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Cistectomia : Resultados cirúrgicos contemporâneos

 tempo mediano de internação hospitalar: 7-14 dias

 2a maior taxa de complicação entre todas as cirurgias de alto risco

 Re-internação imediata após alta: 13%

 Mortalidade peri-operatória: ≈ 2%

 Complicações pós-operatórias: ≈ 60%

 30 dias: 28%

 90 dias: 54%

 Reoperações em até 90 dias: 23%
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Djaladat H et al. 90-Day complication rate in patients undergoing radical cystectomy  with enhanced recovery 
protocol: a prospective cohort study. World J Urol. 2016 PMID: 27734131
Hussein AA et al. Reoperations following Robot-Assisted Radical Cystectomy: A Decade of Experience. J Urol. 
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Opções para preservação vesical selectiva no tumor urotelial 
músculo-invasivo

 RTU radical isolada

 casos selecionados: 3 estudos com longo seguimento sobrevida = CR

 Cistectomia parcial

 casos selecionados (<5%)

 50% com recidiva (1/2 superficial)

 QT isolada

 resultados pobres

 RTX isolada

 controle oncológico inferior a terapia trimodal

 Terapia trimodal: RTU máxima + QT- RTX

 única opção com controle oncológico adequado

Smith ZL et al . Bladder preservation in the treatment of muscle-invasive bladder cancer (MIBC): a 
review of the literature and a practical approach to therapy.BJU International 2013: 112, 13–25



Preservação vesical seletiva
Fatores prognósticos de melhor resposta

 bom estado geral

 ClCr > 60 ml/min

 função vesical normal

 RTU visualmente completa

 tumor único < 3 cm

 ausência de CIS

 sem hidronefrose

< 20% do total de pacientes com tumor músculo-invasivo



Como fazer?
Algoritmo do tratamento trimodal modo fracionado (split-mode) para preservação da 
bexiga nos pacientes com tumor músculo-invasivo

RTU máxima

QT-RTX de indução após 3 
semanas ≈ 40 Gy

Re-estadiamento endoscópico
após 6a semana

T0 ou Ta-Tis

QT-RTX de consolidação até
9a semana ≈65 Gy

Re-estadiamento endoscópico
após 16a semana

Sem recidiva =

Cistoscopia de controle

Ta-Tis= 

RTU + BCG

≥ T1 =  cistectomia
radical

T1-T2

Cistectomia radical

Protocolo RTOG/MGH 



Como fazer?
Algoritmo do tratamento trimodal modo contínuo (continous-mode) para preservação
da bexiga nos pacientes com tumor músculo-invasivo

RTU máxima

QT-RTX  completa após 4 semanas

Re-estadiamento endocópico após
≈ 8 semanas

Resposta
completa

Cistoscopia de controle

Resposta
incompleta

Cistectomia radical

Protocolo U. Erlanger 



Racional e vantagens das diferentes abordagens para preservação
seletiva da bexiga no tumor urotelial músculo-invasivo

Modo fracionado (RTOG/MGH) 

 evita retardo na cirurgia dos 
pacientes sem resposta e oferece
menor dose RTX aos pacientes
que serão operados

Modo contínuo (ERLANGER)

 oferece maior chance de 
resposta oncológica e impede 
cistectomias precoces
desnecessárias

Apesar dos protocolos diferentes e das mudanças de protocolo ao longo dos 
anos em ambos os grupos, as respostas clínicas são similares



Sternberg CN et al. Chemotherapy for bladder cancer: treatment guidelines for neoadjuvant chemotherapy, 
bladder preservation, adjuvant chemotherapy, and metastatic cancer. Urology. 2007;69(1 Suppl):62-79. 

Estudos de preservação vesical no câncer músculo-invasivo
Múltiplas drogas ao longo dos anos

casos selecionados: maioria T2-T3 unifocal, pequeno, sem hidronefrose



Radical cystectomy vs bladder-sparing trimodal therapy in a 
multidisciplinary clinic

Kulkarni et al. J. Clin. Oncol. 35:2299-2305, 2017

Terapia trimodal
• < 5 cm, único, sem CIS, sem hidronefrose, função vesical normal
• QT neoadjuvante com cisplatina : ECOG <2, ClCr > 60 mL/min, sem disfunção cardíaca ou neuropatia

CR com QT adjuvante:
• pT3/4 ou N+



Resultados tardios do MGH com terapia trimodal
Mellhora progressiva ao longo do tempo

Eur. Urol 71:952, 2017



Problemas com a preservação vesical seletiva

 progressão para cistectomia radical: 1/3

 cirurgia ainda mais complexa?

 complicações da QT- RTX grau ≥ 3

 agudas: até 20%

 tardias: até 10%%



Preservação vesical no tumor urotelial músculo-invasivo da bexiga 
Conclusões 

1. Inexistem estudos randomizados comparativos entre:

 cistectomia radical e métodos de preservação vesical

 os dois protocolos habituais de preservação vesical (split-course vs
contínuo)

 os principais esquemas de quimioterapia (cisplatina e 5-FU )

2. Seleção dos casos é fundamental:

 candidato ideal:  RTU completa, T2, tumor único, pequeno, sem cis ou 
hidronefrose

3. Quando a seleção é adequada, os resultados oncológicos são similares ao 
da cistectomia, com preservação vesical tardia em pelo menos metade dos 
pacientes
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