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RESUMO 

Hasegawa E. Análise dos fatores prognósticos patológicos de pacientes submetidos 

à cistectomia radical e linfadenectomia por neoplasia urotelial de bexiga. [tese], São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo 2012. 

 

Objetivo: Identificar os principais fatores prognósticos patológicos do carcinoma urotelial tratado 

com cistectomia radical e linfadenectomia pélvica, analisar o impacto desses na sobrevida livre de 

doença (RFS), câncer específico (CSS), geral (OS) e propor um conjunto de fatores que possa 

prever a evolução. Métodos: Realizamos levantamento dos casos de cistectomia radical e 

linfadenectomia no período de 2006 a 2009 no Hospital das Clinicas da FMUSP. Correlacionamos 

fatores prognósticos patológicos estádio (pT), grau tumoral, presença de metástase linfática (pN), 

invasão linfovascular (LVI), perineural (PNI) e presença de CIS com RFS, CSS e OS. Consideramos 

significante quando p > 0,05. Resultados: Avaliamos 128 casos que obedeceram aos critérios 

sendo 20 (15,6%) femininos e 108 (84,4%) masculinos, idades variando de 41 a 84 anos e média de 

67 anos. Constatamos associação de recidiva com estádio >pT2 (p=0,032) e pN+ (p=0,003). Os 

fatores estádio >pT2 (p=0,001), pN+ (p=0,034) LVI+ (p=0,038), e PNI+ (p=0,024) tiveram associação 

com óbito pela doença e a morte geral com estádio >pT2 (p=0,001), pN+ (p=0,038) e PNI+ (p=0,01). 

A análise multivariada demonstrou que apenas estádio >pT2 e pN+ são os fatores prognósticos 

independentes na RFS, CSS e OS. Conclusão: A análise dos fatores patológicos após 

cistectomia radical e linfadenectomia demonstrou que estádio >pT2 e  pN+ são os fatores 

prognósticos mais importantes no CaB.  

 

Neoplasias da bexiga urinaria /tratamento, cistectomia, urotelial, evolução, resultado de tratamento 
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ABSTRACT  

Hasegawa E. Evaluation of pathologic prognostic factors in patients who underwent 

radical cystectomy plus lymphadenectomy due bladder urothelial neoplasia. [Thesis] 

São Paulo: Medicine college, São Paulo University, 2012. 

 

Objective: To identify the most important pathologic prognostic factors for urothelial bladder 

cancer treated by cystectomy and pelvic lymphadenectomy, analyze the impact of these on 

recurrence and mortality and suggest a group of factors that can predict the outcome after surgery. 

Method: We review all radical cystectomy and lymphadenectomy cases at the Clinical Hospital of 

São Paulo Medical School from 2006 to 2009. We correlate the following pathologic prognostic 

factors tumor stage (pT), tumor grade, lymphonodal metastasis (pN), lymphovascular invasion (LVI), 

perineural invasion (PNI), presence of CIS with RFS, CSS and OS. We considered a significant 

association p<0.05. Results: We selected 128 cases for this study. There were 20 (15.6%) 

females and 108 (84.4%) males, ages ranging from 41 years to 84 years and an average 67 years 

old. The tumor recurrence was associated with stage >pT2 (0,032) and pN+ (p=0.003). Stage >pT2 

(p=0.001), pN+ (p=0.034), LVI+ (p=0.038) and PNI+ (p=0.024) was associated with death by cancer 

and overall death with stage >pT2 (p=0.001), N+ (p=0.038) and PNI (p=0.01). The multivariate 

analysis found that only stage >pT2 and pN+ were independent prognostic variable for RFS, CSS 

and OS.  Conclusion: The analysis of pathologic prognostic factors after radical cystectomy and  

pelvic lymphadenectomy show that stage >pT2 and  pN+ has strong association with RFS, CSS and 

OS. 

 

 

Bladder neoplasia / treatment, cystectomy, urothelial, outcome, treatment outcome 
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1.1 Epidemiologia 

 

  Atualmente o Câncer de Bexiga (CaB) é a sétima neoplasia maligna 

mais frequente na população masculina no mundo, sendo esperados cerca de 300 

mil casos novos em 2012, conforme dados americanos (1). Nos Estados Unidos da 

América (EUA), dados do “National Cancer Institute” estimam 74.000 novos casos 

diagnosticados com 15.000 mortes atribuídas a doença nesse ano (2). Essas 

estimativas fazem do CaB uma doença de importância incontestável em saúde 

pública mundial (1, 3). 

  

  O CaB assume a décima posição das neoplasias em homens no Brasil 

segundo informações do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Estima–se cerca de 

6000 novos casos diagnosticados em homens e cerca de 2500 em mulheres em 

2012.  Isso corresponde a risco estimado de seis novos casos a cada 100mil 

homens e três a cada 100mil mulheres (4).  

 

1.2. Patologia 

 

Sabe–se que 99% desses tumores originam – se do epitélio 

transicional da bexiga sendo representados pelo carcinoma urotelial e pelo 

carcinoma epidermóide em 90% e 9% dos casos, respectivamente. 
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Adenocarcinomas e tumores mesenquimais representam os demais 1% das 

neoplasias de bexiga comumente encontrados (5). Admite-se que sua origem seja 

multifatorial. 

 

Em 1895 Rehn descreveu pela primeira vez a associação de 

carcinógenos com o desenvolvimento da doença (6). O aumento de sua incidência 

nas últimas décadas aliado ao longo período entre exposição e diagnóstico sugere 

um efeito acumulativo dos fatores carcinogênicos na transformação da mucosa 

vesical. Estima–se associação de 30 a 60% dos casos com presença de fatores de 

risco já conhecidos, tais como: exposição às aminas aromáticas, derivados do 

petróleo, exposição à radiação ionizante e principalmente o tabagismo (7-9).  

 

  Os carcinógenos encontrados no cigarro são responsáveis pelo 

surgimento de neoplasias em diversos órgãos, inclusive na bexiga (10, 11). Estudos 

clínicos demonstram que a incidência de CaB em tabagistas é cerca de 4 vezes 

maior que não tabagistas e a interrupção do vício promove redução do risco para 

cerca de 2 vezes  (12). Jiang X. et al encontraram que a exposição passiva ao 

tabaco acarreta aumento na incidência do câncer em 3 vezes quando o contato 

ocorre na infância e 2 vezes quando no adulto (13). 
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  Sugeriu–se que o consumo de café e álcool pudesse estar associado 

ao desenvolvimento da neoplasia, contudo, muitos estudos concluídos não foram 

capazes de confirmar a correlação entre a ingesta e o câncer (14-16). 

   

  Acredita-se que a presença de processo inflamatório crônico vesical 

possa estar associada com o surgimento do câncer. Sabe-se que 0,8% a 10% dos 

portadores de divertículos vesicais desenvolverão carcinoma urotelial em seu 

interior, provavelmente em decorrência da estase (17). O uso crescente de radiação 

ionizante pélvica associa - se ao surgimento de algumas neoplasias tais como 

vesicais, linfoproliferativas e sarcomas após 5 a 10 anos de exposição (18). 

 

1.3. Quadro clínico e diagnóstico 

 

  Hematúria ocorre em cerca de 90% dos pacientes com CaB podendo 

ser macroscópico ou microscópico, contínuo ou intermitente (19). Sabe–se que 

aproximadamente 1.3% dos casos de hematúria microscópica terão como 

diagnóstico final neoplasia vesical e 10 a 20% dos pacientes com hematúria 

macroscópica (20-22). Sintomas irritativos urinários tais como polaciúria, urgência e 

disúria também são encontrados em cerca de 50% dos casos sendo mais 

frequentes na presença de carcinoma in situ (21). 
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  Uma vez tendo-se a suspeita o exame físico geralmente pouco 

acrescenta no diagnóstico da doença, contudo, especialmente no sexo feminino, a 

presença de massa pélvica fixa a palpação bi manual pode indicar doença 

localmente avançada. Estudos de Mehrsai et al demonstraram 82% de 

especificidade e 46% de sensibilidade com valor preditivo positivo de 70% e 

negativo de 63% (19). 

 

1.4. Exames 

 

A citologia oncótica urinária (CO) pode auxiliar no diagnóstico em 

casos suspeitos, podendo também ser empregada na monitorização de recorrência 

da doença. O valor preditivo positivo da CO excede 90% de acurácia na presença 

de CIS, contudo sua sensibilidade limitada (34%) compromete seu uso como 

método de rastreamento (23, 24). Contudo, sabe-se que a sensibilidade se eleva 

em alto grau histológico. Uma meta análise de 18 publicações obteve sensibilidade 

de 12%, 26% e 64% em tumores uroteliais respectivamente de grau 1,2 e 3 (25). 

  

Atualmente, para o diagnóstico do CaB recomenda-se o emprego de 

exames de imagem e cistoscopia (26). Dentre os métodos de imagem temos a 

ultrassonografia (US), tomografia computadorizada (CT) e ressonância nuclear 

magnética (RNM) 
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  A ultrassonografia (US) tem sido utilizada como exame inicial por ser 

um exame de baixo custo, não invasivo e principalmente por não utilizar radiação 

ionizante. Contudo, a difícil caracterização de lesões pequenas, planas e 

retropúbicas, o faz insuficiente como método de eleição (27). 

  

  A detecção de lesões vesicais é significativamente superior na CT 

quando comparado ao US, contudo mostra-se limitado para lesões localizadas no 

trígono e na cúpula. A presença de espessamento da parede vesical à tomografia 

sugere presença de doença músculo invasiva, mas o diagnóstico definitivo dessa 

invasão depende de comprovação histológica pela biópsia (28).  

 

  A RNM apresenta superioridade em relação à CT na detecção de 

tumores superficiais, múltiplos, assim como no diagnóstico de extensão extravesical 

e invasão de órgãos adjacentes (29). Infelizmente a RNM não pode ser utilizada em 

pacientes portadores de marcapasso, próteses metálicas e pacientes 

claustrofóbicos.  

 

  A cistoscopia isoladamente apresenta sensibilidade de 60% na 

detecção da lesão vesical sendo muitas vezes substituída pela ressecção 

endoscópica da lesão (RTU). A confirmação histológica do CaB por biópsia ou por 

RTU poderá revelar ou não a presença de doença músculo invasiva. 
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1.5. Tratamento 

 

  Uma vez apresentando invasão da camada muscular (estádio pT2), 

impõe-se um tratamento agressivo. Inúmeros estudos publicados comprovam o 

excelente controle local e sobrevida em cinco e dez anos após cistectomia radical 

(CR) (30-34). A linfadenectomia pélvica bilateral associada à cistectomia radical 

resultam em sobrevida livre de recorrência superior a 80% em dez anos para 

doença órgão confinados, 60 a 70% para doença extravesical e 30 a 35% na 

presença de metástase linfática (30-32).  

 

  Em estádios sem invasão da camada muscular, a própria RTU 

constitui-se a forma mais eficiente de tratamento, porém com cerca de 30 a 80% de 

recorrência local em seguimento periódico. A presença de tumor com alto risco de 

progressão e recorrência institui–se a re-RTU e tratamento adjuvante tópico 

intravesical com BCG, mitomicina ou adriamicina, conforme estudo de Herr (35). Os 

achados de progressão para estádios músculo invasivos ou refratariedade ao 

tratamento adjuvante poderá indicar a necessidade de tratamento com cistectomia 

radical e linfadenectomia pélvica a depender do estadiamento clínico. 
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1.6. Estadiamento clínico 

 

  O estadiamento clínico baseia-se no TNM (Tumor–Nódulo–Metástase) 

modificado recentemente pela União Internacional Contra o Câncer (UICC) 

conforme demonstrado no apêndice 1 e engloba o exame clínico e principalmente a 

CT o qual detém sensibilidade de 57 a 96% e especificidade de 60 a 93% na 

detecção de tumor extravesical (36, 37). Merhsai et al demonstraram baixa 

correlação entre infiltração perivesical à CT e os achados pós cistectomia, sendo 

em parte justificado pelo extravasamento liquido durante a RTU (19). Demonstrou-

se associação de hidronefrose com invasão da camada muscular em 75% dos 

casos com valor preditivo positivo de 93% (19). 

 

  A avaliação de todo trato urinário é essencial a fim de avaliar a 

ocorrência de lesões associadas e recorrências no trato superior, que pode ocorrer 

em 5% dos casos (38, 39). Lesões sincrônicas ou metastáticas ao estadiamento 

indicam necessidade de tratamento sistêmico. 

 

  Apesar do grande avanço dos métodos ainda subestadiamos o CaB 

em 24 a 62% dos casos de modo a tornar o estadiamento patológico primordial 

para decisão terapêutica (30, 40, 41). 
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1.7. Evolução pós cistectomia radical e linfadenectomia pélvica 

 

A recorrência do CaB incide predominantemente nos primeiros três 

anos com envolvimento de ossos, fígado ou pulmão. O risco de recorrência local do 

tumor felizmente encontra–se em redução, graças ao avanço da técnica cirúrgica, 

atingindo atualmente níveis de 6 a 13% (42). Tipicamente, a presença de estádio 

patológico avançado, presença de metástase linfática e linfadenectomia incompleta 

associa-se a maior recorrência da doença (43, 44). 

 

Estima–se período de 8 a 18 meses entre surgimento dos primeiros 

sintomas relacionados à recidiva e data da cirurgia; sendo que uma vez 

diagnosticado determina sobrevida média de quatro a oito meses apesar de todos 

os tratamentos (45).  

 

1.8. Tratamento Adjuvante 

 

O comportamento agressivo da doença e sua evolução em alguns 

casos fatal indica a necessidade de oferecer tratamento adjuvante para os casos 

potencialmente de pior prognóstico. O método de tratamento adjuvante mais 

utilizado é a quimioterapia (46-51). Assim há necessidade de discriminar 
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adequadamente os casos de pior evolução que se beneficiariam com a adjuvância 

sem, contudo oferecer-lhes morbidade adicional a cistectomia radical e 

linfadenectomia que já é mórbida (52).  

 

1.9. Fatores Prognósticos Patológicos 

 

Os dados clínicos pouco tem auxiliado na previsão da evolução das 

neoplasias incluindo a vesical, de modo que há uma tendência da literatura em 

basear-se nos critérios patológicos para estratificação dos grupos de risco (19, 53-

55). A partir de agora analisaremos os principais fatores prognósticos patológicos 

do carcinoma urotelial de bexiga.  

 

Estádio do tumor (pT) 

   

O estádio tumoral baseia–se na invasão em profundidade da parede 

vesical, sendo considerado um dos fatores prognósticos mais importantes (30, 33). 

Dados da literatura sugerem que quanto maior o estádio tumoral, maior a 

frequência de recidiva e óbito (30, 33, 56). Segundo estudo de Manoharan et al os 

estádios  pT0/pT1; pT2; pT3 e pT4 determinaram sobrevida câncer específica em 

cinco anos de 90%, 60%, 50% e 20% respectivamente (56). Em estudo de nossa 
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instituição Antunes et al, entretanto não demonstraram associação de estádio 

tumoral com prognóstico do câncer (57).  

 

Em 2002, sugeriu-se a subdivisão do estádio pT2 (figura1) em: câncer 

invasivo em menos de 50% da espessura da muscular própria sendo chamado de 

pT2a e câncer invadindo espessura superior a 50% da camada muscular sendo 

denominado pT2b. A comparação da evolução desses recém-criados estádios não 

demonstrou qualquer diferença significativa no prognóstico desses subgrupos (31, 

58). 

 

Figura 1: Invasão do músculo detrusor pelo carcinoma urotelial (estádio pT2) 

Músculo detrusor na seta. 
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A subdivisão do estádio pT3 em pT3a quando ocorre invasão 

microscópica da gordura perivesical (figura 2) e pT3b quando a invasão é 

macroscópica, de semelhante modo mostrou-se irrelevante (59, 60). Bastian et al 

em 2008 observaram aumento de cerca de duas vezes no risco de recorrência e 

mortalidade pela doença quando observado invasão macroscópica. Nesse mesmo 

estudo, a análise comparativa entre estágio pT3a e pT2 não demonstrou diferença 

significante, concluindo-se que a busca ativa de invasão microscópica perivesical é 

dispensável (60). 

 

 

Figura 2: Invasão tumoral da gordura perivesical ou estádio pT3. 

Gordura perivesical na seta 
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Invasão da próstata por tumor 

 

  A invasão prostática por CU é observada em espécimes de 

cistoprostatectomia em 7-43% dos casos, podendo ser originado por via transmural 

ou invasão da uretra prostática, os quais são observados em 14-39% e 61-86%, 

respectivamente (61-64). Ayyathurai et al  constataram pior prognóstico quando o 

envolvimento do tecido prostático ocorreu por via transmural. Nesse mesmo estudo 

demonstrou-se que a doença uretral sem invasão do estroma prostático não 

acarretou modificação na sobrevida livre de doença e câncer específica (65). Até o 

momento não encontramos na literatura estudos confrontando invasão do estroma 

prostático com estádio pT4, assim pode se sugerir que a piora do prognóstico em 

caso de envolvimento prostático seja secundário ao estádio tumoral. 

 

Grau tumoral 

 

  O grau tumoral baseia-se na anaplasia da célula neoplásica do tumor 

vesical, o que o torna um critério subjetivo de difícil padronização. Com o objetivo 

de resolver a questão foi publicado um consenso entre os membros da 

Organização Mundial da Saúde (WHO) e da Sociedade Internacional de 

Patologistas Urológicos (ISUP) onde foram instituídas as classificações: alto grau e 

baixo grau como demonstrado na figura 3 (5). A Associação do grau com 
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recorrência e progressão da doença após RTU hoje é bem conhecido, mas até o 

momento não há consenso quanto sua influência no câncer após CR (66). Estudos 

de Ghoneim et al e do “International bladder câncer nomogram consortium” 

sugerem associação do grau na evolução da doença contudo, outros estudos não 

confirmam esse achado (33, 67-69).  

 

  

Figura 3: Aspecto microscópico do carcinoma urotelial de baixo grau (A) e 

alto grau (B) 

 

O raciocínio do CaB pós RTU no qual a conduta baseia-se na 

avaliação do estádio patológico e grau não se mostra real para o câncer após CR. 

B A 
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O uso isolado dos parâmetros anteriores se mostraram insuficientes para uma 

avaliação confiável o que incentivou o surgimento de outros fatores prognósticos 

patológicos (70). Muitos outros parâmetros foram sugeridos, mas destacamos a 

seguir os principais. 

 

Metástase em linfonodo (pN) 

  

Em estudo de coorte, Bassi et al constataram que além do estádio 

tumoral, a presença de linfonodos pélvicos comprometidos pelo câncer também se 

mostrou uma variável prognóstica significante (70). Estudos posteriores também 

demonstraram a importância da metástase linfonodal como variável prognóstica no 

CaB (30, 33, 71). Por outro lado publicação de 2007 falhou em associar a presença 

de metástase linfática com prognóstico do câncer (57).  

 

Publicações recentes sugerem que o número de linfonodos 

patológicos possa influenciar na evolução da doença (59, 72-74). Inicialmente Smith 

e Whitmore analisando 134 pacientes com metástases linfonodais sugeriram 

correlação entre sobrevida e número de linfonodos acometidos pela doença. 

Learner et al. mostraram que a presença de menos de cinco  linfonodos 

comprometidos conferiam melhor evolução (75). Já Herr et al. analisando 322 

pacientes observaram que a presença de quatro ou menos linfonodos patológicos 
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apresentam melhor sobrevida (76). Em outro estudo demonstrou-se que a 

sobrevida livre de doença em dez anos é significativamente maior, quando 

encontrado até oito linfonodos acometidos pela doença (77).  

 

Posteriormente sugeriu-se que o total de linfonodos removidos 

também possa predizer o prognóstico da doença (76, 78, 79). Herr et al, estudando 

667 pacientes, observaram um incremento na sobrevida quanto maior o número de 

linfonodos removidos (76). De modo semelhante, Leissner et al, demonstraram que 

a remoção de 15 ou mais linfonodos confere melhor sobrevida num período de 

cinco anos [63 vs 85%] (72, 79).  

 

Stein JP et al introduziram em 2003 o conceito de densidade 

linfonodal para o CaB, que é a fração entre o número de linfonodos positivos e o 

número de linfonodos analisados (77). Herr et al, estudando 162 pacientes com 

metástase em linfonodos, constataram sobrevida livre de doença em cinco anos de 

64% e 8% respectivamente quando a densidade foi < 20% e > 20% (80). 

 

Até o momento não existe consenso do real papel do número de 

linfonodos positivos, número de linfonodos retirados ou densidade linfonodal na 

evolução da doença, de modo que mais estudos são requeridos antes de sua 

aplicação na prática clínica.  
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Invasão linfovascular (LVI) 

 

  A invasão linfovascular atualmente é alvo de intensa investigação 

devido a sua importância prognóstica comprovada em diversos tumores sólidos (53, 

81-83). Caracteriza-se pela presença de tecido neoplásico no interior da rede 

microvascular e linfática à microscopia, o que é observado em 30 a 50% dos 

produtos de cistectomia radical. (Figura 4) 

 

 

Figura 4: Micro êmbolos neoplásicos vasculares e linfáticos. (setas) 
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Estudos recentes confirmam seu papel como índice prognóstico no 

CU em trato urinário superior, porém ainda há controvérsias quanto à sua 

importância no CaB (84). Bassi et al estudando os principais fatores prognósticos 

do CaB após cistectomia não demonstrou alteração na sobrevida geral na presença 

de LVI no espécime cirúrgico (70). Estudos mais recentes sugerem sua associação 

com evolução desfavorável (85-87). Lotan et al encontraram associação de 

recorrência, morte pela doença e geral quando identificado LVI no espécime 

cirúrgico (86). Quek et al demonstraram o efeitos significativos de pT e LVI na 

sobrevida livre de doença e sobrevida geral (87). 

 

Invasão perineural (PNI) 

 

O conhecimento atual a respeito do papel da invasão perineural no 

prognóstico de pacientes submetidos à cistectomia por CU de bexiga ainda é 

modesto. Estudos preliminares de 27 pacientes sugeriam que a invasão perineural 

associava–se com elevada incidência de metástases linfonodais, à distância e 

óbito, contudo seu impacto não se mostrou dissociado ao estádio ou grau 

histológico (88). Bassi et al, em 1998, analisando os principais fatores prognósticos 

da CU vesical observaram associação com menor sobrevida geral, em análise 

univariada, contudo não se mostrou significante à análise multivariada (70). Assim, 
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a associação de PNI com o prognóstico do CaB ainda não está completamente 

consolidado o que justifica mais estudos. 

 

Carcinoma in situ (CIS) 

 

O CIS é considerado o precursor mais comum do carcinoma urotelial 

de Bexiga sendo encontrado em 25 a 50% dos casos de cistectomia radical (89-91). 

Inúmeros estudos de pequeno porte demonstraram pior evolução na presença de 

CIS concomitante em CaB após CR (92, 93). Massod et al encontraram maior 

probabilidade de progressão da doença na presença desse fator (55% vs 6%) (93). 

Por outro lado, estudo de Nuhn et al constataram presença de CIS mais frequente 

em tumores de alto grau em estádios iniciais, e associados a presença de LVI. A 

associação entre CIS concomitante e prognóstico após CR não foi confirmada 

nesse mesmo estudo (91).  

 

O grande número de variáveis prognósticas sugeridas para o CaB 

indica que seja improvável que apenas um dentre eles possa predizer com 

segurança o prognóstico da doença, fazendo-se assim necessário a análise 

conjunta desses fatores.   
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1.10. Agrupamento de variáveis 

 

Os nomogramas são representações gráficas de uma fórmula 

matemática ou algoritmo nos quais são incorporados fatores prognósticos, com o 

fim de auxiliar na previsão de um determinado evento. Os estudos atuais 

demonstram melhores índices de acurácia dos nomogramas que a análise isolada 

dos fatores (43, 90, 94, 95).  

 

Alguns nomogramas utilizam-se de algumas variáveis ainda não 

consagradas na previsão de recorrência e morte. A literatura, por exemplo, revela 

controvérsias no papel do grau tumoral e idade no prognóstico do CaB embora já 

tenha sido incluído (67, 96, 97). O uso da biologia molecular tal como a presença de 

mutação do gene p53 também tem sido utilizado nos nomogramas, porém seu 

papel também é controverso no CaB músculo invasivo (98-100). 

 

Em publicação do International Bladder Cancer Consortium, nota–se 

um grande esforço em confeccionar um nomograma único para o CaB após CR, e 

para isso foram coletados dados de inúmeros países e populações em centros 

especializados no seu tratamento (43). Até o presente momento, não há qualquer 

contribuição de instituições da América latina inclusive nacional. A explicação disso 

é a escassez de publicações sobre o tema sendo o grande fator limitante a 
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inexistência de centros especializados com casuística considerável e condutas 

padronizadas homogeneizando os dados.  

 

A ampliação dos atendimentos no hospital das clinicas de São Paulo e 

a aplicação de diretrizes no tratamento permitiu a coleta de informações suficientes 

e de qualidade motivando o estudo. 
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2. OBJETIVOS 
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Esse estudo tem o objetivo de correlacionar características 

patológicas do espécime de cistectomia radical e linfadenectomia pélvica com a 

evolução da doença quanto recorrência, morte pelo câncer e morte por todas as 

causas. A partir de então determinar um conjunto de fatores que, juntos, possa 

predizer adequadamente o prognóstico do câncer. 
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3. MÉTODO 
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3.1. Desenho 

 

Estudo observacional retrospectivo de série de pacientes submetidos à 

cistectomia radical e linfadenectomia pélvica por carcinoma urotelial de bexiga. 

Coletado dados de evolução e seguimento e confrontado com dados patológicos da 

peça cirúrgica fornecido pelo departamento de patologia.  

 

3.2. Local e época  

 

O estudo foi desenvolvido na Divisão de Urologia do Hospital das 

Clinicas e Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP). Avaliamos os 

pacientes submetidos a tratamento cirúrgico no período de Janeiro de 2006 a 

Dezembro de 2009, sendo encontrados 196 casos. 

 

3.3. Critérios de inclusão 

 

  Foram incluídos no estudo os pacientes submetidos à cistectomia 

radical e linfadenectomia pélvica em nossa instituição por carcinoma urotelial de 

bexiga. Consideramos tempo de seguimento mínimo de seis meses a contar da 

data da cirurgia. 
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3.4. Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos casos com diagnóstico de metástase visceral à 

distância ou cirurgia paliativa na consulta inicial, linfadenectomia incompleta ou não 

realizada, casos tratados com neoadjuvância e presença de lesão sincrônica.  

 

3.5. Casuística do estudo 

 

Obedecendo todos os critérios estabelecidos previamente, 

selecionamos 128 indivíduos para esse estudo, sendo coletados dados: estádio 

patológico (TNM), grau histológico, presença de infiltração linfovascular (LVI), 

presença de infiltração perineural (PNI), presença de carcinoma in situ (CIS), 

presença de metástase em cadeia linfática (pN+), recorrência, morte pela doença e 

geral. 

 

Os casos com diagnóstico de metástase linfática ou estádio tumoral 

avançado em nosso estudo foram sistematicamente submetidos à quimioterapia 

adjuvante.  

 

A avaliação e acompanhamento pós-operatório consistiram em 

consultas em intervalos regulares a cada três meses, com realização de exames 
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laboratoriais e imagem (radiografia de tórax e tomografia computadorizada de 

abdome e pelve). Consideramos recorrência da doença o surgimento de lesões 

secundárias após tempo superior a um mês da data da cirurgia, não observadas 

anteriormente.  

 

3.6. Metodologia estatística utilizada para análise dos dados 

 

Realizamos análise estatística utilizando o programa estatístico SPSS 

17, englobando: análise univariada com teste de significância do qui-quadrado e 

Fisher, análise multivariada por regressão Cox proporcional e estudo do tempo de 

sobrevida pelo método de Kaplan Meier e teste de significancia de Log Rank. 

Consideramos significância estatística quando o valor de p for < 0,05. 
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4. RESULTADOS 
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Dentre os 128 pacientes avaliados, encontramos: 20 (15,6%) do sexo 

feminino e 108 (84,4%) do sexo masculino com idade variando entre 41 e 84 anos 

(média de 67). 

 

O estadiamento tumoral (pT) demonstrou 5 (3,9%), 9 (7,0%), 19 

(14,9%), 27 (21,1%), 42 (32,8%) e 26 (20,3%) respectivamente de pTa, pT0, pT1, 

pT2, pT3 e pT4. Diagnosticado metástase em cadeia linfática em 46 casos (36%) 

sendo 18 casos de N1 (14%), 25 casos de N2 (19,5%) e três casos de N3 (2,5%). 

Observamos 91% de tumores de alto grau histológico e 9% de baixo grau. O 

carcinoma in situ, assim como a invasão perineural e a linfovascular, estiveram 

ausentes em respectivamente 72%(92), 71% (91) e 54% (69)  dos espécimes 

cirúrgicos como demonstrado a seguir na tabela 1. 

 

Utilizado conduto ileal em 85 casos (66%), neobexiga ileal em 39 

casos (31%) e outros tipos de reconstrução em quatro casos (3%). Foi realizada 

linfadenectomia pélvica com remoção de uma média de 15,14 (± 8,9) linfonodos por 

cirurgia. O seguimento médio dos pacientes foi de 2,6 anos (2,3 a 3,0 anos) desde 

a CR.  

 

Durante o acompanhamento constatamos óbito de quatro pacientes 

por causas não associadas à neoplasia: infarto agudo do miocárdio, sepse por 

colangite, sepse por broncopneumonia e neoplasia maligna gástrica. 



43 

 

 

 Tabela 1: Dados clínicos e anátomo patológico de 128 cistectomias radicais 

 

 

4.1. Estádio tumoral patológico (pT) 

 

Em nosso estudo encontramos estádios (pT) distribuídos da seguinte 

forma: 3,9% de pTa, 7,0% de pT0, 14,9% de pT1, 21,1% de pT2, 32,8% de pT3 e 

20,3% de pT4. Constatamos que a progressão do pT determina piora no 

prognóstico da doença, tanto em sobrevida livre de doença como sobrevida geral 

(Gráfico 1A e 1B respectivamente). 
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Gráfico 1: RFS (A) e OS (B) segundo estádio (pT). 

 

Obtivemos diferença significante somente quando confrontados 

estádios menores que pT2 em relação a pT4 (p<0,05), assim sendo agrupamos as 

variáveis em doença órgão confinada (pT menor ou igual pT2) e doença não 

confinada (pT maior que pT2). Com isso, observamos evidente e significante 

redução de sobrevidas livre de recorrência (RFS), câncer específico (CSS) e geral 

(OS) conforme gráfico (p<0,05).  

 

  Desse modo observamos 48,4% de RFS em 30 meses no grupo de 

estádio tumoral maior que pT2, o que significa queda considerável quando 

comparado a 69,8% do outro grupo conforme gráfico 2A (p<0,005). Nossa análise 

obteve que o grupo de maior estádio pT apresentou duas vezes mais recorrência 

da doença (p=0,032; OR 2,3; IC 1,06-4,96). 
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  Quanto a CSS, conforme gráfico 2B, encontramos que o grupo de 

estádio maior que pT2 reduziu de 83,2% para 54,6% (p<0,001). Houve também 

queda de OS de 78,4% para 51,6% no grupo de maior estádio segundo gráfico 2C 

(p<0,005).  Constatamos quatro vezes mais mortes no grupo de estádio maior pT2 

tanto para morte pela doença (p=0,002; OR 4,44; IC 1,74-11,29) como morte geral 

(p=0,001; OR 4,2; ICC 1,76-10,41). 

 

 

Gráfico 2: RFS (A), CSS (B) e OS (C) segundo estádio agrupado (≤pT2 e >pT2). 

 

4.2. Metástase em Linfonodo 

 

Metástase em linfonodos foi observada em 36,0% dos casos 

promovendo cerca de três vezes mais recorrência (p=0,003; OR=3,2; IC 1,47-6,94) 

e redução da sobrevida livre de recorrência de 59,5% para 48,9% em 30 meses 

(p=0,003) conforme gráfico 3A. Constatamos aproximadamente duas vezes mais 
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óbitos tanto pela doença (p=0,037, OR=2,4, IC 1,05-5,49) como por todas as 

causas (p=0,038; OR 2,3; IC 1,03-5,13) e queda significativa na sobrevida câncer 

específica, de 75,8% para 58,8% (p=0,044), e geral, de 70,4% para 56,2% 

(p=0,049), na presença de doença em cadeia linfática conforme demonstrados nos 

gráficos 3B e 3C respectivamente. Análise multivariada demonstrou que metástase 

linfática é fator independente na sobrevida livre de doença determinando três vezes 

mais chance de recorrência (p=0,003; OR=3,2; IC 1,4-6,9). 

 

 

Gráfico 3: RFS (A), CSS (B) e OS (C) segundo metástase em linfonodo (pN). 

 

4.3. Invasão linfovascular  

 

  A infiltração linfovascular foi observada em 46,1% dos casos em 

nossa casuística. Sua identificação associou-se a queda na sobrevida livre de 

doença de 59,8% para 50,6% (p=0,026) e sobrevida geral de 69,2% para 57,6% 

(p=0,027) em 30 meses conforme gráficos 4A e 4B, contudo não constatamos 
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relação com recorrência (p=0,080) ou morte geral (p=0,053). Por outro lado, sua 

presença determinou redução significativa na sobrevida câncer especifica de 75,7% 

para 61,4% (p=0,039) tendo duas vezes mais óbitos pela doença (p=0,041; OR 

2,36; IC 1,03-5,41). 

 

 

Gráfico 4: RFS (A), CSS (B) e OS (C) segundo invasão linfovascular (LVI). 

 

4.4. Invasão perineural 

 

Observamos diagnóstico de invasão perineural em 28,9% dos casos o 

qual não teve associação com recorrência (p=0,23), embora tenha sido observado 

declínio na sobrevida livre de doença de 55,8% para 41,1% no período, conforme 

gráfico 5A (p=0,012). Identificamos aproximadamente três vezes mais mortes pela 

doença (p=0,026; OR=2,63; IC 1,12-6,16) e morte geral (p=0,012; OR=2,89; IC 

1,26-6,58) com piora significativa na sobrevida câncer específica (gráfico 5B) e 

geral (gráfico 5C). 
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Gráfico 5: RFS (A), CSS (B) e OS (C) segundo invasão perineural (PNI). 

 

4.5. Carcinoma in situ (CIS) 

 

Constatamos presença concomitante de (CIS) em 28,1% em nossa 

casuística. Nesse estudo não obtivemos associação de CIS com recorrência, morte 

pelo câncer ou geral (p>0,05). Seu diagnóstico não alterou significativamente as 

sobrevidas livre de doença e geral em período de 30 meses, conforme 

demonstrado nos gráficos 6A e 6B (p>0,05). 
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Gráfico 6: RFS (A) e OS (B) segundo CIS. 

 

Grau tumoral 

 

Em nossa casuística identificamos câncer de alto grau em 85,2% dos 

casos, o que se associou a maior recorrência da doença (p=0,016). Analisando-se o 

resultado verificamos que foi obtido à custa de não ter ocorrido recorrência da 

doença no grupo de baixo grau tumoral. Com relação sobrevida câncer específica e 

geral não foram encontradas qualquer associação com o grau tumoral (p>0,05).  

 

Gráfico 7: RFS (A) e OS (B) segundo grau tumoral. 
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4.7. Sobrevida livre de recorrência 

 

A análise dos principais fatores prognósticos CaB observamos 

recorrência da doença associado a estádio >pT2 (p=0,032), pN+ (p=0,003) e 

presença de tumor alto grau (p=0,016) conforme demonstrado na tabela 2. 

 

 Categoria 
Univariada 

p OR (IC 95%) 

Estádio agrupado >pT2 0,034 2,3 (1,06-4,95) 

Invasão linfovascular 0,082 1,9 (0,92-4,10) 

Linfonodos 0,003 3,2 (1,47-6,94) 

CIS 0,495 0,7 (0,31-1,73) 

Grau 0,016 * 

Invasão perineural 0,237 1,6 (0,72-3,58) 

 

Tabela 2: Análise univariada de recorrência conforme característica patológica. 

* O tumor de baixo grau não apresentou recidiva no período estudado de modo que não foi possível o cálculo do OR 

 

A avaliação conjunta desses três fatores nos permite estratificar os 

casos em dois grupos de risco: alto risco com os três fatores presentes e baixo 

risco com dois ou menos fatores. Observamos 62,6% de RFS no grupo de baixo 

risco e 42,1% no grupo de alto risco conforme gráfico 8. 
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Gráfico 8: Sobrevida livre de doença segundo pT agrupado, pN e grau tumoral. 

   

  Verificamos que os tumores de baixo grau não desenvolveram 

qualquer recorrência no período estudado podendo justificar o achado. Assim 

decidimos analisar o tempo de recorrência também se excluindo o grau tumoral de 

modo que obtivemos três grupos de risco distintos: Alto risco com ambos os fatores 

presentes, médio risco com um dos fatores e baixo risco na ausência deles. 

Observamos 70,5% de RFS para o grupo de baixo risco, 55,8% para o médio risco 

e 42,4% para o alto risco como demonstrado no gráfico 9 a seguir. 

Presença de 

dois ou menos 

fatores 
Presença de 

três fatores 

Estagio tumoral > pT2, 

pN+ e alto grau tumoral. 

Sobrevida em anos  

p < 0,001 

62,6% 

42,1% 
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Gráfico 9: Sobrevida livre de doença segundo estágio tumoral (>pT2) e pN+. 

 

  O estudo de regressão multivariado dos fatores demonstrou que a 

presença de metástase em linfonodo é o fator mais importante na recorrência 

determinando três vezes mais eventos (p=0,003; OR 3,2; IC 1,4-6,9). 

 

 

 

 

Sobrevida em anos  

Estagio tumoral > pT2 

 pN+ 

Ausência 

de fatores 

Presença de 

ambos os 

fatores 

Presença de 

um fator 70,5% 

55,8% 

42,4% 

p < 0,005 
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4.8. Sobrevida câncer específica 

 

Constatamos que estádio >pT2 (p=0,002), LVI+ (p=0,041) e PNI+ (p=0,026) e pN+ 

(p=0,037) conferem redução significante na sobrevida câncer específica segundo 

demonstrado na tabela 3.  

 

Categoria 
Univariada 

p OR (IC 95%) 

Estádio agrupado >pT2 0,002 4,44 (1,74-11,29) 

Invasão linfovascular 0,041 2,36 (1,03-5,41) 

Linfonodos 0,037 2,4 (1,05-5,49) 

CIS 0,404 0,6 (0,25-1,72) 

Grau 0,259 3,3 (0,40-27,6) 

Invasão perineural 0,026 2,63 (1,12-6,16) 

 

Tabela 3: Análise univariada de sobrevida câncer específica conforme categoria 

patológica. 

 

  Utilizando-se os parâmetros citados anteriormente pudemos 

discriminar três populações de risco para morte do câncer. São eles: baixo risco na 

ausência dos fatores, médio risco na presença de um ou dois fatores, e alto risco 

com três ou mais fatores. Constatamos sobrevida de 89,6 no grupo de baixo risco, 

66,3% no médio e 48,3% no alto risco como demonstrado no gráfico 10.  
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Gráfico 10: Sobrevida câncer específica segundo pT agrupado, LVI, PNI e pN. 

 

  Análise multivariada desses quatro fatores significantes demonstrou 

que estádio >pT2 é a variável mais importante na sobrevida câncer específica 

(p<0,005; OR 4,44; IC 1,7-11,3). 

 

 

 

 

Ausência de 

fatores 

Presença de 

um ou dois 

fatores 

Presença de 

três ou mais 

fatores 

Sobrevida em anos 

Estagio tumoral > pT2, 

N+ 

LVI + 

 PNI+ 
89,6% 

66,3% 

48,3% 

p < 0,05 
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4.9. Sobrevida geral  

 

  Quanto à sobrevida geral, encontramos pior evolução nos grupos de 

estádio >pT2 (p=0,001), pN+ (p=0,038) e PNI+ (p=0,012) como demonstrado na 

tabela 4.  

 

Categoria 
Univariada 

p OR (IC 95%) 

Estádio agrupado >pT2 0,001 4,2 (1,76-10,41) 

Invasão linfovascular 0,055 2,1 (0,98-4,79) 

Linfonodos 0,038 2,3 (1,03-5,13) 

CIS 0,244 0,5 (0,22-1,46) 

Grau 0,481 1,7 (0,36-8,61) 

Invasão perineural 0,012 2,9 (1,26-6,58) 

 

Tabela 4: Análise univariada de sobrevida geral conforme fator patológico. 

 

Através do conjunto de fatores pT, pN e PNI categorizamos três 

grupos de risco para óbito: baio risco na ausência dos fatores, médio risco na 

presença de apenas um fator e alto risco na presença de dois ou mais. Como 

demonstrado no gráfico 11 observamos 85,9% de OS no grupo de baixo de risco, 

63,7% no médio risco e 46,2% no alto risco. 
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Gráfico 11: Sobrevida geral segundo pTagrupado, PNI e pN. 

 

  A análise multivariada constatamos que estádio >pT2 é o fator 

prognóstico mais importante na sobrevida geral do câncer (p<0,005, OR=4,28, IC 

1,7-10,4).  

 

 

 

 

 

 

 

Estádio tumoral > pT2 

N+ 

PNI+ 

Ausência de fatores 

Presença de um fator 

Presença de dois ou mais 

fatores 

Sobrevida geral em anos 

85,9% 

63,7% 

46,2% 

p < 0,05 
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5. Discussão 
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A neoplasia urotelial vesical é uma doença extremamente prevalente e 

a cistectomia radical associada à linfadenectomia ainda é considerada a forma mais 

efetiva no tratamento dos CaB estádio pT1 recorrente de alto grau e tumores 

músculo invasivos. Sabe-se que as características anatomopatológicas da CR e 

linfadenectomia exercem fundamental importância na previsão do prognóstico da 

doença, e consequentemente na indicação de tratamentos adjuvantes (19). 

Inúmeros fatores prognósticos já foram sugeridos, contudo até o momento não há 

consenso em quais são os mais significantes. Assim, com o intuito de contribuir 

para o conhecimento da doença nossos dados foram confrontados com a literatura 

médica vigente, sendo que nossa casuística demonstrou-se ser comparável a 

literatura conforme tabela 5 a seguir.  
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Tabela 5: Comparação da literatura com casuística do estudo 

 

5.1. Estádio patológico pT 

 

Em 2009, Soloway et al estudando 432 pacientes submetidos a 

cistectomia radical obtiveram 56% casos com neoplasia órgão confinada, 23% com 

neoplasia localmente avançada e  21% com metástase em linfonodos (56). Em 

outro estudo, Bassi et al constataram 48,2% de estádio <pT2, o que se assemelha 

ao obtido em nossa casuística de 46,8% de tumores ≤pT2 (70). Nesse mesmo 

estudo, Soloway et al observaram correlação de recorrência local com extensão da 

doença sendo 3% em localizada, 7% em extravesical e 8% na presença de 
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metástase em cadeia linfática (56). Muitos outros estudos também concluíram que 

estádio pT é fator prognóstico independente de RFS no CaB (65, 101). Nossa 

análise demonstrou importante papel do estádio na RFS com 80% a 65% quando 

estádio ≤pT2, 56,4% quando pT3 e 32,6% quando pT4. O agrupamento em dois 

grupos ≤pT2 e >pT2 associaram-se respectivamente a 69,8% e 48,4% de sobrevida 

livre de doença.    

 

Quanto a CSS, Soloway et al demonstraram decréscimo de 91% para 

56% na quando diagnosticado estádio >pT2 (56). Em outro estudo observou-se 80 

a 90% de CSS em tumores estádio ≤pT1, 50 a 70% em tumores pT2, 30 a 45% em 

pT3 e 20 a 35% em pT4 (70). A discriminação dos estádios demonstrou associação 

com CSS especialmente quando agrupados nos dois grupos. Assim, identificamos 

83,2% de sobrevida em estádio ≤pT2 e 54,6% em estádios > pT2. 

 

Demonstramos nesse estudo que a progressão do estádio pT confere 

aproximadamente 100-80% de OS para estádio ≤pT1, 70% para pT2, 60% para 

pT3 e 40% para pT4. A análise nos dois grupos ≤pT2 e >pT2 obteve 

respectivamente 80% e 50% de sobrevida. A literatura revela decréscimo de 74% 

para 52% quando diagnosticado estádio >pT2 (56).  

 

Em nossas análises de RFS, CSS e OS identificamos que o estádio 

tumoral segundo TNM não obteve diferença significante entre grupos próximos, por 
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exemplo, pT1 e pT2, pT3 e pT4, porém o agrupamento em estádio ≤pT2 e >pT2 

favoreceu melhor avaliação. Desse modo sugerimos que as diversas 

subclassificações possam ter pouco valor na determinação do prognóstico da 

doença (31, 58-60). Verificamos que apesar do tratamento adjuvante o estádio 

>pT2 ainda determina pior evolução da doença.  

 

5.2. Presença de metástase em linfonodos 

 

  Em nosso estudo, identificamos que 36% dos espécimes de 

linfadenectomia pélvica apresentavam doença linfática. Leissner et al em estudo 

prospectivo e multicêntrico obtiveram frequência de doença em linfonodos de 

23,4% a 32,5% dos casos (102). Soloway et al observaram frequência de 21% dos 

casos, contudo ressaltamos incluíram-se em sua casuística apenas pacientes N0 e 

M0 em estadiamento clínico. 

 

A presença de pN+ em nosso estudo associou-se a 48,9% e 25,0% de 

RFS em 30 e 48 meses respectivamente. Herrmann et al encontraram 30,6% de 

RFS e 32,1% de CSS em cinco anos (68). Em outro estudo a doença pélvica 

linfática determinou 40% de CSS no mesmo período (56). De modo semelhante, em 

nosso estudo evidenciamos 58,8% e 40% de CSS em 30 meses e 48 meses 

respectivamente.  
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Quanto a OS encontramos na literatura resultados entre 22% a 49,5% 

de sobrevida em cinco anos na presença de metástase em linfonodo (56, 68). Em 

nossa casuística observamos aproximadamente 55% e 40% de sobrevida geral em 

30 e 48 meses respectivamente.  

 

Interessante notar que metástase em linfonodo determinou 

significativa piora no prognóstico do CaB apesar de todos terem sido submetidos a 

tratamento adjuvante.   

 

5.3. Grau histológico 

  

  Soloway et al constataram uma prevalência de tumores de alto grau 

em 95% dos espécimes de cistectomia analisados, mas ainda se discute seu valor 

prognóstico após CR, devido a escassez de tumores de baixo grau submetidos a 

cirurgia radical (30, 33, 56, 66). Em nossa casuística, os tumores de baixo grau 

foram infrequentes sendo constatados em apenas 9% dos casos. Sua identificação 

não se associou a recorrências no período estudado. Já a presença de alto grau 

tumoral promoveu redução significativa da RFS no grupo de alto grau tumoral. 

Apesar disso, a análise multivariada não demonstrou diferença relevante na 

evolução de tumores de alto quando comparados aos de baixo grau. Nas demais 

análises de sobrevida CSS e OS não constataram qualquer influência no 
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prognóstico da doença. De mesmo modo a grande maioria dos estudos não 

demonstra haver qualquer associação entre o grau tumoral e a evolução do câncer 

após CR (68, 70). Um dos poucos trabalhos que sugerem pior evolução em 

tumores de alto grau foi descrita por Ghoneim et al, contudo a análise 

pormenorizada revela inclusão de tumores não uroteliais com comportamento e 

indicações cirúrgicas distintas (67). 

 

5.4. Invasão linfovascular 

 

   Na literatura, a invasão linfovascular está presente em cerca de 30 a 

50% dos casos (85, 86). Em nossa casuística encontramos LVI em 46% dos 

espécimes cirúrgicos sendo responsável por redução na RFS de 59,8% para 50,6% 

em 30 meses. Estudos de Skinner et al observaram queda de 74% para 42% de 

RFS em 10 anos apontando-o como um dos fatores prognósticos independentes. 

Segundo esse mesmo estudo LVI+ associou-se a aproximadamente duas vezes 

mais recorrência que o grupo LVI- (87). Em publicação alemã de 2009, encontrou-

se correlação entre o fator e RFS (69). A análise multivariada de nossos dados não 

confirma essa influência na recorrência da doença. 

 

  Quanto a CSS, na literatura encontramos relação de LVI+ com duas 

vezes mais mortes pela doença (69). Observamos redução de 75,7% para 61,4% 



64 

 

 

na CSS em nossa casuística promovendo duas vezes mais mortes pela doença, 

porém tal dado não se confirmou a análise multivariada. 

 

  Skinner et al demonstraram que a LVI+ promoveu queda de 43% para 

18% na OS com aproximadamente duas vezes mais mortes por todas as causas 

(87). Verificou-se dado semelhante, em outro estudo também indicando duas vezes 

mais morte geral (69). De mesmo modo, muitos outros estudos apontam a 

importância da LVI como fator prognóstico (69, 86, 103, 104). Em nossa casuística, 

verificamos que LVI+ reduziu a OS de 69,2% para 57,6% em 30 meses de modo 

significativo, contudo não se mostrou significante na análise univariada.  

 

Nossos dados falharam em demonstrar correlação de LVI com 

prognóstico. Lotan et al por sua vez demonstraram que LVI foi determinante para 

recorrência e morte mesmo na ausência de doença linfática (86). Em revisão de 

2011, reafirma-se a associação de LVI com tumores mais agressivos sendo 

sugerido como preditor independente para a presença de metástase linfática (71). 

Realizamos análise complementar do papel da LVI no prognóstico da doença e 

verificamos que a observação da invasão relaciona-se com estádios mais 

avançados e também com a presença de doença linfonodal, o que poderia justificar 

os achados na análise inicial. De mesma foram Skinner et al e Trojan et al 

demonstraram maior prevalência de LVI em estádios tumorais avançados e 
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metástase linfáticas justificando a pior evolução (69, 86, 87). O real papel da LVI no 

prognóstico ainda é incerto não se comprovando correlação em nossa casuística. 

 

5.5. Presença de invasão perineural 

 

  Em estudo de 369 casos de cistectomia radical demonstrou-se 

prevalência de 5,9% de PNI (70). Mais recentemente, Leissner et al observaram 

47,7% de prevalência de PNI, a qual promoveu redução significativa na RFS. A 

avaliação de independência, contudo, não confirmou essa associação (104). Em 

nosso estudo constatamos prevalência de 29% de PNI nas peças cirúrgicas sendo 

que também não verificamos correlação com recorrência, embora tenha promovido 

redução de aproximadamente 10% na RFS em 30 meses.  

 

Constatamos 40% de CSS em 30 meses na presença de PNI e 80% 

em sua ausência o que se associou a aproximadamente três vezes mais mortes 

pela doença. Quanto a OS, verificamos também três vezes mais mortes por todas 

as causas no grupo com a presença de PNI. Obtivemos 35,4% de sobrevida em 30 

anos na presença de PNI e 76,7% de sobrevida na sua ausência.  Contudo, tais 

resultados não se confirmaram à análise multivariada. Bassi et al observaram piora 

significativa de 56% para 44% na OS quando observado a presença da invasão 

perineural. Assim como em nosso estudo, esse achado não se manteve à análise 
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multivariada concluindo-se que apenas estádio tumoral e metástase em linfonodo 

são fatores independentes (70). 

 

Nossos dados e os dados de literatura ainda não permitem conclusões 

a respeito do papel de PNI no prognóstico do CaB. Existem poucas informações 

desse assunto de modo que são requeridos mais estudos para melhor avaliação. 

 

5.6. Carcinoma in situ 

 

A importância do achado de CIS na peça de cistectomia radical 

mereceu publicação em 2006 por Shariat, o qual não encontrou associação entre 

prognóstico e presença de CIS na peça cirúrgica (74). Em nossa casuística 

identificamos presença de CIS em 28% dos casos o qual não promoveu qualquer 

interferência significante na evolução da doença. Tanto a análise univariada, 

multivariada e a análise do tempo de sobrevida não demonstraram modificação do 

desfecho. 

 

Já em 2007, constatou-se que a presença de CIS conferia pior 

evolução em um grupo seleto de pacientes portadores de carcinoma urotelial órgão 

confinado. Sugeriu–se ser uma variável prognóstica independente, a qual 

promoveria um incremento na chance de recorrência, mas não mortalidade (105). 
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Inúmeros outros estudos de pequeno porte também sugeriram alguma ação do CIS 

na evolução (91-93). Muito mais estudos deverão suportar essa hipótese, de modo 

que até o momento considera-se que a presença de CIS não interfira no 

prognóstico do câncer de bexiga após cistectomia (90, 106, 107). 

 

5.8. Agrupamento de variáveis 

 

O agrupamento das variáveis supostamente importantes no 

prognóstico promoveu melhora importante na acurácia das estimativas de 

sobrevida (43). Diversos nomogramas para aplicação após cistectomia foram 

desenvolvidos a fim de orientar a indicação de terapia adjuvante. A grande maioria 

deles também demonstra a importância dos fatores como estádio tumoral, presença 

de linfonodos, assim como em nossa casuística (43, 90, 94, 95).  

 

Por outro lado, a inclusão de índices ainda não consagrados para 

recorrência e morte torna-se motivo de críticas. Evidências atuais sugerem que 

idade, grau tumoral, gênero são fatores inadequados para prever a evolução ou a 

resposta ao tratamento proposto (68, 70, 97, 108). Shariat et al em seu estudo 

questiona o subtratamento de idosos o que justificaria uma pior evolução (108). 

Nessa mesma publicação sugere-se que a discrepância na incidência do câncer 

entre homens e mulheres seja consequência da diferente exposição aos agentes 
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carcinogênicos e não por efeitos hormonais, anatômicos, genéticos, sociais ou 

fatores ambientais. 

 

Em nosso estudo verificamos que o estádio >pT2 e pN+ são os fatores 

mais importantes no prognóstico após cistectomia, embora tenha havido diferença 

significante na evolução dos casos diagnosticados com LVI e PNI. Estudo de Bassi 

et al na Itália constataram resultados semelhantes onde estádio e doença linfática 

se mostraram fatores independentes e LVI não se confirmou como fator prognóstico 

(70).  

 

Canter et al concluíram que há associação entre presença de LVI e 

evolução, ocorrendo especificamente em um subgrupo caracterizado por estádio 

pT3 e ausência de metástase em linfonodo (103). Observando-se os gráficos desse 

estudo veremos que não há significância para os demais estádios. De modo 

semelhante, o estudo de Leissner et al também obteve diferença significante de 

sobrevida livre de recorrência na presença e ausência de PNI. Porém, observamos 

também análise de um subgrupo particular de pacientes identificados pela ausência 

de metástase linfonodal. Por outro lado nesse mesmo estudo demonstrou-se que 

LVI exerceu influência importante na RFS (104).  

 

Em nossa análise verificamos que a observação de LVI relaciona-se 

com estádios mais avançados e também doença linfonodal, justificando a piora do 
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prognóstico. Outros estudos também parecem suportar essa hipótese (69, 71, 86, 

87). 

 

Demonstramos também que apesar do tratamento adjuvante ambos 

os fatores (estádio >pT2 e pN+) ainda se mostraram significantes no prognóstico, 

podendo indicar que o CaB está sendo tardiamente tratado. Infelizmente isso é uma 

realidade em nosso país onde poucos hospitais realizam cistectomia radical e 

linfadenectomia gerando filas de espera no serviço público, retardando o 

tratamento, agravando o estádio e comprometendo o prognóstico (109, 110). Por 

esse motivo muitos casos atendidos em nosso serviço foram necessariamente 

excluídos desse estudo, de modo que sofremos as limitações de um estudo 

retrospectivo. Estudos multicêntricos prospectivos com casuística e período de 

acompanhamento maior poderiam aperfeiçoar o desenho do estudo, podendo 

confirmar que a invasão perineural e linfovascular poderiam exercer algum papel na 

evolução do câncer.   

 

Entendemos que o mérito desse estudo seja a seleção rigorosa de um 

grupo homogêneo de casos com indicação de cistectomia radical e linfadenectomia 

pélvica por carcinoma urotelial. O tratamento e acompanhamento numa mesma 

instituição garantem o uma mesma técnica cirúrgica, seguimento e análise da peça 

cirúrgica. Os resultados desse estudo demonstram que tanto o estádio quanto a 

metástase em linfonodo são os principais fatores prognósticos patológicos 
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significantes no CaB. Talvez a diferenciação tumoral e o uso de marcadores 

moleculares possam se mostrar úteis para determinar o prognóstico da doença (57, 

111, 112). 
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6. Conclusão 
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Apesar do tratamento agressivo do CaB com cistectomia radical e 

linfadenectomia pélvica, os índices de recorrência, morte pela doença e geral 

permanecem elevados. Há necessidade de avaliação criteriosa dos fatores 

prognósticos com o intuito de orientar a indicação de tratamento adjuvante sem 

aumento da morbidade do tratamento. Em nosso estudo identificamos que a 

presença de metástase em linfonodos e estádio tumoral >pT2 exercem influência 

significante na RFS, CSS e OS. A associação do estádio >pT2 e metástase 

linfonodal demonstraram auxiliar na predição de recorrência da doença. Quanto a 

morte pelo câncer, a utilização de estádio >pT2, N+, LVI+ e PNI+ nos permitiu 

discriminar grupos de risco distintos. De mesmo modo o conjunto de fatores estádio 

>pT2, pN+ e PNI+ possibilitaram a estratificação de grupos de risco para morte por 

todas as causas. 
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Apêndice 1 

 

TNM - Classificação Clínica 
T  Tumor Primário 

TX  O tumor primário não pode ser avaliado 
T0  Não há evidência de tumor primário 
Ta  Carcinoma papilífero não invasivo 
Tis  Carcinoma in situ: "tumor plano" 
T1  Tumor que invade o tecido conjuntivo sub-epitelial 
T2  Tumor que invade músculo 
T2a  Tumor que invade a musculatura superficial (metade interna) 
T2b  Tumor que invade a musculatura profunda (metade externa) 
T3  Tumor que invade tecido perivesical 
T3a  Microscopicamente 
T3b  Macroscopicamente (massa extravesical) 
T4  Tumor que invade qualquer uma das seguintes estruturas: próstata, útero, vagina, parede 

pélvica ou parede abdominal 
T4a  Tumor que invade próstata, útero ou vagina 
T4b  Tumor que invade parede pélvica ou parede abdominal 

 
N Linfonodos Regionais 

NX  Os linfonodos regionais não podem ser avaliados 
N0  Ausência de metástase em linfonodo regional 
N1  Metástase, em um único linfonodo, com 2 cm ou menor em sua maior dimensão  
N2  Metástase, em um único linfonodo, com mais de 2 cm até 5 cm em sua maior dimensão, ou 

em múltiplos linfonodos, nenhum com mais de 5 cm em sua maior dimensão 
N3 Metástase em linfonodo com mais de 5 cm em sua maior dimensão 

 
M Metástase à Distância 

MX  A presença de metástase à distância não pode ser avaliada 
M0  Ausência de metástase à distância 
M1  Metástase à distância 

 
Grupamento por Estádios 

Estádio a  Ta N0 M0 
Estádio is   Tis N0 M0 
Estádio I   T1 N0 M0 
Estádio II   T2a, b N0 M0 
Estádio III   T3a, b N0 M0 

    T4a N0 M0 
Estádio IV   T4b N0 M0 

    Qualquer T N1, N2, N3 M0 
    Qualquer T Qualquer N M1 
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