
SARCOMA SINOVIAL DE ALTO GRAU RELACIONADO AO USO 

CRÔNICO DE CATETER EM CISTOSTOMIA - RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO

CONCLUSÕES

RELATO DE CASO
Paciente feminina, 80 anos, encaminhada por relato de

infecção em cistostomia.

Cistostomia há 19 anos, não informado a causa da

obstrução infravesical. Não habilitada ao auto cateterismo

intermitente limpo. Apresentava lesão de três centímetros de

diâmetro ao redor de sonda cistostomia, de bordos elevados

e endurecidos, com extravasamento importante de urina pela

lesão além de secreção purulenta. A lesão havia sido notada

há aproximadamente 4 semanas. O exame ginecológico era

normal com bexiga não fixa e a uretra pérvia para sonda

uretral somente até 10 fr.

Paciente foi internada para tratamento da ITU e

investigação. Tomografia de tórax, abdome e pelve: lesão

lobulada com realce periférico pelo contraste localizada em

planos musculoadiposos da parede abdominal anterior em

trajeto de sonda de cistostomia e se estendendo até a bexiga,

com parede espessada e com alguns divertículos parietais.

A cistoscopia transcistostomia mostrou lesão se

extendendo da parede abdominal até bexiga em toda

circunferência do trajeto da cistostomia, com bexiga de

esforço, trígono normoposicionado e a mucosa vesica normal.

Foi realizado biópsia da lesão nesta oportunidade.

O estudo anatomopatológico identificou neoplasia

fusocelular e complementação de imunohistoquímica

demostrou sarcoma sinovial de alto grau.

O caso foi discutido em conjunto com equipe da oncologia

e cuidados paliativos, a paciente apresentava ECOG 4 e

Karnofsky de 20%, com síndrome consumptiva e pouco

suporte extra-hospitalar, sendo optado por cuidados paliativos

por não haver possibilidade de terapia curativa. A paciente foi

a óbito no 13º dia de internamento. Devido a raridade deste diagnóstico e necessidade de

abordagem individualizada torna-se importante o relato de casos

de neoplasias relacionadas ao uso prolongado de cistostomia.
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O cateterismo vesical de longa permanência ou a derivação

vesical supra púbica têm inúmeras indicações nas doenças

urológicas, entretanto, possuem riscos a longo prazo, entre

eles a propensão a malignização do urotélio.
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Existe aumento na incidência de CEC da bexiga em pacientes

com uso crônico de cateter, principalmente acima de 10 anos de

derivação, assim como nos pacientes com lesão medular, onde a

incidência é de 16 a 28 vezes mais comum do que na população

geral. A fisiopatologia não é totalmente esclarecida, porém está

relacionada a presença de fatores inflamatórios como corpo

estranho, estase urinária e litíase.

É muito raro na literatura o achado de lesões malignas no trato

da cistostomia, acometendo a parede abdominal e podendo ou

não ter lesão vesical associada. A presença de lesão eritematosa

nos bordos da derivação, a saída de secreção serosanguilonenta

e a presença de massa se estendendo pela região em pacientes

com uso crônico do cateter deve levantar a suspeita diagnóstica

desta entidade, mesmo na ausência de lesões à cistoscopia.

O prognóstico é reservado pelo diagnóstico tardio em sua

maioria. O tratamento se dá através da excisão cirúrgica agressiva

do conduto vesical e da parede abdominal associado a

cistectomia ou radioterapia local.

1.Abdome da paciente. 2. Lesão peri-cistostomia 3-6. Sequencia crano-
caudal das imagens da tomografia da lesão no trajeto da cistostomia
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