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INTRODUÇÃO 

OBJETIVO 

RESULTADOS 

MÉTODOS 

A pedra central do tratamento de pacientes com câncer de bexiga músculo-
invasivo (CaB-MI) é a cistectomia radical (CR) com linfadenectomia pélvica 
estendida (1). Porém, é fundamental uma avaliação e preparo pré-operatório 
adequados destes em função de elevada morbi-mortalidade pós-operatória 
em nosso meio. Segundo dados do DATASUS, a mortalidade intra-hospitalar 
pós-CR no SUS é de 7,0-7,7% (2,3). 

Nosso objetivo é mostrar os resultados do projeto de centralização CABEM no 
atendimento de pacientes com CaB-MI submetidos a CR em relação a taxa de 
mortalidade pós-operatória até 90 dias. 
.  

Foram coletados dados de pacientes candidatos a CR de 2 hospitais da 
região do ABC paulista do período anterior ao CABEM e daqueles que 
pertencem ao projeto que se iniciou em setembro de 2018. Os dados 
analisados foram: idade, sexo, índice de massa corpórea (Kg/m²), 
hemoglobina (g/dL) e creatinina (mg/dL) pré-operatórias, tempo médio de 
internação hospitalar (dias), taxa de realização de neoadjuvância e taxa de 
mortalidade pós-operatória em até 90 dias. O período anterior ao CABEM 
correspondeu a 2011-2017 em ambos os hospitais. Os pacientes do CABEM 
foram avaliados em relação ao ASA score, ECOG, Chalrson Comorbidity 
Index (CCI), Mini Avaliação Nutricional (MNA), e estadiamento de acordo com 
o American Joint Committee on Cancer (AJCC) 8ª ed. 2017. 

Figure 1. Análise dos pacientes pré-CABEM e CABEM.   

 

Foram coletados dados de 59 e 53 pacientes nos grupos pré-CABEM e 
CABEM, respectivamente (tabela 1). O tempo de internação hospitalar nos 
grupos está representado na figura 2. No pré-CABEM, nenhum paciente 
recebeu neoadjuvância, enquanto que no CABEM 16 pacientes. A mortalidade 
pós-operatória em até 90 dias no pré-CABEM e CABEM foi de 32,2% (n=19) e 
1,9% (n=1), respectivamente. Todos os pacientes no pré-CABEM foram 
submetidos a CR, enquanto que 25 pacientes receberam tratamento cirúrgico 
no CABEM (22 cistectomias radicais e 3 parciais). No CABEM, 4 pacientes 
receberam protocolo de preservação de bexiga, e 10 tratamento paliativo.  

DISCUSSÃO 
O projeto CABEM consiste na centralização do atendimento de pacientes 
diagnosticados com CaB-MI, de modo a oferecer uma avaliação adequada e 
padronizada, suporte perioperatório multiprofissional e uma otimização da 
recuperação cirúrgica daqueles encaminhados a CR. Os resultados 
preliminares do CABEM denotam a possibilidade de medidas simples que 
reduzem a morbimortalidade relacionada ao tratamento destes pacientes, que 
impacta diretamente na qualidade de vida e custo associado a assistência dos 
mesmos. O Primeiro passo do projeto foi centralização o atendimento dos 
pacientes com CaB-MI, para depois buscar o estabelecimento dos fluxos de 
atendimento entre todas as áreas que façam parte disto. Desde o acesso ao 
tratamento com quimioterapia neoadjuvante com a Oncologia Clínica (64%), 
muito acima dos dados da literatura mundial, até mesmo o suporte pela 
equipe de Nutrição e de Estomaterapia (4). A partir disto houve a 
padronização de condutas por toda equipe multiprofissional e, consequente, 
surgimento de melhorias no atendimento dos pacientes do CABEM (5). 
 

Figure 2. Tempo de internação dos 
pacientes pré-CABEM e CABEM 

 


