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HPB: Tratamento Cirúrgico

RTU Bipolar



De acordo com a Resolução 1931/2009 do Conselho Federal de Medicina e com a RDC 96/2008 da

ANVISA, declaro meus potenciais conflitos de interesse:

Advisory Board: Zodiac Produtos Farmacêuticos

Speaker: AstraZeneca Brasil, Astellas Pharma Brasil

Proctor FocalOne®: EDAP-TMS, França

Não possuo ações de quaisquer destas companhias. Os meus pré-requisitos para participar destas atividades são a autonomia do

pensamento científico, a independência de opiniões e a liberdade de expressão, aspecto que estas empresas respeitam.

Conflitos de Interesse



Equipamentos

Autocon III 400 KLS Martin Maxium



Modo de Ação

 RTU monopolar → Corrente viaja através do corpo para atingir a placa na pele

 RTU bipolar → Corrente é fechada localmente

 Sistema bipolar verdadeiro: pólo ativo (alça de ressecção) e pólo passivo 

(ressectoscópio)

 Sistema “quasi” bipolar: pólo passivo na camisa de ressecção

 Utiliza menos energia

 Utiliza solução salina

Eletrodo Ativo (alça)

Eletrodo Passivo (ressectoscópio)

Isolante



Indicações



Resultados

 A RTU bipolar é a alternativa mais amplamente e minuciosamente
investigada à RTU monopolar

 Eficácia igual à RTU monopolar

 Elimina a síndrome da RTU

 ↓ retenção por coágulo

 ↓ taxa de transfusão

 ↓ tempo de irrigação e cateterização

 = chance de estenose de uretra ou colo vesical



Caso Clínico

 AAN, 57 anos

 QD: RUA com SVD há 2 anos

 HMA: Sintomas de jato fraco, esforço miccional, esvaziamento incompleto, noctúria

3-4x (anterior à sondagem). Usou alfa-bloqueador até a sondagem.

 AP: HAS em uso de captopril

 PSA 4,1

 USG rins ok. Bexiga de esforço. Próstata 42g.

 Biópsia (2019) sem neoplasia



Vídeo



Mensagens Finais

 Alternativa à RTU monopolar

 Eficácia semelhante

 Menos morbidade peri-operatória

 A escolha da RTU bipolar deve basear-se na disponibilidade de

equipamento, experiência do cirurgião e preferência do paciente
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