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Introdução
Tumores de Bexiga

• HR-NMIBC (tumores superficiais de alto risco) são 

potencialmente letais e necessitam atenção especial;

• Representam 25% de todos os tumores superficiais de 

bexiga;

• Alta taxa de recorrência e progressão (até 50%) para 

MIBC, com associação com metástases e morte (20-30%);

• Heterogeneidade dos tumores pT1 alto grau;

• Tratamento ainda não consensual;

• Maioria dos estudos são de seguimento curto;
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Cookson MS, Herr HW,. J Urol 
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Classificação de risco

Monteiro L, World J Urol, 
2018
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Patologia

• A base do tratamento do câncer de bexiga vem de 

informações da RTU de bexiga;

• Grau, estádio e profundidade da invasão;

• Grau de invasão da lâmina própria (pT1abc), CIS, invasão 

angiolinfática e variações histológicas;

• Interpretação da invasão da lâmina própria (down- up-staging);

• Presença de camada muscular inclusa na amostra 

(understaging);

• Importância da RE-RTUB (minimizar subestadiamento).
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Cistectomia radical x BCG – HR-NMIBC

• Cistectomia precoce:

• Eliminar risco de progressão;

• Melhor resultado oncológico;

• Overtreatment;

• Complicações pós 

operatórias (30-40%);

• Redução de QoL.
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Thomas F, Eur Urol 
2013;63:145–54.
Sylvester RJ,. J Urol 
2002;168:1964–70

• BCG:

• Evitar cirurgia de grande 

porte;

• Mantem risco de progressão;

• Undertreatment;

• Impacto de QoL (sintomas 

locais, sistêmicos, 

ansiedade...)
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Cistectomia em HR-NMIBC

Daneshmand S; Urol Clin N Am 40 
(2014) 233–247

Sobrevida câncer específica >80% em pacientes 
portadores de HR-NMIBC submetidos a cistectomia 
imediata.
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MIBC primário x MIBC progressive

Kayama E; 
Genitourinary 
Cancer, 2018

• Progressive MIBC independetemente associado a morte pelo câncer;

• Neoadjuvância em progressive tem resultado inferior a MIBC 

primário.
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Seleção de pacientes para cistectomia 
precoce

Tumores superficiais de alto grau

• pT1abc(HR: 3,34);
• Invasão angiovascular 

(HR:2,88);
• CIS (HR:2,07);
• Não indução de BCG (HR: 1,78);
• Tumores maiores (HR: 1,66);
• Mulheres (HR: 1,44);
• Multifocalidade (HR: 1,40)
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EORTC risk calculator



Recomendações de cistectomia precoce 
Tumores superficiais de alto risco – EAU 2016

EAU, 
2016

Presence of concomitant carcinoma in situ, tumor 
multifocality, hydronephrosis, tumor size (greater than 3 
cm), stage T1b, and presence of residual T1 at repeat 
resection deem a patient high risk and immediate cystectomy 
should be strongly considered.

Presence of concomitant carcinoma in situ, tumor 
multifocality, hydronephrosis, tumor size (greater than 3 
cm), stage T1b, and presence of residual T1 at repeat 
resection deem a patient high risk and immediate cystectomy 
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Cistectomia precoce em idosos – HR-
NMIBC

Parker WP, Clinical Genitourinary Cancer, 2017 Vol. 
16, No. 1



Early x Delayed Cystectomy

• 307 pacientes HR-MNIBC; RTUB + BCG

• 29% (90) cistectomia em 15-20 anos seguimento;

• 18% sobreviveram quando cistectomia foi realizada > 2 anos do seguimento x 41% no grupo de 

cistectomia < 2 anos;

• Análise multivariada: fator independente de sobrevida foi cistectomia precoce (HR: 1.4; p: 0,002).
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Herr HW, Sogani PC. J 
Urol 2001;166:1296–
9.



BCG – HR-NMIBC

• Fase de indução: 6 semanas 40-80mg/semana;

• Fase de manutenção: 1-3 anos;

• Falha do BCG:  progressão 10%;

• Refratário ao BCG: HR-NMIBC ou CIS durante 

seguimento (40%);

• Problemas relacionados a produção do BCG 

globalmente;

• 27 instilações de BCG e 10 cistoscopias em 3 

anos;

• 74% dos pacientes referem sintomas locais ou 

sistêmicos e apenas 30% completam 

esquema;

• QoL?
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Mostafid AH,. Eur Urol 
2015;67:359-60
Lamm DL,. J Urol 2000;163:1124–
9. 



BCG – HR-NMIBC

Herr HW Urologic 
Oncology;33(2015)108. 

Sobrevida livre de recorrênciaSobrevida livre de recorrência Sobrevida geralSobrevida geral

BCG refractory ≠ BCG relapsingBCG refractory ≠ BCG relapsing



BCG – HR-NMIBC

Daneshmand S; Urol Clin N Am 40 (2014) 
233–247



BCG x Cistectomia radical – HR-NMIBC

• Prioridade para pesquisa (NICE);

• BRAVO study

• CRUK SPARE trial
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NICE. Bladder Cancer Guidelines. 2015
Moynihan C, (SPARE, CRUK/07/011). Trials 
2012;13:228 

• Falha de recrutamento

• Heterogeneidade dos grupos

• Dificuldades de padronização

• Problemas no estadiamento
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Marcadores Moleculares

•Preditores de resposta ao BCG:

•Definitely useful:
•Fatores clinicopatológicos (estadio; grau; recorrência; multiplicidade; CIS; sexo 
feminine; idade);
•Marcadores urinários de fluoorescência e hibidização in-situ (FISH; UroVysion);

•Probably useful:
•Cell cycle regulator Rb;
•Bcl-2 (Inibidor de apoptose);
•E-caderina (moléculas de adesão cellular);
•Ki-67 (indice de proliferação);
•FGFR3 (fator de crescimento)
•CyPRIT nomogram (painel de citocinas);

•Emerging:
• Identificação de subtipos moleculares de NMIBC
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Seleção de pacientes para cistectomia 
precoce

Tumores superficiais de alto grau

• Associação de fatores clinico-patológicos a marcadores 

moleculares podem melhorar a acurácia;

• Mutações gênicas (FGFR3, PIK3CA, TERT, RAS);

• Marcadores de metilação (GATA2, TBX2, TBX3, ZIC4);

• 1200 pacientes (NMIBC riscos baixo, intermediário e alto);

• Hipermetilação GATA2 (HR: 2,04): Maior risco de 

progressão;

• Mutação FGFR3 (HR: 0,40): Menor risco de progressão.
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Van Kessel KEM, Clin Cancer Res, 2018



Seleção de pacientes para cistectomia 
precoce

Tumores superficiais de alto grau

Van Kessel KEM, Clin Cancer Res, 2018



Conclusões
• Os tumores superficiais de alto risco são potencialmente letais;
• As opções de tratamento em HR-NMIBC incluem cistectomia 

precoce ou uso de agentes quimioterápicos intravesicais (BCG);
• Os pacientes submetidos a cistectomia por MIBC que progrediu 

de um NMIBC tem pior prognóstico do que o paciente submetido 
a cistectomia precoce por HR-NMIBC;

• Cistectomia precoce atualmente é mais segura e menos mórbida 
e oferece a maior chance de prevenir progressão da doença;

• É importante identificar aqueles com HR-NMIBC com maior 
chance de progredir ou falhar com BCG e oferecer a esse grupo 
cistectomia afim de otimizar seus resultados de sobrevida;

• Alguns fatores clinicopatológicos são preditores de progressão e 
apesar dos marcadores moleculares nesse contexto serem 
promissores, necessitamos de melhores estratégias para 
identificar pacientes em risco de falha do tratamento com BCG.
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