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INTRODUÇÃO
A cirurgia robótica foi proposta para melhorar resultados 

operatórios e, após aprovação dessa plataforma em 2000, a 
abordagem foi adotada em diversos centros. Em Urologia, 
seu desfecho favorável na prostatectomia radical propiciou o 
advento de estudos sobre a aplicabilidade do método no trata-
mento de outros órgãos, como a bexiga. A cistectomia radical 
assistida por robô (CR) representa uma alternativa minima-
mente invasiva à cirurgia aberta (CA), além de apresentar 
vantagens sobre a intervenção laparoscópica tradicional, 
incluindo visão ampla e pulsos mecânicos, que permitem 
mais destreza e melhor manuseio de tecidos e fi os que a mão 
humana. Todavia, as preocupações sobre a CR incluem falta 
de feedback tátil (importante para a ressecção completa da 
doença localmente avançada) e possível recorrência do câncer 
em locais incomuns, além de apresentar uma curva de apren-
dizado signifi cativa e um custo elevado. Sabe-se também 
que a inserção da técnica à prática médica tem sido vagarosa 
devido à falta de dados comparativos sobre complicações e 
resultados a longo prazo.

OBJETIVOS
O presente trabalho visa analisar a produção científi ca 

atual e avaliar dados comparativos de efi cácia das abordagens 
cirúrgicas aberta e robótica para tratamento de câncer de 
bexiga invasivo não metastático.

MATERIAL/MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa de revisão na literatura, 

buscando artigos científi cos no idioma inglês comparando 
as abordagens robótica e aberta de cistectomia radical, nas 
plataformas Scientifi c Electronic Library Online (SciELO) 
e PubMed, por meio dos descritores DeCS/MeSH robotic e  
cystectomy, utilizando operador de busca and e fi ltro para 
publicações dos últimos 5 anos. Foram incluídos ensaios, 
revisões sistemáticas e metanálises de estudos produzidos em 
grandes centros, comparando as duas abordagens cirúrgicas, 
com textos integralmente disponíveis. Foram excluídos 
ensaios que não apresentavam comparação das técnicas em 
todas as etapas do perioperatório, aqueles que não descreviam 
a técnica usada de reconstrução do trânsito urinário e artigos 
com possíveis confl itos de interesse. Após análise minuciosa 
de conteúdo, nove artigos foram contemplados neste trabalho 
por atenderem ao tema.

RESULTADOS
A revisão permitiu a obtenção de resultados por compa-

ração entre o período perioperatório das abordagens de CA e 
CR.  Na análise, foi evidente uma menor perda sanguínea esti-
mada, menor necessidade de hemotransfusão intraoperatória 
e menor tempo de internação em CR, quando comparada ao 
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método aberto. Em contrapartida, a duração do procedimento 
robótico alcançou uma média de tempo consideravelmente 
maior que em CA.Um ponto a ser considerado é a forma 
extracorpórea com que reconstruíram o trânsito urinário 
com neobexiga, em CR: questiona-se se tal intervenção não 
sujeita o paciente às mesmas complicações inerentes à uma 
plena CA convencional. Já quanto ao quesito “dois anos livres 
da progressão da doença”, foram encontradas porcentagens 
semelhantes entre as duas formas de abordagem.

CONCLUSÃO
Dado o exposto, torna-se inviável declarar o método 

robótico como o futuro defi nitivo das cistectomias radicais. 
Novos estudos multicêntricos randomizados são necessários 
para avaliar a efi cácia da técnica robótica e suas principais 
vantagens sobre a técnica aberta associada à linfadenectomia 
pélvica e reconstrução com desvio urinário, que, por longo 
tempo, tem sido padrão ouro para tratamento de câncer de 
bexiga invasivo não metastático.
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