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RESUMO 

 

Prado BC. Prostatectomia Radical Retropúbica em regime ambulatorial [Tese]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014.  

 

INTRODUÇÃO: O presente estudo visa avaliar a possibilidade da realização da 

prostatectomia radical retropúbica com alta hospitalar no mesmo dia do 

procedimento, tendo como objetivo a redução de custos, mantendo a qualidade do 

atendimento, a satisfação dos pacientes com o tratamento e a segurança. 

MÉTODOS: Foram selecionados 27 pacientes com câncer de próstata, no período 

de abril de 2011 a janeiro de 2012, que apresentavam baixo risco cirúrgico e 

optaram pela prostatectomia radical retropúbica. Os pacientes eram orientados 

sobre a proposta de alta no mesmo dia do procedimento e submetidos a um 

conjunto de medidas que visavam à aceleração da recuperação pós-operatória. 

Foram avaliadas a possibilidade da PRR em caráter ambulatorial, as complicações 

perioperatórias, e a satisfação dos pacientes com o tratamento.  

RESULTADOS: Onze pacientes obtiveram alta no mesmo dia do procedimento, 

treze receberam alta na manhã seguinte a cirurgia (24hs) e três no segundo dia 

pós-operatório. Todos os pacientes foram submetidos à anestesia geral associada 

à bloqueio peridural. O uso de opióide na anestesia peridural em doses seguras foi 

administrado em treze pacientes, melhorando o controle da dor e possibilitando a 

alta antecipada em oito (61,5%) pacientes. Apenas três (21,4%) pacientes que não 

receberam opióide em peridural obtiveram alta no mesmo dia da cirurgia (p = 

0,04). O tempo cirúrgico médio foi de 120min (+/-20 min) e a perda sanguínea 

estimada média foi de 758 ml (+/-344 ml). Nenhum paciente apresentou 

complicação grave ou teve que ser readmitido no hospital. Não houve diferença 

entre o grupo que teve alta no mesmo dia da cirurgia e o grupo que permaneceu 

internado mais tempo na avaliação da satisfação dos pacientes com o tratamento. 

CONCLUSÃO: A Prostatectomia Radical Retropúbica pode ser realizada em 

caráter ambulatorial, em pacientes devidamente selecionados, sem diminuição da 

satisfação do paciente com o tratamento. 

 
 
Descritores: Próstata, Neoplasia de Próstata, Prostatectomia, Cirurgia 
Ambulatorial, Tempo de Hospitalização, Custos Hospitalares. 
 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Prado BC. Radical Retropubic Prostatectomy on Outpatient Basis [Thesis]. São 

Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2014.  

 

INTRODUCTION: This study aims to evaluate the possibility of performing in our 

midst the open radical prostatectomy with discharge on the same day of the 

procedure, aiming the improvement of postoperative recovery and reduce hospital 

costs without loss of quality of care, or decreased patient satisfaction with 

treatment. 

METHODS: We selected 27 patients with localized prostate cancer during the 

period from April 2011 to January 2012, which had a low surgical risk and opted for 

the open radical prostatectomy. The patients were properly informed about the 

proposed discharge on the same day of the procedure and underwent a series of 

measures to accelerate postoperative recovery. We evaluated the feasibility of 

outpatient open radical prostatectomy, perioperative complications, and patient 

satisfaction with treatment. 

RESULTS: Eleven (40,7%) patients were discharged on the same day of the 

procedure, thirteen  were discharged in the morning after surgery and three in the 

second postoperative day. All patients underwent general anesthesia. The use of 

opioids in safe doses for epidural anesthesia, was administered in 13 patients, 

improving pain control and enabling early discharge in 8 (61,5%) patients. Only 3 

(21.4%) patients who did not receive epidural opioid achieved discharge on the 

same day of surgery (p = 0.04). The mean operative time was 120 (+20 min) and 

average estimated blood loss was 758ml (+344ml). No patient had a major 

complication or was readmitted to the hospital. There was no difference in patient 

satisfaction with treatment between the group of the same day surgery and the 

patients with longer hospitalization. 

CONCLUSION The open radical prostatectomy can be performed with safety on 

an outpatient basis, in properly selected patients, with no decrease in patient 

satisfaction with treatment. 

 
 
Descriptors: Prostate, Prostatic Neoplasm, Prostatectomy, Ambulatory Surgical 
Procedures, length of hospitalization, Hospital Costs. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  INTRODUÇÃO 
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1.1  Epidemiologia 

O câncer de próstata (CaP) é o segundo câncer mais frequentemente 

diagnosticado e a sexta causa de morte por câncer em homens no mundo1. 

Aproximadamente um em cada seis norte-americanos acima de 50 anos terão o 

diagnóstico de CaP ao longo de suas vidas2. No Brasil, o CaP atualmente é o 

tumor mais frequente do homem, exceto câncer de pele não melanoma, sendo 

estimados 60.180 novos casos para o ano de 20123. Além disso, o CaP 

representa na população brasileira a segunda causa de óbito por câncer em 

homens4.  

 

1.2  Tratamento 

O tratamento para o CaP localizado inclui a radioterapia externa, a 

braquiterapia e a Prostatectomia Radical, podendo a cirurgia ser realizada por via 

perineal, retropúbica ou laparoscópica, sendo esta última com ou sem o auxílio do 

robô5. Pacientes com CaP de baixo risco podem também optar pela vigilância 

ativa (Active Surveillance) em que o tratamento com intenção curativa só é 

realizado em caso de progressão da doença. Esses pacientes devem ser seguidos 

com biópsia seriadas e dosagens de PSA6, sendo que acima de um terço dos 

pacientes em vigilância são submetidos ao tratamento curativo após um 

seguimento médio de 2,5 anos7. Além disso, mesmo com critérios estreitos de 
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seleção, uma parcela alta de pacientes em vigilância ativa pode possuir doença de 

prognóstico desfavorável7.  

Em 1982, Walsh realizou descrição anatômica detalhada da Prostatectomia 

Radical Retropúbica8 (PRR), possibilitando a redução da perda sanguínea e 

diminuição das taxas de incontinência urinária e disfunção erétil. Os avanços 

introduzidos por Walsh, associados às importantes modificações implantadas na 

técnica cirúrgica ao longo do tempo, tornaram a PRR o método padrão-ouro para 

o tratamento do CaP  localizado5,9. A PRR é a única forma de tratamento para o 

CaP que demonstrou em estudo randomizado, com seguimento médio de 12,8 

anos, diminuição da progressão local e de metástases, e, principalmente, aumento 

da sobrevida câncer-específica e da sobrevida geral em relação ao tratamento 

expectante10. 

A Prostatectomia Radical Perineal (PRP), quando realizada em centros com 

experiência, é capaz de curar a maioria dos homens com câncer de próstata 

localizado com preservação da função urinária11, porém a linfadenectomia 

obturatória não pode ser realizada pela mesma incisão. Além disso, estudos 

correlacionam o acesso perineal a maior risco de lesão retal e infecção de ferida 

operatória em relação ao acesso retropúbico12-13. A PRP torna-se uma opção mais 

atraente em pacientes muito obesos ou com antecedente de cirurgia ou 

radioterapia pélvica14. 

Na década de 1990 se desenvolveu a Prostatectomia Radical 

Laparoscópica (PRL), que foi proposta como alternativa minimamente invasiva 
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para o tratamento cirúrgico do CaP, por apresentar menor perda sanguínea, 

menor taxa de transfusão, menor tempo de internação e de uso de sonda uretral, 

além de alta mais precoce, com melhor controle da dor e retorno mais rápido às 

atividades habituais15. No entanto, esses resultados são conflitantes na literatura 

devido à carência de estudos clínicos randomizados, com métodos padronizados 

de avaliação dos resultados16. Existe apenas um estudo randomizado comparando 

a PRL com a técnica aberta, realizada pelo mesmo cirurgião, demonstrando 

menor perda sanguínea e menor tempo de cateterização com a cirurgia 

laparoscópica, porém com taxas de complicações e de margens positivas 

semelhantes e sem avaliação dos índices de continência e potência17.  Além 

disso, a dificuldade técnica para a realização PRL associada a sua longa curva de 

aprendizado restringem seu uso16,18.   

Houve um grande avanço na cirurgia laparoscópica com o advento da 

cirurgia robótica, especialmente com o desenvolvimento do robô da Vinci® 

(Intuitive Surgical Corporation, Sunnyvale, California, USA) que facilitou a 

realização da PRL ao proporcionar vantagens como magnificação de imagem, 

visão tridimensional e uso de pinças articuladas. O robô também apresenta o 

benefício potencial de diminuir a curva de aprendizado da PRL19. Três estudos de 

revisão sistemática e meta-análise foram publicados comparando a PRR, a PRL e 

a Prostatectomia Radical Laparoscópica Assistida por Robô (PRLAR) 

apresentando diminuição do sangramento estimado e das taxas de transfusão 

além de diminuição do tempo de internação com as técnicas laparoscópicas20-22. 

No entanto, nesses estudos não foi comprovada diferença nas taxas de margens 
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positivas, de continência urinária, e de disfunção erétil com o uso da cirurgia 

laparoscópica, mesmo com o auxílio do robô. Em 2012, pela primeira vez, 

atualização de revisão sistemática da literatura conduzida por Ficarra et al.23-24 

demonstrou superioridade da PRLAR em relação à PRR em termos de taxas de 

potência e continência. No mesmo ano Novara et al.25-26 publicou atualização 

também de revisão da literatura demonstrando controle oncológico semelhante 

entre as três técnicas cirúrgicas mais comuns (PRLAR, PRL, PRR) e índices de 

complicações parecidos, exceto pelo menor sangramento com as técnicas 

laparoscópicas. Infelizmente, os altos custos da cirurgia robótica tornam inviável 

sua disseminação em larga escala em países em desenvolvimento como o 

Brasil27. 

 

1.3  Introdução de conceitos multimodais de reabilitação pós-operatória 

 No final da década de 1990, Kehlet e Wilmore28 introduziram na cirurgia 

geral princípios multimodais de reabilitação, chamados de “Fast-track concepts” 

com o objetivo de reduzir o estresse fisiológico e psicológico perioperatórios, com 

consequente melhora do processo de recuperação. Esses conceitos baseiam-se 

principalmente na adequada orientação pré-hospitalar; no uso de acesso menos 

invasivos ao campo operatório; no aperfeiçoamento da anestesia, através da 

manutenção da normovolemia e diminuição da perda sanguínea, hipóxia e 

hipotermia; no emprego de uma analgesia eficiente, sem o uso de altas doses 

sistêmicas de opióides; na mobilização e realimentação precoces e na limitação 
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do uso de tubos e drenos. Com o uso desses princípios o tempo de internação de 

pacientes cirúrgicos tem diminuído drasticamente assim como as complicações 

decorrentes da internação hospitalar, como os eventos tromboembólicos, as 

infecções hospitalares e os episódios de íleo-paralítico30. Em 2006, Gralla et al.31 

publicou os resultados de estudo randomizado sobre o emprego desses conceitos 

de reabilitação acelerada em pacientes submetidos à PRL, demonstrando redução 

do tempo de internação de 6,7 para 3,6 dias, com diminuição da taxa geral de 

complicações e baixo índice de reinternação no grupo de pós-operatório 

otimizado.  De modo semelhante Magheli et al.32 demonstrou, em estudo recente, 

que o emprego desses princípios em pacientes submetidos à PRL associou-se 

também a diminuição do tempo até a primeira evacuação, diminuição da dor pós-

operatória e aumento dos índices de satisfação. 

 

1.4  Desenvolvimento de protocolos de cuidados perioperatórios  

Com o intuito de melhorar a qualidade de vida do paciente submetido à 

PRR e acelerar sua recuperação pós-operatória, foram criados e desenvolvidos 

por diversos autores protocolos de cuidados perioperatórios (“Clinicals Pathways”) 

para PRR,33-34 que consistem basicamente em um conjunto de medidas capazes 

de otimizar o período de recuperação, como a adequada orientação aos pacientes 

e familiares, o estímulo à deambulação precoce, a reintrodução da dieta o mais 

breve possível e a analgesia epidural. Assim, Koch et al.35 em 1994 conseguiu 

reduzir o tempo de internação médio de 5,7 dias para 3,6 dias; sem aumento nas 
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taxas de complicações. Klein et al.36 alcançou resultados semelhantes na 

diminuição do tempo de internação, demonstrando uma redução de 43% nos 

custos hospitalares médios por paciente, mantendo altos os níveis de satisfação. 

Estudo realizado por Chang et al.37, em centro de grande volume, demonstrou 

eficácia na diminuição do tempo de internação de três dias para dois dias, através 

de melhorias na realização de seu protocolo de cuidados para pacientes 

submetidos à PRR, como a introdução de dieta geral no primeiro dia pós-

operatório e alta hospitalar sem a necessidade de demonstração de retorno da 

função intestinal.  

 

1.5  Prostatectomia Radical em regime ambulatorial 

 O desenvolvimento das técnicas anestésicas e cirúrgicas; a incorporação 

de recursos para prevenção da dor, náusea e vômito; e a melhoria da qualidade 

dos cuidados pós-operatórios tem contribuído para o desenvolvimento de cirurgias 

em caráter ambulatorial38. Aproximadamente 57 milhões de procedimentos 

ambulatoriais são realizados anualmente nos EUA, sendo que 14 milhões são 

feitos em pacientes idosos39. Estima-se que 65% de todos os procedimentos 

cirúrgicos dos EUA foram realizados ambulatorialmente em 200839. Em muitos 

centros em diversos países procedimentos de grande porte como reconstruções 

extensas de joelho e ombro, cirurgias laparoscópicas (histerectomias, 

fundoplicaturas gástricas, adrenalectomias e esplenectomias) têm sido realizadas 

em regime ambulatorial. Além disso, internações com menos de 23 horas também 
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têm sido utilizadas para cirurgias como endarterectomias de carótida, lobectomias 

pulmonares e craniectomias40.  

 A evolução da cirurgia ambulatorial associada ao aperfeiçoamento da 

recuperação pós-operatória de pacientes submetidos a PRR permitiu uma 

importante redução do tempo de internação e o início da realização desse 

procedimento em caráter ambulatorial. Em 1998, Hajjar et al.41 publicou série de 

casos que incluía 10 pacientes submetidos à PRR em regime ambulatorial, nos 

quais foi realizada anestesia geral associada a bloqueio anestésico pélvico, sem 

demonstração de nenhuma complicação precoce. Ruiz-Deya et al42 avaliou a 

realização da PRP com tempo de internação hospitalar menor que 24hs em 250 

pacientes obtendo taxa de satisfação geral com o tratamento de 94,8% entre os 

124 pacientes que responderam os questionários. Apenas 17% dos pacientes 

apresentaram problemas após a alta hospitalar, sendo a maioria relacionada ao 

uso de cateter de Foley. Em treze pacientes a cirurgia foi realizada em caráter 

ambulatorial gerando uma redução de 42% dos custos hospitalares. Estudo com a 

introdução do bloqueio do transverso abdominal (Transversus Abdominis Plane-

TAP) em pacientes submetidos à PRL, associado a medidas de otimização da 

recuperação pós-operatória, possibilitou alta após uma noite de internação em 156 

(78%) de 200 pacientes avaliados prospectivamente, sendo que 14 pacientes 

receberam alta no mesmo dia da cirurgia43. Martin et al.44 avaliou 11 pacientes 

submetidos à PRLAR em regime ambulatorial e demonstrou que os índices de 

satisfação, avaliados através de questionários validados, não foram afetados pela 

diminuição do tempo de internação. Além disso, não houve aumento no número 
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de ligações telefônicas feitas pelos pacientes ao hospital na primeira semana de 

pós-operatório. 

 

1.6  Custos relacionados ao câncer de próstata 

 O gasto total com o tratamento do CaP nos EUA foi de 1,3 bilhão de dólares 

no ano de 2000, sendo que 48% desse valor foi gasto durante internações 

hospitalares2. Houve um aumento de 30% em relação ao gasto total de 1994 2. 

Desse modo medidas que visam à redução dos custos hospitalares, como a 

diminuição do tempo de internação, tornam-se de grande importância. 

O uso da Prostatectomia Radical Retropúbica, realizada de forma 

padronizada, em centro de grande volume, apresenta baixa morbidade45, tendo 

como vantagens o uso do acesso retroperitoneal e o menor tempo cirúrgico, 

possibilitando aos pacientes uma recuperação precoce, semelhante ao atingido 

com as técnicas minimamente invasivas, porém com o custo bastante 

reduzido17,25-27. O presente estudo visa avaliar a possibilidade da realização em 

nosso meio da PRR com alta hospitalar proposta para o mesmo dia do 

procedimento, visando à diminuição dos custos hospitalares e o aperfeiçoamento 

da recuperação pós-operatória, sem prejuízo na qualidade do atendimento, nem 

diminuição da satisfação dos pacientes com o tratamento. 
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2.1  Objetivo primário 

1. Avaliar a possibilidade da realização da PRR com alta hospitalar no 

mesmo dia do procedimento cirúrgico. 

 

2.2  Objetivos secundários 

1. Avaliar as complicações e a necessidade de reinternação hospitalar da 

PRR em regime ambulatorial; 

2. Avaliar, através do uso de questionários, a satisfação com o 

procedimento em regime ambulatorial. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MÉTODOS 
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3.1 Pacientes 

Foram selecionados vinte e sete pacientes com CaP localizado (PSA < 20, 

estadio clínico de T1c a T3, sem evidências de metástases) atendidos no Instituto 

de Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), que optaram pela PRR como forma 

de tratamento, no período de Abril de 2011 a Janeiro de 2012. Os pacientes se 

encontravam em uma lista de espera para a realização da cirurgia com predomínio 

de pacientes com escore de Gleason 6, estádio clínico T1c e volume prostático 

médio de 35g. 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (número de registro: 9178/11). 

 

3.2  Critérios de Inclusão 

Os pacientes selecionados apresentavam os seguintes critérios de inclusão: 

 Concordância com Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo A); 

 Idade menor que 70 anos; 

 Índice de performance status de 100%; 

 Escore de ASA (American Anesthesiology Association) I ou II; 
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 Ausência de diabetes melitus ou outras comorbidades cardio-

vasculares, respiratórias ou neurológicas; 

 Índice de Massa Corporal (IMC) menor que 30. 

 

3.3  Critérios de Exclusão 

 Foram excluídos os pacientes com as seguintes características: 

 Tratamento prévio do CaP com radioterapia externa ou braquiterapia; 

 Decréscimo em função renal (clearance de creatinina <60 

ml/min/1,73m2); 

 Limitações sociais para a cirurgia com alta precoce (não possuir 

automóvel ou telefone, distância entre a residência e o ICESP 

superior a 50 km, ausência de familiares dispostos a auxiliarem na 

recuperação pós-operatória). 

 

3.4   Avaliação inicial 

 Os pacientes foram submetidos a uma avaliação inicial contendo os 

seguintes itens: 

 Anamnese, avaliação da continência urinária através do questionário 

ICIQ-SF (International Consultation on Incontinence Questionnaire - 

Short Form), versão em português46 (Apêndice 1) e questionário de 
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função erétil SHIM (Sexual Health Inventory for Men), versão em 

protuguês47  (Apêndice 2). 

 Exame clínico (peso, altura, índice de massa corporal, exame físico com 

toque retal da próstata para estadiamento local). 

 Exames complementares 

• Eletrocardiograma em repouso; 

• Radiografia de tórax ântero-posterior; 

• PSA total pré-biópsia; 

• Hemograma; 

• Glicemia em jejum; 

• Função renal: Creatinina e uréia séricas; 

• Testes de coagulação: Tempo de Atividade da Protrombina e 

Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada; 

• Exame anatomo-patológico da biópsia de próstata. 

• Cintilografia óssea (PSA ≥ 20ng/dl e/ou Gleason ≥ 8 e/ou 

estadiamento clínico T3) 

• Ressonância Magnética de Pelve (PSA >20ng/dl e/ou Gleason ≥ 

8 e/ou estadiamento clínico T3 e/ou > 75% dos fragmentos da 

biópsia acometidos) 

 

 

 



MÉTODOS       16 

 

 

 

3.5  Orientação pré-hospitalar 

Os pacientes selecionados para alta hospitalar no mesmo dia da cirurgia 

receberam todas as orientações necessárias através de reuniões multi-

disciplinares coletivas (médico, enfermeiro e psicólogo) seguidas de entrega de 

protocolo de orientação, em linguagem para leigos, sobre a PRR e sobre os 

detalhes do regime ambulatorial, incluindo dados sobre a técnica cirúrgica, 

equipamentos utilizados e informações sobre o procedimento anestésico e sobre 

as etapas vivenciadas no hospital no período de pós-operatório imediato (Anexo 

B). Além disso, nessas reuniões os pacientes preencheram os questionários de 

avaliação de perfil sócio-demográfico, SHIM escore e ICQ-SF. 

 

3.6  Cuidados perioperatórios, técnica cirúrgica e anestésica 

Os pacientes internaram na véspera da cirurgia às 18h e receberam uma 

aplicação de enema via retal para preparo intestinal associado a uma dieta oral 

líquida sem resíduos. O jejum se iniciou às 22h do dia anterior à cirurgia. Os 

pacientes foram monitorizados com eletrocardiograma, oximetria, pressão arterial 

não invasiva e capnografia. Todos receberam anestesia peridural (compostas por 

bupivacaína ou ropivacaína, associadas ou não a fentanil ou sufentanil, à critério 

do anestesiologista) associadas à anestesia geral com fentanil, propofol, atracúrio, 

remifentanil e sevoflurano. Não foi utilizado opióide hidrossolúvel no neuroeixo 

pelo risco de depressão respiratória pós-operatória tardia. No transoperatório, os 
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pacientes receberam analgesia adjuvante com cetorolaco 30mg ou cetoprofeno 

100mg endovenoso (EV) e dipirona 2g EV, além de profilaxia anti-emética com 

ondansetrona 4mg EV. 

 Os pacientes foram submetidos a PRR, pela técnica de Walsh modificada 

por Srougi 45,48-49, realizada apenas por cirurgiões experientes. A linfadenectomia 

obturatória foi realizada em pacientes com risco aumentado de invasão linfonodal 

(escore de Gleason > 6 e/ou PSA >10 e/ou estadiamento clínico ≥ T2)50. 

Durante a cirurgia foram observados os seguintes aspectos: 

 Tempo de cirurgia (avaliado desde a incisão até o término da sutura da 

pele); 

 Coleta de hematócrito e hemoglobina final da cirurgia;  

 Sangramento estimado na cirurgia, mensurado através do debito do 

coletor do aspirador e pelo peso das compressas, subtraindo-se débito 

urinário estimado (1 ml/kg/h); 

 Registro de intercorrências cirúrgicas. 

 

Foi administrado oxicodona 10mg via oral aos doentes na sala de 

recuperação pós-anestésica (RPA). Além disso, os pacientes que foram 

submetidos à anestesia peridural puderam receber medicações para resgate da 

dor através do cateter (apenas anestésicos locais). Também foi prescrita 

analgesia de resgate em bolus endovenoso de 2mg de Morfina em casos de 
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persistência de dor. No período de pós-operatório em enfermaria, os pacientes 

receberam para analgesia 1g de dipirona a cada 6 horas, com doses de resgate 

de 100mg de tramadol e/ou 100mg de cetoprofeno, caso persistência de dor. Em 

torno de três horas após o término da cirurgia era oferecida a primeira refeição, 

composta de uma dieta leve (água, suco, sopa, gelatina). Os pacientes receberam 

visita do médico pesquisador após seis horas do término da cirurgia, quando foi 

realizado exame físico direcionado e iniciado estímulo à deambulação. Nove horas 

após o fim do procedimento era realizado a troca do curativo foi realizada, seguida 

de oferta de um lanche (água, suco, chá, bolachas). Após essa última etapa os 

pacientes receberam novamente visita do médico pesquisador que avaliou se o 

paciente apresentava os critérios para alta hospitalar: 

 Débito urinário de 0,5-1 ml/Kg/hr por no mínimo 4hs; 

 Estabilidade hemodinâmica, definida por frequência cardíaca e pressão 

arterial em uma faixa de até 20% de diferença dos valores pré-operatórios; 

 Saturação de oxigênio em ar ambiente comparável com a do pré-operatório; 

 Boa aceitação a dieta e a líquidos via oral de modo que possa ser retirado o 

uso de hidratação venosa; 

 Capacidade de deambular sozinho sem episódios de vertigem ou 

hipotensão postural; 

 Baixo débito em dreno de sucção portovac (inferior a 200 ml de drenagem 

pós-operatória total); 

 Hematócrito acima de 30% (colhido 9h após término da cirurgia); 
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 Dor controlada com medicação oral; 

 Presença de acompanhante com disponibilidade de permanecer com o 

paciente durante o período de recuperação e capacidade de auxiliar nos 

cuidados necessários; 

 Possibilidade de realizar contato telefônico com o Serviço de Urologia 

através dos números de telefone celular dos médicos responsáveis, que 

foram entregues aos pacientes durante a primeira entrevista ou através do 

número do Pronto Socorro. 

 

Caso os pacientes apresentassem todos os critérios para uma alta 

hospitalar com segurança, era oferecida essa possibilidade aos pacientes que 

também poderiam optar por peremancer internados por mais tempo. A medicação 

para uso domiciliar era formada por uma dose única de oxicodona (10mg) para ser 

tomada às 8h do primeiro dia de pós-operatório, associada à dipirona (500mg) 

quatro vezes ao dia por três dias e doses de resgate de tramadol (100mg), se 

persistência de dor. Também foi prescrita antibioticoterapia profilática com 

norfloxacina (400mg a cada 12 horas) enquanto o paciente permanecesse com 

sonda vesical de demora. Às 10h do dia seguinte à cirurgia, os pacientes que 

receberam alta no dia do procedimento foram contactados por telefone pelo 

médico pesquisador, quando puderam esclarecer dúvidas e receber devidas 

orientações. Além disso, foi questionado o grau de dor (escala de numérica de 

intensidade de 0-10, sendo zero a ausência de dor e dez a pior dor possível), a 

aceitação à dieta, e a presença de náuseas e/ou vômitos.  No segundo dia pós-
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operatório os pacientes do grupo de alta no mesmo dia da cirurgia retornaram ao 

consultório de urologia para a retirada o dreno e reavaliação médica. O dreno 

abdominal (dreno de sucção portovac) foi removido antes da alta hospitalar nos 

pacientes que permaneceram internados por uma ou duas noites, exceto em um 

caso de débito persistente. No décimo-quarto dia de pós-operatório todos os 

pacientes retornaram ao consultório de urologia para a retirada dos pontos e da 

sonda vesical de demora. 

Todos os pacientes foram entrevistados no período de 30 dias após a 

cirurgia com intuito de preenchimento de questionário de avaliação global de 

satisfação do paciente com o tratamento. Esse questionário é composto por seis 

perguntas e foi realizado baseando-se em avaliações de satisfação realizadas em 

estudos semelhantes32, 36, 44 (Anexo C). 

Após seis meses e doze meses da realização da cirurgia os pacientes 

foram novamente convocados a responder questionário de função erétil SHIM 

score e a serem avaliados quanto à continência urinária através do questionário 

ICIQ-SF  

Após finalizarmos o estudo, todos pacientes continuaram seu seguimento 

clínico no Ambulatório de Urologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. 

Durante o período pós-operatório foram avaliados os seguintes aspectos: 

 Data e hora da alta hospitalar; 

 Registro das condições de alta hospitalar; 
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 Avaliação da escala de dor no momento da alta hospitalar e avaliação da 

escala de dor com 24hs, durante contato telefônico; 

 Registro do débito do dreno pélvico durante todo o período pós-operatório 

imediato até o momento da alta hospitalar; 

 Débito em dreno (aferido pelos familiares) e possibilidade de retirada no 

segundo dia pós-operatório; 

 Avaliação da dor pós-operatória, da aceitação à dieta e da ferida operatória 

durante o retorno no segundo dia pós-operatório. 

 

3.7   Análise Estatística 

Os resultados são apresentados através de médias, desvio padrão, 

medianas e valores mínimo e máximo para variáveis contínuas, e através de 

frequência e porcentagem para variáveis categóricas. As comparações entre 

grupos de variáveis contínuas foram feitas pelo teste t de Student para variáveis 

com distribuição normal ou pelo teste de Mann-Whitney para variáveis com 

distribuição considerada não normal, e pelo teste qui-quadrado ou exato de Fisher 

para variáveis categóricas. 

Todos os testes usaram o valor de p < 0,05 para significância estatística. As 

análises foram feitas utilizando-se o software SPSS 17.0 (Chicago, IL, USA). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS  
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A PRR em regime de alta no mesmo dia da cirurgia foi proposta para vinte e 

sete pacientes selecionados, sendo que onze pacientes obtiveram alta no mesmo 

dia do procedimento e dezesseis permaneceram internados por mais tempo (doze 

receberam alta na manhã seguinte a cirurgia e quatro na manhã do segundo dia 

pós-operatório). Os dados sociodemográficos são apresentados na Tabela1. 

 

Tabela1 - Dados sociodemográficos 

 Alta hospitalar < 12hs 

da cirurgia (n = 11) 

Alta hospitalar  > 12hs 

da cirurgia (n = 16) 

Valor p 

Idade média (anos) 60,5 (53-68) 57,8 (46-66) 0,187 

Raça    

Branco 7 (63,6%) 8 (50,0%) 0,571** 

Negro 3 (27,3%) 4 (25,0%) 

Mulato 1 (9,1%) 4 (25,0%) 

Amarelo 0 0 

Índice de Massa 

Corpórea médio 

25,6 (22-27) 26,1 (23,8-30) 0,525* 

ASA    

I 4 (36,4%) 3 (18,8%) 0,391*** 

II 7 (63,6%) 13 (81,2%)  

Escolaridade   

0,615** 

Analfabeto 1 (9,1%) 0 

Ensino Básico 3 (27,3%) 5 (31,3%) 

Ensino Fundamental 2 (18,2%) 4(25,0%) 

Ensino médio 3(27,3%) 6 (37,5%) 

Ensino Superior 2 (18,2%) 1 (6,3%) 

Renda média per capita R$ 722,09 R$ 730,71 0,963* 

Status Social    

Casado 9 (81,8%) 12 (75,0%) 0,771** 

Solteiro 1 (9,1%) 3 (18,8%) 

Divorciado 1 (9,1%) 1 (6,3%) 

Transfusão 0 1 (6,3%) 1,0*** 

*Teste t-Student; ** Teste qui-quadrado; *** Teste exato de Fisher 
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Os aspectos clínicos e patológicos pré-operatórios, além de aspectos 

cirúrgicos de ambos os grupos são apresentados na Tabela 2 e na Tabela 3. 

 

 

Tabela 2 - Aspectos clínicos, patológicos e dados perioperatórios. 

 Alta hospitalar 

<12hs da cirurgia   

(n = 11) 

Alta hospitalar 

>12hs da cirurgia  

(n = 16) 

Valor 

p 

Volume Prostático 

(gramas) 

34,5 (20-50) 38,1 (20-60) 0,458* 

Escore de Gleason em 

biópsia  

   

6 8 (72,7%) 13 (81,3%) 

0,364** 7 3 (27,3%) 2 (12,5%) 

8 0 (0,0%) 1 (6,3%) 

Fragmentos acometidos 

Média  (%) 

29,2 (7,7-75,0) 39,8 (8,3-83,3) 0,384* 

Estadiamento clínico local  

(T) 

   

T1c 8 (72,7%) 10 (62,5%) 

0,662** 
T2a 3 (27,3%) 10 (62,5%) 

T2b 0 0 

T3 0 1 (6,3%) 

*Teste t-Student; ** Teste qui-quadrado 
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Tabela 3 - Tempo cirúrgico e sangramento 

 Alta hospitalar 

<12hs da cirurgia    

(n = 11) 

Alta hospitalar 

>12hs da cirurgia        

(n = 16) 

Valor 

p 

Tempo cirúrgico (min)    

Média 119,5 120,9 

0,866 Mediana 120,0 120,0 

Desvio-Padrão 22,0 20,0 

Perda sanguínea 

estimada (ml) 

   

Média 636 841 

0,130* Mediana 680 680 

Desvio-Padrão 198 402 

Queda de Hb (g/dl) / Ht 

(%) 

   

Média 2,02 2089 

0,113* Mediana 1,70 3,30 

Desvio-Padrão 1,39 1,17 

Transfusão 0 (0,0%) 1 (6,3%) 1,000** 

*teste t-Student ** teste exato de Fisher 
 

 

 

A linfadenectomia obturatória foi realizada em 16 pacientes que 

apresentavam algum fator de risco para disseminação linfática (Gleason > 6, e/ou 

mais que 50% do número de fragmentos biopsiados acometidos por tumor e/ou 

PSA >10), sendo esse procedimento realizado em 6 (54,5%) pacientes do grupo 

que recebeu alta no mesmo dia da cirurgia e em 10 (62,5%) pacientes do grupo 
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que permaneceu internado por mais tempo. Além disso, dois pacientes do grupo 

de alta no mesmo dia da cirurgia foram submetidos a um procedimento associado 

(uma hernioplastia inguinal unilateral e uma hidrocelectomia) e um paciente que 

permaneceu internado por uma noite foi submetido a uma hernioplastia inguinal e 

umbilical no mesmo tempo da PRR. Aparentemente a necessidade de uma 

cirurgia associada, de pequeno porte, não causou impacto no controle da dor nem 

aumento das taxas de complicações ou aumento do tempo de internação. 

Os pacientes que apresentaram episódios hipotensivos durante o ato 

cirúrgico ou no período de recuperação anestésica, totalizando sete pacientes, 

não receberam proposta de alta precoce, mesmo após estabilização 

hemodinâmica. Outros seis pacientes apresentaram hipotensão postural em 

enfermaria, a qual foi a principal causa predominante de prolongamento do tempo 

de internação. Além disso, dois pacientes permaneceram internados com queixa 

de dor sendo necessário uso de medicações parenterais. Obtendo consentimento 

do Médico Pesquisador, um paciente em condições de alta optou por ficar 

internado devido ao medo de complicações em casa. Os episódios de náuseas e 

vômitos foram pouco intensos e presentes em seis (22%) pacientes. 

Em outros três pacientes foi realizado bloqueio com anestésico local no 

plano do músculo transverso abdominal (bloqueio TAP), associado à anestesia 

geral, em substituição à anestesia peridural. Em um paciente a dor pós-operatória 

foi importante, sendo o motivo de sua permanência internado por mais uma noite. 

Já nos outros dois pacientes o controle da dor foi efetivo, possibilitando a alta no 

mesmo dia da cirurgia, apesar de um paciente necessitar de uma dose de 100mg 
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de tramadol para resgate da dor. Essa técnica foi testada em apenas três 

pacientes porque nem toda a equipe anestésica apresentava-se habituada com o 

método e não havia disponibilidade de aparelho de ultrassonografia em todos os 

casos.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Fluxograma de eventos 

 

Inicialmente a restrição ao uso de medicações opióides no bloqueio 

peridural foi mais severa, fazendo com que esses medicamentos não fossem 

utilizados rotineiramente na anestesia peridural, porém a presença de um opióide 

lipossolúvel (fentanil ou sulfentanil) no bloqueio peridural demonstrou-se de 

grande importância, pois melhorou o controle da dor nos treze pacientes em que 

essa medicação foi administrada, possibilitando a alta no mesmo dia da cirurgia 

em oito pacientes. Apenas três que não receberam opióide em peridural obtiveram 

14 sem opióides 

27 anestesias epidurais 

13 com opióides 

8 altas no 

mesmo dia 

03 altas no 1°PO 

02 altas no 2°PO 

 

3 altas no 

mesmo dia 

9 altas no 1° PO 

2 altas no 2°PO 
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alta no mesmo dia da cirurgia (Figura 1). Assim o grupo que recebeu alta no 

mesmo dia da cirurgia apresentou uma proporção bem maior de pacientes que 

receberam opióides em peridural (Análise de Mantel – Haenszel: OR = 5,88; IC 

1,07-32,3; valor p  = 0,041).  

Doses baixas de morfina (máximo de 4mg) foram utilizadas para resgate da 

dor na RPA em três pacientes que receberam alta no mesmo dia da cirurgia e 

outros três necessitaram de dose de tramadol em enfermaria. A utilização de 

opióide em baixas doses não impossibilitou a realização da alta hospitalar mais 

precoce. A Tabela 4 apresenta as medicações utilizadas para controle da dor. 

 

Tabela 4 - Medicações utilizadas para controle da dor 

 Alta hospitalar <12hs da 

cirurgia          (n = 11) 

Alta hospitalar >12hs  da 

cirurgia             (n = 16) 

Valor 

p 

Bloqueio TAP 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1,000* 

Anestesia peridural 

            Com opióide 

            Sem opióide 

 

8 (72,7%) 

3 (27,3%) 

 

5 (31,3%) 

11 (68,8%) 

 

0,034* 

Analgesia peridural de 

resgate 

1 3 0,488* 

Opióide EV de 

resgate 

           Morfina (2mg) 

           Tramadol 

(100mg) 

 

3 (27,3%) 

2 (18,2%) 

 

5 (31,3%) 

4 (25,0%) 

 

1,000* 

1,000* 

Escore médio de dor 

1PO (0-10) 

4,4 (1,8) 5,4 (2,0) 0,251** 

* Teste Exato de Fisher; ** Teste de Mann-Whitney 
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Não houve nenhuma complicação severa no período de acompanhamento 

de 18m após a cirurgia. Um paciente apresentou fístula urinária, com boa 

evolução após tratamento conservador, permitindo a retirada do dreno 

ambulatorialmente no 5° dia pós-operatório, este mesmo paciente também 

apresentou edema de pênis com resolução espontânea. Apenas um paciente do 

grupo de alta precoce apresentou problemas com sonda vesical de demora por 

obstruções frequentes devido a pequenos coágulos, que foram resolvidos na 

consulta de retorno no 2° dia pós-operatório. Nenhum paciente foi reinternado no 

hospital. Como complicações tardias, tivemos um paciente que apresentou 

estenose de uretra e outro queixa de dor crônica na coxa (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Classificação das complicações segundo critérios de Clavien-Dindo51 

Classificação de Clavien 

Alta hospitalar <12hs da 

cirurgia 

(n = 11) 

Alta hospitalar >12hs  

da cirurgia  

   (n = 16) 

Valor p 

I 
Urinários: 
     Fístula urinária 
     Obstrução de sonda 
vesical 
     Hematúria 
     Hematoma em pênis 
     Estenose de uretra 
Renal 
     Elevação de escórias 
nitrogenadas 
Intestinal 
      Distensão Abdominal  
      Fissura anal 
Outros 
     Dor em coxa 
     Prurido (reação alérgica) 

 
 
0 
1 
1 
1 
0 
 
1 
 
 
1 
0 
 
1 
0 

 
 
1 
0 
0 
1 
1 
 
0 
 
 
0 
1 
 
0 
1 

 
 

1.0* 
0.43* 
0.43* 
1.0* 
1.0* 

 
0.43* 

 
 

0.43* 
1.00* 

 
0.43* 
0.43* 

II 
Urinárias: 
     ITU 
    

 
 
1 

 
 
0 
 

 
 

0,43* 
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Classificação de Clavien 

Alta hospitalar <12hs da 

cirurgia 

(n = 11) 

Alta hospitalar >12hs  

da cirurgia  

   (n = 16) 

Valor p 

 
Outras:     
      Transfusão 

 
 
0 

 
 
1 
 

 
 

1,0* 
 

III-V 0 0 1,0* 

Total 7 6 0,18** 

* Teste exato de Fisher ** Teste Qui-quadrado 

 

Apenas quatro (14,8%) pacientes consideraram o período de internação 

curto, dois pacientes do grupo de alta no mesmo dia da cirurgia e dois do grupo 

que permaneceu internado por mais tempo. Um paciente, do grupo de alta 

precoce, demonstrou insatisfação com a técnica anestésica realizada. A maioria 

dos pacientes relatou que a dor esteve controlada a maior parte do tempo, exceto 

três (11%) pacientes, sendo um do grupo de alta precoce e dois do grupo que 

permaneceu internado mais de uma noite, estes mesmos dois pacientes foram os 

únicos que não demonstraram satisfação com o tratamento como um todo. 

Quando questionados se escolheriam novamente a cirurgia como opção de 

tratamento para o CaP apenas um paciente respondeu negativamente, membro 

do grupo de alta precoce, além de dois que se demonstraram indecisos, 

pertencentes ao grupo que permaneceu internado por mais tempo. 

Nossa amostra era composta principalmente por pacientes com CaP de 

risco baixo e intermediário, sendo que apenas dois pacientes preenchiam os 

critérios para doença de alto risco segundo classificação de D'Amico44. Apesar 

disso, a radioterapia foi utilizada em quatro pacientes, sendo realizada como 
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terapia adjuvante em três pacientes e como terapia de resgate em um paciente.  A 

hormonioterapia foi utilizada em três pacientes. Em um paciente jovem de alto 

risco o bloqueio hormonal está sendo utilizado como tratamento adjuvante e nos 

outros dois pacientes houve persistência de elevação de PSA, mesmo após a 

cirurgia, sugerindo presença de doença sistêmica. 

Ambos os grupos apresentaram-se similares no estadiamento pós-

operatório (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Estágio Patológico e Seguimento 

 Alta hospitalar <12hs da 

cirurgia 

(n = 11) 

Alta hospitalar >12hs da 

cirurgia 

     (n = 16) 

Valor p* 

Estadiamento patológico 

pT2a 

pT2b 

pT2c 

pT3a 

pT3b 

N0 

 

0 (0,0%) 

1 (9,1%) 

8 (72,7%) 

1 (9,1%) 

1 (9,1%) 

 

3 (18,8%) 

0 (0,0%) 

8 (50,0%) 

2 (12,5%) 

3 (18,8%) 

 

0,335 

Escore Gleason 

6 

7 

8 

 

2 (18,2%) 

8 (72,7%) 

1 (9,1%) 

 

4 (25,0%) 

12 (75,0%) 

0 (0,0%) 

 

0,450 

 

Margens cirúrgicas positivas 

Sim 

Não 

 

 

2 (18,2%) 

9 (81,8%) 

 

 

8 (50,0%) 

8 (50,0%) 

 

0,093 

Recorrência bioquímica (18m) 

Sim 

Não 

 

2 

9 

 

1 

15 

0,332 
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 Alta hospitalar <12hs da 

cirurgia 

(n = 11) 

Alta hospitalar >12hs da 

cirurgia 

     (n = 16) 

Valor p* 

 Terapia adjuvante 

Radioterapia 

Hormonioterapia 

 

2 

1 

 

3 

2 

0,959 

*Teste qui-quadrado 

 

 

Também não houve diferenças na avaliação da continência e da potência 

em ambos os grupos (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Aspectos funcionais (seguimento de 18 meses) 

 Grupo 1 

Alta Hospitalar <12hs  

(n = 11) 

Grupo 2 

Alta hospitalar >12hs 

     (n = 16) 

Valor p* 

Continência (0 forros/dia) 10 (90.9%) 11 (68,75%) 0,174 

Potência (SHIM >21)** 2/4 (50%) 2/7 (28,5%) 0,477 

* Teste qui-quadrado ** Excluídos os pacientes com disfunção erétil prévia à cirurgia 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 
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O sangramento intraoperatório é certamente um dos aspectos mais 

importantes para a manutenção da estabilidade hemodinâmica e a possibilidade 

de alta hospitalar mais precoce. Séries de casos de pacientes submetidos à PRR 

publicadas previamente demonstraram uma perda sanguínea estimada (PSE) que 

varia entre 563-1575 ml, sendo que a transfusão oscilou entre 10,5 e 31,4%53-55. 

Em nosso estudo a PSE foi de 636 ml no grupo que obteve alta no mesmo dia da 

cirurgia e 841 ml no grupo de maior tempo de internação, com apenas um 

paciente necessitando de transfusão. A hipotensão ortostática foi a causa 

predominante de permanência dos pacientes internados mais tempo. Assim, 

medidas que visam uma diminuição na perda sanguínea, como o atraso na 

hidratação venosa até a remoção da próstata56 e o uso exclusivo de anestesia 

epidural poderiam melhorar a recuperação dos pacientes57. A realização da PRR 

com técnica cirúrgica padronizada45,48-49 possibilita uma redução do tempo 

operatório, conforme obtido em nossa série de casos (119 min), contribuindo para 

uma recuperação pós-operatória mais rápida e menos mórbida. 

Estudo pioneiro realizado por Hajjar et al.41, publicado em 1998, 

demonstrou ser possível a realização da PRR em regime ambulatorial com a 

utilização do bloqueio anestésico pélvico intraoperatório, associado a melhorias 

nos cuidados pós-operatórios. Essa técnica foi utilizada em quinze pacientes, 

sendo que dez atingiram a meta de alta no mesmo dia da cirurgia. Dudderidge et 

al.43 em série de casos com 200 pacientes submetidos à PRL demonstrou que o 

bloqueio TAP foi um importante fator para a diminuição do tempo de internação, 

ao contribuir para um controle efetivo da dor e diminuir a necessidade do uso de 
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opióides, sendo possível a alta no mesmo dia da cirurgia em quatorze pacientes. 

Em nosso estudo foi utilizado o bloqueio peridural, associado à anestesia geral, 

por ser técnica mais difundida entre os anestesistas, de comprovada eficácia, e 

capaz, inclusive, de proporcionar benefícios como retorno mais rápido da função 

intestinal57 e aumento dos níveis de atividade física após a alta hospitalar58-59. O 

uso de opióides lipossolúveis no bloqueio peridural, por seu alto poder analgésico, 

apresentou-se como um importante fator para um controle efetivo da dor pós-

operatória aumentando a confiança dos pacientes em poder receber alta 

hospitalar no mesmo dia da cirurgia. 

O uso da cirurgia laparoscópica, com ou sem auxílio de robô, apresenta 

vantagens potenciais na recuperação de pacientes submetidos à prostatectomia 

radical como o menor sangramento e as menores incisões, porém a longa curva 

de aprendizado e os maiores custos dessa técnica prejudicam sua plena difusão 

em países em desenvolvimento como o Brasil. Estudo publicado em 2010 por 

Saito et al.45 demonstrou que a curva de aprendizado para a realização de PRR 

era de apenas 29 casos, em um centro de treinamento referência em uro-

oncologia, sendo o tempo operatório médio de 140 min e baixos os índices de 

transfusões sanguíneas e complicações perioperatórias. Já estudo sobre a 

PRLAR, estimou a curva de aprendizado em 77 casos, com um custo de US$ 

217.034 por cirurgião61. 

A prostatectomia radical é a forma de tratamento para o câncer de próstata 

mais comumente realizada no Brasil62, sendo que foram realizadas 4795 

prostatectomias radicais pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no ano de 2012 63. O 
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SUS repassa atualmente aos hospitais que realizam essa cirurgia o valor total de 

R$ 1.088,4064, considerando o tempo de internação médio de seis dias. 

Tomaszewski et al.65 relataram que o custo médio total por caso de paciente 

submetido à PRLAR (US$ 14006 ± 1641) foi 62% maior que o de pacientes 

operados por via retropúbica (US$ 8686 ± 1989) em um hospital norte-americano, 

sendo que o pagamento recebido pelo hospital oriundo de todas as fontes foi de 

US$ 10011 para PRR e US$ 9993 for PRLAR, dessa forma a cirurgia robótica 

gerou um prejuízo de US$ 4013 e a cirurgia aberta um lucro de US$ 1325. De 

modo semelhante, análise de custos realizada por Bolenz et al.27 demonstrou 

importante superioridade dos custos médios da PRLAR (US$ 6752: 6283-7369) e 

da PRL (US$ 5687: 4941-5905), em relação à PRR (US$ 4437: 3989–5141). Os 

custos da cirurgia robótica mantiveram-se superiores apesar da redução do tempo 

de internação médio para um dia e meio em relação aos dois dias e meio da 

cirurgia aberta, que gerou uma redução média de custos por cirurgia de US$ 500. 

Estudo populacional sobre os custos da prostatectomia radical demonstrou 

importante redução de gastos com o referenciamento de pacientes para o 

tratamento em centros de maior volume e com cirurgiões experientes66. 

Considerando a alta prevalência do câncer de próstata e os custos altos de seu 

tratamento torna-se de extrema importância o uso de medidas que visem à 

redução de gastos hospitalares, como a adequada seleção dos pacientes que 

precisam ser operados, o encaminhamento de pacientes para centros de 

referência com cirurgiões experientes, a padronização de técnica cirúrgica e dos 

cuidados perioperatórios e a diminuição do tempo de internação. 
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 O tempo de internação da prostatectomia radical, que em 1985 era maior 

que duas semanas,67 vem caindo drasticamente nos últimos anos atingindo em 

muitos centros a rotina de alta hospitalar no primeiro dia pós-operatório, sendo 

baixas as taxas de readmissão e visitas ao pronto-socorro68. Essa prática tornou-

se possível devido ao desenvolvimento da técnica cirúrgica e anestésica, além de 

melhorias nos cuidados pós-operatórios, que tornaram baixos os índices de 

complicações e readmissões relatados na literatura. Foram demonstrados como 

fatores independentes para um maior risco de complicações clínicas a diabetes; a 

presença de doenças pulmonares, vasculares ou cardíacas; a história de 

tratamento neoadjuvante; a presença de maior volume prostático e de tumores de 

alto grau de Gleason. Já para complicações cirúrgicas os fatores independentes 

foram o acesso retropúbico em relação à cirurgia laparoscópica, maiores índices 

de escore de Charlson, doenças procoagulantes, maiores sangramentos 

intraoperatório, maiores IMC e raça afro-americana69. Em nosso estudo optamos 

pela exclusão de pacientes com escore ASA acima de II, amentando a segurança 

da realização da alta no mesmo dia da cirurgia. Dessa forma não obtivemos 

nenhuma complicação de maior gravidade ou readmissão hospitalar. 

A mortalidade em trinta dias da PRR nas séries modernas é extremamente 

baixa encontrando-se em torno de 0,1%70, podendo ser afetada pelo aumento da 

idade e comorbidades71-72 e pelo volume de casos tratados pelo hospital e pelo 

cirurgião73-74.  

Portanto, a PRR apresenta-se historicamente como uma opção segura para 

o tratamento do CaP, com o tempo de hospitalização cada vez menor, tendo este 
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estudo apresentado o regime ambulatorial como forma  possível de internação 

para a PRR, em pacientes selecionados, com baixa probabilidade de 

complicações clínicas perioperatórias, desde que a seja cirurgia realizada em 

centros com grande volume, e com a preservação de todos os aspectos 

necessários para uma recuperação pós-operatória otimizada, como adequada 

orientação pré-hospitalar, uso criterioso de opióides, reintrodução da dieta 

precocemente e estímulo à deambulação.   

Salientamos como limitações do nosso estudo a amostra com um número 

ainda pequeno de pacientes, a ausência de um questionário de satisfação 

validado em português e a indisponibilidade de um profissional de saúde para a 

realização de uma visita aos pacientes em suas residências no primeiro dia pós-

operatório, com a possibilidade de retirada do dreno abdominal nesta mesma 

visita. Essa avaliação foi substituída por contato telefônico realizado por médico no 

primeiro dia pós-operatório e retorno ambulatorial precoce. As perguntas 

realizadas por telefone eram direcionadas para a avaliação de quaisquer sintomas 

iniciais de complicações clínicas ou cirúrgicas. Além disso, todos os pacientes 

foram devidamente orientados a ligar para o telefone celular do médico 

pesquisador do estudo em caso de dúvidas ou aparecimento de sintomas de 

alarme. O telefone do pronto socorro do hospital também foi disponibilizado aos 

pacientes. A internação na véspera da cirurgia foi realizada para que não 

ocorressem atrasos na realização dos procedimentos durante o estudo, porém a 

proposta de internação e alta no mesmo dia do procedimento é factível após 

acertos no fluxo hospitalar de internação. Acreditamos que, no futuro, dispositivos 
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de monitorização cardiovascular não invasivos para uso ambulatorial, capazes de 

emitir informações para computadores dentro do hospital, possam ser usados 

contribuindo para uma aumento da segurança da alta hospitalar de pacientes em 

pós-operatório ao notificar precocemente a equipe médica sinais de sepse ou 

hipovolemia75.  

A alta hospitalar no mesmo dia de uma cirurgia de grande porte exige um 

tempo adicional de orientação e treinamento dos pacientes. Alguns pacientes, por 

fatores individuais como ansiedade e pouco suporte familiar, podem não se sentir 

confortáveis com a alta hospitalar precoce mesmo preenchendo os critérios 

clínicos necessários. Apesar disso, percebemos que o tempo adicional utilizado no 

pré-operatório tornou todo o período de internação menos traumático e 

estressante para os pacientes, já que eles se encontravam familiarizados com 

todos os procedimentos realizados. A associação de todas as medidas de 

aperfeiçoamento dos cuidados perioperatórios utilizadas trouxe um grande 

benefício na recuperação dos pacientes e na satisfação com o tratamento mesmo 

que o objetivo de alta no mesmo dia da cirurgia não tenha sido alcançado em 

todos. 

O presente estudo é de grande importância por ser inédito, sendo o único a 

realizar a PRR com proposta de alta no mesmo dia da cirurgia, fazendo uso de 

bloqueio peridural associado à anestesia geral. A característica inovadora desse 

estudo possibilita abertura de novas perspectivas na discussão sobre os cuidados 

pós-operatórios de pacientes submetidos à prostatectomia radical aberta, visando 

uma recuperação mais rápida e diminuição dos custos hospitalares. Além disso, 
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podemos tornar a PRR, quando realizada por cirurgiões experientes, comparável 

com as técnicas laparoscópicas, comumente denominadas como cirurgias 

minimamente invasivas, no que se refere à baixa morbidade, diminuição da dor 

pós-operatória e retorno rápido às atividades habituais, especialmente em países  

como o Brasil em que os custos da cirurgia robótica tornam impeditivo seu uso em 

larga escala. 

Outra vantagem deste estudo foi a presença de um único médico 

pesquisador, o que aumentou a confiança dos pacientes na realização do 

tratamento, tornou uniforme a intensidade das orientações pré-hospitalares e o 

modo como foram realizados os cuidados pós-operatórios, além de aumentar a 

segurança da alta hospitalar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÃO 
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A Prostatectomia Radical Retropúbica, quando realizada por urologistas 

experientes, e acompanhada de um conjunto de medidas que aperfeiçoam a 

recuperação pós-operatória, pode ser realizada em caráter ambulatorial em 

pacientes devidamente selecionados, sem diminuição da satisfação do paciente 

com o tratamento e aumento no índice de reinternações. 
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ANEXO A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
___________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 
LEGAL 

1.NOME: .:...................................................................................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ....................................................................... Nº ................. APTO: .......... 
BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ................................. 
CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ........................................ 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ............................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ........................................................ 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: .......................................................................... Nº ........... APTO:............... 
BAIRRO: .................................................... CIDADE: ........................................................ 
CEP: ............................... TELEFONE: DDD (............).......................................... 

_______________________________________________________________________ 
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DADOS SOBRE A PESQUISA 

 

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “PROSTATECTOMIA RADICAL 

RETROPÚBICA EM REGIME AMBULATORIAL.” PESQUISADOR : Bruno Costa do Prado 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Marcos Francisco Dall’Oglio CARGO/FUNÇÃO: Médico Assistente da Clinica de 

Urologia, Chefe do setor de Uro-oncologia da Divisão de Clínica Urológica, Prof. Livre Docente da Divisão 

Clinica Urológica INSCRIÇÃO CONSELHO 

 REGIONAL: Nº 84870  

 

UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de cirurgia, disciplina de urologia 

        

       3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO  □  

 RISCO BAIXO  X  RISCO MAIOR  □  

  

     4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 12 meses 

 

 O objetivo deste estudo que o senhor está participando é avaliar a possibilidade de alta 

hospitalar no mesmo dia da realização da cirurgia tendo como benefícios a diminuição do 

custo do procedimento, o retorno mais rápido do senhor para casa e seu ambiente familiar 

e a diminuição das complicações relacionadas à internação hospitalar, como o risco de 

infecções e tromboses venosas (“entupimento de veias da perna”). A sua cirurgia será 

rigorosamente igual à técnica feita na rotina do hospital, sendo que as mudanças 

sugeridas estão no contexto das rotinas de orientações antes do procedimento, 

internação e cuidados após a cirurgia. Os exames realizados e todo o procedimento 

cirúrgico que o senhor será submetido são exatamente o mesmo dos pacientes que não 

participam do estudo e são ao mesmo tipo de cirurgia. Os riscos associados ao 

procedimento cirúrgico (complicações da anestesia, sangramento durante a cirurgia, 

infecções, dor) acrescidos da possibilidade de ansiedade por parte de alguns pacientes 

relacionada à alta no mesmo dia da cirurgia, além do risco de reinternação. 

O senhor terá como benefício a diminuição do estresse causado pelo ambiente hospitalar, 

diminuição do risco de infecções por germes resistentes aos antibióticos. Maior estímulo à 

deambulação, com diminuição do risco de tromboses venosas (“entupimento das veias 

das pernas”). Melhor aceitação à dieta em casa, por ser a de uso habitual. Além disso, 

espera-se encontrar uma diminuição no custo do procedimento. Os pacientes também 

terão a sua disposição dois telefones celulares de médicos participantes do estudo, que 
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permanecerão ligados durante todo o tempo, para o contato em caso de qualquer dúvida 

ou intercorrência. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr. 

Marcos Francisco Dall'Oglio, que pode ser encontrado no endereço Av. Dr. Enéas de 

Carvalho Aguiar 255- 7° andar sala 710-F, Telefone (011) 3069 – 8080. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 

3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: 

cappesq@hcnet.usp.br. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 

Instituição. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, 

não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. 

É direito do participante de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 

pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores; não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida 

pelo orçamento da pesquisa. É compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o 

material coletado somente para esta pesquisa.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “PROSTATECTOMIA RADICAL 

RETROPÚBICA EM REGIME AMBULATORIAL.” Eu discuti com o Dr. Marcos Francisco 

Dall'Oglio sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim 

quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que 

tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        
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Para casos de pacientes analfabetos, semianalfabetos ou portadores de deficiência auditiva ou 

visual. 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

-------------------------------------------------------------------------  

Prof. Dr. Marcos Francisco Dall’Oglio 

   (responsável pelo estudo) 
Data         /       /        
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ANEXO B 
 

ORIENTAÇÃO AO PACIENTE SUBMETIDO AO PROTOCOLO DE 
PROSTATECTOMIA RADICAL EM REGIME AMBULATORIAL 
  

Esse protocolo faz parte de um programa multidisciplinar que envolve 
profissionais da Cirurgia, da Anestesiologia e da Enfermagem que têm como meta 
a hospitalização mínima das cirurgias de grande porte e seus consequentes 
benefícios, como você verá mais adiante nesse material que está recebendo. 
 Por trás desse Protocolo existe um grande esforço técnico e Institucional no 
sentido de otimizar e aperfeiçoar todas as etapas envolvidas no tratamento do 
câncer de próstata clinicamente localizado através da Prostatectomia Radical 
Retropúbica, desde o período pré-operatório até a atenção domiciliar dispensada 
ao paciente, de modo a melhorar todos os índices de eficiência e minimizar todas 
as possíveis intercorrências, fazendo com que a transferência do paciente para o 
seu domicílio seja segura e confortável. Nesse processo foram reformulados 
alguns conceitos anestesiológicos prevendo a pronta recuperação do paciente 
após a cirurgia e o eficiente controle de dor pós-operatória, aperfeiçoadas algumas 
etapas da cirurgia a fim de minimizar a agressão cirúrgica e garantir o menor 
sangramento transoperatório, e criadas novas rotinas de enfermagem hospitalar. 

Do ponto de vista cirúrgico, a junção da bexiga com a uretra através 
de uma sutura realizada com 8 pontos, o maior esforço empregado na 
perfeição técnica de alguns passos da cirurgia e a utilização de uma incisão 
mínima como via de acesso (mini-laparotomia [Fig. 1]) constituem os 
principais tópicos modificados em prol do regime ambulatorial. Esse 
incremento de técnica cirúrgica resultou numa diminuição significativa do 
volume de sangramento durante a cirurgia e também na frequência e 
intensidade de extravasamento de urina por entre os pontos que são dados 
para unir a bexiga e a uretra após a retirada da próstata (Fig. 2). O 
sangramento reduzido minimiza o uso de transfusões de sangue e de drogas 
anestésicas que aumentam a complexidade do ato anestésico e a sutura 
cuidadosa dos tecidos diminui a complexidade do curativo e a ocorrência de 
complicações pós-operatórias como as fístulas e a incontinência urinária. 
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           Figura 1 
 Na Prostatectomia Radical Retropúbica são retiradas, de maneira 
sistemática e ordenada, a próstata e as vesículas seminais do paciente em uma 
única peça cirúrgica (Fig. 3), além de amostras dos linfonodos pélvicos. Na 
sequência a bexiga é novamente unida à uretra através de uma sutura com fio 
absorvível (o organismo absorve os componentes do fio após um determinado 
tempo [Fig. 2]). 

 

           

Figura 2               Figura 3 
 
Antes de evoluirmos para o regime ambulatorial essas variações na técnica 

cirúrgica foram aperfeiçoadas durante mais de quatro anos, trazendo benefícios a 
mais de 3000 pacientes que já vêm sendo operados dentro dessas diretrizes, no 
entanto ainda em regime de hospitalização de dois dias.  

 

 

Aspecto pré-operatório 
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Aspecto final (pós-operatório) 

O que é a cirurgia em Regime Ambulatorial? 
O regime ambulatorial de internação prevê a realização da cirurgia e a alta 

hospitalar no mesmo dia. Como você verá mais adiante, é exatamente a mínima 
permanência do paciente dentro do hospital que traz os principais benefícios em 
termos de recuperação pós-operatória e diminuição dos riscos de infecção 
hospitalar.  
O que é anestesia ambulatorial? 

Com as recentes evoluções de drogas anestésicas e técnicas cirúrgicas é 
possível a realização de qualquer ato anestésico sem que haja a necessidade do 
paciente permanecer internado a nível hospitalar. Entendendo-se por 
procedimento ambulatorial o fato do paciente receber alta no mesmo dia da 
cirurgia do procedimento anestésico cirúrgico. 
O Regime Ambulatorial é tão seguro quanto o pós-operatório dentro do 
hospital? 
 Do ponto de vista de riscos transoperatórios e pós-operatórios imediatos, a 
segurança é a mesma, haja vista que a cirurgia ocorre no primeiro horário da 
manhã e o paciente recebe alta para o domicílio somente às 19 h, portanto 
permanecendo durante todo o período de recuperação da anestesia dentro do 
hospital. Do ponto de vista de riscos de complicações de ordem geral, o regime 
ambulatorial é mais seguro na medida em que diminui complicações importantes 
com a infecção hospitalar, a constipação intestinal, o estresse pós-operatório além 
de outros. 
Qualquer paciente pode ser operado nesse protocolo? 

Um dos fatores que muito contribui para a segurança do pós-operatório 
tanto em regime de internação hospitalar quanto ambulatorial é a adequada 
seleção dos pacientes. Muito embora o suporte domiciliar tenha eficiência 
suficiente para reconhecer e tratar todas as complicações clínicas e cirúrgicas 
leves a moderadas, os pacientes com maior risco (em virtude de outras 
comorbidades) continuarão a ser operados em regime de internação mais 
prolongada. Se você foi selecionado para o regime de internação ambulatorial 
certamente seu cirurgião e seu anestesiologista o fizeram embasados em critérios 
técnicos. O papel do Anestesiologista neste momento é fundamental, pois é na 
visita pré-anestésica que se podem identificar quais pacientes tem condições de 
ser submetidos ao procedimento ambulatorial de forma segura. É neste instante 
que o Anestesiologista, após a avaliação clinica e laboratorial, poderá identificar os 
riscos, esclarecer o procedimento e, juntamente com o paciente e familiares, 
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tomar a melhor decisão.  É de fundamental importância que o paciente entenda e 
se sinta seguro com o procedimento, podendo assim aderir melhor ao tratamento. 
É bom lembrar que a anestesia em si não é o único fator limitante do 
procedimento e sim a condição clínica do paciente e o tipo de cirurgia a ser 
realizada. Por exemplo, cirurgias em que ocorrerá grande perda sanguínea, 
necessidade de hidratação venosa por período prolongado ou com dor de difícil 
controle, não são adequadas para a realização a nível ambulatorial. 
Pacientes idosos ou com múltiplas enfermidades podem ser submetidos a 
procedimentos ambulatoriais? 

No caso das pessoas idosas, é bom lembrar que o que importa não é a 
idade cronológica e sim o grau de disfunção orgânica, que ocorre pelo 
acometimento por patologias associadas ou mesmo pela própria idade. Da mesma 
forma os pacientes acometidos por uma ou mais doenças, o que importa é o grau 
de estabilidade e controle da doença, bem como do comprometimento sistêmico 
ou de órgãos como o coração, rins, pulmões e sistema nervoso central, 
principalmente, além de outros sistemas. 
Qual o tipo de anestesia que será utilizada? 

Todas as técnicas anestésicas são passíveis de serem utilizadas para a 
realização de cirurgias ambulatoriais, ou seja, anestesia geral, raquidiana, 
peridural, bloqueios periféricos ou sedação. O que fará a diferença será o tipo de 
drogas a serem utilizadas, que visam uma recuperação mais rápida e menor efeito 
residual. Permitindo uma rápida recuperação das funções físicas e vitais. 
Como se dá a recuperação do procedimento? 

A recuperação de um procedimento anestésico e cirúrgico se dá em três 
etapas: 

1. Fase inicial – é o momento do término do procedimento cirúrgico, em que o 
paciente, sobe os cuidados do Anestesiologista, começa a despertar e a 
recuperar os reflexos vitais. Neste momento o paciente fica sob os cuidados 
do Anestesiologista em uma sala de recuperação dentro do centro cirúrgico, 
este período normalmente é breve apenas permitindo uma melhor 
estabilização do paciente que logo passará para o quarto de internação 
onde continuará com a sua recuperação, sob os cuidados da enfermagem e 
supervisão dos médicos. 

2. Fase intermediária - seria o momento da completa recuperação clinica, ou 
seja, este paciente tem condições de se manter sem a necessidade de um 
cuidado mais intensivo de médicos e enfermagem. Seria aquele paciente 
que teve a completa recuperação dos sinais vitais (pressão arterial, 
frequência cardíaca e respiratória) e um bom grau de atividade física 
conseguindo manter-se com a necessidade de pouca ajuda. 

3. Fase tardia – é o momento da recuperação completa em que o paciente 
consegue retornar as suas atividades diárias de trabalho e lazer. 

Quando o paciente tem condições de alta hospitalar? 
No momento em que o paciente tiver com os sinais vitais normais, 

deambulando (com exceção dos pacientes que forem submetidos a bloqueios 
periféricos de membros inferiores), aceitando alimentação oral (líquidos), com 
pouca dor ou de fácil controle com medicação oral, sem náuseas e vômitos 
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intensos, pouca sonolência e permanecer estável por pelo menos uma hora, terá 
plenas condições de ir para sua residência e ficar sobe os cuidados de um adulto 
responsável. Lembrar sempre que em casa deverá manter repouso relativo 
evitando manusear instrumentos cortantes, fogão ou água fervente, não dirigir, 
não ingerir bebidas de álcool, pelo período de 24 horas. 
Poderá acontecer do paciente não conseguir ter alta no mesmo dia? 

Sim é possível, pois a alta somente será dada em condições de segurança 
e conforto para o paciente. As causas mais frequentes são náuseas, vômitos, dor 
e sangramento. Mas também existem aqueles pacientes que poderão apresentar 
algum grau de descompensação da patologia prévia ou quando o anestesiologista 
ou cirurgião julgarem mais seguro a internação.  
Quais as complicações mais frequentes em anestesias ambulatoriais? 

Toda e qualquer complicação é passível de acontecer após ou durante um 
procedimento anestésico e cirúrgico. Mas com maior frequência podemos 
observar náuseas, vômitos, dor na ferida operatória, dor de cabeça, dor de 
garganta, calafrios, febrícula, sonolência leve, tonturas, mal estar. 
Quem são os profissionais envolvidos nesse protocolo? 
 Cirurgiões  

Dr. Bruno Costa do Prado  
Dr. Flavio Areas  
Dr. Marcos Dall´Oglio 
Dr. Alexandre Crippa 

Enfermagem 
Enf. Sanarelly Adonias 

 
Qual é o cronograma de atividades dentro do Protocolo de Prostatectomia 
Radical em Regime Ambulatorial? 
 

 Visita pré-anestésica 
Após receber o diagnóstico, proceder o estadiamento da neoplasia de 

próstata e receber todas as explicações do seu Uro-oncologista, você será 
encaminhado ao Anestesiologista para a avaliação médica pré-anestésica. 

 Visita ao hospital 
Após a avaliação médica cirúrgica e anestesiológica estarem concluídas, a 

visita ao hospital será conduzida pela Enfermeira com o intuito de lhe apresentar 
as dependências hospitalares envolvidas na sua internação, incluindo o leito onde 
você permanecerá, juntamente com seus familiares, no dia da cirurgia, o posto de 
enfermagem e o centro cirúrgico. Durante essa visita ocorre também o 
preenchimento da anamnese (entrevista) de enfermagem com a coleta de dados 
importantes relacionados aos seus hábitos alimentares, de higiene, uso de 
medicamentos, alergias, etc. 

 No dia da cirurgia 
7:00h Encaminhamento ao centro cirúrgico 
7:30h Início dos procedimentos anestésicos 
8:30h Início da cirurgia 
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10:30h Primeiro boletim de informações aos familiares. Se a cirurgia já estiver 
concluída esse boletim será dado diretamente pelo cirurgião. Caso a cirurgia ainda 
esteja em andamento esse boletim será dado pela enfermeira e complementado 
pelo cirurgião assim que a cirurgia esteja concluída. 
12:00h Alta do centro cirúrgico e transferência do paciente para o leito. Primeira 
visita da Enfermeira no leito e orientação dos familiares a respeito das demais 
atividades do restante da tarde. 
13:30h Primeira refeição servida ao paciente.  
15:00h Segunda visita da enfermeira para revisão do curativo e retirada do 
paciente do leito. Momento para esclarecimento de dúvidas do paciente e dos 
familiares. 
18:00h Terceira visita da enfermeira para troca do curativo e preparação do 
paciente para alta hospitalar. Momento de orientações sobre as atividades do 
paciente e dos familiares ao chegarem em casa.  
19:30h Visita médica dos Cirurgiões e do Anestesiologista para a alta hospitalar. 
Momento para esclarecimento de dúvidas sobre a cirurgia, medicamentos a serem 
utilizados em casa, etc. 

 No primeiro dia de pós-operatório 
10:00h. Contato telefônico com o cirurgião. 

 No segundo dia de pós-operatório 
14:00h Comparecimento do paciente e seu acompanhante ao consultório médico 
para retirada do dreno cirúrgico e revisão médica da cirurgia. Momento para 
novamente tratar das dúvidas e orientações a respeito das diversas atividades 
domiciliares do paciente. Desse momento em diante o paciente encontra-se 
efetivamente de alta hospitalar, permanecendo com a sonda uretral até o sétimo 
dia de pós-operatório. 

 

 No décimo quarto dia de pós-operatório 
Comparecimento do paciente e seu acompanhante ao consultório médico 

para retirada dos pontos cirúrgicos e da sonda uretral. Prescrição de antibiótico a 
ser utilizado durante 7 dias para tratamento da bacteriúria causada pela sonda. 
Orientações sobre o recebimento do laudo anatomopatológico da peça cirúrgica.  
 

É importante ter sempre em mãos o telefone de seus médicos: Dr. 
Bruno Prado (XX) XXXXXX, Dr. Flavio Areas (XX) XXXXXX e do hospital 
ICESP (11) 38932000 e, se necessário, retornar ao hospital para a 
reavaliação. 
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ANEXO C 

Questionário para avaliação da satisfação dos pacientes 

Questões Score 

 5 4 3 2 1 

Como você se sente a 

respeito do número de dias 

em que permaneceu 

internado? 

Muito 

apropriado 

A internação foi 

um pouco longa 

A internação 

foi muito 

longa 

A internação foi 

um pouco curta 

A internação 

foi muito curta 

Você preferia ter 

permanecido internado por 

mais tempo? 

Definitivamente 

não 

Provavelmente 

não 

Não estou 

certo 

Provavelmente 

sim 

Definitivament

e sim 

Descreva sua reação ao 

tipo de anestesia utilizado 

durante a sua cirurgia. 

Muito satisfeito Um pouco 

satisfeito 

Não estou 

certo 

Um pouco 

insatisfeito 

Muito 

insatisfeito 

Selecione a resposta que 

melhor descreve as 

medicações para dor que 

você recebeu após a 

cirurgia 

Dor sob 

controle o 

tempo todo 

Dor sob 

controle a maior 

parte do tempo 

Dor sob 

controle em 

alguns 

momentos 

Dor não 

controlada a 

maior parte do 

tempo 

Dor não 

controlada o 

tempo todo 

Classifique sua reação em 

relação ao tratamento 

como um todo. 

Muito satisfeito Um pouco 

satisfeito 

Não estou 

certo 

Um pouco 

insatisfeito 

Muito 

insatisfeito 

Se você pudesse escolher 

novamente, ainda 

escolheria a cirurgia como 

método de tratamento? 

Definitivamente 

sim 

Provavelmente 

sim 

Não estou 

certo 

Provavelmente 

não 

Definitivament

e não 
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ANEXO D 

Lista de pacientes operados que receberam alta hospitalar no mesmo dia da 

cirurgia 

Nome Registro 
Data da 
cirurgia Idade IMC 

Renda 
Mensal 
(R$) 

Vicente Andrade da Silva 60008551 30/04/2011 59 24 900 

Antônio Rodrigues 60007004 30/04/2011 61 26 1000 
Adauto do Nascimento 
Ramos 60008403 30/04/2011 61 27 500 
Ronaldo Priseajniuc 
Gludwatz 13864873 30/04/2011 53 26 1333 

Jose Anastacio Nery 60006958 30/04/2011 65 25 300 

Antonio Carlos Barros 2470245 30/04/2011 57 25 600 

Geraldo Resende Neto 3238170 30/04/2011 68 26 900 

Luis Carlos Antunes 3343607 30/04/2011 66 27 1000 

Ildo Pereira dos Santos 60007033 30/04/2011 61 27 110 

Antonio Luiz Neto 60010735 08/10/2011 55 22 600 

Erivaldo Miranda de Souza 60009906 08/10/2011 51 27 250 

Luiz Herminio Santos 60009894 08/10/2011 60 27 700 

Agenor Barbosa de Moura 60009167 29/09/2011 70 24 350 
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ANEXO E 

 

Lista de pacientes operados que receberam alta hospitalar após 24hs de 

internação 

Nome Registro 
Data da 
cirurgia Idade IMC 

Renda 
Mensal 
(R$) 

Luiz Dantas de Andrade 60007883 30/04/2011 61 27 750 

Edson Tecio 60006267 30/04/2011 57 28 800 

Paulo Francisco Siqueira 60007634 30/04/2011 58 27 250 

Walter Moreira Junior 2393115 30/04/2011 63 24 700 

Diolino Fancisco de Oliveiro 60005620 30/04/2011 63 25 700 

Edio Toreta 60007592 30/04/2011 58 26 750 

Pedro Bispo de Miranda 4027474 30/04/2011 66 27 550 
Pedro Afonso Carvalho de 
Souza 60005358 30/04/2011 61 28 350 

Eulicio Candido da Silva 13640904 30/04/2011 62 25 250 
Marcio Luiz Natividade dos 
Santos 2305025 04/07/2011 46 24 2300 

Luiz Carlos de Lima 77109837 08/10/2011 58 22 325 

Paulo Sergio de Lima 13800425 08/10/2011 49 30 400 

Roberto Ferreira Aniceto 60010065 08/10/2011 52 28 600 

Armando Candido de Souza 60008837 08/10/2011 57 24 1250 

Pedro Joao da Silva 60010351 08/10/2011 53 25 700 

Raimundo Ferreira Borges 60010467 08/10/2011 57 24 750 

Jose Umbelino da Silva 60010203 03/01/2012 62 24 530 
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APÊNDICE 1 
 

 “International Consultation on Incontinence Questionnaire -Short Form” 

(ICIQ-SF), versão em português 
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APÊNDICE 2 

 

Questionário de função erétil SHIM (Sexual Health Inventory for Men) 

 

1) Nos últimos 6 meses, como você consideraria a sua confiança em 
conseguir ter e manter uma ereção? 

(5) Muito alto 

(4) Alto 

(3) Moderado 

(2) Baixo 

(1) Muito baixo 
 

2) Nos últimos 6 meses, quando você tentou ter relação sexual, com que 
frequência você foi capaz de penetrar(entrar) na sua parceira? 

(5) Quase sempre ou sempre 

(4) A maioria das vezes (muito mais que a metade das vezes) 

(3) Algumas vezes (aproximadamente a metade das vezes) 

(2) Poucas vezes (muito menos que a metade das vezes) 

(1) Quase nunca 

3) Nos últimos 6 meses, durante a relação sexual, com que frequência você 
foi capaz de manter sua ereção depois de ter penetrado (entrado) na sua 
parceira? 

(5) Quase sempre ou sempre 

(4) A maioria das vezes (muito mais que a metade das vezes) 

(3) Algumas vezes (aproximadamente a metade das vezes) 
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(2) Poucas vezes (muito menos que a metade das vezes) 

(1) Quase nunca ou nunca 

4) Nos últimos 6 meses, durante a relação sexual, o quanto foi difícil para 
você manter sua ereção até o fim da relação? 

(1) Extremamente difícil 

(2) Muito difícil 

(3) Difícil 

(4) Pouco difícil 

(5) Sem dificuldade 

5) Nos últimos 6 meses, quando você tentou ter relação sexual, com que 
frequência esta foi satisfatória para você? 

(5) Quase sempre ou sempre 

(4) A maioria das vezes (muito mais que a metade das vezes) 

(3) Algumas vezes (aproximadamente a metade das vezes) 

(2) Poucas vezes (muito menos que a metade das vezes) 

(1) Quase nunca ou nunca 

 
Para obter estas respostas foram utilizados os medicamentos a seguir? 
(Viagra, Levitra, Cialis ou Heleva). 
 
Sim   Não 
 
Resultado (soma das respostas das perguntas acima) -     
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