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Introdução
Crescente número de artigos científicos sobre o uso de
modelos de órgãos em 3D vem sendo publicados no
campo da urologia. Em grande parte, se trata do uso
para planejamento cirúrgico pré-operatório em
pacientes com neoplasias urológicas que serão
submetidos a cirurgias minimamente invasivas. 
Os modelos 3D são feitos a partir das imagens da
tomografia computadorizada com contraste ou da
ressonância magnética do próprio paciente com
identificação do tumor e sua relação com cada
estrutura do órgão afetado.
Este trabalho tem como objetivo demonstrar a
aplicação das imagens 3D em neoplasias urológicas e
como o urologista e o paciente podem, facilmente, ter
acesso a esse tipo de tecnologia. 

Para o paciente, pode melhorar o entendimento sobre
sua doença, ajudando na decisão compartilhada do
tratamento com o urologista. Além disso, fortalece o
vínculo médico-paciente. 
Para o urologista, pode alterar a percepção da anatomia
do órgão e ajudar na decisão terapêutica. Além disso,
tem papel importante na diminuição da perda
sanguínea, na redução do tempo operatório e menores
tempo de isquemia renal e internamento hospitalar,
segundo meta-análise com resultados estatisticamente
significativos. 

Órgãos que podem ser
reconstruídos em 3D em urologia
Qualquer órgão pode ser reconstruído em 3D, com a TC
do paciente, através de softwares existentes ou mesmo
através de empresas, já presentes no Brasil, para
reconstrução através de Inteligência artificial e machine
learning (ex: InnerSight3D). Essas reconstruções
interativas podem ser visualizadas pelo cirurgião ou
pelo paciente através de qualquer aparelho conectado
à internet (smartphones, tablets, desktops, notebooks,
aparelhos de  realidade virtual ou de realidade
aumentada) e ainda pode ser disponibilizado o arquivo
para impressão 3D. 
As reconstruções são particularmente importantes para
casos de neoplasias de alta complexidade cirúrgica
(grandes tumores ou escore R.E.N.A.L. elevado no caso
de neoplasias renais) e casos com anatomia atípica
(órgãos ectópicos ou com vasos anômalos ou
anomialias de fusão, como rins em ferradura). 
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Preciso de uma reconstrução 3D. Como ter
acesso a esse tipo de tecnologia?
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Fig. 3 - Tumor hilar de rim esquerdo.
Visualize a reconstrução interativa em 3D
pelo QR code.

Fig. 2 - Tumor no polo superior esquerdo de rim em ferradura

Fig. 1 - Tumor no polo superior esquerdo de rim pélvico
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