoadjuvant chemotherapy administration and time to cystectomy for muscle-invasive bladder cancer: an evaluation of transitions 

between academic and community settings. Urol Oncol. doi:10.1016/j. urolonc.2015.05.028 
4. Siegel R, Ma J, Zou Z, Jemal A. Cancer statistics, 2014 [published correction appears in CA Cancer J Clin. 2014 Sep-Oct;64(5):364]. CA Cancer J Clin. 2014;64(1):9–29. 

INTRODUÇÃO RESULTADOS

MATERIAIS E MÉTODOS

O tratamento do Câncer de Bexiga Músculo Invasivo (MIBC) é
complexo e está relacionado a grande impacto socioeconômico. A
Cistectomia Radical (CR) com ou sem neoadjuvância é o
tratamento padrão para MIBC, apresentando sobrevida câncer
específica em 5 anos maiores que 80%. Diversos são os desafios
enfrentados pelos pacientes com MBIC durante o seu processo
terapêutico sobretudo no contexto do SUS. Neste cenário,
eventuais atrasos para a instituição de tratamento definitivo com
CR podem acarretar em upstaging e até mesmo diminuição de
sobrevida.

Este estudo tem como objetivo avaliar os tempos decorridos entre
as distintas etapas terapêuticas do paciente com MIBC durante o
processo de implementação do projeto de centralização e
coordenação do cuidado ao paciente com MIBC - Cabem Mais
Vidas da Disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina do
ABC (CABEM), que permitiu o início da neoadjuvância para estes
pacientes do SUS.

Tabela 1 – Dados epidemiológicos e relacionados ao MIBC.

Entre Setembro de 2018 e Fevereiro de 2020, foram coletados
prospectivamente dados epidemiológicos e características
clínicas dos pacientes portadores de MIBC tratados no CABEM.
Foram computadas as seguintes datas: diagnóstico de Câncer de
Bexiga, diagnóstico de MIBC, data da primeira consulta no
CABEM, data de início de QtNeo e data da CR.

RESULTADOS
No período estudado, 53 pacientes, com média de idade 67,6
anos, foram encaminhados ao CABEM, sendo 30 (56%) homens
e 23 (44%) mulheres. Destes, 56% apresentavam MIBC de novo
e 44% MIBC progredindo de doença não músculo-invasiva. A
média de RTUb realizadas entre os pacientes com progressão da
doença foi de 3,13 enquanto em pacientes com MIBC de novo foi
2,2. Ao todo, 25 (47%) dos pacientes admitidos foram submetidos
a CR, destes 48% completaram QtNeo. A Tabela 1 resume os
dados epidemiológicos dos pacientes atendidos no CABEM.

O tempo médio entre o diagnóstico de MIBC e a admissão no
CABEM foi de 153,7 dias. Entre os pacientes que receberam
QtNeo, o tempo entre a primeira consulta e o início de QtNeo teve
média de 60.2 e o tempo para CR foi de 134.08 dias.

Entre Setembro/2018 e Maio/2019, o tempo médio entre a
primeira consulta e a CR foi de 115,31 dias e o tempo até QtNeo
foi teve média de 70 dias. Entre junho/2019 e Fevereiro/2020, já
na segunda metade do período desde a implementação do
CABEM houve redução no tempo até QtNeo (32 dias) e tempo até
CR (49,5 dias).

IMC: Índice de Massa Corpórea
CR: Cistectomia Radical
QtNeo: Quimioterapia
Neoadjuvante

DISCUSSÃO
O tempo entre o diagnóstico e tratamento de pacientes
candidatos a CR é fator decisivo no processo de cura. A demora
para o diagnóstico de câncer de bexiga, entre o diagnóstico de
MIBC e admissão ao CABEM (5 meses) e o elevado número de
pacientes com MIBC de novo (56%) são reflexos do complexo
cenário no qual os pacientes dependentes do SUS se inserem.
Os tempos para QtNeo e CR no período estudado foram
compatíveis com dados da literatura em países desenvolvidos,
embora ainda em processo de otimização. O esforço para
centralização e coordenação do cuidado ao paciente com MIBC, a
exemplo do que ocorre em países desenvolvidos, é primordial
para otimização dos tempos para tratamento e melhoria nos
desfechos.

Figura 1 – Média de tempo para QtNeo e Cistectomia Radical na 1ª e 2ª 
metades do período de implementação do CABEM.
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