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RESUMO COMENTADO

Rotina exploratória com tomografia computadorizada em pacientes
cistectomizados: muda a conduta?

Usual practice of computerized tomography in cystectomy
 patients: does it change management?

HERR, H. W. & HIITON, S. - Urology, 47(3): 324-5, 1996.

Entre janeiro de 1993 e julho de 1995 os autores avaliaram 105 pacientes não selecionados, consecutivos,
com câncer vesical invasivo, porém não metastático, que foram submetidos à cistectomia. Todos os pacientes tinham
apresentado a neoplasia com invasão muscular e foram submetidos inicialmente à ressecção transuretral (RTU) e
bimanual sob anestesia. O tumor primário foi estadiado como confinado à bexiga (T

2
), disseminação extravesical

(T
3
) e envolvimento dos órgãos adjacentes (T

4
).

Cada paciente realizou uma tomografia computadorizada (TC) abdomino-pélvica duas semanas após a RTU
e seis semanas após a cistectomia. As avaliações do radiologista e dos autores foram efetuadas. A suspeita de
metástases ganglionares pélvicas foi baseada no tamanho e na distribuição dos nódulos. A TC foi interpretada como
normal, suspeita ou positiva se identificasse nódulos na pélvis < 1 cm, entre 1 e 1,9 cm e > 2,0 cm, respectivamente,
ou se houvesse nódulos > 1,0 cm no retroperitônio. Os pacientes foram submetidos à cirurgia ou à biópsia por agulha
em casos selecionados se o achado da TC ou a situação clínica indicassem, isto é, uma vez documentada metástase
ganglionar, a cirurgia seria evitada e preferida a quimioterapia. A avaliação exclusiva pela TC do tumor primário
não impediu a cirurgia.

A TC foi anormal (nódulos > 1,5 cm) em 32% e normal (nódulos < 1,5 cm) em 68% dos 28 pacientes com
glânglios positivos. Dos 52 casos com tumor T

2
, a TC foi anormal em 6, 14% (1 de 7) com nódulos positivos e 11% (5

de 45) com nódulos negativos, enquanto que 53 pacientes com tumor T
3,4

, 15 revelaram-se anormais, 38% (8 de21)
com nódulos positivos e 22% (7 de 32) com nódulos negativos. A TC mudou a conduta (a biópsia adiou a cirurgia)
em 2 (2%) dos 105 casos.

Os autores concluem que a TC não foi útil na conduta de tumores T
2
 operáveis, mas poderia mudar a terapia

em pacientes selecionados com tumor T
3,4

 que são candidatos à cistectomia.

Comentário editorial

A TC é rotineiramente utilizada na avaliação da neoplasia vesical invasiva, objetivando-se verificar a exten-
são do tumor primário e a identificação de metástases ganglionares. Entretanto, a TC é relativamente limitada na
detecção extravesical do tumor e é falha na visibilização de gânglios positivos na metade dos casos(1). Tais observa-
ções questionaram a utilidade prática da TC no estadiamento do câncer da bexiga localmente avançado(2).

Os autores não encontraramem 68% dos casos (19 a 28) gânglios na TC (falsos negativos) e, o índice de
gânglios observados na TC sem que os pacientes os tivessem foi de 16% (12 de 77). Assim, a doença ganglionar
microscópica e a sua disseminação poderão não ser detectadas pela TC. Por sua vez, a linfoadenopatia benigna
poderá ser secundária à neoplasia ou à RTU, o que tornaria a biópsia desnecessária.

O ponto fraco deste estudo é que tanto a técnica quanto à qualidade das imagens realizadas pela TC não
puderam ser confrontadas com outras avaliações. Entretanto, os índices alcançados falam por si mesmos e apontam
para a pouca importância que a TC tem na avaliação dos pacientes com câncer vesical T

2
.
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