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Câncer de bexiga urinária               

• 2° Tumor maligno mais comum TGU.
• Aumento 50% incidência (últimos 40 anos)
• Ca urotelial ( ambiente / idade – 6° à 8° década)



• Nono câncer mais comum no mundo, 
com 429.793 novos casos 
diagnosticados e 165.084 mortes em 
2012

• Cerca de 59% dos casos de câncer de 
bexiga ocorrem em países mais 
desenvolvidos

• É quatro vezes mais comum em 
homens do que em mulheres

• A incidência de câncer de bexiga é 
aproximadamente 70% menor na Ásia 
e América do Sul em comparação 
com países industrializados ocidentais

• Não há medida de rastreio 
populacional para o câncer de bexiga

Ferlay J, et al. Int J Cancer, 2015.

0 20 40 60

Pancreas
Kidney

Leukaemia
Non-Hodgkin…

Bladder
Oesophagus

Ovary
Corpus uteri

Liver
Stomach

Cervix uteri
Colorectum

Lung
Prostate

Breast

ASR (W) rate per 100.000

Inciden
ce

Câncer de bexiga urinária               



Câncer de bexiga urinária

• Origem urotelial (padrão histológico papilar): 
carcinoma urotelial (90%), CEC (6 a 8%), Adenoca
(2%).

• Carcinoma urotelial invasivo:
• Multifocal (30% dos casos);
• Alto grau de recorrência (50%);
• 75% doença localizada;
• 20% doença localmente avançada;
• 5% doença metastática.



Câncer Urotelial

• 90 % bexiga urinária
• 5 – 10% pelve renal e ureter
• Ca urotelial do Trato urinário superior: 5% 

multifocal (sincrônico, metacrônico)
• Homem, tabagistas



Carcinoma urotelial invasivo

BAIXO GRAU

ALTO GRAU

DOENÇA NÃO MÚSCULO 
INVASIVA

DOENÇA MÚSCULO 
INVASIVA

Apresentador
Notas de apresentação
Importância na correta detecção e estadiamento por imagem.Doença músculo invasiva é mais agressiva e tem prognóstico reservado.80% de cura em doença confinada ao órgão60% de cura em doença com extensão para tecido adiposo perivesical30% de cura em doença com extensão para tecido adiposo perivesical + LN comprometido



Detecção do câncer de bexiga urinária
• Não há screening para o Ca de bexiga.
• Detecção incidental (Ultrassonografia).
• Paciente sintomático (hematúria – 80% dos casos).
• Cistoscopia: padrão ouro, detecção, caracterização, 

biópsia ou ressecção / limitação 25% falsos -.

Apresentador
Notas de apresentação
Achado incidental em exame para avaliação prostática.Papel limitado na detecção e estadiamento.



Estadiamento do câncer vesical

• Tomografia computadorizada do tórax. 
• CT ou RM de abdome e pelve (sensibilidade e 

especificidade).
• CO (elevação de FA ou sintomas).
• PET-CT (casos selecionados); 

Apresentador
Notas de apresentação
Acurácia da CT para avaliar T e N = 54,9 %PET-CT = Aumento na sensibilidade para detecção de M com mudança de conduta em 27 % dos casos e demonstrou mais sítios de doença em 47% dos casos.



Tomografia computadorizada

• Fase pré-contraste, arterial, portal e excretora.
• Tumor impregna precocemente.
• Avaliar todo o sistema urinário.
• Sensibilidade = 79 – 90 %.
• Especificidade = 91 – 95%.
• Limitações: Tu < 0,5 cm, assoalho vesical, in situ.









Ca Urotelial



Ressonância magnética
• Acurácia de 52 a 93%.
• Diferenciação de camadas da parede vesical.
• Invasão intramural, gordura perivesical, órgãos e 

estruturas adjacentes.
• Multiparamétrica: 

• T1 – Tu iso ou hipossinal.
• T2 – Tu discreto hipersinal.
• Difusão.
• Perfusão.

OBS: Ideal é que seja feita previamente a cistoscopia com 
biópsia ou RTU e anteriormente à BCG.

Apresentador
Notas de apresentação
Ideal é que seja feita previamente a cistoscopia com biópsia ou RTU e anteriormente à BCG.Pelo menos 2-3 semanas.





PET-CT

• Indicado no caso de doença músculo-invasiva.
• Sensibilidade = 70%.
• Especificidade = 94%.
• Protocolo com hidratação e uso de furosemida.
• Mudou a conduta em 27% dos casos
• Demonstrou mais sítios de doença em 47% dos 

casos.

J CLIN ONCOL  27; 4314, 2009
J NUCL MED  48; 764, 2007



Apresentador
Notas de apresentação
Carcinoma urotelial invasivo de alto grau com invasão da camada muscular.



FUROSEMIDE



Estadiamento AJCC 2017 (TNM)
• Ta: carcinoma papilar não invasivo.
• Tis: carcinoma in situ.
• T1: invasão da lâmina própria.
• T2: invasão da camada muscular.

• T2a: superficial (metade interna).
• T2b: profunda (metade externa).

• T3: invasão do tecido perivesical;
• T3a: microscópica.
• T3b: macroscópica (massa extravesical).

• T4a: invasão de próstata, útero, vagina.
• T4b: invasão da parede pélvica ou 

abdominal.

(Drawing by Donald Eknoyan, MD.



Estadiamento AJCC 2017 (TNM)

• N1: um linfonodo intrapélvico (hipogástrico, 
obturador, ilíaco externo ou pré-sacral).

• N2: múltiplos linfonodos intrapélvicos.
• N3: envolvimento de linfonodos da cadeia ilíaca 

comum.
• M1a: metástases linfonodais acima da cadeia ilíaca 

comum.
• M1b: metástases à distância não linfonodais.

Apresentador
Notas de apresentação
O estadiamento deve ser realizado pelo menos após 15 dias da cistoscopia com biópsia para reduzir as taxas de over diagnosis.



N1 N2

Akram M. Shaaban

University of Utah
School of Medicine



N3 M1

Akram M. Shaaban

University of Utah
School of Medicine



Ta, Tis, T1 e T2a

“Clearly defined dark bladder wall is 
visualized and appears intact on T2”

Apresentador
Notas de apresentação
In general, if a clearly deﬁned dark bladder wall is visualized and appears intact on T2 - weighted images, the tumor should be classiﬁed as stage Tis, T1, or T2a



T1

Apresentador
Notas de apresentação
In general, if a clearly deﬁned dark bladder wall is visualized and appears intact on T2 - weighted images, the tumor should be classiﬁed as stage Tis, T1, or T2a



T2a



T2b

T1



T2b x T3a



T3b

T1



T4a

Akram M. Shaaban
University of Utah School of Medicine



T4b

Akram M. Shaaban
University of Utah School of Medicine



Linfonodos (N)

• Linfonodos obturadores, ilíacos internos (75% casos).

• Bifurcação aórtica (10-15% casos).

• Pré-sacrais (8% casos).

• FALSO  - = micro meta.

• FALSO  +  = inflamatório.

Apresentador
Notas de apresentação
TU SUPERFICIAL  (< T2b)Raro disseminação para linfonodos locaisINVASÃO MUSCULAR PROFUNDA  (T2b)30% risco meta nodalEXTENSÃO PERIVESICAL  (T3)50 a 60% risco meta nodalObs: Ca Bexiga urinária + meta Linfonodal retroperitoneal = incurável



N1



N2



N3



Metástases (M1a)





Metástases (M1b)

Akram M. Shaaban
University of Utah School of Medicine



Metástases (M1b)



Diagnósticos diferenciais

Infecção

Apresentador
Notas de apresentação
Infecção.



Diagnósticos diferenciais

TU NEUROENDÓCRINO

Homem
Raro
Agressivo

Apresentador
Notas de apresentação
Neuroendócrino de bexiga urinária = menos que 1% dos tumores vesicais.Altamente agressivos.Acomete mais homens.



Diagnósticos diferenciais

Adenocarcinoma do úraco

Apresentador
Notas de apresentação
Adenocarcinoma do úraco =  lesão expansiva alongada que ocorre no teto vesical, na linha média, bastante heterogênea, podendo conter necrose / liquefação (componente mucinoso / cístico) e focos cálcicos (50 a 70%).Ocorre mais em homens.



Diagnósticos diferenciais
CARCINOSSARCOMA

Apresentador
Notas de apresentação
CARCINOSSARCOMA



Diagnósticos diferenciais
Paraganglioma

Apresentador
Notas de apresentação
Paraganglioma.



Diagnósticos diferenciais

Liomioma de uretra.

Apresentador
Notas de apresentação
Liomioma de uretra.



RAIO-X

Diagnósticos diferenciais



RM





AXIAL T2 FAT



AXIAL T1 FAT PÓS GD



AXIAL T1 FAT PÓS MICÇÃO

DIVERTÍCULO DE URETRA

LITÍASE



US de vias urinárias
Diagnósticos diferenciais/



Ressonância magnética da pelve

ADENOCARCINOMA no DIVERTÍCULO de URETRA



Diagnósticos diferenciais

• Metástases para bexiga urinária:

• Invasão direta do trígono ou colo vesical por neoplasia (cólon, reto,

próstata, colo uterino).

• Hematogênica : melanoma, estômago, pulmão, mama.



IMAGING REPORT AND DATA SYSTEM
BI RADS 



TI RADS
IMAGING REPORT AND DATA SYSTEM



NI RADS



LI RADS
IMAGING REPORT AND DATA SYSTEM



LUNG RADS
IMAGING REPORT AND DATA SYSTEM





Vesical Imaging Reporting and Data 
System (VI – RADS)

• RMmp
• Estadiamento local
• T2
• DWI
• DCE



Vesical Imaging Reporting and Data 
System (VI – RADS)

• RMmp ( antes da RTU )
• Invasão muscular
• Pacientes não tratados
• Validado Japão e Europa



VI RADS - ABRIL,2018

Apresentador
Notas de apresentação
1: MUSCULAR ÍNTEGRA <1,0CM2: MUSCULAR ÍNTEGRA >1,0 CM, COM ESPESSAMENTO DA CAMADA MUSCULAR INTERNA3: FALTA DE ACHADOS PARA CATEGORIA 2 – TUMOR SÉSSIL COM BASE LARGA, SEM ESPESSAMENTO DA CAMADA MUSCULAR INTERNA, MAS SEM SINAIS FRANCOS DE ENVOLVIMENTO DA CAMADA MUSCULAR4: ÁREAS DE INTERRUPÇÃO DA LINHA DE BAIXO SINAL DA CAMADA MUSCULAR5: SINAIS FRANCOS DE INVASÃO DA GORDURA PERIVESICAL



Estadiamento AJCC 2017 (TNM)
• Ta: carcinoma papilar não invasivo.
• Tis: carcinoma in situ.
• T1: invasão da lâmina própria.
• T2: invasão da camada muscular.

• T2a: superficial (metade interna).
• T2b: profunda (metade externa).

• T3: invasão do tecido perivesical;
• T3a: microscópica.
• T3b: macroscópica (massa extravesical).

• T4a: invasão de próstata, útero, vagina.
• T4b: invasão da parede pélvica ou 

abdominal.

(Drawing by Donald Eknoyan, MD.VI-RADS



Apresentador
Notas de apresentação
1: MUSCULAR ÍNTEGRA <1,0CM2: MUSCULAR ÍNTEGRA >1,0 CM, COM ESPESSAMENTO DA CAMADA MUSCULAR INTERNA3: FALTA DE ACHADOS PARA CATEGORIA 2 – TUMOR SÉSSIL COM BASE LARGA, SEM ESPESSAMENTO DA CAMADA MUSCULAR INTERNA, MAS SEM SINAIS FRANCOS DE ENVOLVIMENTO DA CAMADA MUSCULAR4: ÁREAS DE INTERRUPÇÃO DA LINHA DE BAIXO SINAL DA CAMADA MUSCULAR5: SINAIS FRANCOS DE INVASÃO DA GORDURA PERIVESICAL









European Society of Radiology 2019

VI-RADS



VI-RADS  2

Lesão > 1,0 cm

RTU T1



VI-RADS  4

CISTECTOMIA:
pT2bN0Mx



VI-RADS  2

Lesão > 1,0 cm

RTU  T2

RM falso -



Antes BCG

T2A



VI- RADS 4



Depois BCG



VI-RADS 5

T3
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