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Juveniz JAQ. A importância da biópsia de congelação como método complementar à 

ressecção endoscópica em câncer de bexiga: um estudo prospectivo randomizado 

[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016. 

 

Introdução: Apesar de recentes inovações e aprimoramentos no tratamento do Câncer 

de Bexiga (CaB) não músculo invasivo, o índice de progressão e recorrência continuam 

altos possivelmente devido a tumores residuais ou não evidenciados na ressecção 

transuretral de bexiga (RTU), o que profundamente afeta o prognóstico desta doença e 

evidencia a importância da qualidade desse procedimento padrão não só para o 

diagnóstico, mas também para o estadiamento e tratamento do tumor de bexiga. A 

presença de muscular própria no espécime é essencial para conduzir o tratamento, 

embora esta esteja presente apenas em cerca de 36-51% dos casos. Na sua ausência 

muitas vezes torna-se necessário um novo procedimento, vindo com isso a morbidade 

e os gastos de uma nova cirurgia. Dessa forma várias técnicas têm sido propostas com 

o intuito de melhorar a acurácia da RTUb, o que pode reduzir as ressecções 

incompletas e o subestadiamento. Objetivo: Avaliar a importância da biópsia de 

congelação do leito da lesão ressecada no que diz respeito ao estadiamento inicial e 

controle local da doença. Materiais e Métodos: Estudo prospectivo e randomizado dos 

pacientes com tumor de bexiga sem tratamento prévio que foram submetidos à RTUb 

no período de 09/2011 a 08/2013 em uma única instituição (Instituto do Câncer do 

Estado de São Paulo - ICESP). Esses pacientes foram submetidos à RTUb 

convencional, conforme o Guideline Europeu (EAU, 2011). No grupo 1, foi realizada 

biópsia de congelação do leito da lesão após a RTU, onde o cirurgião julgou esta ser 

possivelmente invasiva, aguardando análise do patologista quanto a presença de 

muscular própria, se caso esta não estivesse representada, era feita nova biópsia até 

sua representatividade. O grupo 2 são os controles não sendo submetidos à biópsia de 

congelação. Foram incluídos apenas os pacientes que tiveram critério e foram 

submetidos à re-RTUb. Um total de 150 pacientes foram randomizados, tornando-se 

elegíveis 131, sendo 64 no grupo 1 e 67 no grupo 2. Resultados: Comparando-se os 

grupos, não houve diferença em relação ao sexo, idade, quantidade e tamanho do 
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tumor. No estudo anatomo-patológico da RTUb houve representatividade muscular em 

100% x 58,5%, entre os grupos 1 e 2, respectivamente, com p<0,001. Na Re-RTUb o 

índice de tumor residual foi 10,4% x 35,2%, entre os grupos 1 e 2, respectivamente, 

com p = 0,005. No grupo 1, 15 pacientes foram diagnosticados como pT2 com 100% do 

diagnóstico na primeira RTUb; no grupo 2, 6 pacientes tiveram diagnóstico de pT2 com 

apenas 33,3% na primeira RTUb, p=0,003. O tempo cirúrgico médio foi de 50 min no 

grupo 1 e 42min no grupo 2 (p= 0,037). Não houve diferença em relação à 

complicações (transfusão e perfuração vesical). Conclusão: A biópsia de congelação 

melhorou o correto estadiamento e controle local do câncer de bexiga, além de 

aumentar a acurácia do diagnóstico de doença pT2, podendo permitir o planejamento 

precoce do tratamento definitivo sem aumentar as complicações. 

 

 

 

Descritores: bexiga urinária; doenças da bexiga urinária; neoplasias da 

bexiga urinária; biópsia; congelação; estadiamento de neoplasias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Abstract 

 

Juveniz JAQ. The impact of frozen biopsy of bladder tumor bed during 

transurethral resection: a randomized prospective trial [thesis]. Sao Paulo: 

"Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2016. 

 

Abstract 

Background and Purpose: Despite recent improvements of bladder cancer treatment, 

recurrence and progression rates are still high, possibly related to residual or 

overlooked tumors at the first transurethral resection (TUR), which strongly emphasizes 

the importance of the quality of this method. In order to improve the effectiveness of the 

procedure, we sought to evaluate the impact of frozen section during TUR, aiming on 

increasing muscular layer sample in the specimen, which may minimize incomplete 

resections and understaging. Patients and Methods: We prospectively included 150 

consecutive patients assigned to TUR which were randomized to undergo either frozen 

section biopsy of the tumor bed during the TUR procedure until muscle was obtained or 

standard resection procedure (no frozen section). Nineteen patients were excluded after 

randomization, leaving 131 for analysis. All patients underwent a second TUR 

performed 4-6 weeks later. Frozen sections and final pathology reports were centralized 

and all performed by pathologists, the doubtful cases were reviewed by one 

uropathologist. Exclusion criteria: incomplete resection at first TUR, no criteria for 

second TUR according to EUA Guideline Update 2011 and previous bladder cancer 

treatment. (Group w/ biopsy, n = 64; Group control, n=67). Results: Both groups were 

comparable regarding age, gender, size and number of lesions. The majority of patients 

had high grade tumor in both groups. In the group where frozen section was obtained, 

muscle-invasive disease was higher (23% x 3%, p<0,001). All patients in this group had 

muscle layer represented in the final pathology at the first TUR, while only 60% of 

patients in the control group (p <0.001), including 40,5% of patients with pTa, 81,5% 

with pT1 e 100% with pT2 and Cis. Ninety percent of patients in the biopsy group had 

no residual tumor compared to 65% of the control group at second TUR (p=0,002). 

While all 15 patients in the frozen section group with T2 disease were diagnosed at first 
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TUR, only 2 of 6 patients (33%) in the control group were diagnosed initially. The 

surgery duration was longer in the study group with mean of 50 min x 42 min (p=0,037) 

and there were no significant differences regarding complications (perforation and 

transfusion rates). Conclusion: Our results support the prove of principal that standard 

TUR with frozen section biopsy of bladder tumor bed increase the disease control and 

improve the diagnosis of T2 tumors, which may lead to reduced the number of patients 

in need a second TUR and avoid pT2 disease diagnosis delay, with no more 

complications. 

 

 

Descriptors: urinary bladder; urinary bladder diseases; urinary bladder 

neoplasms; biopsy; freezing; neoplasm staging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

______________________________________________________________________ 
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1.1 Considerações Gerais 

 

O Câncer de Bexiga (CaB) é uma doença de alta prevalência no mundo, 

compreendendo a segunda neoplasia maligna mais incidente do trato gênito-urinário. 

Nos Estados Unidos é a quarta neoplasia de maior incidência em homens e a oitava 

em causa de mortalidade (Jemal et al., 2005; Siegel et al., 2013; Siegel et al., 2014). 

Uma estimativa de 386.300 novos casos e 150.200 mortes por ano no mundo, grande 

parte em homens, sendo a maior taxa de mortalidade no Egito (Jemal et al., 2011).  

No Brasil em 2012 a incidência estimada foi de 8900 casos e o número de 

mortes em 2010 foi de 3167, sendo 2229 homens e 938 mulheres, conforme dados do 

INCA. Segundo a mesma fonte, a incidência prevista de CaB para 2016 é de 9670 

casos, sendo 7200 homens e 2470 mulheres (INCA, 2016). Segundo outros dados 

nacionais, o Carcinoma Urotelial de Bexiga (CUB) representa 3% do total de 

carcinomas existentes na população brasileira, apresentando-se também como a 

segunda maior incidência de tumores urológicos, logo após o câncer de próstata e a 

quinta maior causa oncológica de morte em adultos idosos (Lopes, 2009). 

 

1.2 Tipos Histológicos 

 

O CaB é uma doença muito heterogênea com uma variável história natural e 

biologia ainda não muito bem definida, o epitélio urotelial da bexiga é composto por 

uma camada de células transicionais que pode transformar em uma grande variedade 

de doenças benignas ou malignas, sendo algumas de baixo potencial de malignidade e 

outras de alto (Kirkali et al., 2005).  

Os tipos histológicos de tumores malignos mais frequentes dependem da 

região analisada, na Europa e América do Norte o carcinoma urotelial é o mais 
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frequente com cerca de 95-97%, o segundo mais comum é o carcinoma de células 

escamosas com aproximadamente 3-5%, seguido do adenocarcinoma (0,5-2,0%), 

carcinoma de pequenas células, sarcoma dentre outros (Dahm e Gschwend, 2003). Em 

alguns países do oeste, leste e sudeste africano (particularmente o Egito) predomina o 

carcinoma de células escamosas com uma alta taxa de mortalidade devido à 

característica mais agressiva desse tipo de tumor, este achado está altamente 

relacionado à infecção endêmica por Schistosoma haematobium (Parkin et al., 2008). 

 

1.3 Impacto Econômico 

 

Devido às altas taxas de recorrência e a necessidade de tratamento 

complementar na grande maioria dos casos, o CaB exige regime rigoroso de 

acompanhamento e um número considerável de procedimentos e exames 

complementares, apresentando-se como uma doença extremamente onerosa aos 

sistemas de saúde. Nos Estados Unidos, o CaB é o quinto tumor mais dispendioso em 

termos de tratamento entre todos os cânceres, excedendo 3,4 bilhões de dólares 

anualmente e o que possui maior custo por paciente (Hong e Loughlin, 2008).  

 

1.4 Fatores de risco 

 

Evidências científicas demonstram forte associação entre essa entidade 

tumoral e o tabagismo, sendo este isoladamente o principal fator de risco, 

particularmente em fumantes de 40 maços/ano ou mais, em que o risco de desenvolver 

o câncer é quatro vezes maior que o de pacientes não fumantes (Lee e Droller, 2000). 

No entanto, se o paciente cessar esse hábito, dados sugerem que a chance de recidiva 

da doença diminui significativamente tornando-se igual à população geral não antes de 
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12 a 15 anos de abstinência (Lee e Droller, 2000). Tanto fumantes ativos quanto 

fumantes passivos estão sob risco, esse fator é responsável por 50-60% dos casos de 

CaB em homens e 20-30% em mulheres, o risco relativo, em relação à população 

geral, de desenvolver a doença é de 2,77 em fumantes ativos e 1,72 em ex-fumantes 

(Witjes et al., 2014). 

A exposição a alguns produtos químicos também é sabidamente associada à 

maior incidência do CaB, tais como: aminas aromáticas (benzeno, por exemplo), tintas, 

solventes, pó de couro, aromáticos policíclicos, hidrocarbonetos e motor de exaustão 

(Delclos e Lerner, 2008). Sendo esse fator ocupacional o segundo fator de risco mais 

importante para o CaB (Witjes et al., 2014). 

A exposição à radiação como em pacientes submetidos à radioterapia externa, 

braquiterapia ou a combinação de ambos, principalmente em pacientes mais jovens, 

está associado à maior incidência do CaB. 

Outros fatores que geram um processo inflamatório crônico vesical (infecção 

urinária de repetição, uso prolongado de sondas, litíase intravesical, derivações 

urinárias) estão associados, principalmente, ao desenvolvimento do carcinoma de 

células escamosas, devido à proliferação celular aumentada que pode predispor ao 

aparecimento de alterações genéticas relacionadas à carcinogênese do CaB. 

 

1.5 Apresentação 

 

O CUB se apresenta basicamente de duas maneiras distintas, uma doença 

“superficial” (não músculo invasiva) em 70-80% dos casos, com altas taxas de recidiva, 

sendo geralmente tratados com ressecção transuretral (RTU) associado ou não a RTU 

de re-estadiamento e/ou terapia intra-vesical, possibilitando, em grande parte, a 

preservação vesical (Harry e Donat, 2006). Essas terapias são insuficientes quando se 

trata da outra forma de apresentação da doença, quando a lesão infiltra a musculatura 
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detrusora da bexiga, sendo nesses casos a cirurgia (cistectomia), radioterapia externa 

e se ocorrer disseminação, a quimioterapia citotóxica sistêmica as terapias de escolha 

(Ray e Bochner, 2007). Dessa forma é indispensável a representatividade muscular no 

produto de RTU para o correto estadiamento da doença e para definir seu tratamento. 

Além disso, dos pacientes com doença não músculo-invasivas, até cerca de 

45% irão progredir para doença invasiva em 5 anos (Van Rhijn et al., 2009). Destes, os 

que são submetidos à cistectomia radical e acompanhados após a cirurgia apresentam 

sobrevida doença específica em 5 anos de 62-80% (Kulkarni et al., 2009), o que mostra 

a agressividade do CUB exigindo rápido diagnóstico da doença invasiva e o seu pronto 

tratamento.  

Como grande parte destes doentes apresenta-se com várias comorbidades 

principalmente cardiovasculares e pulmonares, uma vez que o tabaco é um fator de 

risco predominante, isto exige uma extensa avaliação médica pré-operatória e potencial 

transferência para centros de tratamento com grande volume e experiência. Isto pode 

ocasionar um atraso entre o diagnóstico e o tratamento. Este tempo variou entre 4 a 52 

semanas em uma série de 441 casos da Universidade da Califórnia (Los Angeles) 

(Gore et al., 2009) e uma média de 50 dias numa série canadense de 2535 casos 

(Kulkarni et al., 2009). É sabido que se este tempo for superior a 12 semanas há uma 

piora significativa na mortalidade global e câncer-específica (Gore et al., 2009) e, mais 

recentemente a tendência é que este risco de mortalidade comece a crescer a partir de 

40 dias como descrito por (Kulkarni et al., 2009) que preconiza este período como o 

máximo de tempo de espera entre o diagnóstico de doença invasiva e o seu 

tratamento. Portanto é necessário otimizar o tempo entre a hipótese 

diagnóstica/diagnóstico e o tratamento definitivo para melhorar o prognóstico do 

paciente. 

 

 

 



    Introdução  6 

 

1.6  Estadiamento  

O sistema de estadiamento (TNM) amplamente usado compreende a avaliação 

da extensão tumoral (T), comprometimento dos linfonodos (N) e a presença de 

metástase (M) conforme atualização periódica da Junta Americana Contra o Câncer 

(JACC) divulgado nas edições dos manuais de estadiamento (Tabela 1).  

O estadiamento TNM é um dos mais importantes critérios para predizer 

prognóstico no CaB e, juntamente, com o grau tumoral fornece as informações mais 

úteis para a tomada da decisão terapêutica (Borden et al., 2005).  

Neste contexto, de maneira simplista, o CaB pode ser dividido em dois grupos 

como forma didática para guiar o tratamento.  

O CaB não músculo invasivo, compreendendo: 

-  pTa (papilífero não invasivo) e o 

-  pT1 (invasivo de lâmina própria), este podendo ser papilífero ou não.  

De outro lado, o CaB músculo-invasivo compreendendo: 

-  pT2 (invasivo do músculo detrusor);  

-  pT3 (invade a gordura perivesical) e o  

-  pT4 (invade órgãos adjacentes ou parede pélvica). 

 Os não músculo-invasivos, mais comuns, com altas taxas de recorrência que 

varia de 50 a 70% e uma menor progressão de 10 a 30% e os músculo invasivos com 

tendência de progressão rápida exigindo tratamento mais agressivo, haja vista que se 

não tratados menos que 15% estarão vivos em 2 anos  (Sánchez-Carbayo and Cordon-

Cardó, 2007; Borden et al., 2005). 

Conforme conceito mais atual, os CUB invasivos são tumores com 

características genotípicas e fenotípicas particulares que lhes proporcionam a 
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habilidade de invadir o estroma subjacente, sendo subdivididos em dois grupos: 

Invasivos da lâmina própria e os invasivos da muscular própria. Os primeiros são de 

alto grau que podem apresentar-se agrupados ou como células solitárias, sendo estes 

últimos os de pior prognóstico. Já os CUB músculo-invasivos são por definição de alto 

grau, sendo uma extensão de células tumorais através da lâmina própria para dentro 

dos feixes musculares profundos. Existem raros casos de metástase para a muscular 

própria, dessa forma a grande maioria são por extensão direta do carcinoma através da 

lâmina própria para a muscular (Figura 1) (Wein et al., 2012). 
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Tabela 1 - Classificação TNM/AJCC 2010 

Tumor Primário (T)   

Tx  Tumor primário não pode ser avaliado 

T0  Sem evidência de tumor primário 

Ta  Tumor papilífero não invasivo 

Tis  Carcinoma in situ (Cis) 

T1  Invade a lâmina própria 

T2 T2a Invade a muscular própria superficialmente 

 T2b Invade a muscular própria profundamente 

T3 T3a Invade a gordura perivesical microscopicamente 

 T3b Invade a gordura perivesical macroscopicamente 

T4 T4a Invade o estroma prostático, útero ou vagina 

 T4b Invade a parede pélvica ou abdominal 

 

Linfonodos (N)  

Nx Linfonodos não podem ser avaliados 

N0 Sem evidência de metástase linfonodal 

N1 Único linfonodo positivo em região de drenagem primária 

N2 Múltiplos linfonodos em regiões de drenagem primária  

N3 Cadeia ilíaca comum positiva 

 

Metástase à distância (M)  

Mx Metástase não podem ser avaliadas 

M0 Sem evidência de metástase à distância  

M1 Presença de metástase à distância  
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Figura 1 – Estadiamento do CaB. Fonte: Campbell–Walsh Urology, décima edição. 
(Modificado). 

 

1.7 Graduação tumoral 

 

A graduação histológica do tumor, juntamente com o estadiamento, é um dos mais 

importantes fatores prognósticos no CaB, importante enfatizar esse conceito.  

Conforme a Sociedade Internacional de Patologia Urológica (International 

Society of Urological Pathology - ISUP), a partir de 2004, foi adotada uma nova forma 

de classificação da graduação para o CUB com fim de uniformizar o conceito entre 

patologistas, urologistas e oncologistas (Tabela 2) (Miyamoto et al., 2010). 



    Introdução  10 

 

Tabela 2 – Mudança da classificação das lesões papilíferas OMS/ISUP 

1973 OMS 2004 OMS/ISUP 

Papiloma  Papiloma 

Grau 1 Neoplasia urotelial com baixo potencial de malignidade (NUBPM) 

Grau 2 Carcinoma papilífero de baixo grau 

Grau 3 Carcinoma papilífero de alto grau 

(Miyamoto et al., 2010) 

 

As lesões planas são classificadas em:  

 Lesões planas com atipias 

 Carcinoma in situ (Cis)       

Papilomas são lesões benignas e não cursam com recorrência ou progressão, as 

neoplasias urotelial com baixo potencial de malignidade (NUBPMs) podem recorrer em 

considerável parte dos casos, já os carcinomas de baixo grau tendem a recorrer e 

podem progredir. Os de alto grau também tendem a recorrer, porém, apresentam um 

risco de progressão muito maior que os de baixo grau que varia de 15-40% conforme 

evidenciamos na Tabela 3, dessa forma, são doenças de comportamento diferente. 

 

Tabela 3 – Prognóstico das lesões uroteliais papilíferas 

 Papiloma NUBPM Baixo Grau Alto Grau 

(papilar e Cis) 

Recorrência 0-8% 27-47% 48-71% 55-58% 

Progressão do Grau 2% 11% 7% Não aplicável 

Progressão do estadio 0% 0-4% 2-12% 15-40% 

Sobrevida em 5 anos 100% 93-100% 82-96% 74-90% 

(Montironi e Lopez-Beltran, 2005.) 
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Tumores de baixo grau possuem um comportamento completamente desigual 

dos tumores de alto grau, sendo que alguns autores as consideram doenças 

praticamente distintas. Enquanto, aproximadamente, dez por cento das lesões 

papilares de baixo grau vão tornar-se músculo-invasivas, um terço das lesões de alto 

grau são músculo-invasivas no momento do diagnóstico e mais de 80% das que não 

são ainda, tornar-se-ão se não forem tratadas (Abat et al., 2014). Além disso, nas 

lesões de alto grau são encontradas características histológicas que as diferenciam das 

lesões de baixo grau como: uma desordem do padrão de crescimento, numerosas 

figuras de mitose e um pleomorfismo celular exagerado, dentre outras (Figura 2). 
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Figura 2 – Grau histológico das neoplasia uroteliais papilíferas. (a) Papiloma; (b) 
NUBPM; (c) Carcinoma papilífero de baixo grau; (d) Carcinoma papilífero 
de alto grau. (Miyamoto et al., 2010) 

 

O Carcinoma in situ, por definição, é classificado como um tumor não papilífero 

de alto grau. É mais comum em pacientes a partir da quinta década de idade com 

sintomas de armazenamento (“irritativos”), hematúria e alguns casos assintomáticos. 

Corresponde a 1-3% das neoplasias uroteliais sendo mais comum na bexiga (Montironi 

e Lopez-Beltran, 2005). Segundo Babjuk et al. (2013) é classificado em quatro tipos 

clínicos: 

 Primário: Cis isolado sem outro tumor prévio ou concomitante 
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 Secundário: Cis detectado em pacientes com tumor prévio 

 Concorrente: Cis com outro tumor urotelial na bexiga 

 Recorrente: Outra ocorrência de Cis após sucesso na resposta com tratamento 

intravesical. 

 O Cis se não tratado cerca de 54% progridem para doença músculo-invasiva 

(Babjuk et al., 2013). Quando primário apresenta o comportamento dos tumores de alto 

grau, já quando concomitantes à tumores invasivos o prognóstico é reservado com 

uma sobrevida de 35-55%. Histologicamente se caracteriza por uma severa atipia 

(anaplasia nuclear), desorganização celular e perda da polaridade (Montironi e Lopez-

Beltran, 2005). 

 

1.8        Diagnóstico 

 

1.8.1  Sinais e Sintomas  

 

O sinal mais comum encontrado é a hematúria, presente em aproximadamente 

85% dos casos, sintomas do trato urinário baixo podem ocorrer em pacientes com Cis 

(Babjuk et al., 2013). Nos casos de tumores músculo-invasivos sintomas de 

armazenamentos também podem ser encontrados.  Um bom exame físico deve ser 

feito, principalmente, incluindo o toque bimanual com o intuito de avaliar a extensão 

tumoral e predizer sua ressecabilidade, apesar da baixa especificidade (Witjes et al., 

2014). 
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1.8.2 Imagem 

 

A urografia excretora (UGE), muito utilizada no passado, apresenta hoje um 

papel limitado no diagnóstico do CaB devido a baixa incidência de achados 

significantes, podendo ser utilizada em alguns casos para o diagnóstico de tumores 

uroteliais do trato superior. A tomografia computadorizada urológica (TC) é usada como 

uma alternativa à convencional UGE, esse exame é muito útil especialmente em 

tumores músculo-invasivos e na avaliação do trato superior (Babjuk et al., 2013). 

A TC e a ressonância nuclear magnética (RNM) são as principais armas de 

diagnóstico por imagem existentes. É possível avaliar a extensão da invasão local 

tumoral, envolvimento do trato superior, linfonodos ou doença à distância. São 

essenciais para o diagnóstico de metástases em pulmão, fígado, adrenal, ossos, e 

peritôneo. Para invasão local a RNM tem maior acurácia que a TC, porém ambas 

possuem uma capacidade limitada de detectar invasão microscópica da gordura 

perivesical e linfonodos com micromestástase de tamanho normal e minimamente 

aumentados (Witjes et al., 2014).  

A uro TC em fase excretora é o exame de imagem de maior acurácia para a 

detecção de tumores uroteliais do trato superior. Mais recentemente, a TC com 

emissão de pósitrons de fluordesoxiglicose (PET - CT) tem sido utilizada para melhorar 

o estadiamento do CaB por causa de sua alta sensibilidade para doença metastática, 

especialmente em linfonodos e ossos (Witjes et al., 2014). 

  

1.8.3 Cistoscopia 

 

O diagnóstico do CaB papilar depende de um exame cistoscópico detalhado e 

uma avaliação histológica do tecido ressecado (Witjes et al., 2014). É o método padrão 
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para diagnóstico inicial podendo ser feita isoladamente ou também associado à RTU, 

procedimento indispensável para uma primeira análise visual direta e histopatológica.  

 

1.8.4 Citologia urinária 

 

Estudo citológico da urina coletada por micção ou lavado vesical com alta 

sensibilidade para tumores de alto grau e baixa sensibilidade para os de baixo grau. A 

sensibilidade para Cis é de 28-100% (Babjuk et al., 2013). Dessa forma é uma 

ferramenta muito útil quando tumores de alto grau ou Cis está presente, com este 

exame positivo indica a possível presença de tumor urotelial no trato urinário e quando 

negativo não se pode excluir. Estudo examinador-dependente que em mãos 

experientes a especificidade excede 90% (Babjuk et al., 2013). 

Sua maior aplicabilidade clínica é para o acompanhamento dos pacientes com 

CaB submetidos a RTU, com fim de avaliar recidiva.    

 

1.8.5 Marcadores Urinários 

 

Devido a citologia oncótica ser um estudo examinador dependente, além de 

nem sempre disponível e ao caráter de certa forma invasivo da cistoscopia, 

recentemente têm surgido alguns estudos sobre marcadores moleculares urinários 

como é o caso do UroVysion ® (Fluorescent In Situ Hybridization – FISH). É indicado 

no acompanhamento dos pacientes como adjuvante à cistoscopia para predizer 

tumores não vizualidados, principalmente os não músculo-invasivos de baixo e 

intermediário risco, porém com uma especificidade menor que a citologia e não é 

recomendado para a primeira detecção (Babjuk et al., 2013). 
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1.9 Tratamento  

 

O tratamento do CaB depende da forma de apresentação da doença, 

sobretudo do tipo histológico, do estádio e do grau (Miyamoto et al., 2010). 

 

1.9.1 – RTU 

 

A ressecção transuretral é o padrão para o diagnóstico e tratamento do tumor 

não músculo invasivo de bexiga, com o objetivo principal de fornecer substrato para a 

correta avaliação histológica do tipo de tumor, grau e estágio (diagnóstico), além de 

ressecar todas as lesões possíveis (terapêutico). (Cauberg et al., 2009).  

O procedimento de RTU, conforme Guideline EAU 2013, consiste em:  

- Com o paciente anestesiado, realizar uma palpação bimanual. 

- Introdução do ressectoscópio, no homem guiado sob visão e avaliando toda a mucosa 

uretral. 

- Avaliação criteriosa de todo o tecido urotelial da bexiga 

- Realização de biópsias frias se suspeita de Cis (áreas aveludadas indistinguíveis de 

tecido inflamatório) ou biópsias randomizadas em pacientes com citologia urinária 

positiva e ausência de tumor de bexiga ou do trato urinário superior visível. 

- Realização de biópsia prostática da área pré-colicular em tumores de trígono, colo 

vesical, suspeita de invasão prostática, na presença de Cis e em tumores múltiplos. 

- A Ressecção do Tumor: Em tumores menores do que 1 cm a ressecção pode ser feita 

em bloco, o que inclui todo o tumor e parte da parede vesical subjacente. Para tumores 

maiores a ressecção deve ser feita separadamente, uma fração da parte exofítica do 
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tumor, outra do tecido subjacente incluindo a camada muscular e, por fim, dos bordos 

da área ressecada para avaliar a ressecção completa no tocante à extensão lateral do 

tumor. Cauterização deve ser evitada quando possível para evitar destruição tecidual. 

Essas frações devem ser enviadas ao patologista em compartimentos separados. 

- Em pacientes com doença palpável, anteriormente à RTU, deve-se repetir a palpação 

bimanual após a ressecção. 

Devido ao risco de tumor residual e substadiamento, demonstrou-se que uma 

segunda ressecção pode melhorar a sobrevida livre de recorrência (Babjuk et al., 

2013). Conceito já bem definido, desde estudos por Herr (1999), que demonstrou uma 

taxa de tumor residual em seu estudo de 76% e a mudança do tratamento após a 

ReRTU de 33%. 

Este procedimento é recomendado nas seguintes situações:  

- Após ressecção inicial incompleta. 

- Se não houve representatividade muscular, com exceção do tumor Ta de baixo grau e 

Cis primário de bexiga. 

- Todos os tumores T1 

- Tumores de alto grau 

Esta deve ser feita 2-6 semanas após a RTU inicial e deve incluir a área do tumor 

ressecada. 

 

1.9.2   Terapia Complementar 

 

Devido ao alto índice de recorrência dos tumores não invasivos o uso de 

imunoterapia intravesical adjuvante com BCG demonstrou, segundo recentes TCRs, 
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superioridade em relação à quimioterapia intravesical para prevenir a recorrência 

(Babjuk et al., 2013). 

 A forma de aplicação mais utilizada atualmente de imunoterapia e que 

demonstrou bons resultados é o esquema do Southwest Oncology Group (SWOG) que 

consiste em uma instilação de indução por seis semanas, depois a manutenção feita 

uma vez por semana por três semanas, sendo dadas 3, 6, 12, 18, 24, 30 e 36 meses 

após a terapia indução (Farah et al., 2014). 

Devido ao risco de toxicidade do BCG, sua indicação depende da estratificação 

de risco do tumor conforme tabela 4. As indicações são: 

 Pacientes de alto risco em que a cistectomia não foi indicada 

 Pacientes com risco intermediário. Neste grupo pode-se recomendar a 

quimioterapia intravesical apesar da menor resposta, pelo risco de toxicidade do 

BCG (Babjuk et al., 2013). 

 

Tabela 4 – Estratificação de grupo de risco  

Grupo de risco Definição 

Tumores de baixo risco Primário, solitário, Ta, BG, < 3cm, não Cis 

Risco intermediário Tumores entre as duas categorias 

Alto risco Qualquer item abaixo: 

  T1 

  Alto grau 

  Cis  

  Múltiplos, recorrentes ou grande (>3cm) 
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1.9.3  Novos Procedimentos 

 

Nos tumores não músculo invasivos, apesar da pronta terapêutica inicial, a taxa 

de progressão ocorre em 10-30% dos casos e a de recorrência é alta da ordem de 30-

70%, dependendo da característica da doença (Hong e Loughlin, 2008). Acredita-se 

que essa alta taxa se deva a tumores residuais ou negligenciados na ressecção inicial 

(Cauberg et al., 2009). O que evidencia uma necessidade de melhora na qualidade e 

da técnica desse procedimento padrão para o tumor de bexiga. 

Em 2010, Adiyat et al., num estudo retrospectivo de pacientes com CaB não 

músculo-invasivo, observaram que 70% tiveram ressecção incompleta, sendo que 

destes 30% tinham tumor residual macroscópico e 70% tumores não ressecados em 

outras áreas. Conforme o mesmo autor, esse alto índice de tumor residual pode estar 

associado à técnica cirúrgica inadequada e às limitações dos recursos utilizados. 

Dessa forma, em publicações recentes, várias modificações da técnica convencional de 

RTU têm sido propostas na tentativa de melhorar a qualidade do procedimento, como a 

RTU em apenas um bloco, a utilização de alça bipolar, do Holmium laser e do Tru-Cut 

(Chlosta et al., 2008; Zhu et al., 2008; Cauberg et al., 2009; Ukai et al., 2010).  

Além disso, mais recentemente, foi descrito o uso do diagnóstico fotodinâmico 

(PPD) ou citoscopia fluorescente que usa uma luz violeta após a instilação intravesical 

de ácido 5-aminolevulínico (ALA) ou ácido hexaminolevulínico (HAL), indicado nos 

pacientes com citologia oncótica positiva e achado negativos na cistoscopia com luz 

branca. Particularmente útil por aumentar a sensibilidade na detecção de Cis 

comparado com o procedimento convencional (Babjuk et al., 2013).  

Outro recurso ultimamente utilizado é uso da Narrow-Band Imaging (NBI)/ blue 

light sendo esta uma cistoscopia com luz de espectro azul e verde que é fortemente 

absorvível pela hemoglobina melhorando a visibilidade do tumor que é mais 

vascularizado que o epitélio normal (Herr, 2014), a vantagem sobre o PPD é que não 

necessitada da injeção de qualquer agente intravesical (Cauberg et al., 2009).   
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Ademais, Kim et al. (2012) compararam randomicamente RTU de bexiga com e 

sem uma segunda ressecção imediata da base da lesão com biópsia de congelação 

até confirmação da presença de muscular em 126 pacientes com câncer de bexiga. 

Eles demonstraram que nos pacientes onde a segunda ressecção foi realizada, houve 

100% de representatividade muscular no produto de ressecção versus 65,1% no outro 

grupo. Além disso, observaram maior sobrevida livre de recorrência a favor do grupo 

onde a segunda ressecção foi realizada (77% x 45,8%, p=0,025) num seguimento 

médio de 16,6 meses. Os autores concluem que a segunda ressecção imediata 

melhora a efetividade e acurácia do procedimento, além de reduzir a recorrência 

precoce do CaB. 

 

1.9.4  Tratamento dos tumores múculo-invasivos 

 

Segundo diretriz do National Comprehensive Center Network (NCCN) e vários 

outros consensos, o tratamento padrão para os pacientes com doença múculo-invasiva 

é a cistectomia radical, possibilitando melhor controle da doença e sobrevida aos 

pacientes. O status performance, a idade biológica e a existência de comorbidades são 

importantes fatores para a escolha do tratamento, uma vez que podem determinar 

complicações pós operatórias. O índice de comorbidade de Charlson ajustado pela 

idade é um fator prognóstico independente de mortalidade perioperatória, mortalidade 

geral e câncer específica. A cistectomia radical inclui também a linfanectomia que como 

padrão é feita de todos os linfonodos pélvicos e sua extensão é objeto de discussão, 

alguns autores advogam a extendida até a bifurcação da aorta e outros a 

superextendida até a artéria mesentérica inferior (Witjes et al., 2014). A cistectomia 

também está indicada para alguns casos de doença não músculo invasiva em que 

houve falha do BCG e em alguns casos selecionados de alto risco pode ser 

recomendado (Babjuk et al., 2013). 
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A quimioterapia neoadjuvante tem sido usada para o tratamento de 

micrometástase e com isso melhorando a sobrevida global. Sua aplicabilidade ainda é 

assunto controverso devido alguns achados conflitantes nos estudos. Segundo 

recentes meta-análises, mostrou-se um aumento de 5% na sobrevida global e 

conforme recente atualização do maior Trail sobre neoajuvância com média de 

acompanhamento de 8 anos a sobrevida de 10 anos aumentou de 30 para 36% com o 

uso de cisplatina, metotrexate e vinblastina (Witjes et al., 2014; Griffiths et al., 2011) 

A terapia de preservação vesical pode ser uma alternativa para pacientes que 

não apresentam condições clínicas para ser submetido à cistectomia radical, tumor T2 

limitado e com re-ressecção negativa. Esta terapia é multimodal combinando RTUB, 

quimioterapia e radioterapia ou outras formas de irradiação, é uma forma alternativa de 

tratamento que pode ser oferecida para pacientes bem selecionados, bem informados 

e com boa aderência ao tratamento, tendo grau de evidência B (Witjes et al., 2014). 

 

1.10 Biópsia de Congelação 

 

Esta técnica foi primeiramente desenvolvida pelo patologista Dr. Louis B. 

Wilson a pedido do cirurgião Dr. William Mayo, um dos fundadores da Mayo Clinic, para 

avaliar, se um tecido era câncer ou não, enquanto o paciente estivesse na mesa 

cirúrgica. Isso ocorreu na Mayo Clinic em Rochester (Nova Iorque – EUA) em 1905 

(Gal e Cagle, 2005). 

A partir disso a taxa de tumores inoperáveis caiu de 50% em 1900 para menos 

de 5% em 1920 graças a esta técnica. (Gal e Cagle, 2005). 

A biópsia de congelação é aquela em que o cirurgião, no intra-operatório, retira 

o material do exame e o entrega ao patologista na sala cirúrgica para o processamento 

e análise imediata. É chamado de congelação porque o material é congelado com a 

ajuda de um aparelho, o criostato, até temperaturas de -18 a -25oC e posteriormente 
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obtido fatias laminares de cerca de 5 micras de espessura, pouco mais espessa que a 

obtida no estudo em parafina. A partir disso, essas fatias de tecido congelado, aderidas 

a uma lâmina, são coradas com Hematoxilina-Eosina e examinadas com auxílio de 

microscópio óptico pelo patologista.  

Em grande parte das vezes o procedimento é realizado com o objetivo de 

analisar se a doença apresenta características benignas ou malignas, além de avaliar o 

comprometimento das margens da lesão, possibilitando o tratamento seguro em um 

único tempo cirúrgico (Scanlon, 1989). No presente estudo o objetivo deste 

procedimento é avaliar a presença da invasão tumoral, e principalmente avaliar a 

representatividade da camada muscular própria no material.  

 

1.11 Justificativa 

 

Grande parte dos estudos até o presente momento tem focado em analisar os 

achados patológicos que podem ter impacto no prognóstico da doença. Dois 

importantes estudos analisaram o uso da biópsia de congelação na RTU de bexiga. Um 

deles, com 32 pacientes, avaliou retrospectivamente a concordância da biópsia de 

congelação com o estudo patológico definitivo quanto à presença de invasão muscular, 

concluindo que não é possível predizer invasão muscular pela biópsia de congelação 

(Goyal et al., 2014). Outro, com 126 pacientes, avaliou se uma segunda resecção 

imediata com biópsia de congelação tinha impacto no prognóstico (Kim et al., 2012). 

Nenhum estudo, até o momento, avaliou a biópsia de congelação realizada na primeira 

RTU e sua importância na ReRTU com uma amostragem significativa.  

Ademais, neste país como em grande parte dos países da América Latina, não 

é disponível até o momento o uso de tecnologias mais sofisticadas como o PPD ou o 

NBI, tanto em instituições públicas quanto privadas, o que comprovadamente 

melhoraria a efetividade do procedimento de RTU. Portanto, a melhor maneira de 
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aperfeiçoar esse procedimento é aprimorando e acrescentando técnicas já utilizadas 

para outros fins, o que é um grande desafio, haja vista o alto índice de falha do controle 

local da doença e a quantidade de novas técnicas já tentadas com fim de melhorar os 

resultados. 

Dessa forma, a proposta é avaliar de forma pioneira a biópsia de congelação 

do leito da lesão na primeira RTUB dos pacientes com CaB, uma técnica exequível em 

qualquer instituição que trate essa doença, usando para isso uma amostragem 

relevante e uma abordagem prospectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

______________________________________________________________________ 
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Os objetivos deste estudo são: 

 

2.1  Primário 

 

Avaliar o papel da biópsia de congelação do leito do tumor vesical em 

pacientes submetidos à RTU de bexiga por carcinoma urotelial com os resultados 

obtidos na ReRTU. 

 

2.2  Secundário  

 

Analisar a aplicabilidade clínica da biópsia de congelação, realizada na primeira 

RTU, no manejo do CaB. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MÉTODOS 

 

______________________________________________________________________ 



    Métodos  27 

 

3.1  Pacientes 

 

Estudo prospectivo e randomizado envolvendo 150 pacientes com suspeita 

inicial de CaB. Todos os pacientes foram provenientes do Instituto do Câncer do 

Estado de São Paulo (ICESP), no período de setembro de 2011 a agosto de 2013. 

Os 150 pacientes eram virgens de tratamento e foram randomizados para 

serem submetidos à primeira RTU de bexiga com ou sem biópsia de congelação do 

leito tumoral no mesmo tempo cirúrgico pela equipe de Urologia do ICESP, seguindo as 

diretrizes da Associação Européia de Urologia (Babjuk et al., 2011). 

Dos pacientes inicialmente selecionados para este estudo e randomicamente 

divididos em 2 grupos a partir da indicação do procedimento cirúrgico, 131 se 

adequaram aos critérios e ficaram distribuídos dessa forma: 64 pacientes em que foi 

realizada a RTU vesical com biópsia de congelação do leito da lesão (grupo I);  67 

pacientes submetidos à RTU convencional sem biópsia de congelação do leito da lesão 

(grupo II), conforme o fluxograma representado na figura 3. O método de randomização 

foi realizado utilizando-se o software Minitab 16.0 (Anexo A). 
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Figura 3 – Fluxograma do desenho do estudo 
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4 Ressecção incompleta 
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14 Sem critério ReRTU 
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Os critérios de inclusão foram: Pacientes com suspeita de CaB a partir de 

exames de imagem (TC ou USG) e/ou endoscópico atendidos no ambulatório de 

Urologia do ICESP sem tratamento prévio (incluindo qualquer procedimento 

ambulatorial ou cirúrgico). 

Os critérios de exclusão foram: presença de tumor não urotelial no estudo 

anatomopatológico, ressecção incompleta da lesão na primeira RTU e tumor não 

músculo-invasivo sem critério para ressecção de reestadiamento (re-RTU) conforme 

Guideline EAU (Babjuk et al., 2011). 

Para avaliação da segurança dos procedimentos endoscópicos, o sistema de 

classificação de Clavien-Dindo foi utilizado a fim de estudarmos as complicações pós-

operatórias, conforme descrito na tabela 5 (Clavien et al., 2009). 
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Tabela 5 – Sistema de classificação de Clavien-Dindo para complicações operatórias 

Grau Definição 

I Qualquer desvio do curso pós-operatório normal, sem necessidade de 

tratamento farmacológico ou cirúrgico, ou intervenções radiológicas ou 

endoscópicas; os tratamentos permitidos são: anti-eméticos, anti-

piréticos, analgésicos, diuréticos, eletrólitos e fisioterapia; este grau 

também inclui infecção da ferida cirúrgica aberta no leito 

II Necessidade de tratamento farmacológico com drogas além das 

permitidas no grau I; transfusões sanguíneas e nutrição parenteral 

total também estão incluídas 

III Necessidade de intervenção cirúrgica, endoscópica ou radiológica 

IIIa Intervenção sem anestesia geral 

IIIb Intervenção com anestesia geral 

IV Complicações que ameaçam a vida (incluindo aquelas do SNC: 

hemorragia cerebral, AVC isquêmico, hemorragia subaracnoide, mas 

excluindo acidente isquêmico transitório), com necessidade de 

cuidados intensivos 

IVa Disfunção de um único órgão (incluindo diálise) 

IVb Disfunção de múltiplos órgãos 

V Óbito  

Clavien et al., 2009.  

 

3.2  Acompanhamento 

 

Todos os pacientes foram acompanhados ambulatorialmente no departamento 

de Urologia do ICESP conforme o seguinte protocolo: Nos casos de doença não 

músculo-invasiva, cistoscopia e citologia urinária trimestrais nos primeiros 24 meses e 

semestralmente do terceiro ao quinto ano do diagnóstico. Para os casos de doença 
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músculo-invasiva, exames de imagem trimestralmente nos primeiros dois anos, 

semestral do terceiro ao quinto ano e anual a partir disso, além dos exames 

laboratoriais feitos rotineiramente. Reintervenções terapêuticas foram feitas conforme a 

necessidade de cada caso. 

Neste acompanhamento ambulatorial individual, no grupo I foi avaliado o índice 

de concordância entre a biópsia de congelação e o resultado anatomopatológico do 

produto de ressecção. Além disso, foi avaliado nos dois grupos, por meio da Re-RTU, 

se houve diferença no controle local da doença e no correto estadiamento. 

 

3.3  Procedimentos endoscópicos 

 

Todos os pacientes foram submetidos a uma RTU completa, que foi dividida 

dessa forma: (1) ressecção superficial do tumor de bexiga, (2) ressecção profunda do 

tumor incluindo a área de maior invasão tumoral, além da ressecção dos bordos da 

lesão. Todos esses materiais foram enviados separadamente para exame 

anatomopatológico. Ambos os grupos foram submetidos à Re-RTU após 2 a 6 

semanas da primeira intervenção, conforme os critérios já existentes (Babjuk et al., 

2011), neste procedimento foi realizada uma nova ressecção da área ressecada 

anteriormente e de novas lesões caso existissem.  

A biópsia de congelação foi realizada no grupo I durante o mesmo ato cirúrgico 

e consistiu do produto da ressecção do leito da lesão com a própria alça de RTU, na 

possível área de maior invasão tumoral, e este material foi prontamente enviado para o 

exame intra-operatório. No grupo II os pacientes foram submetidos à RTU convencional 

e não foi feita biópsia de congelação. 
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3.4  Estudo Patológico 

 

O tecido tumoral proveniente da ressecção convencional foi imediatamente 

fixado em formalina 10% e encaminhado ao serviço de Patologia do ICESP para 

análise histopatológica, seguindo as técnicas rotineiras de hematoxilina e eosina com o 

objetivo de avaliar o tipo histológico e o estadiamento tumoral inicial. 

A biópsia de congelação foi coletada do leito da lesão com a alça de ressecção 

endoscópica e o tecido encaminhado a fresco para o patologista responsável pelos 

exames de rotina do dia no ICESP para análise imediata. O material foi então 

congelado no interior do criostato até uma temperatura que variou de -18 a -25 oC. 

Assim que completamente congelado, o bloco foi cortado num micrótomo em fatias 

laminares de 5 micras de espessura. A partir desse material, lâminas foram obtidas, 

coradas e examinadas com auxílio do microscópio óptico pelo patologista, com o intuito 

de verificar a presença de musculatura detrusora e seu comprometimento pelo tecido 

tumoral (presente ou ausente). Os cirurgiões aguardaram a avaliação e laudo do 

patologista quanto à representatividade de musculatura detrusora no tecido biopsiado. 

Nos casos onde a muscular encontrava-se ausente, uma ou mais biópsias adicionais 

foram realizadas até que tal musculatura fosse representada. 

Toda a amostra de tecido ressecado durante a RTU, incluindo o material 

envidado para biópsia de congelação, foi submetida ao estudo anatomopatológico que 

foi avaliado no retorno pós-cirúrgico. Em casos de resultados definitivo duvidosos, 

esses foram revisados por um único uropatologista, estes casos foram de dúvidas em 

relação à representatividade da muscular própria nos estudos de congelação e de sua 

invasão nos estudos anatomopatológicos, uma vez que a muscular da mucosa foi um 

fator de confusão, apesar de esta ter fascículos musculares mais finos, um arranjo 

descontinuado e uma rica rede capilar ao contrário da muscular própria que apresenta 

uma espessa camada como mostra a Figura 4. Essa diferenciação pode ser difícil 

dependendo da qualidade do material e da região da bexiga ressecada. Os possíveis 
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equívocos foram sanados após essa revisão e comunicação direta entre o patologista e 

o pesquisador.  
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Figura 4 – Muscular da mucosa x camada muscular própria (Fonte: Cortesia da Dra. 

Patrícia Perese do Núcleo de Anatomia Patologia do Hospital AC Camargo) 
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3.5  Ética 

 

Este estudo foi previamente aprovado pelo comitê de ética do ICESP, da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) sob número #8881, 

com fomento obtido da FAPESP, sob protocolo 2012/50142-3.  

Os pacientes que se encontraram dentro dos critérios de inclusão foram 

orientados acerca dos objetivos e desenho do estudo, além disso, assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido. (ANEXO 1) 

 

3.6  Estatística 

 

O cálculo da amostragem e a randomização foram feitos sorteando 200 

pacientes aleatoriamente em dois grupos de 100 cada (randomização 1:1), esse sorteio 

foi feito utilizando-se o software MINITAB 16.0, numerando-se os pacientes de 1 a 200 

e efetuando-se o sorteio dos números. Cada paciente correspondente ao seu 

respectivo número foi designado para o grupo I ou II de acordo com este sorteio. 

(ANEXO 2).  

Os resultados obtidos foram analisados utilizando-se as estatísticas médias e 

desvio padrão para descrever as variáveis quantitativas, frequências e proporções para 

descrever as variáveis categóricas. Para comparação entre os grupos utilizaram-se os 

testes t-Student ou Mann-Whitney para variáveis quantitativas paramétricas e não 

paramétricas respectivamente, ou teste qui-quadrado e exato de Fisher para variáveis 

categóricas, o programa utilizado foi o SPSS versão 17.0. Após tempo de seguimento 

adequado, serão coletadas informações de recidiva tumoral e sobrevida utilizando 

análise de Kaplan-Meier para avaliar esses dados.  
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Foi usado convencionalmente um valor de p inferior ou igual a 0,05 como 

estatisticamente significante para os cálculos. Os dados foram alocados em Tabelas e 

Gráficos para melhor análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 

 

______________________________________________________________________ 
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Dos 150 pacientes iniciais, quatro foram excluídos devido à ressecção 

incompleta, 14 por não terem critério para ReRTU e 1 devido à ausência de tumor 

urotelial no estudo anatomopatológico. Dessa forma, ficaram elegíveis para o estudo 

131 pacientes, em que 64 compuseram o grupo I (congelação) e 67 o grupo II 

(controle). Fluxograma ilustrado na Figura 3. 

A média de idade (desvio padrão) dos pacientes foi 67,9 anos (11,0) e 68,7 

anos (13,3), nos grupos I e II respectivamente, com p=0,692. Houve predomínio global 

do sexo masculino com 70,2%%, sendo no grupo I com 70,3% e no segundo grupo 

com 70,1%, com p=0,984. O número médio (desvio padrão) de lesões, na primeira 

RTU, no grupo I e II foram, respectivamente, 2,2 (1,9) e 3,0 (2,8), com p=0,101, e a 

média de tamanho das lesões tumorais (desvio padrão) foi 3,4 cm (1,6) e 3,1 cm (1,8), 

grupo I e II, respectivamente, com p=0,187. Não houve diferença entre os grupos em 

relação a essas variáveis, conforme ilustrado na tabela 6.  

 

Tabela 6 - Dados demográficos/ Características dos pacientes 

 
Grupo I 

 (n = 64) 

Grupo II  

(n = 67) 
p 

Média de Idade (DP) 67,9 (11,0) 68,7 (13,3) 0,692* 

Sexo (%) 

Masculino  

Feminino 

 

70,3 

29,7 

 

70,1 

29,9 

0,984** 

Média do Número de Lesões (DP) 2,2 (1,9) 3,0 (2,8) 0,101*** 

Média de Tamanho das Lesões em cm (DP) 3,4 (1,6) 3,08 (1,8) 0,187*** 

( )=desvio padrão,* teste t-Student; ,** teste qui-quadrado, *** teste Mann-Whitney 

 

 

Em relação aos dados patológicos da primeira ressecção, houve diferença 

entre os grupos quanto ao estadiamento no geral, com p=0,002. Notou-se que a 
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diferença se deu principalmente devido a uma proporção significativamente maior de 

doença músculo-invasiva no grupo I em relação ao grupo II (23,4% x 3,0%). Já em 

relação ao grau, houve um predomínio geral de tumores de alto grau com 75,6%, 

sendo 78,1% no grupo I e 73,1% no segundo grupo sem diferença estatística 

encontrada. Esses achados estão demonstrados na tabela 7.  

 

Tabela 7 – Dados patológicos da primeira RTU 

 Grupo I Grupo II Total p 

Estadiamento     0,002* 

pTa 30(46,9%) 37(55,2%) 67 (51,1%) 0,472 

 pT1 19(29,7%) 27(40,3%) 46 (35,1%) 0,376 

 pT2 15(23,4%) 2(3,0%) 17 (13,0%) <0,001* 

 Cis  0(0,0%) 1(1,5%) 1 (0,8%) 0,317 

Alto Grau 78,1% 73,8%  0,570* 

* teste qui-quadrado 

 

Cento e quatro pacientes (79%), do total dos 127, tiveram muscular própria 

representada no resultado anatomopatológico da primeira RTU, no grupo I todos 

confirmaram a representatividade muscular no espécime evidenciado anteriormente na 

biópsia de congelação. Já no grupo II, a representatividade foi somente de 59,7%, 

mesmo considerando os casos em que a muscular foi representada apenas focalmente 

ou escassamente, esta diferença foi estatisticamente significativa, demonstrado na 

Tabela 8. Quando consideramos o estadiamento tumoral do grupo II separadamente, 

encontramos a muscular própria representada em 40,5% dos pTa, 81,5% dos pT1 e em 

todos os casos de Cis e pT2 (Tabela 9). Importante salientar que o material que foi 

submetido ao exame intra-operatório de congelação foi posteriormente fixado em 
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formalina e emblocado em parafina, sem nenhuma perda significativa da qualidade do 

exame anatomo-patológico. 

 

Tabela 8 – Representatividade da muscular própria na primeira RTU 

            Muscular Própria 

  Não Sim 

Grupo I 0 (0%) 64 (100%) 

 II 27 (40,3%) 40 (59,7%) 

Total  27 (20,6%) 104 (79,4%) 

p <0,001  Teste Exato de Fisher 

 

 

Tabela 9 – Estadiamento x representatividade muscular no grupo II 
 

Estadiamento Muscular Própria  

 Não Sim Total 

pTa 22 (59,5%) 15 (40,5%) 37 

pT1 5 (18,5%) 22 (81,5%) 27 

pT2 0 2 (100%) 2 

Cis 0 1 (100%) 1 

Total 27 (40,3%) 40 (59,7%) 67 (100%) 

 

Dos 64 pacientes do grupo I, em 21 (32,8%) foi preciso realizar mais que uma 

biópsia de congelação devido à ausência de muscular. Destes, 16 (76,2%) pacientes 

necessitaram de apenas uma biópsia adicional e cinco (23,8%) de mais duas biópsias. 
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Nos 43 pacientes restantes (67,2%), não houve a necessidade da realização de nova 

biópsia para se identificar a presença da musculatura própria da bexiga. 

Observamos diferença estatística entre os grupos para o momento do 

diagnóstico do tumor invasivo. Dos 17 pacientes diagnosticados para doença músculo-

invasiva na primeira RTU, 15 eram do grupo I e dois do grupo II. Todos os casos de 

doença pT2 do primeiro grupo foram diagnosticados na primeira RTU. Houve quatro 

casos de sub-estadiamento na primeira RTU em relação à re-RTU no grupo II, em que 

ocorreu um aumento de estadiamento de pT1 para pT2. Assim, ao final dos 

procedimentos, 16% dos casos apresentaram-se com doença músculo-invasiva, 

totalizando 21 dos 131 pacientes iniciais. A distribuição desses pacientes está 

demonstrada na tabela 10. 

 

Tabela 10 – Momento do diagnóstico de doença  pT2 por grupo de estudo 

 T2 1ªRTU (%) ReRTU(%) 

Grupo I 15 (100) 0 (0) 

 II 2   (33,3) 4(66,7) 

Total  17 (80) 4 (20) 

p 0,003               Teste Exato de Fisher 

 

Considerando o tratamento dos pacientes do grupo I com doença pT2, sete foram 

submetidos à cistectomia radical, cinco à quimioterapia seguida de radioterapia e três à 

radioterapia exclusiva. Para o grupo II, três foram submetidos à cistectomia, um à 

quimioterapia seguida de radioterapia e dois à radioterapia exclusiva.  

Um paciente do grupo II com doença pT1 de alto grau na primeira ressecção 

apresentou, durante o estadiamento, exame de imagem demostrando doença 
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linfonodal ilíaca e lesões pulmonares secundárias decorrentes do tumor vesical. Ele foi 

então encaminhado para o serviço de Oncologia da instituição com diagnóstico de 

doença metastática. Desse modo, a quimioterapia foi iniciada e a re-RTU não foi 

realizada, ficando seu acompanhamento sob responsabilidade da Oncologia Clínica. 

Dessa forma, se excluirmos esse paciente no cálculo dos que tiveram doença pT2, a 

porcentagem de doença músculo-invasiva seria de 16,2%, sendo 23,4% no grupo I e 

9,1% no grupo II. 

Excetuando-se os pacientes com doença pT2 diagnosticados na primeira RTU e o não 

submetido à nova RTU, pontuamos diferenças quando avaliamos o aspecto 

endoscópico das lesões na re-RTU. O grupo I apresentou menor número de lesões 

planas e maior incidência de ausência de tumor, quando comparado ao grupo II 

(Tabela 11). Ademais, quando avaliamos o resultado anatomopatológico desses 

pacientes, verificamos uma diferença entre os grupos em relação aos estadios 

patológicos, analisado separadamente encontramos uma proporção significativamente 

maior de pacientes no grupo I sem doença residual (pT0) em relação ao grupo II 

(89,8% x 65,6%)(Tabela 12 e 13).  

 

Tabela 11 - Aspecto macroscópico e distribuição das lesões na re-RTU nos dois 
grupos estudados, excluída a doença músculo-invasiva (pT2) 
diagnosticada na primeira RTU. 

 

  Tipos de lesões na ReRTU 

Plana Papilífera Plana + Papilífera Ausência Total 

Grupo  I 4 (8,2%) 11(22,4) 1(2%) 33(67,3%) 49 

  II 16(25%) 21(32,8) 4(6,3) 23(35,9%) 64 

p  0,020*   0,001* 113 

* Teste Qui-quadrado 
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Tabela 12 - Estadiamento por grupo estudado na re-RTU, excluída a doença músculo-
invasiva (pT2) diagnosticada na primeira RTU. 

 

 Estadiamento (%) 

pTa pT1 pT2 Cis pT0 Total 

Grupo   I 2(4,1) 3(6,1) 0(0) 0(0) 44(89,8) 49 

  II 8(12,5) 5(7,8) 4(6,3) 5(7,8) 42(65,6) 64 

Total 10 8 4 5 86 113 

p Teste Qui-quadrado   0,020 

 

 

 

Tabela 13 – Presença ou não de doença por grupo na re-RTU, excluída a doença 
músculo-invasiva (pT2) diagnosticada na primeira RTU.  
 

 Estadiamento  

 Cis, Ta,T1 ouT2 (%) T0(%) 

Grupo   I 5 (10,2) 44(89,8) 

  II 22 (34,4) 42 (65,6) 

Total  27 (23,9) 86 (76,1) 

p 0,002 Teste  Qui-quadrado 

Tx: Ta,T1 e T2 

 

Considerando o tempo cirúrgico, no primeiro grupo a média (DP) foi de 50 

minutos (24,6) comparado com 42 minutos (23,4) no segundo grupo, sendo 

evidenciado uma diferença significativa, p=0,037 (Figura 3).  
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Figura 5  - Tempo de procedimento (RTU) por Grupo. 

 

Com o intuito de analisar a segurança dos procedimentos endoscópicos, 

avaliamos as taxas e os tipos de complicações através da classificação de Clavien-

Dindo (Clavien et al., 2009). No primeiro grupo houve 8 (12,5%) perfurações de bexiga, 

sendo 7 tratadas não cirurgicamente com sondagem vesical de demora por um período 

maior que o convencional (grau I) e uma através de procedimento cirúrgico 

endoscópico com evacuação de coágulos (grau IIIa). Um (1,6%) paciente necessitou 

de transfusão sanguínea (grau II) com 2 unidades de concentrado de hemácias e um 

(1,6%) apresentou uma complicação clínica cardiológica (bloqueio atrioventricular total 

– BAVT) na indução anestésica, revertido farmacologicamente (grau II). No segundo 

grupo houve 6 (9%) casos de perfuração de bexiga, sendo 5 tratados com sondagem 

vesical mais prolongada (grau I) e um com nova intervenção endoscópica devido a 

sangramento e obstrução da sonda por coágulos (grau IIIa). Quando os dois grupos 
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foram comparados, não se observou diferenças estatísticas no número nem tampouco 

nos tipos de complicações entre eles (Tabelas 14, 15 e 16). 

 

Tabela 14 - Incidência de complicações pós-operatórias por grupo estudado 

  Complicação (%) 

  Não Sim 

Grupo  I 54 (84,4%) 10 (15,6%) 

 II 61 (91%) 6 (9%) 

Total  115 (87,8%) 16 (12,2%) 

p  0,244 

*teste Exato de Fisher 

 

Tabela 15– Tipos de complicações pós-operatórias por grupo estudado 

  Complicações (%) 

  Não Perfuração Transfusão BAVT 

Grupo  I 54 (84,4%) 8 (12,5%) 1 (1,6%) 1 (1,6%) 

 II 61 (91%) 6 (9%) 0 0 

Total  115 (87,8%) 14 (10,7%) 1 (0,8%) 1 (0,8%) 

p  0,450    

*teste Qui-quadrado 
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Tabela 16– Tipos de complicações pós-operatórias pela classificação de Clavien-Dindo 
por grupo estudado 

  Complicações (%) 

  Não Grau I Grau II Grau III 

Grupo  I 54 (84,4%) 7 (11%) 2 (3%) 1 (1,6%) 

 II 61 (91%) 5 (7,5%) 1 (1,5%) 0 

Total  115 (87,8%) 12 (9,2%) 3 (2,2%) 1 (0,8%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

______________________________________________________________________ 
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A ressecção endoscópica da bexiga tem importante papel no manejo do CaB, 

sendo definida como procedimento padrão para o tratamento do tumor com 

implicações cruciais no diagnóstico, estadiamento e terapêutica inicial da doença. 

Contudo, mesmo com todos os avanços obtidos, esse procedimento endoscópico ainda 

cursa com taxas consideráveis de subestadiamento do tumor e, consequentemente, 

estratégias terapêuticas inadequadas.  

Chang et al. (2001), em estudo retrospectivo de 169 pacientes submetidos à 

cistectomia radical com CUB, demonstraram uma taxa de subestadiamento de 46%. 

Cheng et al. (2000), em estudo similar ao anterior com 105 pacientes submetidos à 

cistectomia radical, a taxa de subestadiamento foi de 52% na RTU quando comparado 

ao resultado anatomopatológico da cistectomia. Isso evidencia que a RTU como 

método puro é inadequada para o correto estadiamento do CaB, não sendo 

completamente confiável para determinar tratamento, haja vista que quando foi 

avaliado apenas os pacientes com doença não músculo-invasivas na RTUB a taxa de 

subestadiamento foi de 40% e 68,6%, respectivamente nos estudos supracitados.  

Portanto, o nosso principal objetivo foi o de estudar a importância da biópsia de 

congelação como método complementar à RTU vesical e sua aplicabilidade prática, no 

que diz respeito à segurança desse procedimento e seu papel em definir o melhor 

estadiamento, dirigindo tratamentos corretos e melhores desfechos de sobrevida. 

Em relação aos dados demográficos da população estudada, não observamos 

diferenças entre os grupos estudados quanto à faixa etária, sexo ou características 

tumorais ao diagnóstico, demonstrando uma homogeneidade amostral. Além de uma 

distribuição equivalente dos pacientes entre os grupos, sendo 64 no grupo I e 67 no 

grupo II. 

Referente ao estadiamento da primeira ressecção, identificamos, no total, 

86,2% de doença não músculo invasiva (pTa e pT1) e 13,0% de pT2, somando as duas 

ressecções a porcentagem de doença músculo invasiva foi de 16,2%. Esse resultado é 

análogo ao de Borden et al. (2005), que descreveu os tumores vesicais apresentando-
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se inicialmente como pTa e pT1 em 70 a 80% e invasivos da musculatura própria em 

10 a 20% das vezes, ratificando a concordância dos nossos achados com os da 

literatura. 

Nos achados patológicos da primeira RTU, observamos um número 

significativamente maior de doença pT2 no grupo I (23,4% x 3%, I e II respectivamente) 

e de doença pT1 no grupo II (40,3% x 29,7%, II e I respectivamente). Em uma revisão 

de 214 casos submetidos à cistectomia radical realizada por Dutta et al. (2001) na 

Universidade de Vanderbilt (Tennesse), 78 (36%) desses foram indicados sem doença 

músculo-invasiva por falta de resposta à terapia intravesical, doença de alto grau 

multifocal, suspeita radiológica de tumor invasivo ou sintomas severos. Houve 40% de 

subestadiamento sendo que 94% dos subestadiados tinham doença pT1 na RTU 

inicial, concluindo que uma proporção considerável de pacientes diagnosticados com 

doença até a lâmina própria na verdade apresentava doença músculo-invasiva oculta 

quando utilizadas as formas tradicionais de diagnóstico e manejo inicial. 

Correlacionando esse dado com nosso estudo, em que encontramos um número 

significativamente maior de doença pT1 no grupo II, isso está altamente associado a 

um subestadiamento na primeira ressecção nos pacientes que não foram submetidos à 

biópsia de congelação. Robustecendo esse achado, evidenciamos também uma 

proporção menor de doença PT2 no mesmo grupo, demonstrando que doenças 

músculo-invasiva podem ter passado despercebidas nesse grupo. 

Outro dado que reforça esse argumento é que todos os casos de doença 

músculo-invasiva do grupo I foram diagnosticados na primeira ressecção totalizando 15 

pacientes, já no grupo II em apenas 2 (33,3%) o diagnóstico foi feito na ressecção 

inicial e em 4 (66,6%) na segunda ressecção, sendo que destes últimos 4 todos tinham 

diagnóstico de T1 na primeira ressecção, e por consequência provavelmente foram 

subestadiados. Ademais, o total (somando as duas ressecções) de doença músculo 

invasiva foi mais que duas vezes maior no grupo I que no segundo grupo (23,4% x 

9,1%, I e II respectivamente), demonstrando que mesmo após a segunda ressecção 

alguns casos de doença pT2 podem ter sido subdiagnosticadas no grupo II. Isso 
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demonstra a importância da biópsia de congelação como método fundamental para o 

estadiamento correto já no primeiro procedimento endoscópico. 

Ressaltando-se também que em um paciente do grupo II com doença pT1 na 

primeira ressecção apresentou, durante o estadiamento, exames de imagem 

demostrando doença secundária linfonodal e pulmonar decorrentes do tumor vesical. 

Dessa forma, esse paciente possivelmente já apresentava doença músculo-invasiva na 

ocasião da RTU que não foi evidenciada após exame anatomo-patológico do produto 

de ressecção, exemplificando mais um fato que este procedimento isoladamente pode 

apresentar falhas quanto a diagnóstico preciso. 

O estadiamento correto é o mais importante fator prognóstico, além de ser o 

determinante na tomada de decisões terapêuticas e de controle do CaB (Goyal et al., 

2014). A alta porcentagem de sub-estadiamento de tumores uroteliais observada na 

primeira RTU está relacionada à precária amostragem do espécime, cursando com 

altas taxas de ausência de representatividade da muscular própria e, 

consequentemente, estadiamento tumoral incorreto. Novamente nos remetendo ao 

estudo anterior, Dutta et al. (2001), verificaram que a ausência da muscular própria no 

estudo anatomopatológico foi um fator de risco independente para o sub-estadiamento 

tumoral. Daqueles 78 pacientes com tumor não músculo-invasivo submetidos à 

cistectomia, 64% foram subestadiados quando esta não foi representada contra 30% 

quando houve representatividade muscular. 

Dessa forma, como o exato estadiamento é crucial para a proposta de 

tratamento, a literatura vem estabelecendo como essencial para isso a inclusão da 

muscular própria no material do exame anatomopatológico (Brausi et al., 2002). Nosso 

estudo mostrou que 100% dos pacientes do grupo I tiveram a muscular própria 

representada no primeiro procedimento. Para o grupo II, isso ocorreu em apenas 

59,7% dos casos, com índices de representatividade crescentes, conforme o estádio do 

tumor, incluindo 40,5% dos pTa, 81,5% dos pT1, todos dos pT2 e Cis. 

Indubitavelmente, esses achados influenciaram no sub-estadiamento evidenciado no 

segundo grupo, principalmente nos pacientes com doença pT1, que não tiveram a 



    Discussão  51 

 

muscular representada em todos os casos, e é nesse subgrupo de pacientes que a 

chance de doença músculo invasiva oculta é considerável (Dutta et al., 2001).  

Concordando com nossos achados, Kim et al. em seu estudo mostrou uma 

taxa de 65,1% de representatividade muscular no grupo não submetido à segunda 

ressecção imediata, também com índices de representatividade crescentes, sendo 

46,9% dos pTa, 72,2% dos pT1 e 100% dos pT2. 

Além do mais, no grupo II, em 27 dos 67 pacientes o estudo anatomopatológico 

da primeira ressecção não demonstrou representatividade muscular. Segundo Herr et 

al. (1999) e Dutta et al. (2001), a taxa de ausência de muscular representada no 

espécime da RTU inicial em pacientes submetidos ao procedimento convencional, 

como no nosso grupo II, varia de 36% a 51%. Este dado está em total consonância 

com nosso achado de 40,3%, fortalecendo a veracidade dos dados obtidos com nosso 

estudo. 

Outro ponto importante para discussão é que no grupo I, dos 64 pacientes, em 

21 (32,8%) foram necessárias biópsias adicionais para conseguir a representatividade 

muscular na congelação, destes em 16 (76,2%) foi preciso apenas uma biópsia 

adicional e em 5 (23,8%) necessitaram de mais duas. Isto significa que o cirurgião, 

após realizar o procedimento de RTU convencional, realizou a biópsia do leito da lesão 

onde ele julgou ser invasiva, tendo a certeza que naquele material a muscular própria 

estava presente, porém em um terço das vezes isso não ocorreu. Destarte, a 

macroscopia per si não é suficiente para de se definir corretamente a inclusão da 

muscular no material de ressecção. Conforme Kim et al. (2012) em seu estudo de 

segunda ressecção imediata e análise por estudo de congelação, encontraram que em 

17,5% dos 63 pacientes não se identificou muscular sendo necessário ressecção 

adicional, esse número foi um pouco menor do que o encontrado em nosso estudo, 

todavia corrobora nossa conclusão. 

Uma ressecção transuretral de bexiga dentro dos padrões ideais é 

imprescindível para a obtenção do verdadeiro estadiamento tumoral e, por conseguinte, 
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promover o tratamento adequado (Goyal et al., 2014). Mesmo com o advento e 

utilização de novas tecnologias e considerando esses princípios técnicos, os índices de 

recorrência e sub-estadiamento do tumor, dependendo das suas características de 

apresentação, ainda são consideráveis. A recidiva neoplásica ocorre em até 70% dos 

casos o que pode corresponder à presença de doença residual ou tumores 

negligenciados (Hong e Loughlin, 2008). Na Re-RTU, as taxas de lesões residuais 

podem variar de 20% a 78% em pacientes com doença não músculo-invasiva (Herr, 

1999). Em nosso estudo, a taxa global de tumor residual foi de 23,9%, consistente com 

os da literatura supracitados.  

Quando separamos os grupos, observamos que no I, além de evidenciarmos 

nenhum paciente com diagnóstico de doença músculo-invasiva na segunda ressecção, 

ainda demonstrou maiores taxas de ausência macroscópica da lesão (67,3% x 35,9%, 

p = 0,001), que foi corroborada pelo estudo anatomopatológico quando comparamos 

ausência de lesão patológica na ReRTU (89,8% x 65,6%, p = 0,002), grupo I e II, 

respectivamente. Salientando que a taxa de tumor residual no grupo I foi de 10,2%, 

abaixo do descrito por Herr et al. (1999) e no grupo II de 34,4%, dentro dos limites 

citados por este autor (20-78%). Houve uma redução de 24,2% de tumor residual, 

dessa forma esses achados evidenciam uma melhora no controle local da doença 

quando a biópsia de congelação foi utilizada como método complementar à RTU. 

Em um grande estudo multicêntrico, prospectivo e randomizado com 551 

pacientes realizado por Grossman et al. (2012), comparando o acompanhamento dos 

pacientes com CUB não músculo-invasivo com o uso de cistoscopia fluorescente sob 

administração intravesical prévia de ácido hexaminolevulínico versus cistoscopia 

convencional, demonstrou uma melhora no índice de recorrência de 68,2% para 62% e 

um aumento no tempo de recorrência de 9,4 meses para 16,4 meses. Essa melhora de 

cerca de 6% de recorrência precoce foi avaliado ao longo do acompanhamento dos 

pacientes, diferentemente do nosso estudo que avaliou a taxa de tumor residual da 

ReRTU, todavia evidencia uma pequena melhora, comparado com a redução de tumor 

residual em nosso estudo, mesmo com uso de tecnologias mais avançadas. 
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Em outro estudo realizado por Herr et al (2014), prospectivo e randomizado 

com 254 pacientes com doença não músculo invasivas submetidos a ReRTU com NBI 

(127) versus cistoscopia convencional (127), em dois anos de acompanhamento o 

índice de recorrência foi de 22% no grupo NBI comparado com 33% no da cistoscopia 

convencional, uma melhora de 11% na recorrência e no tempo de sobrevida livre de 

recorrência de 19 para 22 meses no grupo que realizou a ReRTU com cistoscopia de 

luz azul/verde.  

Uma grande vantagem da biópsia de congelação, demonstrado no nosso 

estudo, é o diagnóstico mais precoce da doença músculo-invasiva, com prováveis 

benefícios substanciais sobre a sobrevida, uma vez que o atraso entre o diagnóstico e 

o tratamento cirúrgico tem associação direta com piores resultados. Conforme Gore et 

al. (2009), em estudo com 441 pacientes com doença pT2 que foram submetidos à 

cistectomia radical, mostrou que se esse tempo for maior que 12 semanas há um 

aumento considerável do risco de mortalidade câncer específica e de mortalidade 

geral, e atualmente com tendência de que esse período seja ainda menor. Dessa 

forma, o prognóstico da doença também está totalmente relacionado com a presteza 

do tratamento. 

Em relação ao tempo do procedimento cirúrgico, o grupo I foi em média 8 

minutos mais prolongado que no grupo II, uma diferença com relevância estatística. 

Essa pequena diferença encontrada foi de certa forma inusitada, já que o procedimento 

de congelação é um pouco demorado devido ao transporte do material, disponibilidade 

de funcionários, confecção e leitura da lâmina, entre outros obstáculos, dessa forma 

esperava-se uma diferença um pouco maior. Todavia como estas cirurgias eram 

agendadas com antecedência e foram feitas nos primeiros horários cirúrgicos, não só o 

patologista, mas também os funcionários do centro cirúrgico já estavam preparados 

para receber o material e processá-lo rapidamente. Além do mais, a biópsia de 

congelação foi realizada da base da lesão supostamente considerada com maior 

chance de ser invasiva, sendo esta a primeira a ser ressecada e o material 

prontamente enviado para estudo. Enquanto aguardava-se o resultado do exame, o 
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cirurgião realizava a ressecção de outras possíveis lesões e efetuava a hemostasia das 

áreas ressecadas, dessa forma otimizando o procedimento. Embora este achado tenha 

caracterizado diferença estatística, não representou nenhum significado clínico, nem 

tampouco maiores taxas de complicações relacionadas ao maior tempo de cirurgia, 

haja vista que o tempo médio foi de 50 min x 42 min, grupo I e II, respectivamente. 

Considerando os índices de complicações cirúrgicas, não foram observadas diferenças 

significativas entre os grupos (15,6% x 9%; grupo I e II, respectivamente), tanto para o 

número quanto para o tipo de evento. Apesar do maior número de complicações 

ressaltadas no grupo I, a grande maioria foi classificada como grau I (70%) sem 

demonstrar qualquer relevância na morbidade ou na recuperação pós-operatória dos 

pacientes. 

 

5.1  Limitações do estudo 

 

Mesmo sendo realizado dentro de uma instituição de referência nacional e de 

grande experiência com o tratamento de pacientes oncológicos, deparamo-nos com 

limitações e estas devem ser consideradas.  

Primeiro, o período entre a primeira RTU e a re-RTU foi programado em regime 

ambulatorial. Contudo, devido às dificuldades logísticas estruturais e também à falta de 

adesão do paciente ao seguimento pós-operatório, o período entre o primeiro e o 

segundo procedimento, que idealmente deveria variar entre 4 e 6 semanas, foi mais 

prolongado e sofreu variações entre 4 e 16 semanas.  

Segundo, possíveis vieses técnicos podem ter ocorrido uma vez que os 

procedimentos cirúrgicos foram realizados pelos urologistas do Instituto do Câncer do 

Estado de São Paulo que estavam realizando as cirurgias eletivas do dia, apesar de 

todos estarem cientes da sistematização do procedimento de ressecção convencional e 

terem experiência em cirurgia uro-oncológicas.  
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Terceiro, a biópsia de congelação foi realizada pelo patologista que estava 

fazendo os exames de rotina do dia da cirurgia. Entretanto, na tentativa de 

minimizarmos esse viés, submetemos todo material proveniente das biópsias de 

congelação e dos estudos anatomo-patológicos duvidosos à uma revisão por apenas 

um uro-patologista. 

Por fim, o seguimento dos pacientes não fez parte dos objetivos deste estudo 

e, portanto, não foi avaliado o resultado do acompanhamento no prognóstico dos 

pacientes portadores de CaB, o que será motivo para um outro estudo.  

 

5.2  Considerações finais 

 

Este estudo introduz uma nova abordagem no manejo do CUB com a utilização 

de uma técnica já tradicionalmente usada desde 1905 em associação ao procedimento 

padrão para diagnóstico, tratamento e estadiamento inicial do CUB. Dessa forma, 

utilizando procedimentos convencionais, comuns, seguros, além de ser facilmente 

exequível e amplamente acessível. 

Há vários estudos até o momento avaliando o uso de novas técnicas para 

melhorar a efetividade da RTU, porém todos avaliando os dados do acompanhamento 

a médio e longo prazo dos pacientes. O diferencial do estudo foi a avaliação do 

resultado na ReRTU, ou seja, precocemente, e os desfechos relevantes encontrados.  

Notamos com esta técnica um impacto positivo nos principais objetivos de 

RTU, ou seja: o diagnóstico mais preciso; melhora da recorrência precoce e índice de 

tumor residual; efetividade no correto estadiamento. 

Com essa otimização do diagnóstico, evita-se a exposição do doente a outro 

procedimento cirúrgico diagnóstico em casos em que o tratamento não necessita de 

uma segunda ressecção, contribuindo não só para o bem estar psico-social do 
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paciente, mas também para a redução dos gastos do sistema de saúde com essa 

doença tão onerosa. 

Mesmo com algumas limitações, acreditamos que esta seja uma técnica muito 

valorosa, principalmente pela relevância dos achados obtidos com esse estudo e pela 

praticidade da sua implementação, não necessitando de instrumentos ou treinamentos 

adicionais, com um pequeno aumento no tempo de cirurgia, sem implicação clinica 

significante.  

Evidentemente que há a necessidade de mais estudos pertinentes para 

determinar o real papel da biópsia de congelação na RTU, validando ou não nossos 

achados. Ainda, para se avaliar o real impacto desse procedimento no prognóstico da 

doença, é necessário o prosseguimento desta pesquisa com o acompanhamento a 

longo prazo dos pacientes, avaliando dentre outras variáveis a sobrevida câncer 

especifica e sobrevida global. 
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A biópsia de congelação tem importante papel como método complementar à 

RTU inicial, sendo altamente efetiva na identificação do correto estadiamento tumoral, 

na redução do tumor residual e do sub-estadiamento da doença, observados na 

ReRTU. 

A biópsia de congelação não aumenta a morbidade operatória. Além disso, 

permite o planejamento precoce do tratamento definitivo, podendo melhorar o 

prognóstico do carcinoma urotelial de bexiga. 
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 ANEXO 1 – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

INSTITUTO DO CANCER DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Octávio Frias de Oliveira 

Secretaria de Estado da Saúde 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 

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 

.............................................................................................................................. 
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NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) 

.................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... 

APTO: ............................. 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: 

...................................................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD 

(............).................................................................................. 

________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “ VALOR DA BIÓPSIA DE 

CONGELAÇÃO NA RESSECÇÃO TRANSURETRAL DE BEXIGA”. 

 

     PESQUISADOR : Dr. Marcos Francisco Dall’Oglio 

              CARGO/FUNÇÃO: Médico, chefe do setor uro-oncologia  

              INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº Nº 84860 

            UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de cirurgia, Clínica urológica 

   PESQUISADORES COLABORADORES: João Alexandre Queiroz Juveniz  

CRM:122384 

 

       AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO x  RISCO MÉDIO □ 
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 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

       DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 anos 



    Anexos  63 

 FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

O objetivo desse estudo é analisar se a biópsia de congelação do leito da lesão 

de bexiga possui valor no estadiamento e no controle da doença, comparado 

com pacientes que não são submetidos à essa análise.   

O procedimento cirúrgico a que a ser submetido já é padronizado no tratamento 

do câncer de bexiga e, apenas utilizaremos informações de como foi a sua 

cirurgia e o resultado do estudo patológico. Será feita uma análise por biópsia de 

congelação do material retirado em um grupo de pacientes randomicamente 

selecionados.  

 Não será necessário fazer nenhum procedimento adicional, portanto esta 

pesquisa não lhe traz nenhum desconforto e nenhum risco. 

Não há nenhum benefício direto, somente no final do estudo poderemos concluir 

a presença de algum benefício para os pacientes.  

Como não há procedimentos adicionais a serem feitos, não existem 

procedimentos alternativos. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) 

pesquisador(es) ou médicos do serviço de urologia em qualquer etapa do 

estudo. 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. O participante poderá a qualquer momento retirar seu 

consentimento e deixar de participar da pesquisa que está sendo desenvolvida, 

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. Assim como terá o direito 
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de ser mantido atualizado sobre os resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores. 

O estudo não exigirá qualquer despesa pessoal em qualquer fase do estudo. 

Também não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Se 

existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 

pesquisa. 

É garantido o compromisso dos pesquisadores utilizarem os dados somente 

para esta pesquisa. 

 

Acredito estarem suficientemente claras as informações que li ou que foram para 

mim lidas, descrevendo o estudo: “VALOR DA BIÓPSIA DE CONGELAÇÃO NA 

RESSECÇÃO TRANSURETRAL DE BEXIGA”. Eu discuti com o Prof. Dr. 

Marcos Francisco Dall‟Oglio sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e 

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 a participar deste estudo e 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que possa ter 

adquirido no atendimento nesta Instituição.  

 

 

 

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

Assinatura do paciente/representante 

legal 

                                           

Data_____/___/______ 
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

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

Assinatura do responsável pelo estudo Data____/____/_______ 
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ANEXO 2 – Tabela randômica para 200 pacientes divididos em 2 grupos.  

Grupo 1 

 

Grupo 2 

2 1 

3 5 

4 6 

8 7 

11 9 

12 10 

13 15 

14 18 

16 20 

17 23 

19 24 

21 25 

22 27 

26 28 

31 29 

37 30 

39 32 

41 33 

44 34 

45 35 

47 36 

48 38 

49 40 

50 42 

54 43 

56 46 

59 51 

63 52 

64 53 
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67 55 

69 57 

71 58 

73 60 

74 61 

77 62 

79 65 

80 66 

82 68 

84 70 

85 72 

90 75 

98 76 

99 78 

101 81 

102 83 

104 86 

106 87 

107 88 

108 89 

110 91 

111 92 

112 93 

113 94 

114 95 

117 96 

118 97 

119 100 

124 103 

125 105 

126 109 

127 115 

128 116 
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130 120 

132 121 

133 122 

136 123 

139 129 

141 131 

142 134 

143 135 

147 137 

148 138 

149 140 

150 144 

151 145 

153 146 

154 152 

155 158 

156 159 

157 160 

162 161 

163 168 

164 169 

165 172 

166 173 

167 174 

170 175 

171 177 

176 181 

178 183 

179 184 

180 186 

182 187 

185 189 

188 190 
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191 192 

193 194 

195 198 

196 199 

197 200 



    Anexos  70 

ANEXO 3 – Termo de Aprovação da CAPPesq 
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THE IMPACT OF FROZEN BIOPSY OF BLADDER TUMOR BED 

DURING TRANSURETHRAL RESECTION: A RANDOMIZED 

PROSPECTIVE TRIAL 

Background: Despite recent improvements of bladder cancer (BC) treatment, 

recurrence and progression are high, possibly by residual or overlooked tumors at the 

transurethral resection (TUR), even after restaging TUR (ReTUR). Objective: In order 

to improve the effectiveness of TUR and possibly avoiding reTUR, we sought to 

evaluate the impact of frozen section (FS) biopsy of tumor bed during the initial TUR 

(iTUR). Design, Setting, and Participants: We prospectively randomized 150 

consecutive patients assigned to TUR of BC between september 2011 and august 2013 

at an institutional center, 131 eligible patient were included. Intervention: 

Randomization for FS biopsy during iTUR until muscle was obtained or standard TUR 

(FS Group, n = 64; CG - Control group, n=67). ReTUR was performed 4-6 weeks later. 

Outcome Measurements and Statistical Analysis: Primary outcome was based on 

pathologic findings on ReTUR. Randomization: MINITAB 16.0; discrete variables: 

Fisher's exact and Chi-squared test; continuous: T-Student and Mann-Whitney. Results 

and Limitation: Both groups were comparable regarding age, gender, size and number 

of lesions. The majority had high grade tumor, Muscle-invasive disease was higher in 

the FS at iTUR (23% x 3%, p<0.001). All patients in FS had muscle layer represented at 

the iTUR, while 60% in the CG (p <0.001). Ninety percent in the FS had no residual 

tumor compared to 65% of the CG at ReTUR (p=0.002). All 15 pT2 disease in the FS 

were diagnosed at iTUR, while 2 of 6 (33%) in the CG. The surgery duration was longer 

in the FS (mean time = 50 min vs. 42 min; p=0.037), no complications differences were 

found. Some surgeons and pathologists participated. Conclusion: FS at iTUR increase 

the detection of muscle-invasive disease and reduce the residual tumor at ReTUR, with 

similar complication. However, further validation studies are needed to safely substitute 

ReTUR in high risk disease 

Patient Summary: 

We evaluated the results at the restaging transurethral resection (ReTUR) for bladder 

tumor bed frozen section done at the initial endoscopic treatment (transurethral 

resection - TUR) compare with the standard procedure in an institutional center with 131 

eligible patients. This technique is a biopsy done after the standard TUR. We found that 

improves the effectiveness of the method, provides better staging and disease control 

with similar complications 

Take Home Message 

Tumor bed Frozen section at the initial transurethral resection (TUR) for bladder 

urothelial tumor treatment improves the effectiveness of the procedure and disease 
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control with similar complications compare with the standard TUR when analyzed on the 

restaging TUR. 

INTRODUCTION 

Transurethral resection (TUR) is the current standard of treatment of nonmuscle-
invasive bladder cancer (NMIBC) followed or not by intravesical therapy and the 
mainstay approach in the diagnosis of all bladder tumors (1, 2)1,2. A correct procedure 
provide important information that is critical for therapy and influences the prognosis 
(3)3. 
The muscularis propria (MP) in the specimen is indispensable for adequate staging, 
since its commitment dramatically change the treatment. However, it‟s missing of initial 
TUR specimen from 36% to 51% and in a recent prospectively study of 126 patients, 
MP was included in 65,1 % in the arm with conventional TUR(4)4. A restaging TUR 
(ReTUR) of the bladder is recommended after initial incomplete TUR or if there was no 
muscle in the specimen after initial resection (5)5. 
This ReTUR may identify additional prognostic information, residual tumors, improve 
staging resulting from incomplete resection and thus guide better the patient 
treatment(6)6. Nevertheless, a second procedure may imply more morbidity, costs to the 
patients and to the health system and, furthermore, delay for definitive treatment.  
Thus, to improve the effectiveness of TUR the European Association of Urology 
recommend for small tumors (< 1cm) to do the resection in bloc and for larger tumors to 
do separately in fractions including the exophytic tumor, the underlying bladder wall with 
the detrusor muscle and the edges of the resection area(5)5. Recently, in published 
reports, techniques modifications have been proposed to improve the quality of TUR, 
such as transurethral resection in one piece(7)7, bipolar resection, laser treatment, new 
images technologies including photodynamic diagnosis (fluorescence cystoscopy), 
narrow-band imaging (blue light) and optical coherence tomography(8)8. 
Many studies have focused on the specimen factors that impact accurate staging. Two 
studies analyzed frozen section (FS) at TUR, one of them evaluated the concordance 
with the pathological specimen (this with 32 patients) (9), another the impact on the 
prognostic (total of 126 patients)(4)4. No study has analyzed the impact of FS done in 
the initial TUR and analysed on the ReTUR with a significant number of patients.  
Therefore, in this study we evaluated at a single academic center whether the frozen 

section for pathologic evaluation during the initial TUR is useful for improving the 

effectiveness of the procedure by increasing muscular layer sample in the specimen, 

avoiding incomplete resections and if exist improvement of the disease control when 

analyzed at the ReTUR. 

It was analyzed, comparing the groups, the MP presence in final pathologic study, the 

finds at the ReTUR and complications.  
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PATIENTS AND METHODS 

Patients analysis 

Between September 2011 and august 2013, we prospectively analyzed 150 

consecutive patients that underwent TUR for bladder tumor at a single institution which 

were randomized into two groups, TUR procedure was performed according to EAU 

guideline 2011(10)(10). The inclusion criteria were: localized bladder tumor and no 

previous treatment for this disease. The exclusion criteria were: incomplete resection, 

no urothelial tumor and no criteria for ReTUR, term used for the procedure done after 

complete and correct TUR(11)11. 

 

Operative procedure and technique 

In group 1 (intervention group), 64 patients underwent FS biopsy of the tumor bed 

during the procedure where the surgeon judged there was more chance for the tumor 

be invasive, after the standard resection procedure. This was done until MP was 

included in the FS. In the group 2, this was the control group and no additional 

procedures were performed after the standard TUR, 67 patients were included in this 

group. Both groups were evaluated with a ReTUR performed 2-6 weeks after initial 

TUR; if there weren‟t visible tumors, the scared area was resected.  

The FS specimen was analyzed regarding to MP presence, the procedure was repeated 

until MP was included. The FS analysis was made by experimented pathologists at this 

Institution and the doubts cases either FS or final pathology were reviewed by a single 

uropathologist. The surgical procedures were done by expert‟s surgeons at the uro-

oncology department. 

This study was previously approved by the institution ethics committee and all patients 

signed the informed consent term. 

Outcome and statistical analysis  

The sampling were calculated raffling 200 patients randomly using the software 

MINITAB 16.0. Discrete variables were comparable by Fisher's exact and Chi-squared 

test, continuous variables were comparable by T-Student and Mann-Whitney. A p value 

<0.05 was considered statistically significant. All statistical analysis were performed 

using SPSS program v 17.0. 
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RESULTS 

Of the 150 patients, four were excluded because of incomplete resection, fourteen didn‟t 

have criteria for reTUR according to EAU guideline10 and 1 with the pathologic 

specimen confirmed no urothelial tumor. Thus, 131 patients were included in the study, 

being 64 at FS group and 67 at control group. 

The mean of age, gender, tumor size and number of lesions were similar between the 

groups (Table 1). At initial TUR, tumor was high grade in most patients in both groups. 

pT2 disease was more frequent in group 1 (23.4 % vs 3%), p=0.001 (Table 1).  

 

At the study group twenty-one (32,8%) patients needed more than one FS resection to 

include MP, of these 25% needed two biopsies and 7,8% three biopsies. All specimens 

of the FS were analyzed in final pathological as well (no specimen‟s loss). 

As a result, all patients in group 1 had MP represented in the pathological specimen, 

compared with 59.7% of the patients in group 2, p<0,001 (Table 2). Classified for pT 

stage, 40,5% MP was represented in pTa, 81,5% in pT1, 100% in Cis and pT2 of the 

patients in control group (Table 2). 

When analyzed the tumor presence in the ReTUR (excluding the patients with pT2 

disease at the initial TUR), in the group 1, 90% of the patients didn‟t find tumor 

compared with 65% of the patients in the group 2, p =0,002 (Table 3). 

Twenty one patients had pT2 disease when analyzed the initial TUR and the ReTUR, 

15 of them in the group 1 with all (100%) diagnoses done in the initial TUR, however 6 

of them in the group 2 with only 2 patients (33%) diagnosed in the initial TUR (Table 4).   

Of the 15 patients in the group 1 with pT2, seven underwent radical cistectomy and the 

others 8 bladder preservation therapy (five chemotherapy followed by radiotherapy and 

three only radiotherapy); in the group 2, of the 6 patients with pT2 disease, three were 

treated with cistectomy and 3 with preservation therapy (one chemotherapy followed by 

radiotherapy and 2 only radiotherapy).   

According to Clavien Dindo classification of complications (12)12, in the group 1, eight 

(12,5%) bladder perforations occurred: seven were treated with prolonged urinary 

catheterization time (Grade I) and another needed an endoscopic procedure to 

evacuate clots (Grade IIIa); One (1,6%) needed blood transfusion (Grade II) and 1 

(1,6%) had a clinical complication (atrioventricular block) in the immediate postoperative 

with pharmacological reversal (Grade II). In the second group six bladder perforations 

occurred: five treated with prolonged catheterization time (Grade I) and one needed 
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endoscopic procedure because of the bleeding (Grade IIIa). There weren‟t differences 

regarding complications. (Table 5). 

The surgery duration was longer in the frozen group with mean (standard deviation) of 

50 min (24,6), compare with mean (standard deviation) of 42min (23,4) in no frozen 

group, p=0,037 (Table 5) (Graphic 1). 

DISCUSSION  

Both groups were similar comparing the demographics data and cystoscopy findings. At 

pathological findings, in both groups predominated high grade disease, and we noted 

that in the biopsy group a significant higher number of pT2 tumors at first TUR, 23,4% x 

3% and lower pT1 disease, 29,7% x 40,3%; biopsy and control group respectively. 

According to Dutta et al. (13)13, of the clinically understaged cases in his study, 94% 

involved stage T1 tumors; consequently, in the present study there was a clearly 

understaging in the control group, which can be seen when we consider that most pT2 

disease was diagnosed on ReTUR.  On the contrary, all pT2 tumors of the biopsy group 

were diagnosed at inital TUR, compared to only 33,3% patients of the control group. 

Moreover, the total number pT2 in the biopsy group was more than twice the number in 

the control group (23,4% x 9,0%), which shows the understaging even after the  

ReTUR.(Table 4). 

The percent of positive histological findings at the ReTUR has been reported as low as 

15% to up to 75%  and early recurrence rate is even up to 45% and it‟s believed that 

these recurrences are residual or overlooked tumors at the initial TUR, which strongly 

emphasizes the importance of the quality of the procedure4,6,8. We noted in the present 

study a significant higher number of tumors in control group patients at ReTUR 34,4% x 

10,2%, control and biopsy group, respectively, proving the effectiveness and the benefit 

of the frozen section on the early recurrence. 

The high percentages of understaging urothelial tumors on TUR specimens are likely 

related to sampling in most cases (9)9. The absent of muscularis propria in the 

specimen is a independent significant risk factor for clinical under staging, with 64% 

when the MP was absent versus 30% when present (13)13. So, for a correct 

pathological staging, it‟s essential to include muscle in the TUR specimen (14)14. In the 

present study all patients in the biopsy group had MP included on pathological 

specimen at the initial TUR compared with only 60% in the control group, including 

40,5% of pTa and 81,5% of pT1, which can influence the understaging shown at the 

initial TUR.(Table 2). 

As a result, performing the TUR with frozen section impact positively on early 

recurrence and residual tumor, reduce the understanging and the time of a definitive 

diagnosis, consequently probably improve the patient prognostic. Moreover, avoiding 
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the ReTUR in a great number of patients, reducing the costs to the patients and to the 

health system. 

At the biopsy group, we found 15,6% of complications, most of them Grade I (70%), 

with no impact on surgical morbidity and post operative recovery. There weren‟t 

differences compared with the control group. The operative time was longer in the 

frozen group, with mean (standard deviation) of 50 min (24,6), compare with mean 

(standard deviation) of 42min (23,4) in no frozen group, p=0,037, but clinically 

insignificant this difference of 8 min, there weren‟t complications because of surgeries 

duration. 

Although this study was done in a reference oncologic institution for bladder tumor 

treatment and the surgeries were schedule at a specific day of the week, it had some 

limitations that should be considered. First, the procedures were done by some 

urologists, but all of them experts on urologic oncology surgeries. Second, the 

specimens were analyzed by the pathologist that was doing the routine exams in the 

day of the surgery although all of doubts results were reviewed by a single 

uropathologist. Moreover, we didn‟t analyzed the follow-up of the patients to evaluate 

the impact in the prognostic, which will be done latter and additional studies is 

necessary to confirm our preliminary results. 

 

CONCLUSION 

The results support the prove of principal that frozen section biopsy of bladder tumor 

bed plays a important role as a TUR complementary procedure, improving the 

effectiveness of staging and the disease control analyzed on the ReTUR. Furthermore, 

although FS biopsy takes longer than standard TUR, it‟s a feasible procedure with no 

added complications, enabling early planning of definitive treatment and may possibly 

even affect prognosis of the urothelial bladder cancer. 
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Figure 1: Patient flow diagram. A scheme of the patient recruitment process. TUR 

(Transurethral resection). ReTUR (restaging TUR). 
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Table 1 - Table 1 Patient characteristics/ Stage at initial TUR  x group.  

 Biopsy Control  p 

Age (mean, SD) 67.9 (11.0) 68.7 (13.3)  0.692* 

Male (%) 70.3%♂ 70.1%♂  0.984** 

Tumor Size 

(mean,SD) 

3.41 (1.6) 3.08 (1.88)  0.187*** 

Tumor Number 

(mean, SD) 

2.2 (1,9) 3.0 (2.8)  0.101*** 

T Stage   Total  0.002** 

pTa 30(46.9%) 37(55.2%) 67 (51.1%)  0.472** 

pT1 19(29.7%) 27(40.3%) 46 (35.1%)  0.376** 

pT2 15(23.4%) 2(3%) 17 (13%)  <0.001** 

Cis 0 (0%) 1 (1.5%) 1 (0,8%)  0.317** 

High grade 78.1% 73.8%  0.570** 

*T-Student test; ** Chi-square test; ***Mann-Whitney test; SD: Standard Deviation 
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Table 2 - Muscle represented/T Stage in Control Group  x Group 

           Muscle represented - Initial TUR(%)  

  No Yes 

Group  Biopsy  0 (0%) 64 (100%) 

 Control  27 (40.3%) 40 (59.7%) 

 Stage - pTa: 22 (59.5%) - pTa: 15(40.5%) 

  - pT1: 5 (18.5%) - pT1: 22(81.5%) 

  - pT2: 0 - pT2: 2 (100%) 

  - Cis: 0 - Cis: 1 (100%) 

Total   27 (20.6%) 104 (79.4%) 

p  <0.001  Fisher „s Exact test  

Table 3 - Stage in ReTUR x Group   

 Cis ou Tx (%) T0(%) 

Group   1 - Biopsy  
5 (10.2) 44(89.8) 

  2 - Control 
22 (34.4) 42 (65.6) 

Total  
27 (23.9) 86 (76.1) 

p 0.002 Chi-square test 

 

Table 4 - T2 Diagnosis x Group 

 T2 1ªTUR (%) ReTUR(%) Total (%) 

Group Biopsy 15 (100) 0 (0) 15/64 (23.4) 

 Control 2   (33.3) 4(66.7) 6/67 (9.0) 

Total  17 (80) 4 (20)  

p 0.003               Fisher „s Exact test  
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Table 5 - Complications and duration x Group.  

Group  Biopsy  Control  p 

Surgery duration  50 min(24.6)  42 min (23.4)  0.037* 

Complication - No  54 (84.4%)  61 (91.0%)  0.244** 

                         Yes  10 (15.6%)  6 (9.0%)   

Types of complication   0.450*** 

Perforation 8(12.5) 6(9.0)  

Transfusion 1(1.6) 0(0)  

Clinical 1(1.6) 0(0)  

*: Mann-Whitney test; ** Fisher‟s Exact  test, *** Chi-square test 
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SUPPLEMENTARY MATERIAL 

 

 

Figure 2 – Surgery duration x Group 

 

Table 6 – Clavien complications x group.  

  Complications (%) 

  No Grade I Grade II Grade III 

Group  Biopsy 54(84.4) 7(11) 2(3) 1(1.6) 

 Control 61(91)  5(7,5) 0(0) 1(1.5) 

Total  115(87.8) 12(9.2) 3(1.5) 1(1.5) 

*: Mann-Whitney test; ** Fisher‟s Exact  test  
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AUA Annual Meeting 2013 – San Diego 

IMPACT OF FROZEN BIOPSY OF BLADDER TUMOR BED DURING 
TRANSURETHRAL RESECTION ON RESIDUAL TUMOR AND UPSTAGING AT 
reTUR 

JOÃO ALEXANDRE QUEIROZ JUVENIZ; ADRIANO JOÃO NESRALLAH; 
ALEXANDRE CRIPPA SANT‟ANNA; CARLOS HIROKATSU WATANABE SILVA; 
CLAUDIO BOVOLENTA MURTA; DAHER CEZAR CHADE; FLAVIO GUILERME 
MOREIRA ARÊAS; JULIANA NAVES RAVANINI; MAURICIO DENER CORDEIRO; 
MARCOS FRANCISCO DALL‟OGLIO; MIGUEL SROUGI 

Abstract: 1881 
Introduction and Objectives 
Transurethral resection of bladder tumor (TURBT) is the standard procedure for 
diagnosis and treatment of bladder cancer (BC). However, recurrence and progression 
rates are still high, possibly related to residual tumors neglected in the initial resection. 
Our objective was to analyze whether the frozen section for pathologic evaluation during 
the TURBT is useful in improving the effectiveness of the procedure by increasing 
muscular layer sample in the material and avoiding incomplete resections 
 
Methods 
We prospectively selected 70 consecutive patients assigned to TURBT which were 
randomized to undergo either frozen section biopsy of the tumor bed during the 
procedure or standard resection procedure (control group: no frozen section). Both 
groups were evaluated with a reTURBT. Pathology reports were reviewed by 
uropathologist. Inclusion criteria: first TURBT without any previous treatment for bladder 
tumor. Exclusion criteria: incomplete resection, recurrent bladder cancer. Sixty-four 
patients met the criteria for randomization. (Group 1, n = 28; Group 2, n=36) 
 
Results 
Both groups were comparable regarding age, gender, stage, grade and number of 
lesions. All patients in group 1 (frozen section) had muscle layer represented, while only 
58,3% of patients in the control group (p <0.01). At reTURBT, there was no statistical 
difference between the groups regarding residual tumor rate (81% without tumor in 
group 1 versus 73.5% in Group 2, p = 0.054) and pathologic stage (p = 0.075) (Table 1). 
While all 5 patients in the frozen section group with T2 disease were diagnosed at 1st 
TURBT, 33.3% (1) of patients with T2 stage in the control group was diagnosed at 
reTURBT only (Table 2), although not statistically significant probably due to small 
sample size 
 
Conclusions 
Our results supports the prove of principal that frozen section biopsy of bladder tumor 
bed may increase the diagnosis of T2 disease at first TURBT, which may lead to 
reduced number of patients who undergo reTURBT and delay until appropriate radical 
treatment for muscle-invasive BC 
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Date & Time: May 7, 2013 03:30 PM 
Session Title: Bladder Cancer: Metastatic Disease + Staging 
Sources of Funding: none 
 
 

Table 1 - Stage in ReTURBT x Group 

  Cis ou Tx (n,%) T0 (n, %) 

Groups Frozen Biopsy 4 (19) 17 (81) 

 Control 9 (26.5) 25 (73.5) 

Total  13 (23.6) 42 (76.4) 

p 0.529 Chi-square test  

 

Table 2 - T2 at first TURBT x Group 

 T2 1st TURBT (n, %) ReTURBT (n, %) 

Groups Frozen Biopsy 5 (100) 0 (0) 

 Control 2 (66.7) 1(33.3) 

Total  7 (87.5) 1 (12.5) 

p 0.375 Chi-square test  
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          XI CONGRESSO SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA ONCOLÓGICA 
   SIMPÓSIO DO NUCLEO MULTIDISCIPLINAR DE APOIO A CIRURGIA ONCOLOGICA 

Titulo do trabalho: VALOR DA BIÓPSIA DE CONGELAÇÃO NA RESSECÇÃO 

TRANSURETRAL DE BEXIGA. 

Autores: Juveniz J.A.Q*.; Sant‟Anna A.C.; Dall‟Oglio M.F.; Nesrallah A.J.; Chade D.C.  

Instituição: INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO (ICESP) – SÃO PAULO 

(SP)       e-mail: joaojuveniz@yahoo.com.br 

Introdução: A ressecção transuretral de bexiga (RTUb) é o procedimento padrão para o 

diagnóstico e tratamento do tumor de bexiga, com o objetivo não só de fornecer substrato para a 

correta avaliação histológica do tipo de tumor, grau e estágio (diagnóstico); mas também, de 

ressecar todas as lesões possíveis (terapêutico), quando este se apresenta de forma superficial1. 

A presença de muscular própria no espécime é essencial para conduzir o tratamento, embora 

esta esteja presente apenas em cerca de 36-51% dos casos. Na sua ausência torna obrigatório 

um novo procedimento, vindo com isso a morbidade e os gastos de uma nova cirurgia2. Dessa 

forma várias técnicas têm sido propostas com o intuito de melhor a acurácia da RTUb. Objetivo: 

Avaliar se a biópsia de congelação tem impacto no correto estadiamento inicial e controle local da 

doença dos pacientes com câncer de bexiga comparado com pacientes que não são submetidos 

a este procedimento intraoperatório. Materiais e Métodos: Estudo prospectivo e randomizado 

dos pacientes com tumor de bexiga virgens de tratamento que foram submetidos à RTUb no 

período de 09/2011 a 08/2013 em uma única instituição (ICESP). No grupo 1, foi realizada 

biópsia de congelação do leito da lesão após a RTUb, onde o cirurgião julgasse esta ser invasiva 

e aguardou análise do patologista quanto a presença de muscular própria, se caso esta não 

estivesse representada, era feita nova biópsia até sua representatividade. O grupo 2 são os 

controles não sendo submetidos à biópsia de congelação. Foram incluídos apenas os pacientes 

que tiveram critério e foram submetidos à re-RTUb. Resultados: Total de 129 pacientes foram 

randomizados, sendo 64 no grupo 1 e 65 no grupo 2. Comparando os grupos, não houve 

diferença em relação ao sexo, idade, quantidade e tamanho do tumor. No estudo anatomo-

patológico da RTUb houve representatividade muscular em 100% x 58,5%, grupo 1 e 2, 

respectivamente, com p<0,001. Na re-RTUb o índice de tumor residual foi 10,4% x 35,2%, grupo 

1 e 2, respectivamente, com p = 0,005. No grupo 1, 15 pacientes foram diagnosticados como pT2 

com 100% do diagnóstico na primeira RTUb; no grupo 2, 6 pacientes tiveram diagnóstico de pT2 

com apenas 33,3% na primeira RTUb, sendo p=0,003. Não houve diferença em relação à 

complicações (transfusão e perfuração vesical). Conclusão: A biópsia de congelação é eficaz no 

correto estadiamento e controle local do câncer de bexiga, além de melhorar a acurácia do 

diagnóstico de doença pT2, podendo reduzir o tempo para tratamento definitivo. 

Referência bibliográficas:  

1 - Cauberg E.C.C.; Rosette J.J.M.C.H. and Reijke T.M. How to improve the effectiveness of 

transurethral resection in nonmuscle invasive bladder cancer?. Current Opinion in Urology 2009, 

19:504–510 

2 – Kim W.; Song C.; Park S.; Kim J;  Park J.; Kim S.C.; Cho Y. M.; Hong B.; Ahn H. Value of 

immediate second resection of the tumor bed to improve the effectiveness of transurethral 

resection of bladder tumor. Journal of Endourology. Agosto, 2012, 26:1059-1064 
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29th Annual Congress  of the European Association of Urology – Suécia (2014)  

 

Background: Despite improvements of bladder cancer (BC) treatment, recurrence and 

progression are high, possibly by residual or overlooked tumors at the transurethral 

resection (TUR). Objective: In order to improve the effectiveness, we sought to 

evaluate the impact of frozen section (FS) biopsy of tumor bed during the first TUR. 

Design, Setting, and Participants: We prospectively randomized 150 consecutive 

patients assigned to TUR of BC between september 2011 and august 2013 at an 

institutional center, 19 patients were excluded. Exclusion criteria: incomplete resection, 

no criteria for second TUR and previous BC treatment. Intervention: Randomization for 

FS biopsy during TUR until muscle was obtained or standard TUR (FS Group, n = 64; 

CG - Control group, n=67). Second TUR 4-6 weeks later were performed. Outcome 

Measurements and Statistical Analysis: Randomization using the software MINITAB 

16.0. Discrete variables using Fisher's exact and Chi-squared test, continuous using T-

Student and Mann-Whitney. Results and Limitation: Both groups were comparable 

regarding age, gender, size and number of lesions. The majority had high grade tumor, 

pT2 disease was higher in the FS at first TUR (23% x 3%, p<0,001). All patients in FS 

had muscle layer represented in the pathology at the first TUR, while 60% in the CG (p 

<0.001). Ninety percent in the FS had no residual tumor compared to 65% of the CG at 

second TUR (p=0,002). All 15 pT2 disease in the FS were diagnosed at first TUR, only 

33% in the CG. The surgery duration was longer in the FS (mean time = 50 min vs. 42 

min; p=0,037), no differences regarding complications. Conclusion: FS during the first 

TUR increase the detection of muscle-invasive disease and reduce the residual tumor 

at reTUR, with similar complication. 
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Abstract: MP65-10  
Introduction and Objectives  
Despite recent improvements of bladder cancer treatment, recurrence and progression 
rates are still high, possibly related to residual or overlooked tumors at the first 
transurethral resection (TURBT), which strongly emphasizes the importance of this 
method. In order to improve the effectiveness, we sought to evaluate the impact of 
frozen section during TURBT, aiming on increasing muscular layer sample in the 
specimen, which may minimize incomplete resections and understaging  
 
Methods  
We prospectively included 150 consecutive patients assigned to TURBT which were 
randomized to undergo either frozen biopsy of the tumor bed until muscle was obtained 
or standard resection procedure. Nineteen patients were excluded after randomization, 
leaving 131 for analysis. All patients repeated TURBT 4-6 weeks later. Frozen sections 
and final pathology reports were performed by an uropathologist. Exclusion criteria: 
incomplete resection at first TURBT, no criteria for repeat TURBT according to AUA 
Guideline and previous bladder cancer treatment (Biopsy Group, n = 64; Control Group, 
n=67)  
 
Results  
Both groups were comparable regarding age, gender, size and number of lesions. All 
patients in the biopsy group had muscle layer represented in the final pathology at 
TURBT, while only 59% of patients in the control group (p <0.001) and muscle-invasive 
disease was higher in this first group (23% x 3%, p=0,001). Ninety percent of patients in 
the biopsy group had no residual tumor compared to 65% of the control group at repeat 
TURBT (p=0,003). While all 15 patients in the biopsy group with T2 disease were 
diagnosed at first TURBT, only 2 of 6 patients (33%) in the control group were 
diagnosed initially. There were no significant differences between groups regarding 
complications and surgery duration  
 
Conclusions  
Our results support the prove of principal that standard TURBT with frozen biopsy of 
bladder tumor bed increase the disease control and T2 tumors diagnosis, which may 
lead to reduced number of patients in need a second TUR and avoid pT2 disease 
diagnosis delay  
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Stage in Repeat TURBT x Group 

Stage  Cis or Tx (%) T0 (%) 

Group Biopsy 5 (10) 45 (90) 

 Control 20 (35) 36 (65) 

p 0.003 Chi-square test  

Cis: Carcinoma in situ; Tx: pTa,pT1 and pT2 

 

pT2 diagnose at first x Group 

pT2  First TURBT ( %) Repeat TURBT (%) 

Group Biopsy 15 (100) 0 (0) 

 Control 2 (33) 4(67) 

p 0,003 Fisher test  
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