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1. Introdução
A linfadenectomia pélvica bilateral é rotineiramente realizada durante
cistectomia radical aberta para câncer de bexiga com invasão muscular. Os
resultados de longo prazo em pacientes com gânglios positivos sugerem haver
um real papael curativo da linfadenectomia no câncer de bexiga. De fato, a
linfadenectomia nós dá importantes informações a cerca do estadiamento do
tumor e pode até mesmo ter caráter terapêutico, em espicial no envolvimento
micrometastático dos gânglios e particularmente quando as micrometástases
atingem menos de 5 linfonodos.
Demonstrada sua utilidade e eficácia, atualemente permanece a discussão
a cerca do limite proximal de dissecção na linfadenectomia pélvica para câncer
de bexiga; uma vez que, trabalhos recentes demosntram algum benefício em se
incluir tecido linfonodal localizado 2 – 3 cm acima da bifurcação da aorta.
Estando claro que a laparoscopia trata-se de uma via de acesso que visa
duplicar os princípios estabelecidos pela via aberta convencional, todos os
esforços devem ser feitos para a realização, quando indicada, de
linfadenectomia pélvica extendida por via laparoscópica. Mesmo que isto possa
resultar, assim como na cirurgia aberta, em um maior potencial de
complicações peri-operatórias para o paciente. (1 – 3)
Diante do acima exposto, a equipe composta pelos urologista Sidney

Abreu, Anibal Branco, Márcio Lamy e Gilvan Neiva realizou com sucesso o
primeiro caso de linfadenectomia pélvica ampliada no Brasil, tendo como
limites de dissecção: 1) DISTAL – o linfonodo de cloquet, 2) LATERAL – o
nervo gênito femural, 3) MEDIAL – a bexiga, 4) INFERIOR – o nervo
obturatório, 5) PROXIMAL – a bifurcação da aorta. (Figuras 1 A e B)

2. Técnica cirúrgica e seu impácto sobre as complicações:
O primeiro aspecto técnico referente a realização de linfadenectomia
pélvica ampliada durante cistectomia radical laparoscópica diz respeito ao
posicionamento dos portais. É crucial que o trocater primário seja inserido cerca
de 2 polpas digitais acima da cicatriz umbilical, o que permite acesso ao limite
proximal da dissecção: a bifurcação da aorta. Outro aspecto técnico importante
diz respeito ao momento em que se deve realizar a linfadenectomia: antes ou
depois da retirada da bexiga. Pessoalmente acredito que a linfadenectomia deva
ser realizada após a cistectomia propriamente dita. Desta feita, a bolsa de
extração contento a peça cirurgica da cistectomia é posicionada, com sua “boca
aberta”, no fundo da cavidade pélvica e a medida que os linfonodos vão sendo
dissecados, os mesmos vão sendo inseridos no saco de extração não ficando em
nenhum momento livres no interior da cavidade abdominal. Por outro lado,
alguns advogam que ao realizar a linfadenectomia como primeiro tempo,
torna-se mais fácil a dissecção e o controle dos pedíclos vasculares da bexiga.
(4 – 8).
Ainda do ponto de vista técnico, vale ressaltar que todos os linfáticos da
região delimitada (limites da linfadenectomia ampliada) devem ser removidos,
ficando o músculo psoas completamente desnudo bilateralmente. Tanto o
tecido linfático anterior como posterior aos vasos devem ser removidos. Para
realização de tal dissecção, julgamos de muita valia a utilização de um gancho
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laparoscópico, que permite ao cirurgião dissecar com segurança o tecido
linfático aderido aos vasos ilíacos. Uma vez que o tecido linfático é
“enganchado”, afastado da estrutura nobre e somete então a corrente elétrica é
ativada com segurança. Outro ponto importante, remete ao fato da
obrigatoriedade de se clipar quaisquer vasos linfáticos mais calibrosos,
evitando assim a ocorrência desagradável de fístulas linfáticas de alto débito e
até mesmo de espoliantes ascite quilosas. Finalmente, os gânglios linfáticos
devem ser dissecados de forma integral, sem serem seccionados, sob pena de
haver extravasamento local de células malígnas e recidiva tumoral pélvica. (4 –
8)
3. Mensagem:
Sendo a cistectomia radical laparoscópica com linfadenectomia pélvica
ampliada e a construção do reservatório urinário um procedimento
tecnicamente difícil, de certa forma demorado e fisicamente desgastante para a
equipe cirúrgica. Vale a pena considerar a possibilidade da utilização de duas
equipes cirúrgicas que se alternariam entre a parte extirpativa e reconstrutiva
do procedimento. Assim diminuindo a fadiga dos cirurgiões e aumentando a
eficácia do procedimento. (9-11)
É crucial que os princípios oncológicos estabelecidos pela cirurgia aberta
tradicional sejam respeitados. Desta feita, quando indicado, não há limitação
técnica para realização de linfadenectomia pélvica ampliada por via
laparoscópica e os cuidados técnicos acima descritos são de grande valia para
redução de complicações intra e pós operaórias. (9 -11)
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5. Legenda das Figuras:
Figuras 1 A e B: Limites da linfadenectomia pélvica ampliada durante
cistecomia radical laparoscópica: DISTAL – o linfonodo de

cloquet,

LATERAL – o nervo gênito femural, MEDIAL – a bexiga, INFERIOR – o
nervo obturatório, PROXIMAL – a bifurcação da aorta.
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