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Introdução:

Material e métodos:

Resultados:

Os autores analisaram retrospectivamente

a casuística, referente aos últimos cinco anos (Fevereiro

de 2002 a Fevereiro 2007), de tumores vesicais tratados

no Serviço de Urologia do Hospital Pulido Valente.

Revisão da casuística do Serviço,

com base na análise da base de dados hospitalar e dos

respectivos processos clínicos. Os dados considerados

relevantes para este estudo foram: idade e género do

doente; tipo de procedimento cirúrgico a que foram sub-

metidos; histopatologia tumoral; terapêutica oncológica

adjuvante em Hospital de Dia de Oncologia Médica.

Ao todo, no intervalo de tempo conside-

rado foram tratados, no nosso serviço, 535 doentes com

neoplasia da bexiga, com uma distribuição, quanto ao

género, de 421 (78,7%) homens e de 114 (21,3%)

doentes do sexo feminino, com uma média de idades de

69,2 anos (26 – 94 anos).

No que concerne aos procedimentos realizaram-se, no

total, 736 procedimentos, com larga vantagem para a

RTU-V, correspondendo a 673 intervenções cirúrgicas

(91,4%), seguindo-se a cistectomia total - 49 (6,7%) - e

a cistectomia parcial - 14 (1,9%), respectivamente. Da-

da a dificuldade de obtenção de dados referentes aos

resultados histopatológicos e aos tratamentos adjuvan-

tes realizados, os autores optaram por apresentar uma

amostragem dos dados referentes ao último ano.

Os dados obtidos nesta análise retrospec-

tiva reflectem a elevada prevalência desta patologia

oncológica, sendo concordantes com os dados publica-

dos na literatura e representam uma fracção muito im-

portante da actividade do nosso serviço.
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