
DEZEMBRO 2022

VOLUME 4 | ISSUE 2

PORTUGUESE EDITIONAUANews
THE OFFICIAL NEWSMAGAZINE OF THE AMERICAN UROLOGICAL ASSOCIATION
AND SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA

Atualização em Câncer de Próstata 2022
William J. Catalona, MD 
Author, Course Director

Douglas M. Dahl, MD 
Author, Panelist

Stanley L. Liauw, MD 
Author, Panelist

Stacy Loeb, MD, MSc, PhD (hon) 
Author, Panelist

Robert B. Nadler, MD 
Author, Panelist

Russell Szmulewitz, MD 
Author, Panelist

Traduzido por Dr. Gustavo Franco  
Carvalhal

Objetivos educacionais
• Revisar a informação sobre epi-

demiologia e estatística do cânc-
er de próstata publicada ao lon-
go do último ano.  

• Revisar as publicações do últi-
mo ano sobre estratificação de 
risco, rastreamento, e métodos 
de biópsia de próstata. 

• Revisar as publicações do últi-
mo ano sobre o tratamento do 
câncer de próstata em todos os 
seus estágios. 

Epidemiologia e 
estatística

Ao longo da era do rastreamen-
to do câncer de próstata com PSA, 
a incidência de câncer de prósta-
ta metastático diminuiu consid-
eravelmente (apenas 4%-5% dos 

cânceres se apresentam no estágio 
metastático), e a mortalidade es-
pecífica por câncer de próstata foi 
reduzida em 53%.1 Atualmente, 
71%-73% dos casos se apresentam 
com doença clinicamente local-
izada, com taxas de sobrevida em 
cinco anos de 96%-98%.2 Após a 
recomendação de 2012 do USPSTF 
(U.S. Preventive Services Task Force) 
de grau D que condenava o rastrea-
mento, houve uma redução signifi-
cativa do rastreamento, do núme-
ro de biópsias prostáticas, com a 
consequente redução das taxas de 
detecção do câncer de próstata, en-
quanto aumentaram entre homens 
com menos de 70 anos as taxas de 
doença metastática em todos os 
grupos raciais e etários.3,4 Após a al-
teração da recomendação para grau 
C em 2018, houve um aumento da 
utilização da testagem com PSA em 
todos os grupos etários – ironica-
mente de maneira mais importante 
entre homens com idade entre 70-
89 anos.5 Nos jovens negros, o ra-
streamento com PSA se associou 
a uma menor taxa de metástases e 
a uma redução das taxas de mor-
talidade.6 Os conceitos dos adultos 
mais idosos sobre rastreamento 
podem diferir dos sugeridos pe-
los guidelines.7 O fato de homens 
mais idosos se apresentarem com 
doenças cujo escore de Gleason é 
mais elevado deve ser levado em 
consideração ao aconselharmos 
os pacientes.8 Alguns sugerem que 
o câncer de próstata do grupo de 

grau de Gleason ISUP 1 não deve-
ria ser chamado de “câncer”; en-
tretanto, a maioria das nortes por 
câncer de próstata ocorrem em pa-
cientes inicialmente diagnosticados 
com doença de baixo grau.9

As condições socioeconômicas 
são as principais responsáveis pe-
las disparidades nas taxas de mor-
talidade por câncer de próstata.10-12 
Homens negros que recebem trata-
mento primário definitivo apresen-
tam menores riscos de desenvolver-
em metástases.13 As informações 
disponíveis on-line sobre câncer 
de próstata raramente consideram 
as diversidades raciais e étnicas do 
câncer de próstata.14

O consumo de alimentos veg-
etais e a realização de atividades 
físicas estão associadas a meno-
res riscos de PSA elevado15 e de 
cânceres de próstata fatais.16 O uso 
de estatinas não compromete o ras-
treamento com PSA.17 A utilização 
de betabloqueadores não-seletivos 
no momento da prostatectomia 
radical está associada a um menor 
risco de tratamento para a recor-
rência do câncer de próstata.18 

Estratificação de risco, 
rastreamento e biópsia

Uma plataforma de inteligên-
cia artificial foi capaz de detec-
tar, graduar quantificar o câncer 
de próstata com uma acurácia 
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Neste ano de copa do mundo 
e volta a normalidade depois da 
pandemia devido ao COVID, nós 
esperamos que 2023 comece bem 

cheio de alegria e saúde.
Feliz festas e que possamos fes-

tejar encontrando todas as pessoas 
que amamos e que não encontra-

mos em 2021/22. Espero encon-
trá-los em Chicago durante a AUA 
2023. STOP
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elevada e com pouca variabilidade 
inter-observadores.19 A utilização da 
RNM e das testagens genéticas au-
mentou na mesma proporção do au-
mento do número de pacientes que 
receberam tratamento com estraté-
gias de observação.20 A resposta ao 
dano de DNA consiste em um me-
canismo importante para a ocorrên-
cia de câncer de próstata agressivo 
em homens de todas as raças.21 As 
variantes germinativas mais impor-
tantes são as mutações patogênicas 
do BRCA2. A síndrome de Lynch 
predispõe a ocorrência de vários 
cânceres, e portadores MSH2 e MSH6 
apresentam maiores incidências de 
câncer de próstata e de doença clini-
camente significativa.22 Algumas 
variantes genéticas comuns podem 
individualmente estar associadas a 
um menor risco de câncer de prósta-
ta, mas quando combinadas a “es-
cores poligênicos” podem estar asso-
ciadas a riscos aumentados de câncer 
de próstata, incluindo os de doença 
mais agressiva23 e podem auxiliar na 
estratificação de risco conforme as 
mutações de BRCA1/2.24

Biópsias sistemáticas orientadas 
por RNM detectam mais cânceres 
de próstata significativos e menos 
cânceres de próstata clinicamente 
insignificantes.24-28 A ecografia mul-
tiparamétrica (um procedimento 
ambulatorial) parece ser mais útil 
do que a RNM;29 no entanto, am-
bos os métodos não detectam alguns 
dos cânceres detectados pelo outro. 
As calculadoras de risco parecem 
fornecer informações adicionais 
valiosas.28 Biópsias transperineais 
orientadas por RNM com biópsias 
sistemáticas reduzem os riscos de in-
fecção associada à biópsia (mesmo 
sem antibióticos) e podem ser van-
tajosas para a amostragem de lesões 
anteriores e apicais.30 O PET com 
PSMA com Ga-68 apresenta uma 
sensibilidade de 40% e uma espec-
ificidade de 95% para a detecção de 
metástases em linfonodos pélvicos 
em cânceres de próstata de risco in-
termediário e alto.31

Vigilância ativa
As taxas de vigilância ativa nos 

Estados Unidos são inferiores às ob-
servadas na Inglaterra.32 Um classifi-
cador genômico de 22 genes, aliado 
a variáveis clínicas, foi superior ao 
modelo clínico e se correlacionou 

com a progressão da biópsia em 
pacientes em vigilância ativa.33 Este 
classificador de risco forneceu valor 
prognóstico independente em todos 
os cenários e estudos em que foi 
avaliado.34 Homens que realizaram 
biópsias anuais enquanto no proto-
colo de vigilância ativa foram mais 
propensos a serem tratados, sem 
diferenças na progressão de está-
gio. Biópsias muito frequentes po-
dem fazer com que alguns homens 
optem por desistir da vigilância 
ativa, mesmo sem evidências de 
progressão.35 Em protocolos de vig-
ilância ativa, a biópsia confirmatória 
deve ser realizada dentro de um 
ano. Homens com RNM normal e 
com biópsias de seguimento negati-
vas tendem a permanecer nos pro-
tocolos de vigilância por mais tem-
po. Homens mais velhos necessitam 
de monitoramento mais próximo.36 
A densidade do PSA é uma variável 
importante na discriminação da 
progressão durante a vigilância ativa 
em homens com RNM negativa.37 A 
maioria dos pacientes em vigilância 
ativa acaba por receber tratamento 
em um segundo momento, depen-
dendo em grande parte de fatores 
sociodemográficos.38,39 A utilização 
da vigilância ativa tem aumentado 
para doença de risco baixo e in-
termediário. Uma comparação de 
pacientes de grupo de risco GG1 e 
GG2 não encontrou diferenças na 
reclassificação, mas pacientes GG2 
apresentaram maiores chances de 
receberem tratamento sem reclassi-
ficação, e não houve diferenças nas 
taxas de recidiva bioquímica em 3 
anos pós-tratamento.40

Prostatectomia radical
Em uma avaliação sobre os efeitos 

do volume cirúrgico e as taxas de 
potência pós-operatória houve tax-
as de potência que variaram de 3% 
a 44% no seguimento de 24 meses, 
sem correlação com o volume de 
casos.41 As taxas de insatisfação 
com o tratamento recebido foram 
maiores para prostatectomia do que 
para vigilância ativa ou radioterapia, 
e isto foi fortemente associado às ex-
pectativas sobre a eficácia do trata-
mento e à ocorrência de efeitos co-
laterais.42 Em pacientes com invasão 
linfonodal e persistência de PSA 
após a prostatectomia, as probabil-
idades de sobrevida câncer -especí-

fica em 5 e 10 anos foram de 89% 
e 68%, respectivamente.43 A baixa 
sensibilidade do PET-PSMA para 
invasão linfonodal (~40%) sugere a 
necessidade de linfadenectomia ou 
do tratamento dos linfonodos pél-
vicos com radioterapia nos homens 
com doenças de alto risco.

Terapia focal
Uma meta-análise de terapias 

focais sugeriu que a terapia fotod-
inâmica e o ultrassom focado de alta 
intensidade são os tratamentos mais 
promissores e que ambos são bem 
tolerados; entretanto, dados de lon-
go prazo ainda são inexistentes. 

Radioterapia
Homens negros que participam 

de estudos randomizados apresen-
tam doença mais agressiva, mas 
apresentam melhores resultados 
com radioterapia definitiva.44 Um 
implante de hidrogel colocado en-
tre a próstata e o reto pode reduzir 
os riscos de complicações retais da 
radioterapia, mas a melhora clínica 
é limitada. Um estudo clínico ran-
domizado comparando e tipos dif-
erentes de fracionamento de dose 
mostrou resultados similares.

Em homens submetidos a ra-
dioterapia, a disfunção erétil e os 
“calorões” foram mais comuns 
nos homens que utilizaram análo-
gos do LHRH, enquanto sintomas 
mamários foram mais comuns no 
grupo dos antiandrogênicos.45 Um 
estudo prospectivo de radioterapia 
com privação androgênica dupla 
com bicalutamida em adição a um 
agonista do LHRH ou então a um 
inibidor da 5alfa-reductase revelou 
mais sintomas mamários, mas mel-
hor função sexual no grupo do ini-
bidor da 5alfa-reductase. 

A utilização do PET-PSMA na 
recidiva bioquímica pós-radioter-
apia mostrou que 91% dos scans 
mostraram captação aumentada, e 
57% dos homens teriam condições 
de terapias de salvamento.46 A 
braquiterapia é uma opção para 
homens com recorrência local iso-
lada pós-radioterapia. Com um se-
guimento de 6,7 anos, a sobrevida 
livre de recidiva foi de 68% em 5 
anos e de 46% em dez anos, sendo a 
sobrevida geral em 10 anos de 70%. 
A falha de tratamento local foi rara, 

e 19% dos homens acabaram desen-
volvendo metástases à distância. 
Este mesmo estudo havia relatado 
toxicidades tardias gastrintestinais e 
geniturinárias de grau 3 em cerca de 
15% dos casos.47 Em 45% dos casos 
após radioterapia de salvamento 
houve episódios de hematúria, e 
15% destes necessitaram de inter-
venção adicional à cistoscopia, em 
um seguimento de 8 anos. A maio-
ria das hematúrias foi autolimitada, 
embora 31% dos pacientes tenham 
apresentado episódios recorrentes.48

Doença avançada
A terapia de privação androgêni-

ca não está associada a uma redução 
da mortalidade pela infecção por 
SARS-CoV-2.49 O novo tratamento 
padrão para homens com doença 
localizada de alto risco tratados 
com radioterapia é abiraterona e 
corticóide (Abi/Pred) e 2 anos de 
terapia de privação androgênica.50 
Um estudo randomizado, prospec-
tivo, sobre risco cardiovascular de 
degarelix vs. Leuprolida durante 1 
ano não mostrou diferenças entre 
os tratamentos.51 Apalutamida mais 
Abi/Pred retarda o tempo de el-
evação do  PSA no período sem ter-
apia de privação hormonal em trat-
amento intermitente.52 Docetaxel 
mais terapia de privação androgêni-
ca com um agonista ou antagonista 
do LHRH, aliado à darolutamida 
no câncer de próstata metastático.53 
Negros apresentam uma melhor so-
brevida com Abi/Pred.54 O cabazi-
taxel é superior ao tratamento com 
um segundo inibidor do receptor de 
andrógeno.55

O Lutécio, Lu177-PSMA-617, 
pode ser mais efetivo do que uma 
outra linha de tratamento hormonal 
ou do que o cabazitaxel caso as célu-
las tumorais expressem PSMA na 
sua superfície (taxas de resposta, 65% 
vs. 37%). A dupla inibição da família 
Akt serina/treonina quinase (AKT) 
e da via do receptor androgênico 
pode melhorar sutilmente os resul-
tados. Estudos adicionais sobre os 
inibidores da AKT necessitarão da 
determinação prévia do estado P10 
no tumor. Desta forma, os pacientes 
deverão ter o sequenciamento do 
seu tumor primário ou das metásta-
ses.55 A terapia androgênica bipolar 
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pode resensibilizar o CPRCm à ter-
apia de privação androgênica, e ex-
iste uma certa vantagem em usar a 
terapia bipolar inicialmente.56

A imunoterapia com o atezoli-
zumab57 ou uma vacina autóloga 
baseada em células dendríticas 
aparentemente não funcionam em 
pacientes não-selecionados com 
CPRCm.58 O atezolizumab poderá 
funcionar de acordo com a assi-
natura imune do tumor, mas isto 
raramente ocorre; pode acontecer, 
porém, em alguns pacientes com a 
síndrome de Lynch.57

Na peça de prostatectomia, há 
uma população de células adróge-
no-independentes.59 GO sequencia-
mento genômico do tumor primário 
geralmente é compatível com as 
amostras das metástases ou do DNA 
livre circulante, e pode fornecer in-
formações úteis, p.ex., na síndrome 
de Lynch, na perda de P10, ou nas 
variantes AKT, podendo ter impli-
cações terapêuticas. STOP

Questões relacionadas 
com alguns pontos-chave 
do artigo

Qual das seguintes afirmativas 
é mais acurada com relação 
às disparidades raciais entre 
brancos e negros no trata-
mento do câncer de próstata?

1. Metástases são mais comuns en-
tre negros que recebem tratamen-
to primário definitivo. 

2. As respostas à radioterapia são 
inferiores em homens negros. 

3. A terapia de privação androgêni-
ca é menos eficaz em homens ne-
gros. 

4. Homens negros apresentam tu-
mores mais agressivos biologica-
mente.

5. O estado socioeconômico é o 
responsável pela maioria das dis-
paridades raciais.

Resposta correta (5)

Qual das seguintes afirmativas 
é a mais correta?

1. O volume de câncer do grupo 1 
de Gleason na biópsia não altera 
o prognóstico. 

2. Poucos homens em protocolos de 

vigilância ativa irão requerer trat-
amentos adicionais.

3. A maioria das mortes por câncer 
de próstata acontece em homens 
inicialmente diagnosticados com 
doença de baixo grau.

4. Homens com biópsias de acom-
panhamento mais frequentes na 
vigilância ativa são mais predis-
postos a permanecer em vigilân-
cia ativa.

5. A RNM e a testagem genômica 
têm reduzido a proporção de pa-
cientes submetidos a protocolos 
de vigilância ativa.

Resposta correta (3)
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Necessidade e 
Importância do estudo 

A disfunção erétil (DE) é uma 
condição altamente prevalente que 
afeta mais de 50% dos homens com 
mais de 40 anos. Felizmente, ex-
istem muitos tratamentos eficazes 
e prontamente disponíveis para a 
disfunção erétil, que variam de me-
dicamentos orais a intervenção cirúr-
gica. Estudos anteriores mostraram 
que existem diferenças raciais para 
fatores de risco de DE, incidência 
e gravidade, mas nenhum exam-
inou se essas diferenças influenciam 
como os homens podem receber 
tratamento para DE. Neste estudo, 
procuramos investigar se existem 
diferenças raciais nos tipos de trat-
amentos de disfunção erétil que os 
homens recebem. 

O que encontramos 
Analisamos dados de reivindi-

cações administrativas de mais de 
800.000 homens nos Estados Uni-
dos entre 2003 e 2018, dos quais 
3,1% eram asiáticos, 10,5% eram af-
ro-americanos, 11,5% eram hispânic-
os e 74,9% eram caucasianos. Depois 
de controlar certas comorbidades 
do paciente e fatores sociode-
mográficos, descobrimos que, com-
parados aos caucasianos, os homens 
asiáticos e hispânicos tinham menor 
probabilidade de receber qualquer 
tratamento de disfunção erétil, en-
quanto os afro-americanos tinham 
uma probabilidade maior. Homens 
asiáticos e hispânicos também ten-
diam a ter mais atrasos para receber 
tratamento de disfunção erétil após 
o diagnóstico (veja a Figura). 

Limitações 
Como acontece com qualquer 

pesquisa de dados de solicitações ad-
ministrativas, nossa análise depende 
da codificação precisa de diagnósticos 
e tratamentos e não resgata tratamen-
tos não cobertos pelas seguradoras 
de saúde ou Medicare. As categorias 
raciais disponíveis usadas na pesquisa 
de base populacional são imperfeitas 
e muitas vezes carecem de variáveis 
mais especificas como o idioma 
preferido. Por fim, devido a natureza 
retrospectiva deste trabalho, causa e 
efeito não podem ser inferidos. 

Interpretações para o 
paciente Cuidado 

Os resultados deste estudo 
demonstram que existem dif-
erenças raciais em como os homens 
estão recebendo tratamentos para 
DE. Espera-se que este estudo sirva 
como um impulso para investigar 
ainda mais os fatores que possam 
influenciar a tomada de decisão do 
paciente em relação ao tratamen-
to da DE, bem como as possíveis 
barreiras à procura do tratamento 
da DE.

“Depois de controlar certas co-
morbidades do paciente e fatores 
sociodemográficos, descobrimos 
que, comparados aos caucasianos, 
os homens asiáticos e hispânicos 
tinham uma probabilidade menor 
de receber qualquer tratamento de 
disfunção erétil, enquanto os af-
ro-americanos tinham uma probabi-
lidade maior”. 

“Os resultados deste estudo 
demonstram que existem diferenças 
raciais na forma como os homens 
estão recebendo tratamentos para 
disfunção erétil”. STOP
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Figura. Curvas de Kaplan-Meier para tempo para receber qualquer tratamento de disfunção erétil 
para tratamento de disfunção erétil por raça. 
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Objetivos de 
aprendizagem 

Destacar atualizações recentes de 
diretrizes no manejo do câncer de 
próstata clinicamente localizado.

O câncer de próstata continua 
sendo o câncer não cutâneo mais co-
mum entre os homens norte-amer-
icanos, com uma estimativa de 

AUA2022: CURSO
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268.490 novos casos e 34.500 
mortes em 2022.1 A maioria dos pa-
cientes recém-diagnosticados tem 
doença clinicamente localizada.1

Fornecer diretrizes baseadas 
em evidências para apoiar a tom-
ada de decisões clínicas represen-
ta um componente importante da 
prestação de cuidados de alta qual-
idade.

Dada a recente amplitude de 
investigação sobre vários aspectos 
da avaliação e manejo do câncer 
de próstata clinicamente localizado 
(CaPCL), a AUA, em colaboração 
com a ASTRO (American Society 
for Radiation Oncology), atualizou 
a diretriz anterior da organização 
e o resultado foi apresentado na 
AUA 2022 como um Curso Instru-
cional, que resumiu as evidências 
atuais e forneceu orientações espe-
cíficas para médicos na gestão de 
CaPCL.

Um componente crítico das 
Diretrizes é o reconhecimento de 
que a seleção de uma estratégia de 
abordagem do CaPCL é sensível 
à preferência e inclui a interpre-
tação dos pacientes dos riscos e 
benefícios específicos do tratamen-
to. Assim, as Diretrizes enfatizam 
um processo colaborativo e tomada 
de decisão compartilhada (TDC).

Além disso, as Diretrizes in-
cluem orientações específicas sobre 
avaliação e estadiamento de ris-
co, abordagem baseada em risco, 
princípios de vigilância ativa (AS), 
cirurgia, radiação e recomendações 
para acompanhamento após o trat-
amento.2

Avaliação de risco e 
estadiamento 

Um componente importante da 
Diretriz atualizada é a utilização 
continuada de uma classificação de 
grupo de risco para pacientes com 
diagnóstico recente de CaPCL. A 
intenção da estratificação de risco é 
facilitar o aconselhamento do paci-
ente quanto à gravidade da doença 
e história natural documentada. Tal 
perspectiva facilita a TDC ao per-
mitir a consideração entre os efeitos 
colaterais relacionados ao tratamen-
to e a probabilidade de progressão 
da doença. Além disso, determinar 
o risco de doença informa a inten-
sidade da avaliação de estadiamento, 
as opções de abordagem e permite a 

avaliação da elegibilidade do ensaio 
clínico.

Embora reconheça que os grupos 
de risco pgpodem ser atualizados 
à medida que novas informações 
são obtidas, os atuais critérios de 
grupo de risco da Diretriz incluem 
o estágio clínico T (determinado 
pelo toque retal [TR]) da próstata), 
PSA sérico, Grupo de Grau (escore 
de Gleason) e volume tumoral na 
biópsia (ver Tabela).

Os estudos de imagem des-
tinam-se a definir a extensão local 
da doença, assim como determinar 
a presença de metástases linfonodais 
e à distância e, assim, recomendar o 
manejo. Como tal, os médicos de-
vem usar uma abordagem baseada 
em risco para o estadiamento de 
pacientes com câncer de próstata 
recém-diagnosticado.

Gestão baseada em risco 
Delinear a probabilidade de con-

trole do câncer e os riscos recon-
hecidos ou efeitos colaterais asso-
ciados a cada estratégia de manejo 
para CaPCL facilita a TDC.

De fato, ferramentas estão dis-
poníveis para estimar a probabili-
dade de resultados funcionais com 
cada tratamento.3 As Diretrizes 
oferecem recomendações baseadas 
em risco para tratamento, com as 
estratégias mencionadas incluindo 
vigilância ativa (VA), cirurgia, ra-
diação, ablação e terapia sistêmica. 
A Diretriz discute ainda a seleção 
adequada de pacientes para a espera 
vigilante, uma estratégia que não en-
volve vigilância de rotina do câncer, 
mas visa fornecer terapia paliativa 
para alívio dos sintomas caso eles 
se desenvolvam. A espera vigilante 
é apropriada para pacientes idosos 
assintomáticos ou pacientes com co-
morbidades significativas nos quais 
os riscos de mortalidade por out-
ras causas são consideravelmente 
maiores do que o risco de morte por 
câncer de próstata.

Princípios de VA 
Embora a VA seja a escolha para 

a maioria dos pacientes de baixo 
risco, aqueles que optam por essa 
opção precisam ser aconselhados 
sobre a importância do acompan-
hamento contínuo como parte des-
sa abordagem.  Especificamente, os 

pacientes em VA devem ser sub-
metidos a teste de PSA (não mais 
frequentemente do que a cada 6 
meses), avaliação de sintomas e ex-
ame físico com toque retal a cada 1 a 
2 anos. Aumentos seriados do PSA, 
novas anormalidades do toque retal 
ou outras preocupações com a pro-
gressão clínica devem levar à reaval-
iação com ressonância magnética e 
possível biópsia da próstata;  menos 
frequentemente, a conversão direta 
para tratamento pode ser consid-
erada.  É importante ressaltar que o 
Painel acredita que, embora a RM 
multiparamétrica possa ser usada 
para aumentar a estratificação de ris-
co para pacientes tratados com VA, 
a RM não deve substituir biópsias 
periódicas de vigilância.

Princípios de cirurgia 
Embora várias recomendações 

em relação à cirurgia permaneçam 
inalteradas em relação às anteri-
ores, a Diretriz de 2022 incluiu 
maiores dados de acompanha-
mento, assim como discussão 
adicional sobre linfadenectomia 
pélvica. Por exemplo, a Diretriz 
aconselha o uso de nomogramas 
para selecionar pacientes para lin-
fadenectomia pélvica.4 Além dis-
so, quando é tomada a decisão de 
realizar linfadenectomia pélvica, o 
Painel recomenda uma dissecção 
extensa de linfonodos devido ao 
seu benefício incremental de es-
tadiamento versus uma dissecção 

limitada. Ao mesmo tempo, a Dire-
triz atualizada também reconhece 
que, embora a linfadenectomia 
pélvica seja útil para estadiamen-
to e fornecer informações valiosas 
para orientar o manejo futuro com 
terapias secundárias, um benefício 
oncológico da linfadenectomia não 
foi bem estabelecido6,7 De fato, até 
o momento, estudos randomizados 
não compararam os resultados on-
cológicos relativos entre pacientes 
submetidos a linfadenectomia es-
tendida  (realizada de acordo com 
um modelo padronizado) no mo-
mento da prostatectomia versus 
pacientes que não foram submeti-
dos a dissecção de linfonodo no 
momento da prostatectomia espe-
cificamente em uma coorte de alto 
risco.

Princípios de radiação 
Assim como na cirurgia, muitas 

orientações referentes à radiação 
permanecem inalteradas em 
relação à diretriz anterior; no en-
tanto, a nova diretriz fornece uma 
discussão detalhada de opções para 
homens com doença de alto risco, 
que podem incluir formas mais 
recentes de radioterapia e detal-
hes sobre as indicações para com-
binação com terapia de privação 
androgênica (em inglês, androgen 
deprivation therapy [ADT].

Ao analisar o papel da irradiação 

Arrow-right Continua na página 8

Tabela

Baixo risco PSA < 10 ng/ml e grau Grupo 1 e estágio clínico T1-T2a

Risco intermediário PSA 10-20 ou grau Grupo 2-3 ou estágio clínico T2b-c

Favorável: grau Grupo 1 com PSA 10-<20 ng/ml ou estágio clínico 
T2b-c e <50% *da amostra da biópsia comprometida ou grau Grupo 
2 com PSA <10 ng/ml e estágio clínico T1-T2a e <50% da amostra da 
biópsia comprometida

Desfavorável: grau Grupo 1 com PSA 10-<20 ng/ml e estágio clínico 
T2b-c ou grau Grupo 2 com PSA 10-<20 ng/ml e/ou T2b-c e/ou 
>50% *de núcelos da biópsia comprometida ou grau Grupo 3 com 
PSA <20 ng/ml. 

Alto risco PSA >20 ng/ml ou grau Grupo 4-5 ou estágio clínico T3

*A porcentagem de núcleos de biópsia positivos é o número total de núcleos contendo câncer 
dividido pelo total número de núcleos obtidos × 100. Esta não é a porcentagem de câncer 
dentro de um núcleo positivo.
Em relação à avaliação da porcentagem de núcleos de biópsia positivos para estratificação de 
risco, o Painel reconhece que, com o uso crescente de RM pré-biópsia e biópsias direcionadas sub-
sequentes, múltiplos núcleos podem ser obtidos a partir de uma lesão alvo. Vários núcleos da mes-
ma lesão devem ser considerados como um único núcleo (ou seja, para o cálculo do percentual de 
núcleos positivos em risco avaliação). Se todos os núcleos forem negativos, isso será considerado 
um único núcleo negativo. Se 1 ou mais os núcleos da mesma lesão são positivos, ou seja, um 
único núcleo positivo, com o maior escore de Gleason usado para estratificação de risco.

CÂNCER DE PRÓSTATA LOCALIZADO
Arrow-right Continua na páginaz 5
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dos linfonodos entre os pacientes que 
optam pela radioterapia, a Diretriz 
observa a falta de benefício em paci-
entes de risco baixo e intermediário 
em estudos prospectivos.  Ao mesmo 
tempo, com base em dados de estu-
dos recentes, a Diretriz afirma que a 
radiação linfonodal pode ser ofereci-
da a pacientes de alto risco.8,9 De fato, 
a inclusão de linfonodos pélvicos no 
campo de radiação tem sido associa-
da a melhorias  na recorrência bio-
química e metástases à distância.  O 
Painel reconhece que, embora os en-
saios anteriores não tenham demon-
strado um benefício para a radiação 
linfonodal, muitos desses estudos 
foram limitados por subgrupos de 
alto risco definidos de forma variável, 
uso de tecnologias de radiação mais 
simples com campos pélvicos mais 
limitados, durações mais curtas de 
ADT, e entrega de doses de radiação 
mais baixas para a próstata.

É importante ressaltar que a Di-
retriz destaca o uso criterioso da 
ADT com radiação, delineando as 
indicações baseadas no risco e a 
duração da ADT entre os pacientes 
que optam pela radioterapia.  De 
fato, os efeitos adversos bem recon-
hecidos da ADT, que por sua vez 
podem impactar negativamente a 
qualidade de vida dos pacientes, de-
vem ser considerados.  Como tal, o 
Painel acredita que os pacientes aos 
quais é oferecido a ADT deve estar 
ciente desses efeitos colaterais.

Seguimento após 
tratamento 

O monitoramento após o trata-
mento é necessário para identificar 
a recorrência, bem como as com-
plicações do tratamento e, assim, 
facilitar a intervenção precoce con-
forme apropriado.  O Painel, por-

tanto, incluiu recomendações sobre 
o monitoramento inicial e contínuo 
e destacou a importância da dis-
cussão rotineira da função urinária, 
intestinal e sexual com o uso de in-
strumentos padronizados/validados.

Além disso, foi reconhecido que 
os médicos também devem apoiar os 
pacientes com CaPCL por meio de 
abordagem contínuo dos sintomas e 
incentivar o envolvimento com re-
cursos profissionais ou comunitári-
os.  A variedade de necessidades de 
sobrevivência para um paciente e 
cuidador individual pode ser ampla 
e deve ser explorada pelo médico 
e pela equipe para garantir que o 
suporte adequado, especialmente o 
apoio dos pares, seja oferecido. STOP
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Necessidade do Estudo e 
Importância

A terapia de anticoagulação pro-
filática estendida com enoxaparina 
efetivamente reduz a incidência de 

tromboembolismo venoso (TEV) 
após cistectomia radical (CR). Os 
custos dos medicamentos ou aversão 
ao uso de anticoagulantes injetáveis 
igualmente contribuem para as baix-
as taxas de aderência em cirurgias 
abdominais e pélvicas de grande 
porte como a CR. Para melhorar 
esta condição nos modificamos nos-
sas opções de anticoagulação esten-
dida com uso de medicações orais 
(ex.: apixabana 2,5 mg duas vezes 
ao dia ou rivoroxabana 10mg diaria-
mente). Este estudo avalia nossa ex-
periência na profilaxia estendida de 
TEV usando anticoagulantes orais. 

O que nós encontramos
Dos 657 pacientes, 101 pacien-

tes receberam profilaxia estendida 
para TEV, e 46 (45,5%) pacientes 
receberam agentes anticoagulantes 
orais. Aos 90 dias de seguimento, 40 

pacientes (7,2%) que não receberam 
profilaxia estendida no momento da 
alta desenvolveram TEV compara-
do a 2 pacientes (3,6%) no grupo 
enoxaparina e 0 pacientes no grupo 
de anticoagulantes orais (p = 0,11). 
Sete pacientes (1,3%) que não re-
ceberam anticoagulação estendida 
desenvolveram sangramento gastro-
intestinal comparados com 0 pacien-
tes no grupo enoxaparina e 1 (2,2%) 
no grupo de anticoagulantes orais 
(p = 0,60). Em uma análise multi-
variada, tanto enoxaparina quanto 
os anticoagulantes orais foram as-
sociados a uma redução similar no 
risco de desenvolvimento de TEV, 
comparado com os controles (enox-
aparina OR 0,33; p = 0,09 e antico-
agulantes orais or 0,19, p = 0,15). 

Limitações
Limitações maiores do estudo in-

cluem o seu desenho retrospectivo 
e o tamanho pequeno da amostra, 
o que provavelmente contribuiu 
para a falta de significância estatísti-
ca, apesar dos efeitos consideráveis. 
Adicionalmente, múltiplos cirur-
giões foram envolvidos durante o 
período de estudo, e algumas práti-
cas e protocolos específicos do ciru-
rgião podem não ter sido contabili-
zadas nas análises ajustadas. 

Interpretação para os 
cuidados clínicos

As evidências preliminares deste 
estudo sugerem que anticoagulantes 
orais são comparáveis a enoxapari-
na na prevenção de TEV após CR 
sem risco substancial de sangramen-
to gastrointestinal. Entretanto, mais 
datas são necessários para confirmar 
estas observações iniciais. STOP
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O câncer de próstata é o tumor 
maligno não cutâneo mais comum 
nos homens, com uma incidência 
mundial estimada em 1,4 milhões 
por ano1. Para muitos, a prostatec-
tomia radical robótica é um trata-
mento comum para o CaP local-
izado, com efeitos colaterais mais 
comum incluindo uma taxa de 
54-90% de disfunção erétil e uma 
taxa de 4 a 31% de incontinência 
urinária2-3. 

A climatúria e o encurtamen-
to peniano são efeitos colaterais 
menos estudados. Em um estudo 
com 62 pacientes, Parra López e 
cols  descreveu uma ocorrência de 
climatúria em 20-40% dos pacientes 
pós PR robótica4. Porém, nenhum 
dos parâmetros analisados puderam 
ser definidos como preditores de 
climatúria. De maneira similar, um 
estudo com 42 pacientes de Lee e 
cols achou uma prevalência de 45% 
de climatúria, mas novamente sem 
preditores significativos5. O’Neil e 
cols achou que o uso de auxiliares 
para ereção, assim como para in-
continência urinária, estavam asso-
ciados à climatúria em um estudo 
em pacientes que receberam trata-
mento definitivo do CaP através de 
cirurgia e/ou radioterapia6.  

Similarmente, o encurtamento 
peniano é um outro efeito colater-
al da PR que impacta os pacientes, 
porém carece de literatura robusta. 
Kadono e cols descreveram que o 
encurtamento peniano médio foi de 
19.9 mm em 10 dias pós PR7. No en-
tanto, este estudo com 102 pacientes 
não encontrou preditor significativo 
para o encurtamento peniano. Out-
ro estudo por Vasconcelos e cols. en-
controu uma redução significativa de 
1 cm em 12 meses no comprimento 

peniano, sendo este comprimento 
recuperado após acompanhamento 
de 48 meses8. Função erétil preser-
vada foi o único preditor da recuper-
ação do comprimento peniano. 

Apesar  destes estudos começarem  
a discutir estes efeitos colaterais pou-
co representados, eles mesmos são 
limitados devido à heterogeneidade 
significativa de suas populações e 
à seu baixo poder estatístico, não 
provendo então um contexto para 
avaliação de impacto na qualidade 
de vida. 

Para tal, nós recentemente pesqui-
samos 800 pacientes submetidos à 
PR para explorar a incidência, os 
fatores de risco e os preditores da 
recuperação associados com a cli-
matúria e o encurtamento peniano. 
Destes 800 pacientes, aproxima-
damente 46% e 37,5% reportaram 
climatúria e encurtamento peniano, 
respectivamente. Os fatores de ris-
co incluíam a impossibilidade de 
preservação bilateral do feixe, o alto 
índice de massa corpórea, o grande 
tamanho prostático e o maior esta-
dio patológico no momento da PR. 
Enquanto a proporção de pacientes 
reportando estes efeitos colaterais foi 
significativa, no contexto do poten-
cial de disfunção erétil e incontinên-
cia urinária do tratamento do CaP, 
menos de 5% dos pacientes classific-
aram a climatúria e o encurtamento 
peniano como preocupação de alta 
prioridade. 

Estes achados acrescentam es-
forços para a estratificação de risco 
de pacientes para climatúria e en-
curtamento peniano, como também 
contextualizam a importância destes 
achados no tratamento do CaP.

No geral, esta pesquisa representa 
a maior coorte de pacientes exam-
inados para fatores de risco asso-
ciados à climatúria e encurtamento 
peniano pós PR robótica.  Em con-
traste à outras explorações prévias, 
a presente pesquisa com 800 pacien-
tes identificou o grau de preservação 
nervosa como fator de risco para 
climatúria. Similarmente, na análise 
multivariada, disfunção erétil pré op 
(IIEF5 < 22) impedia a recuperação 
da climatúria pós PR robótica. 

Diferente da climatúria, 59% dos 
pacientes da nossa pesquisa repor-

taram encurtamento peniano. Este 
valor é similar ao estudo inicial de 
Freaiman e cols. que ilustrava um 
encurtamento maior de 1 cm em 
45% dos pacientes pós PR9. No en-
tanto, explorações mais recentes de 
Bergman e cols mostraram ausência 
de encurtamento em pacientes que 
mantiveram a função erétil no pós 
op10. Isso nos leva a conclusão de 
que a preservação da função erétil 
preserva o comprimento e circun-
ferência penianos. Além disso, este 
estudo de Bergman também identi-
ficou o índice de massa corpórea, o 
estádio patológico e o peso prostáti-
co como fatores significativos para o 
encurtamento peniano. 

É importante contextualizar es-
tes resultados da PR com recorrên-
cia oncológica, a disfunção erétil e 
a  incontinência urinária. Apesar 
dos 46% e 37.5% dos pacientes 

reportando climatúria e encurta-
mento peniano, respectivamente, 
quando solicitados para classificar 
a importância destes resultados 
comparados à incontinência e dis-
função erétil, menos de 5% colocar-
am os dois sintomas como a maior 
prioridade (Fig. 1) . Além disso, 
quando solicitados para comparar 
a importância dos dois sintomas 
com a recorrência bioquímica, 5% 
dos pacientes colocaram climatúria 
e 12 % o encurtamento peniano  
como uma preocupação maior que 
a recorrência bioquímica pós PR 
(Fig. 2). Finalmente, quando ques-
tionados sobre qualidade de vida 
relacionados ao orgasmo, aprox-
imadamente 80% dos pacientes 
reportaram estarem satisfeitos ou 
encantados com sua qualidade de 

Figure 1. Patient concerns of adverse events following radical prostatectomy. BCR, biochemical recur-
rence. ED, erectile dysfunction. PLS, penile length shortening.

Arrow-right Continua na página 10

Figure 2. Concern of adverse events compared to risk of recurrence. BCR, biochemical recurrence. ED, 
erectile dysfunction. PLS, penile length shortening.
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vida, apesar de mais de 45% deles 
reportarem climatúria ou encurta-
mento peniano (Fig. 3). 

Por fim, mesmo havendo uma 
incidência significativa de cli-
matúria e encurtamento peniano 

pós PR, menos de 5% dos paci-
entes colocam estes riscos como 
preocupação maior do que a in-
continência urinária ou disfunção 
erétil. Apesar de tudo, o índice 
de massa corpórea, alto volume 
prostático e a doença de alto ris-
co são fatores de risco que podem 
ser modificados pelo paciente e/ou 
cirurgião. STOP
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Figure 3. Orgasm-related quality of life.
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Necessidade e 
Importância do Estudo

Terapia de ablação percutânea 
(AP) e a nefrectomia parcial (NP) 
são tratamentos aceitos para o cânc-

er renal T1a; no entanto, a força da 
evidência comparando-os perman-
ece limitada pelo viés de seleção 
dos pacientes. Além disso, ensaios 
de viabilidade randomizados mostr-
aram baixas taxas de recrutamento 
com términos precoces. Portanto, 
grandes estudos observacionais 
multicêntricos continuam sendo o 
mais alto nível de evidência com-
parando esses tratamentos.

O que encontramos
Em uma grande coorte prospec-

tiva multi-institucional, como es-
perado, houve um viés de seleção 
clínica significativo para os paci-
entes que receberam AP (275 pa-
cientes) em comparação com a NP 
(2.001). Usando o ajuste do escore 
de propensão, reduzimos o efeito 
do viés de seleção, que se reflete 
em sobrevida global semelhan-
te entre as coortes ajustadas por 
propensão (sobrevida global em 5 

anos foi de 94,2% e 95,1% para AP 
e NP, respectivamente; p = 0,7). O 
risco de recorrência, embora baixo 
com ambas as abordagens, foi sig-
nificativamente maior naqueles 
tratados com AP em comparação 
com NP, com sobrevida livre de 
recorrência de 5 anos após ajust-
es pelo escore de propensão de 
86,0% e 95,1%, respectivamente  
(p = 0,003).

Limitações
Em estudos observacionais, a 

alocação de pacientes entre os gru-
pos de tratamento é afetada por 
fatores do paciente e do médico. 
Historicamente, e como observa-
mos, as coortes de AP são contem-
pladas com pacientes com menor 
expectativa de vida, devido à idade 
mais avançada, e aumento de co-
morbidades em comparação com 

Arrow-right Continua na página 11
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as coortes de NP. Usando o ajuste 
do escore de propensão, reduzimos 
esses fatores de confusão, embora 
resíduos possam permanecer devi-
do a variáveis não medidas, como 

localização e complexidade do tu-
mor. O seguimento relativamente 
curto e a perda de acompanham-
ento também são limitações desses 
dados.

Interpretação para o 
cuidado com os pacientes

As taxas de recorrência após AP 
e NP para o câncer renal pT1a são 

baixas. Em uma grande coorte pro-
spectiva multicêntrica, os pacientes 
que receberam AP apresentaram 
maior risco de recorrência em com-
paração com a NP. STOP

UMA COMPARAÇÃO ENTRE A TERAPIA DE ABLAÇÃO PERCUTÂNEA
Arrow-right Continua na páginaz 10
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A fisiopatologia da noctúria, 
definida como clinicamente signif-
icativa quando ocorrem mais que 
duas micções noturnas, e sua etio-
logia primária, a poliúria noturna 
(PN), definida como volume urina-
do durante à noite maior ou igual 
a 33% do volume urinado total nas 
24 horas, envolve uma variedade de 
fatores, incluindo fatores urológicos, 
nefrológicos, hormonais, do sono e 
cardiovasculares. Dentre estes, a des-
regulação dos hormônios envolvidos 
na homeostase da água desempenha 
um importante papel, especialmente 
com o aumento da idade. Por exem-
plo, o aumento fisiológico do hormô-
nio antidiurético à noite não tem sido 
identificado em indivíduos idosos. 
Mudanças nos níveis hormonais du-
rante o envelhecimento podem ser 
em parte consequentes ao aumento 
do stress oxidativo e disfunção mito-
condrial, acionando vias que impac-
tam uma variedade de proteínas que 
podem servir como biomarcadores. 
Apesar de os peptídeos natriuréticos, 
incluindo peptídeo atrial natriurético 
(ANP), peptídeo natriurético tipo-B 
(BNP) e o peptídeo natriurético ti-
po-C (CNP) afetarem a homeostase 
da água, eles não têm sido estudados 
no contexto da noctúria e PN, espe-
cialmente na população de pacientes 
idosos. Nós avaliamos o impacto do 

envelhecimento nos peptídeos natri-
uréticos na noctúria e PN. 

Para o estudo, 51 pacientes com 
idade superior a 18 anos foram re-
crutados, de 2019 a 2021, para re-
alizar diários miccionais de 24 horas 
para avaliação de noctúria e PN, 
com critérios de exclusão incluin-
do fatores que podem impactar na 
noctúria (hiperplasia prostática be-
nigna, insuficiência cardíaca conges-
tiva, diabetes mellitus, consumo de 
álcool, uso de diuréticos, etc). Foram 
coletadas amostras de urina dos 
pacientes e analisadas para níveis 
de NT-proANP, NT-proBNP e NT-
proCNP, que são as regiões termi-
nais inativas dos hormônios que são 
secretados em razões equimolares às 
regiões ativas e têm meia vida mais 
longas. Já que os níveis plasmáticos 
matinais devem correlacionar com 
o estado fisiológico do paciente du-
rante o período do teste, nós espe-
ramos que os metabólitos da urina 
deveriam correlacionar ao estado 
fisiológico do paciente poucas horas 
antes do teste (durante o período do 
sono), Pacientes foram estratificados 
por status de noctúria/PN e subgru-
pos de idade para a análise. 

Na linha de base, não houve dif-
erenças entre pacientes com ou sem 
noctúria ou PN quanto a idade, 
sexo, índice de massa corpórea, 
pressão arterial, creatinina sérica ou 
urinária. Comparado com pacientes 
sem noctúria, aqueles com noctúria 
tinham níveis aumentados na uri-
na de NT-proANP e NT-proBNP, 
mas não houve diferenças quanto 
aos níveis de NT-proCNP; a mesma 
tendência foi vista para PN. Tanto 
para pacientes com noctúria quan-
to para PN, o subgrupo maior ou 
igual a 65 anos teve níveis aprox-

imadamente 2-3 vezes maior de 
NT-proANP e NT-proBNP do que 
o subgrupo menor que 65 anos. De 
forma semelhante, a idade se correl-
acionou positivamente com o NT-
proANP e o NT-proBNP urinários 
em pacientes com noctúria e PN. 

No geral, nosso trabalho sugere 
que ANP e BNP podem ter um papel 
na fisiopatologia da noctúria e PN 
relacionadas a idade. Um aumento 
nesses peptídeos natriuréticos pode 
levar a um aumento na diurese que 
pode, em parte, se manifestar como 
um aumento do volume urinado no-
turno. Por outro lado, CNP, mesmo 
também envolvido na natriurese, 
tem outras funções no crescimento 
ósseo, desenvolvimento neuronal 
e reprodução, e, portanto, pode ser 
mais estritamente controlado por 
mecanismos homeostáticos. Os au-
mentos relacionados a idade nota-
dos no ANP e BNP para pacientes 
que têm noctúria e PN podem ser 
explicados por outras mudanças es-
peradas durante o envelhecimento, 
como hipertrofia ventricular direita/
esquerda, disfunção ventricular dire-
ita por doença pulmonar, disfunção 
endócrina e aumento da inflamação. 
Em particular, a hipertrofia ven-
tricular esquerda consequente ao 
aumento da pressão arterial devido 
ao envelhecimento pode mais dire-
tamente causar a síntese e liberação 
de peptídeos natriuréticos, o que 
poderia explicar sua associação com 
a noctúria. Utilizando uma exten-
sa lista de critérios de exclusão nós 
esperamos minimizar erros por fa-
tores de confusão externos e isolar a 
relação entre os peptídeos natriuréti-
cos e a noctúria e PN relacionadas 
ao envelhecimento; no entanto, isso 
levou a uma menor amostragem. 

Para dar suporte às relações vistas, 
estudos multicêntricos com amostras 
maiores devem ser realizados para 
avaliar como os peptídeos natriuréti-
cos podem estar impactando os sin-
tomas do trato urinário inferior. 

Este estudo abre a possibilidade 
de se usar os níveis de peptídeos 
natriuréticos para avaliar a noctúria 
e potencialmente explicar um im-
portante fator que contribui para 
sua fisiopatologia. A importância de 
se entender essa fisiopatologia sub-
jacente é o fato de nos dar a opor-
tunidade de estudar e desenvolver 
vias de tratamento com foco em 
uma demografia de idade especí-
fica que pode ajudar a melhorar a 
noctúria. Já que a noctúria é um dos 
mais prevalentes sintomas do trato 
urinário inferior que impactam na 
qualidade de vida, nós precisamos 
de novas pesquisas para entender 
sua fisiopatologia subjacente. STOP

1. Weiss JP, Everaert K. Management of nocturia and 
nocturnal polyuria. Urology. 2019;133S:24- 33. 

2. Birder LA, Van Kerrebroeck PEV. Pathophysi-
ological mechanisms of nocturia and nocturnal 
polyuria: the contribution of cellular function, 
the urinary bladder urothelium, and circadian 
rhythm. Urology. 2019; 133S:14-23. 

3. Khosla L, Gong S, Weiss JP, Birder LA. Oxida-
tive stress biomarkers in age-related lower urinary 
tract disorders: a systematic review. Int Neurourol 
J. 2022;26(1):3-19. 

4. Lumsden NG, Khambata RS, Hobbs AJ. C-type 
natriuretic peptide (CNP): cardiovascular roles 
and potential as a therapeutic target. Curr Pharm 
Des. 2010;16(37):4080-4088. 

5. Tsai SH, Lin YY, Chu SJ, Hsu C-W, Shu-Meng 
Cheng S-M. Interpretation and use of natriuretic 
peptides in non-congestive heart failure settings. 
Yonsei Med J. 2010;51(2):151. 

6. Cheng S, Fernandes VR, Bluemke DA, McClel-
land RL, Kronmal RA, Lima JAC. Age-related 
left ventricular remodeling and associated risk 
for cardiovascular outcomes: the Multi-Ethnic 
Study of Atherosclerosis. Circ Cardiovasc Imaging. 
2009;2(3):191-198. 

7. Rahman SN, Cao DJ, Monaghan TF, et al. Phe-
notyping the association between nocturia and 
hypertension: a systematic review and meta-anal-
ysis. J Urol. 2021;205(6):1577-1583.
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Utilidade da biópsia de massa renal na tomada de decisão 
compartilhada para tratamento de lesões renais sólidas
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Traduzido por Dr. Fransber Rodrigues

O papel da biópsia no manejo de 
pacientes com massa renal perman-
ece Indefinido. Pesquisas anteriores 
demonstraram que aproximadamente 
70% dos urologistas raramente ou nun-
ca realizam biópsias de massas renais 
(BMR) devido ao risco de falsos-neg-
ativos e a crença de que os resultados 
não vão mudar sua recomendação de 
tratamento.1,2 Embora vários estudos 
tenham demonstrado que a BMR é se-
gura e que a concordância patológica 
com a análise do espécime cirúrgico é 
alta3, nenhum estudo anterior avaliou 
diretamente a utilidade da BMR nas 
tomadas de decisões relacionadas ao 
tratamento. Por isso, desenvolvemos 
um estudo piloto para avaliar como 
os resultados de uma BMR impactam 
na tomada de decisão para pacientes 
com massas renais recém-diagnos-
ticadas, além de avaliar também a 
confiança na escolha do tratamento 
e a discordância entre as escolhas ter-
apêuticas do paciente e do médico. 
Também avaliamos a satisfação do pa-
ciente com sua decisão de submeter-se  
a uma BMR.

Este trabalho, aprovado pelo Con-
selho de Revisão Institucional, foi 
uma coorte prospectiva realizada em 
uma única instituição, entre outubro 
de 2019 e outubro de 2021. Incluímos 
todos pacientes que consentiram em 
participar do estudo, com massa renal 
(1-7 cm em tamanho) encaminhados 
para BMR por um urologista. A de-
cisão para o encaminhamento para 
BMR ficou a critério do urologista. 
Todas as biópsias foram realizadas por 

intervenção percutânea guiada por 
radiologia e toda a patologia foi revis-
ado por um patologista geniturinário. 
Pacientes e médicos preencheram 
questionários antes e após a biópsia. 
Os questionários pré-biópsia foram 
preenchidos no momento da consulta 
inicial e os questionários pós-biópsia 
foram concluídas após a patologia da 
biópsia ter sido discutida com o paci-
ente. A pesquisa avaliou métricas rel-
ativas a vontade, a confiança e a utili-
dade usando uma escala Likert (1−10) 
e/ou uma escala de conflito em toma-
das de decisão (sim/não/não sei).

A coorte final incluiu 22 pacientes 
(14 homens, 8 mulheres) com taman-
ho médio da massa renal de 3,1 cm 
(SD 1.4). Cinco pacientes perderam 
acompanhamento (3 pré-BMR e 2 
pós-BMR). Os resultados da patolo-
gia de seis pacientes (32%) mostraram 
lesões benignas, 11 (58%) tinham pa-
tologia maligna, e 2 pacientes (11%) 
tiveram resultados não diagnósticos.

Antes da biópsia, 100% dos pa-
cientes afirmaram: “as informações 
de uma biópsia da lesão renal vão 
me ajudar a decidir como tratar meu 
tumor” -  e 91% (20) estavam dispos-
tos a buscar uma biópsia da massa 
renal (pontuação Likert>5) antes 
de escolher um tratamento. Apenas 
36% (8) dos pacientes estavam dis-
postos a aceitar um tratamento sem 
biópsia (pontuação Likert>5). Antes 
da BMR, 45% dos pacientes eram 
inseguros em relação a sua preferên-
cia de tratamento e 25% daqueles 
que tinham uma preferência de trat-
amento “não estavam certos de que 
essa tenha sido a melhor escolha.”

Após a BMR, 86% dos pacientes 
afirmaram que os resultados desse 
procedimento os ajudaram a tomarem 
uma decisão sobre tratamento, 92% 
classificaram a biópsia da massa renal 
como útil (pontuação de Likert>5) e 
71% selecionaram seu tratamento de-
finitivo, pelo menos em parte, pelos 
resultados da biópsia. Todos os paci-
entes estavam “satisfeitos por terem 
uma biópsia da lesão renal”.

Os médicos acreditavam que, para 
28% dos pacientes encaminhados 
para BMR, os resultados da bióp-

sia provavelmente não mudariam 
o tratamento recomendado   (pontu-
ação Likert <5), para 24% dos paci-
entes o resultado seria ambivalente 
(escore de Likert 5) e para 48% deles 
a BMR mudaria sua recomendação 
(pontuação Likert >5). Depois da 
biópsia da lesão renal, os médicos 
observaram que os resultados foram 
úteis na recomendação de tratamen-
to (escore de Likert>5) para 80% 
dos pacientes (12/15).

Após a BMR, 57% dos pacientes 
e 40% dos médicos selecionaram um 
tratamento diferente de sua escolha 
de tratamento inicial pré-biópsia (ver 
Figura).  Resultados tanto benignos 
quanto malignos das biópsias foram 
associados a mudança na preferên-
cia de tratamento. Em 4 de 6 casos 
com patologia benigna e em 8 de 11 
casos com patologia maligna, pelo 
menos 1 parte (paciente ou médico) 
mudou sua preferência de tratamen-
to. Antes da BMR, nós observamos 
discordância entre a preferência de 
tratamento do paciente e do médico 
em 81% dos casos, em comparação 
com 25% dos casos após a BMR.

Os resultados do nosso estudo so-
mam-se a um crescente corpo de lit-

eratura apoiando a utilidade clínica 
da biópsia pré-operatória em pacien-
tes com massas renais4,5. Observamos 
que os resultados do BMR impac-
taram tanto a tomada de decisão do 
paciente quanto do médico. A maio-
ria dos pacientes estava disposta a 
fazer uma biópsia antes de escolher 
um tratamento e, finalmente, 100% 
dos pacientes que foram submetidos 
à biópsia da massa renal ficaram sat-
isfeitos com sua decisão. Também 
observamos que, na maioria dos 
casos, o médico percebeu os resul-
tados da BMR como úteis, e que os 
resultados levaram pacientes e médi-
cos a mudarem a preferência de trat-
amento em um número substancial 
de casos. Os resultados da biópsia 
também reduziram marcadamente a 
discordância entre pacientes e médi-
cos na preferência de tratamento.

Nossos dados sugerem que a 
biópsia das massas renais pode ser 
uma ferramenta útil para melhorar 
a decisão compartilhada entre pa-
cientes e seus médicos. Tomada de 
decisão compartilhada é a base para 
a prestação de cuidados centrados 

Figura. Representação gráfica da discordância do paciente e do médico na preferência de tratamento

Arrow-right Continua na página 13
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no paciente e para estabelecer uma 
forte relação médico-paciente. Tam-
bém é a chave para maximizar a sat-
isfação do paciente e do médico em 
relação às decisões de tratamento e 
aos resultados. BMR é um   proced-
imento seguro e preciso, que tem 
a capacidade de reduzir as taxas 

de cirurgias desnecessárias para tu-
mores benignos e tratamento exces-
sivo de carcinomas de células renais 
indolentes4,5. Nós estamos esper-
ançosos de que pesquisas adicionais 
sobre a utilidade da BMR irá aper-
feiçoar o tratamento de pacientes 
com massas renais. STOP

1. Patel RM, Safiullah S, Okhunov Z, et al. Pretreat-
ment diagnosis of the small renal mass: status of 
renal biopsy in the United States of America. J En-
dourol. 2018;32(9):884-890.

2. Barwari K, de la Rosette JJ, Laguna MP. The 
penetration of renal mass biopsy in daily prac-
tice: a survey among urologists. J Endourol. 
2012;26(6):737-747. 

3. Patel HD, Johnson MH, Pierorazio PM, et al. Di-
agnostic accuracy and risks of biopsy in the diag-
nosis of a renal mass suspicious for localized renal 

cell carcinoma: systematic review of the literature. 
J Urol. 2016;195(5):1340-1347. 

4. Richard PO, Lavallee LT, Pouliot F, et al. Is routine 
renal tumor biopsy associated with lower rates of 
benign histology following nephrectomy for small 
renal masses? J Urol. 2018;200(4):731-736. 

5. Okhunov Z, Gorin MA, Jefferson FA, et al. Can 
preoperative renal mass biopsy change clinical 
practice and reduce surgical intervention for 
small renal masses? Urol Oncol. 2021;39(10):735.
e17-735.e23.

UTILIDADE DA BIÓPSIA DE MASSA RENAL NA TOMADA
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Westerman ME, Bree KK, Msaouel 
P, et al. Apixaban vs enoxaparin 
for post-surgical extended-du-
ration venous thr omboembolic 
event prophy laxis: a prospective 

quality improvement study. J Urol. 
2022;208(4);886-895.

Necessidade e  
importância do estudo 

Eventos tromboembólicos ve-
nosos (TEVs) são uma das prin-
cipais causas de morbidade após 
cirurgia oncológica abdominopél-
vica. A enoxaparina, uma heparina 
de baixo peso molecular injetável 
subcutânea, é comumente usada 
para profilaxia de longa duração 
(EP), mas tem sido associada à 
não adesão. Novos anticoagulan-
tes orais não foram estudados pro-
spectivamente no cenário pós-alta 
de cirurgia oncológica urológica. 
Elaboramos um projeto de melho-

ria de qualidade usando o ciclo de 
planejamento e estudo de Deming’s 
para melhorar a adesão à profilaxia 
de TEV de longa duração após ciru-
rgia oncológica abdominopélvica e, 
secundariamente, testar a hipótese 
de que a apixabana não é inferior à 
enoxaparina para EP.

O que encontramos
Um total de 161 pacientes foram 

liberados com enoxaparina durante 
o período de base  e 154 com  apix-
abana no período de intervenção. 
Eventos de segurança (TEV sin-
tomático ou sangramento maior) 
ocorreram em 3,1% vs 0% dos paci-
entes recebendo enoxaparina e apix-
abana. A diferença absoluta de risco 

de 3,1% (IC de 95%: 0,043% 5,8%) 
atingiu o limite de não inferioridade 
pré-especificado (p = 0,028 para a 
superioridade da apixabana). Even-
tos de adesão ocorreram em 33,5% 
dos pacientes com enoxaparina e 
14,3% dos pacientes com apixabana 
(p = 0,0001).

Limitações
Embora nossos grupos do perío-

do de base e de intervenção sejam 
bem equilibrados, este não é um es-
tudo randomizado controlado, por-
tanto pode haver confusão não men-
surada. Além disso, os eventos de 
adesão foram amplamente definidos 

Figure. Practice change from injectable to oral anticoagulation for postoperative extended-duration VTE prophylaxis.
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e incluíram o autorrelato do paci-
ente por meio de pesquisa. Nem 
todos os pacientes completaram a 
pesquisa. Além disso, a disponibili-

dade de assistência e a necessidade 
de  co pagamento de apixaban pode 
ter reduzido o número de eventos 
de adesão.

Interpretação para 
Atendimento ao Paciente

Apixabana é segura e eficaz na 

prevenção de TEV após cirurgia on-
cológica abdominopélvica de grande 
porte. Os pacientes devem, no míni-
mo, ter a opção de um agente oral. STOP

Testes genéticos no câncer de próstata: compreensão das 
implicações clínicas para detecção precoce e manejo da 
doença localizada e avançada
Todd M. Morgan, MD
Author, Course Director

Leonard G. Gomella, MD
Author, Faculty

Heather Cheng, MD, PhD
Author, Faculty

Traduzido por Dr. Luís César Zaccaro 

Objetivos de aprendizado 
Ao final desta atividade, os partici-

pantes poderão aconselhar homens com 
mutações no BRCA1/2, síndrome de 
Lynch e outras síndromes hereditárias 
importantes em relação ao risco de 
câncer de próstata e utilizar os resulta-
dos de testes genéticos para melhorar o 
tratamento dos pacientes com câncer de 
próstata metastático. 

Introdução 
Nossa compreensão sobre as mu-

tações germinativas como impor-
tante causa de câncer de próstata 
mais agressivo aumentou dramatica-
mente nos últimos anos. Urologista 
que tratam homens com câncer de 
próstata tem incorporado a genética 
germinativa no tratamento rotinei-
ro, desde o início em sua fase de de-
tecção até o manejo de homens com 
doença localizada ou metastática.

Várias organizações fornecem ori-
entações para auxiliar no uso adequa-
do de testes genéticos, mas um trabalho 
significativo permanece necessário 
afim de trazer os testes genéticos mais 
próximos a prática clínica.

Câncer de próstata  
hereditário e familiar 

A história familiar é uma consider-

ação crítica para o risco de câncer de 
próstata. Homens com história famil-
iar de câncer de próstata tem maior 
incidência e maior mortalidade cânc-
er específica (em comparação com 
homens sem histórico familiar para 
essa doença)1 . Homens com história 
familiar de câncer de próstata, mama, 
ovário ou pancreático têm um risco 
significativamente maior de desen-
volver câncer de próstata do que 
homens sem história desses cânceres. 
Interessantemente, história familiar é 
um fator de risco independente para 
o desenvolvimento do câncer de 
próstata mesmo na ausência de um 
fator genético conhecido. Isso talvez 
esteja relacionado a fatores sociais e 
ambientais, mas também pode estar 
relacionado com fatores genéticos 
ainda desconhecidos. Assim, cânc-
er de próstata familiar é um termo 
amplo que abrange 15%-20% dos 
casos e pode incluir os pacientes com 
forte histórico familiar de câncer de 
próstata, mas sem mutações genéticas 
detectáveis. O câncer de próstata he-
reditário, no entanto, representa 5% 
a 10% dos casos. Isto se dá devido à 
maior penetrância de raras mutações 
patogênicas herdadas, como mu-
tações no BRCA1, BRCA2 ou ATM. 
Essas variantes podem aumentar 
muito o risco de desenvolver câncer 
de próstata.

Além da história familiar e des-
sas raras mutações patogênicas, um 
terceiro fator de risco está relacio-
nado ao polimorfismo de um único 
nucleotídeo que podem ou não ter 
uma função importante no aumento 
do risco de desenvolver câncer de 
próstata2 . Essas pequenas mudanças 
genéticas estão frequentemente 
agrupadas, e quando isso ocorre au-

mentam, de forma parecida, o risco 
de câncer de próstata.  

Alterações germinativas 
Várias mutações patogênicas 

raras foram implicadas no câncer 
de próstata hereditário, a maioria 
das quais tem papel importante no 
mecanismo de reparo de danos ao 
DNA. Estes incluem BRCA1, BRCA2, 
CHEK2, ATM e PALB2, juntamente 
com mutações de incompatibilidade 
de reparo (mismatch-MMR) re-
sponsáveis pela síndrome de Lynch 
(MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2). 

BRCA1 e BRCA2 são proteínas 
críticas no processo de recombi-
nação homóloga e mutações pato-
gênicas nesses genes há muito se 
sabe que aumentam o risco de cânc-
er de mama e ovário em mulheres. 
Mutações em liinhagem germinativa 
do BRCA1 e BRCA2 em homens es-
tão associadas a um aumento signifi-
cativo no risco de câncer de próstata, 

e homens com mutações patogênicas 
de BRCA2 são tipicamente diagnosti-
cados em uma idade mais jovem, têm 
tumores de grau Gleason mais alto e 
têm um tempo médio de sobrevida 
mais curto do que homens com cânc-
er de próstata esporádico3,4.  Várias 
opções para testes genéticos germi-
nativos estão agora disponíveis para 
os homens com câncer de próstata 
que atendem às diretrizes clínicas 
(por exemplo, National Comprehen 
sive Cancer Network®) para testes 
germinativos. Embora o teste de 
gene único, como para BRCA1 ou 
BRCA2, possa ser realizado, o tes-
te de painel multigênico tornou-se 
mais comum na ausência de uma 
mutação familiar conhecida. Esses 
testes incluem um painel de genes 
associados à doença de interesse. 
Para câncer de próstata, esses painéis 
geralmente incluem BRCA1, BRCA2, 
ATM, CHEK2, MLH1, MSH2, MSH6, 
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PMS2, EPCAM e TP53, entre outros 
específicos para a plataforma indi-
vidual. É importante ressaltar que, 
embora muitos dos genes incluídos 
nesses painéis tenham uma clara 
associação com o risco de câncer 
de próstata, outros carregam um 
significado clínico ainda desconhe-
cido com risco de câncer mal defini-
do. Cuidados especiais devem ser 
tomados antes de realizar um teste 
que inclua mais de 20-30 genes, pois 
eles geralmente incluem genes sem 
relevância confirmada para o risco 
de câncer de próstata. Antes de re-
alizar o teste, os pacientes devem 
entender os possíveis resultados do 
teste e o impacto potencial sobre si 
mesmos e seus familiares. Por ex-
emplo, muitas variantes identifica-
das em testes de painel multigênico 
podem não ser clinicamente rele-
vantes. Alguns são conhecidos por 
não serem patogênicos, enquanto 
outros são indeterminados e classi-
ficados como variantes de significa-
do incerto. Isso ocorre quando uma 
alteração genética está presente que 
difere de um controle normal, mas 
não há informações suficientes para 
classificá-lo como deletério ou be-
nigno em relação ao risco de câncer. 
A possibilidade de uma variante de 
significado incerto, ou resultado de 
“área cinzenta”, deve ser discutida 
antecipadamente antes de qualquer 
teste ser realizado.  

Recomendações dos 
guidelines sobre testes e 
detecção precoce  

Ao reconhecer a importância das 
mutações germinativas, as diretrizes 
da National Comprehen sive Can-
cer Network agora distinguem as 
indicações de acordo com as carac-
terísticas do tumor as indicações de 
caráter famiiliar. As indicações es-
pecíficas do tumor incluem: câncer 
de próstata metastático, câncer de 
próstata de alto/muito alto risco ou 
histologia intraductal/cribriforme. 
As características da história familiar 
incluem 1 ou mais parentes próx-
imos com: câncer de mama diag-
nosticado até os 50 anos de idade; 
câncer do ovário; de pâncreas; ou 
câncer de próstata metastático, in-
traductal/cribriforme ou de alto/
muito alto risco. Indicações adicio-
nais incluem 2 ou mais parentes 

com câncer de mama ou próstata 
(qualquer grau) ou indivíduos com 
ascendência judaica Ashkenazi. Em 
termos de detecção precoce para 
homens sem diagnóstico de cânc-
er de próstata, as diretrizes atuais 
sugerem que homens com mutações 
germinativas que aumentam o risco 
de câncer de próstata se submetam 
ao rastreamento do câncer de rósta-
ta a partir dos 40 anos, após uma 
discussão sobre risco e benefício. Es-
sas diretrizes recomendam biópsia 
para PSA>3 ng/ml ou para exames 
suspeitos nesses homens de alto ris-
co. Além disso, as diretrizes suger-
em acompanhamento com base no 
nível inicial de PSA para aqueles 
cuja triagem inicial não desencadeia 
uma biópsia. No entanto, é neces-
sário definir melhor a abordagem de 
detecção precoce para esses homens 
de alto risco. O papel da triagem 
dedicada e precoce em homens com 
mutações germinativas conhecidas 
ou potenciais que predispõem ao 
câncer de próstata está sendo aval-
iado em vários cenários, incluindo 
os estudos IMPACT e PROFILE 
no Reino Unido5,6. Na Universidade 
de Michigan, homens que são por-
tadores conhecidos de mutações pa-
togênicas germinativas relacionadas 
ao câncer de próstata (por exemp-
lo, BRCA1/2) recebem triagem de 
PSA e exame de toque retal a partir 
dos 35 anos, com baixo limiar de 
PSA para biópsia. Os limiares de 
PSA são fixados em 2 ng/ml para 
homens com menos de 50 anos e 2,5 
ng/ml para homens com 50 anos ou 
mais. 7 Isso é combinado com tes-
tes adicionais de biomarcadores de 
urina (Select MDx) com o objetivo 
de definir melhor o papel do rastrea-
mento de câncer de próstata basea-
do em risco intensificado nos Esta-
dos Unidos. Outro estudo aberto do 
National Cancer Institute utiliza um 
algoritmo semelhante, mas também 
adiciona ressonância magnética 
multiparamétrica (NCT03805919). 

Implicações do 
Tratamento 

Homens com mutações BRCA2 
demonstraram em vários estu-
dos que correm risco de câncer de 
próstata mais agressivo, com taxas 
de sobrevida diminuídas em com-
paração com pacientes com câncer 
de próstata esporádico. Questões 

importantes sobre a elegibilidade da 
vigilância ativa em doenças de baixo 
risco ou intensificação do tratamento 
em homens com doenças localizadas 
de alto risco ainda precisam ser re-
spondidas. No cenário metastático, 
há evidências emergentes da eficá-
cia dos inibidores da PARP (poliad-
enosina difosfatoribose] polimerase) 
e da quimioterapia à base de platina 
em pacientes com defeitos bialélicos 
somáticos e/ou germinativos nos 
genes de reparo do DNA. O estu-
do TOPARP-A, evou a aprovação 
no Food and Drug Administration 
(FDA) para o olaparibe em câncer 
de próstata metastático resistente à 
castração, com uma alteração nos 
genes de reparo de danos no DNA8. 
Particularmente relevante nesse 
contexto foi o trabalho de Pritchard 
e colaboradores que encontrou 
mutações nos genes de reparo em 
11,8% dos pacientes com câncer de 
próstata metastático9. Evidencias 
adicionais forma publicadas no es-
tudo ProFound que demosntrou a 
eficácia do Olaparib em pacientes 
com câncer de próstata metastáticop 
resistentes a castração com uma mu-
tação em BRCA1, BRCA2 ou ATM 
M, levando à aprovação do FDA 
neste cenário10.  Além disso, no estu-
do de braço único TRITON2, uma 
grande proporção de homens com 
alterações de linhagem germinativa 
somáticas em BRCA1 ou BRCA2 
responderam ao rucaparib e levou 
também à sua aprovação para pa-
cientes com câncer de próstata 
metastático resistente à castração 
com BRCA1 e BRCA2 mutados11. 
Há também evidências de aumen-
to da sensibilidade à quimiotera-
pia à base de platina no câncer de 
próstata metastático em pacientes 
com mutações de reparo de DNA 
germinativo, provavelmente rel-
acionadas ao mecanismo de ação 
através de danos ao DNA12. Devido 
às implicações do tratamento, rele-
vância potencial para membros da 
família, juntamente com cobertura 
de seguro e acesso, estudos estão 
em andamento para explorar novos 
métodos de entrega de testes genéti-
cos de câncer e aconselhamento 
para homens com câncer de prósta-
ta metastático. Um deles é o estudo 
GENTleMEN baseado na web da 
Universidade de Washington/Fred 
Hutch Cancer Center (ClinicalTrials.
gov, NCT03503097). Há também 

uma série de ensaios clínicos em an-
damento (ver Tabela). Finalmente, 
também há evidências em vários 
cânceres diferentes de que pacientes 
com aumento da carga mutacional 
do tumor, como aqueles com tu-
mores deficientes em DNA MMR, 
são particularmente sensíveis à imu-
noterapia. Isso é mais comumente 
visto no câncer colorretal, que é a 
malignidade mais comum associada 
à síndrome de Lynch. No entanto, 
como mencionado acima, as mu-
tações nos genes MMR também es-
tão associadas ao câncer de próstata 
e provavelmente estão presentes em 
aproximadamente 5% dos cânceres 
de próstata avançados13.  Os dados 
emergentes sobre a deficiência de 
MMR e a sensibilidade aimunoter-
apia levaram à aprovação do FDA 
para pembrolizumabe, um inibidor 
de PD-1, em tumores sólidos com 
deficiência de MMR, como na sín-
drome de Lynch14.  Embora ainda 
haja apenas dados limitados sobre 
PD-1 e câncer de próstata deficiente 
em DNA MMR, há relatos de res-
postas extremas ao pembrolizumab 
neste cenário. 

Conclusão 
As mutações germinativas que 

predispõem ao câncer de prósta-
ta têm um impacto crescente no 
manejo clínico da doença – desde o 
aconselhamento genético pré diag-
nóstico, triagem e detecção precoce, 
câncer de próstata localizado recém 
diagnosticado e doença metastática. 
A utilização de terapias à base de 
platina, imunoterapia ou inibidores 
de PARP em homens com câncer 
de próstata metastático que tenham 
mutações germinativas conhecidas 
pode levar a melhores resultados a 
longo prazo, embora sejam neces-
sárias pesquisas adicionais nessas 
áreas. Dadas as evidências e diretriz-
es emergentes, agora são necessári-
os caminhos clínicos para facilitar o 
acesso a testes de linhagem germi-
nativa em pacientes adequadamente 
selecionados, a fim de informar os 
planos terapêuticos. Trabalhos adi-
cionais para melhorar o acesso ao 
aconselhamento genético, triagem 
de câncer e opções de tratamento 
para homens com mutações germi-
nativas relevantes provavelmente  
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Objetivos de aprendizado
Ao final desta atividade, os partic-

ipantes estarão aptos a discutir novo 
tratamento disponível para pacientes 
recém-diagnosticados com câncer de 
Próstata metastático M1 e para pacien-
tes com câncer de próstata M0 resistentes 
à castração.

Como diretor do curso, tive a sorte 
de coordenar um curso sobre câncer 
de próstata avançado na AUA An-
nual Meeting desde 2012, e as mu-
danças ao longo desses mais de 10 
anos foram nada menos que espetac-
ulares!1 Além disso, os últimos anos 
foram “interessante”, sendo este o 
primeiro AUA “ao vivo” desde 2019 
devido ao COVID-19. Foi emociona-
nte estar de volta na frente de uma 
platéia ao vivo. Além disso, Dr. Karsh 
e eu recebemos a oncologista super-
star da oncologia clínica geniturinária 
Dra. Alicia Morgans no curso, e ela 
fez uma palestra maravilhosa e um 
grande painel de discussão.

Nos anos de 2012 a 2015, tudo era 
sobre o câncer de próstata metastáti-
co resistente à castração (CRPC) com 
vários novos avanços terapêuticos a 
partir de 2010 (sipuleucel-T), seguido 
por abiraterona e enzalutamida e foco 
em agentes direcionados aos ossos. 
Mais tarde, expandimos para cobrir a 
doença avançada hormônio-sensível 

(HS) devido aos novos dados sobre 
docetaxel e abiraterona, estenden-
do a sobrevida em pacientes M1 no 
diagnóstico. Em 2017, adicionamos 
o tópico de CRPC não metastático 
(M0 CRPC) devido aos dados emer-
gentes sobre o uso de apalutamida e 
enzalutamida nesses homens, e os da-
dos agora sugerem benefícios semel-
hantes para a adição de darolutamida 
também. Então, em 2019, dobramos 
a doença diagnosticada M1 HS com 
dados emergentes de que 4 agentes 
(docetaxel, abiraterona, apalutamida 
e enzalutamida) melhoram a sobrevi-
da de homens com câncer de prósta-
ta metastático de início.

Agora, de 2020 a 2022, estamos 
entrando com entusiasmo na me-
dicina molecular personalizada com 
a adição de testes hereditários e 
somáticos para alterações genéticas 
associadas ao câncer e vários agentes 
terapêuticos aprovados pela Food and 
Drug Administration (FDA) nos últimos 
anos com base neste teste molecular.

Câncer de Próstata HS M1 
no diagnóstico

Sete anos atrás, o câncer de 
próstata metastático (M1) recém-di-
agnosticado hormônio-sensível/HS 
tornou-se uma notícia quente com 
a divulgação dos dados do estudo 
CHAARTED em 2015 e os do estu-
do STAMPEDE em 2016 mostran-
do um benefício da quimioterapia 
inicial com docetaxel na doença 
M1 inicial.2,3 A terapia de privação 
androgênica primária (ADT) foi o 
único tratamento para homens com 
doença inicial M1 por mais de três 

quartos de século. Nos últimos anos, 
CHAARTED e STAMPEDE nos 
ensinaram que a adição de 6 ciclos 
de docetaxel dentro de 4 meses do 
início da terapia hormonal/ADT re-
sultou em um grande benefício de 
sobrevivência. Para doença de alto 
volume (4 ou mais metástases ósseas 
e/ou metástases viscerais), a adição 
de quimioterapia resultou em uma 
vantagem de sobrevida de 17 meses 
em comparação com a ADT isolada. 
No entanto, a taxa de risco da pub-
licação inicial geralmente apoiou 
um benefício do docetaxel também 
para a doença M1 de baixo volume. 
O estudo STAMPEDE confirmou 
o benefício do docetaxel e apoiou o 
uso de quimioterapia para todos os 
homens com doença inicial M1. A 
sobrevida global mediana (SG) foi de 
65 meses para homens randomizados 
para receber docetaxel vs 43 meses 
para homens com tratamento padrão 
de ADT sozinho. Em 2018, Kyriako-
poulos et al relataram seguimento de 
longo prazo do CHAARTED, con-
firmando o benefício do docetaxel 
para doença de alto volume, mas não 
apoiando quimioterapia inicial para 
doença de baixo volume.4

Em 2017, o estudo LATITUDE 
mostrou que a abiraterona adicionada 
à ADT para homens com nova doença 
M1 resultou em um benefício de so-
brevida semelhante ao docetaxel.5 Em 
2019, aprendemos que tanto a apalut-
amida quanto a enzalutamida também 
estendem significativamente a sobrev-
ida em comparação com a ADT tradi-
cional sozinha.6-8 Os resultados de 
TITAN (apalutamida), ENZAMET e 
ARCHES (NCT02677896; enzalut-

amida) foram publicados mostrando 
benefícios robustos. Para mim, isso é 
o “bloqueio androgênico combina-
do” (CAB) ou “bloqueio androgênico 
máximo” (MAB) finalmente mostran-
do um benefício de sobrevivência 
agora usando antiandrogênios não 
esteróides (AAs) de segunda e terceira 
geração.9

No TITAN, 1.052 homens foram 
randomizados para ADT tradicion-
al sozinho versus ADT mais apalut-
amida (240 mg por via oral diaria-
mente).6 Dez por cento receberam 
docetaxel previamente, 80% tinham 
doença M1 no diagnóstico inicial e 
63% tinham doença de alto volume. 
Na análise final, em um acompanha-
mento médio de 44 meses, 51% per-
maneceram em uso de apalutamida.10 
A apalutamida conferiu redução de 
35% no risco de morte. Esse benefício 
estava presente independentemente 
do volume da doença ou do recebi-
mento de docetaxel. Com 4 anos, SG 
foi de 65% no braço apalutamida e 
51,8% no grupo ADT mais placebo.

De modo similar, ARCHES 
(NCT02677896) e ENZAMET re-
lataram um benefício semelhante 
para enzalutamida na nova doença 
M1 HS.7,8 ARCHES foi o estudo de 
registro no FDA e recrutou 1.150 pa-
cientes diagnosticados M1 receben-
do supressão de testosterona com 
ou sem docetaxel, estratificado por 
doença de alto ou baixo volume, com 
os homens sendo randomizados para 
enzalutamida (574) vs placebo (576). 
Na ESMO 2021, Armstrong et al 
apresentaram a última atualização do 

trarão benefícios significativos a lon-
go prazo para esses pacientes. STOP
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estudo. Até 28 de maio de 2021, 397 
(34,5%) pacientes permaneciam em 
tratamento, com acompanhamento 
médio de 44,6 meses. A duração 
mediana do tratamento foi de 40,2 
meses com enzalutamida + ADT, 
13,8 meses com placebo + ADT e 
23,9 meses para pacientes cruzados. 
Enzalutamida + ADT sobrevida 
estendida vs placebo + ADT (HR 
0,66; IC 95% 0,53-0,81; p < 0,0001). 

Apalutamida, darolutamida e 
enzalutamida são AAs orais não es-
teroides de segunda geração e são 
mais potentes que os agentes de 
primeira geração (flutamida, nilut-
amida e bicalutamida). Em tempos 
passados, adicionar AA de primei-
ra geração ao ADT era chamado 
de CAB ou MAB. Os últimos estu-
dos de agentes de segunda geração 
finalmente comprovam o conceito 
de CAB/MAB, proposto pela pri-
meira vez por Labrie e outros em 
meados da década de 1980.10

O conceito mais recente discuti-
do pelo Dr. Karsh no curso de 2022 
foi a terapia “tríplice” para a doença 
M1. O estudo PEACE-1 relatado 
por Fizazi et al na ESMO 2021 es-
tudou ADT mais docetaxel mais 
acetato de abiraterona/prednisona 
vs ADT mais docetaxel, encontran-
do um benefício de sobrevivência 
da terapia tripla.11 O benefício da 
SG foi observado em subgrupos, 
incluindo aqueles com doença de 
alto volume (HR 0,72, IC 95% 0,55-
0,95) e doença de baixo volume 
(HR 0,83, IC 95% 0,50-1,38; dados 
imaturos). A adição do acetato de 
abiraterona/prednisona à ADT mais 
docetaxel melhora a sobrevida livre 
de progressão radiológica e a SG 
em homens com câncer de prósta-
ta metastático sensível à castração, 
mesmo quando 84% dos homens 
com CRPC metastático do braço de 
controle receberam um inibidor de 
sinalização androgênica. A toxici-
dade foi a esperada – nenhuma nova 
preocupação de segurança foi obser-
vada neste novo tratamento de com-
binação tripla. De uma perspectiva 
clínica, o benefício foi um ganho mé-
dio de sobrevida de mais de 1,5 anos 
para homens com câncer de próstata 
metastático sensível à castração com 
doença de alto volume (5,1 vs 3,5 
anos).11 Finalmente, ARASENS é 
um ensaio clínico de fase III de ADT 
mais docetaxel mais darolutamida vs 
ADT mais docetaxel mais placebo 

que foi relatado na ASCO-GU em 
fevereiro de 2022 pelo Dr. Matthew 
Smith.12 Houve um SG a favor da 
terapia tripla incluindo darolutamida 
para ambos de novo M1 e doença M1 
recorrente relatada.

CRPC
Desde 2010, vários novos agen-

tes foram aprovados pelo FDA para 
M1-CRPC, incluindo sipuleucel-T, 
cabazitaxel, acetato de abiratero-
na, denosumab, enzalutamida e 
rádio-223. Com exceção do caba-
zitaxel, todos esses agentes estão 
comumente disponíveis para pre-
scrição de urologistas e oncologis-
tas. Os avanços mais recentes são 
olaparibe, rucaparibe e pembroli-
zumabe para pacientes com mu-
tações somáticas ou germinativas 
em genes acionáveis implicados no 
câncer de próstata avançado.13-16

Saúde óssea/Denuzomab
Denosumab (nome comercial 

Xgeva®) é prescrito na dose de 120 
mg por via subcutânea mensalmente 
para prevenir eventos relaciona-
dos ao esqueleto em homens com 
CRPC M1 com metástases ósseas.17 
O FDA também aprovou uma dose 
de 60 mg (nome comercial Prolia®) 
por via subcutânea duas vezes por 
ano para prevenir a perda óssea (os-
teopenia e osteoporose) em homens 
sem metástases ósseas que estão em 
terapia com análogo do hormônio 
liberador de gonadotrofina para 
câncer de próstata. Continuamos a 
lembrar aos urologistas que devem 
estar atentos ao uso de agentes de 
suporte, incluindo suplementos de 
vitamina D e cálcio, e monitoramen-
to da osteopenia e osteoporose com 
rastreamento anual de absorciome-
tria de raios X de dupla energia.

Sepuleucel-T
Sipuleucel-T é uma nova imuno-

terapia aprovada pelo FDA em 2010 
para CRPC M1 assintomático ou 
minimamente sintomático.18 O pa-
ciente ideal para sipuleucel-T deve 
ter metástases clínicas documenta-
das e PSA crescente enquanto esti-
ver em terapia hormonal contínua. 
O paciente não deve ter dor óssea 
ou do câncer que exija analgésicos 
narcóticos. Em homens com níveis 

de PSA no quartil mais baixo do 
estudo IMPACT (PSA inferior a 22 
ng/ml) houve uma vantagem mais 
robusta na SG para sipuleucel-T. Es-
pecificamente, a sobrevida estimada 
em 3 anos neste grupo de pacientes 
tratados foi de 62,6% em compara-
ção com 41,6% para homens ran-
domizados para o braço controle do 
estudo.19 O registro PROSEED com 
1.902 pacientes tratados com sipu-
leucel-T na prática do mundo real 
entre 2011 e 2014 também forne-
ceu dados confirmatórios. Em uma 
análise semelhante de 219 homens 
afro-americanos pareados com uma 
coorte caucasiana, a SG foi de 35,3 
meses versus 25,8 meses.20 Esses da-
dos intrigantes precisam ser confir-
mados de forma prospectiva.

Abiraterona
A abiraterona é um inibidor da 

17-liase e da 17-hidrolase que blo-
queia as principais vias de síntese de 
esteroides que levam à produção de 
andrógenos.21 Recomenda-se a ad-
ministração de prednisona em baixa 
dose (5 a 10 mg por dia é uma dose 
fisiológica) com abiraterona para 
ajudar a limitar a superprodução de 
aldosterona e limitar os efeitos co-
laterais de hipertensão, hipocalemia 
e retenção de líquidos. A indicação 
aprovada pela FDA para abiratero-
na é antes ou após a quimioterapia 
com docetaxel em homens com 
CRPC M1 com base em evidências 
dos ensaios clínicos Cougar-AA-301 
e -302. A dose de abiraterona é de 
1.000 mg por via oral uma vez ao dia 
em jejum, juntamente com esteróide 
de baixa dose (5 mg de prednisona 
por via oral duas vezes ao dia). As 
análises finais de ambos os estudos 
foram revisadas, mostrando des-
fechos clinicamente significativos de 
SG e benefícios de sobrevida livre 
de progressão radiográfica (Cou-
gar-302). A abiraterona também 
está disponível em uma dose oral de 
500 mg, que permite 2 em vez de 
4 comprimidos por dia, o que pode 
ajudar na adesão de alguns homens.

A abiraterona também foi aprova-
da pela FDA para uso em fevereiro 
de 2018 em homens com câncer de 
próstata HS M1 recém-diagnostica-
do.22 A aprovação foi baseada no 
LATITUDE (NCT01715285), um 
ensaio clínico internacional, con-
trolado por placebo, que random-

izou 1.199 pacientes com doença 
metastática de alto risco HS. Os 
pacientes receberam 1.000 mg de 
acetato de abiraterona por via oral 
uma vez ao dia com 5 mg de pred-
nisona uma vez ao dia (597) ou pla-
cebos correspondentes por via oral 
uma vez ao dia (602). Os pacientes, 
em ambos os braços, receberam um 
análogo do hormônio liberador de 
gonadotrofina ou foram submetidos 
à orquiectomia bilateral. O princi-
pal desfecho de eficácia foi SG. A 
sobrevida global mediana foi ines-
timável e 34,7 meses nos braços de 
acetato de abiraterona e placebos, 
respectivamente (HR 0,621; IC 95% 
0,509, 0,756; p < 0,0001). A duração 
mediana do uso de abiraterona foi 
de 24 meses.

Enzalutamida
A enzalutamida, um antagonista 

do receptor de andrógeno de segun-
da geração, foi aprovada pela FDA 
em 2012 para tratar homens com 
doença que progrediram após qui-
mioterapia à base de docetaxel, com 
base na evidência de nível 1 do estu-
do AFFIRM.23 Recebeu aprovação 
expandida em 2014 para uso antes da 
quimioterapia no estudo PREVAIL. 
A enzalutamida é tomada por via 
oral na dose de 160 mg por dia com 
ou sem alimentos e não requer pred-
nisona. No entanto, a enzalutamida 
tem um risco de aproximadamente 
0,5%-1% de convulsões associadas 
ao seu uso e atravessa a barreira he-
matoencefálica, implicando em al-
gum risco de quedas e fadiga.

PROSPER é um estudo de fase 
III, randomizado, duplo-cego, con-
trolado por placebo da enzalutami-
da em homens com CRPC M0.24 
Demonstrou um benefício de so-
brevida livre de metástase (MFS) de 
aproximadamente 2 anos em relação 
ao placebo, mostrando que a MFS 
é um desfecho significativo. Em 13 
de julho de 2018, a enzalutamida foi 
o segundo medicamento aprovado 
pela FDA para M0 CRPC. Dados 
atualizados do PROSPER em 2020 
confirmaram um benefício do SG.25

No cenário da doença M1 HS, a 
enzalutamida também é aprovada 
pela FDA com base em ARCHES 
e ENZAMET, conforme observa-
do anteriormente.
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Apalutamida
Conforme observado anterior-

mente, a apalutamida, com mecanis-
mo de ação semelhante à enzalut-
amida, foi o primeiro medicamento 
para M0 CRPC aprovado pelo FDA, 
em fevereiro de 2018.26 Os dados do 
estudo SPARTAN mostraram que a 
apalutamida prorrogou a MFS em 
cerca de 2 anos. No geral, a droga foi 
muito bem tolerada. Os efeitos colat-
erais únicos incluíram erupção mac-
ulopapular em 24% dos pacientes, 
mas apenas 5% foram de grau 3-4. A 
erupção geralmente se resolve com 
loções tópicas, suspensão do me-
dicamento e redução temporária da 
dose. Aproximadamente 4% dos pa-
cientes necessitaram de corticosteroi-
des sistêmicos. Além disso, 8% dos 
pacientes apresentaram diminuição 
do hormônio tireoidiano (consider-
ado hipotireoidismo químico) e não 
houve eventos adversos de grau 3-4. 
A FDA não exigiu testes de tireoide 
no rótulo de aprovação. A convulsão 
foi relatada em 2 pacientes (0,2%).

Apalutamida, como observado 
anteriormente, também provou 
prolongar a sobrevida no câncer 
de próstata HS M1 recém-diagnos-
ticado, e a análise final do estudo 
TITAN mostrou uma melhora ro-
busta de 35% na SG em compara-
ção com a ADT sozinha. O estudo 
TITAN é creditado por finalmente 
provar o benefício do sistema op-
eracional do CAB, encerrando 
uma busca de mais de 30 anos para 
provar esse conceito. 

Outro tópico de interesse relacio-
nado ao uso de abiraterona e enzalut-
amida/apalutamida é o perfil molec-
ular. A descoberta da variante AR-V7 
do receptor androgênico oferece um 
vislumbre intrigante do futuro da 
medicina personalizada.27 Especifi-
camente, a resposta à abiraterona ou 
enzalutamida foi menos robusta em 
homens que abrigavam essa variante 
nas células tumorais circulantes. Em 
fevereiro de 2018, a Genomic Health, 
Inc. (Redwood City, Califórnia) rece-
beu a aprovação da FDA para o teste 
Oncotype DX® AR-V7 Nucleus De-
tect™, um ensaio disponível comer-
cialmente para AR-V7.

Radium-223
Radium-223 é um radiofármaco 

parenteral que pode ser prescrito 

por urologistas. Geralmente é ad-
ministrado em um ambiente de 
departamento de medicina nucle-
ar ou radio-oncologia, mas muitas 
práticas de grandes grupos o in-
corporaram em seus centros. É um 
produto de radiação líquida emissor 
alfa que recebeu aprovação da FDA 
em maio de 2013 com base nos re-
sultados do estudo ALSYMPCA.28 
Radium-223 é indicado para o trata-
mento de pacientes com CRPC M1 
sintomático com metástases ósseas 
e sem doença metastática visceral 
conhecida. O regime de dose é de 
50 kBq (1,35 microcurie) por kg de 
peso corporal, administrado em in-
tervalos de 4 semanas em 6 injeções.

Os urologistas podem estar fa-
miliarizados com radiofármacos 
beta de geração anterior, como 
samário e estrôncio. No entan-
to, o rádio-223 é diferente. É uma 
partícula alfa, de grande molécula, 
e não penetra na medula óssea no 
grau de agentes mais antigos. Em 
outras palavras, o rádio-223 é mui-
to menos propenso a causar toxici-
dade grave na medula óssea. Além 
disso, o uso de rádio-223 foi associa-
do a um benefício de SG, enquanto 
os radiofármacos emissores de beta, 
mais antigos, nunca demonstraram 
prolongar a sobrevida. Para que o 
rádio-223 seja associado à melhora 
da sobrevida, devem ser adminis-
trados pelo menos 4 ciclos mensais.

O rádio-223 não deve ser usado 
em pacientes atualmente em trata-
mento com abiraterona/predniso-
na. O estudo de fase III ERA223 
comparou abiraterona/prednisona 
mais rádio-223 versus abiraterona/
prednisona mais placebo em paci-
entes com CRPC metastático assin-
tomático ou levemente sintomático 
sem tratamento prévio para quimi-
oterapia. O estudo foi revelado no 
final de 2017. A Bayer, fabricante do 
rádio-223, informou que o desblo-
queio seguiu a recomendação de um 
comitê independente de monitora-
mento de dados que observou um 
desequilíbrio, com mais fraturas e 
óbitos em pacientes que receberam 
rádio-223 e abiraterona/prednisona 
vs abiraterona sozinha.29

Darolutamida
Em meados de 2019, a darolut-

amida foi aprovada pela FDA para 
M0 CRPC com base no estudo 

ARAMIS, tornando-o o terceiro 
agente aprovado (apalutamida, en-
zalutamida e darolutamida) neste 
estado de doença. Este AA oral não 
esteróide de terceira geração pro-
longou a MFS também em aprox-
imadamente 2 anos em compara-
ção com placebo em M0 CRPC e, 
mais recentemente, mostrou uma 
vantagem de SG.31 A dosagem oral 
é de duas vezes ao dia, o que pode 
ser uma pequena desvantagem em 
comparação com enzalutamida e 
apalutamida, mas não parece at-
ravessar a barreira hematoencefálica 
como os outros 2 agentes e é menos 
propensa a causar quedas e con-
vulsões, e pode mesmo resultar em 
menos fadiga e fraturas. A darolut-
amida também tem estudo para 
câncer de próstata M1 HS, o estudo 
ARASENS, conforme observado 
anteriormente neste artigo. Este de-
senho de estudo interessante compa-
ra ADT mais darolutamida mais 6 
ciclos de docetaxel versus ADT mais 
docetaxel mais placebo e, em 2022, 
relatou um benefício de SG da ter-
apia tripla, incluindo darolutamida 
versus ADT mais docetaxel sozinho.

Perfil Molecular e Novas 
Terapêuticas

As diretrizes atuais da AUA e da 
National Comprehensive Cancer 
Network® recomendam testes ger-
minativos e somáticos para homens 
com câncer de próstata avançado. 
Cerca de 12% dos homens com 
câncer de próstata M1 terão mu-
tações germinativas acionáveis, 
e cerca de 25% dos homens com 
CRPC terão mutações somáticas. 
Os mais comuns são BRCA, ATM e 
CHEK2. Em 2021, existem 3 novos 
medicamentos aprovados para tratar 
homens com mutações acionáveis: 
olaparibe (Lynparza®, AstraZene-
ca), rucaparibe (Rubraca®, Clovis 
Oncology) e pembrolizumabe (Ke-
ytruda®, Merck).13-16 O rucaparibe 
é um inibidor de PARP aprovado 
para pacientes que apresentaram al-
terações no BRCA1/2, em pacientes 
com progressão da doença após um 
inibidor de sinalização do receptor 
androgênico e docetaxel. Olaparib 
oferece um benefício de sobrevida 
(estudo PROFOUND) para paci-
entes com mutações de reparo de 
recombinação homóloga após a pro-
gressão da doença em um inibidor de 

sinalização do receptor de andróge-
no e não exige o recebimento prévio 
de quimioterapia com docetaxel. As 
indicações para olaparibe incluem as 
seguintes mutações de reparo por re-
combinação homóloga: BRCA 1/2 
ATM, CDK12, CHEK2, CHEK1, 
BARD1, BRIP1, FANCL, PALB2, 
RAD51B, RAD51C, RAD51D e 
RAD54L. Pembrolizumab tem uma 
indicação agnóstica para todos os 
tumores sólidos que são testados 
positivos para instabilidade de mi-
crossatélites alta e carga de mutação 
tumoral >10.13-16

Sumário
O tratamento do câncer de prósta-

ta avançado continua a evoluir de 
maneiras emocionantes e às vezes 
inesperadas, e 2022 trouxe mais 
opções para nossos pacientes, inclu-
indo abiraterona, enzalutamida e 
apalutamida no câncer de próstata 
HS M1 recém-diagnosticado, bem 
como apalutamida, enzalutamida e 
darolutamida para M0 CRPC. A era 
da medicina personalizada está che-
gando também com a aprovação de 3 
agentes para pacientes com linhagem 
germinativa acionável ou mutações 
somáticas. Os leitores interessados 
devem revisar as últimas diretrizes da 
AUA sobre este tópico.32,33 STOP
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racial entre os programas de resi- 
dência de urologia dos EUA e 
esforços para a melhorar: não se 
pode ser o que não se pode ver. 
Prática de Urol. 2022;9(5)466-473.

Necessidade e  
importância do estudo

A força de trabalho da urolo-
gia dos Estados Unidos carece 
de diversidade étnica, racial e de 

género. Esta falta de diversidade 
pode ter um impacto negativo na 
prestação de cuidados urológicos 
de alta qualidade através de um 
amplo espectro de demográficos. 
O objetivo do estudo foi avaliar o 
panorama de programas que foram 
criados para aumentar a diversi-
dade a nível institucional e avaliar 

as atitudes e preocupações das mi-
norias subrepresentadas na medici-
na (URiM – underrepresented in medi-
cine) e das estudantes mulheres.

O que encontramos
A taxa de resposta ao ques-

tionário considerando os direto-

res dos programas de residência 
em Urologia (PRU) foi de 43%. A 
maioria dos programas de urologia 
oferece uma vasta gama de inicia-
tivas para aumentar a diversidade, 
sendo o treinamento para identfi-
car preconceitos inconscientes, o 
mais frequente (78,7%).  Os PRU 
sem mulheres urologistas ou sem 
URiM no corpo docente tiveram 
sensivelmente menos residentes do 
sexo feminino (ver Figura) e menos 
estudantes URiM de medicina, ao 
longo do tempo. A taxa de respos-
ta ao questionário encaminhado 
aos estudantes de medicina foi de 
10,5%. A maioria dos estudantes 
(79,2%) não tinha conhecimento 
de quaisquer programas orientados 
para URiM ou estudantes do sexo 
feminino nas suas instituições. 

Os dados relativos ao processo 
de seleção “Match” entre 2019 e 
2021 revelam que as candidatas 
do sexo feminino tinham mais 
probabilidade de serem selecio-
nadas (dar match), mas os candi-
datos de minorias URiM tinham 
menos probabilidade de serem 
selecionados.
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Figura: Proporção de urologistas mulheres em corpo de preceptoria de PRU comparada com a das 
residentes femininas ao longo do tempo. Todos os programas com pelo menos 1 membro do corpo 
docente feminino foram capazes de recrutar residentes do sexo feminino mais eficazmente do que os 
programas sem nenhuma. Programas com 11%-20% de faculdades femininas exibiram um cresci-
mento significativo de ano para ano de 2017 a 2021 (p < 0,05).
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Limitações
Este estudo é limitado pelo seu 

design, uma vez que os dados 
recolhidos foram em grande par-
te através de questionários, o que 
pode levar a um viés de resposta. 
A baixa taxa de resposta para es-

tudantes pode não ser representa-
tiva. As taxas de Match de 2021 
podem ter sido influenciadas pelo 
processo de avaliação virtual e po-
dem ter tido um impacto negativo 
nos estudantes URiM.

Interpretação para 
Cuidados ao paciente

Os PRU estão implementando 
esforços substanciais para melhorar 
a diversidade. Porém, a mensagem 
pode não estar atingindo o público a 
que se destina. Ter um corpo de pre-

ceptores diversificado parece ajudar 
no recrutamento de um grupo di-
versificado de residentes. A urologia 
institucional deve liderar o caminho 
para criar uma força de trabalho mais 
diversificada objetivando correspond-
er às necessidades das mudanças de-
mográficas dos Estados Unidos. STOP
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Importância e 
Necessidade do Estudo

As atuais “Boas Práticas e 
Recomendações da AUA” em 
relação à profilaxia antimicrobiana 
(PA) não recomenda o uso rotinei-
ro de PA para cistouretroscopias 
ambulatoriais simples mas men-
ciona uma longa lista de comor-
bidades e fatores de risco que po-
dem aumentar o risco de infecções 
após esses procedimentos. Esse fato 
pode encorajar  o uso de PA nesses 
pacientes. Entretanto, essas comor-

bidades e fatores de risco, não são 
específicas para a uretrocistoscopia 
e as evidências de  que a PA reduza 
efetivamente a chance de infecção 
após esse procedimento são limita-
das. O objetivo do nosso estudo foi 
avaliar vários desses fatores de ris-
co para determinar se a PA diminui 

a taxa de infecção após a cistoure-
troscopia.

O que encontramos ?
De forma geral a PA diminuiu 

a chance de infecção pós-procedi-
mento (OR 0,51, 95%, IC 0,35-0,76; 

p < 0,01), embora a taxa global 
dessa forma de infecção seja baixa 
(0,9%) e o número necessário de 
pacientes tratados para prevenção 
de uma infecção seja de 100. Nen-
huma das comorbidades avaliadas 
mostraram vantagem com o uso 
de PA para prvenção de infecção 
pós-procedimento (Tabela)

Limitações
Nossos dados foram obtidoscom 

o programa de publicações Epic 
que obteve os dados do nosso 
sistema hospitalar e, portanto, não 
incluiu pacientes que tiveram diag-
nóstico de infecção pós-cistoscopia 
em outros serviços externos ao nos-
so sistema hospitalar. Nossa análise 
também é limitada pelo pequeno 
número de infecções pós-cistosco-
pias que pode ter limitado nossa 
possibilidade de detectar efeitos 
clinicamente significantes da PA 
em algumas comorbidades. 

Interpretação para o 
Cuidado do Paciente

Nossos dados corroboram as 
recomendações das “Boas Práticas 
e Recomendações da AUA” para 
cistosuretroscopias ambulatoriais 
simples, na ausência de sinais ou 
sintomas de infecção urinária ati-
va. Nossos achados sugerem que 
as comorbidades avaliadas no nos-
so estudo não devam ser usadas 
para recomendar PA em pacientes 
submetidos a este procedimento. STOP

Table. Odds ratios for developing PPI based on whether AP was given for each comorbidity group

Comorbidity Received AP?
Odds Ratio for  

Developing PPI* 95% CI P-value**

Advanced Age  
(≥ 75 years)

Y 1.00 0.51 1.94 0.76

N 1.14 0.51 2.56

Diabetes Y 1.45 0.74 2.83 0.55

N 1.11 0.49 2.50

Chronic obstructive 
pulmonary disease

Y 1.56 0.63 3.89 0.25

N 0.81 0.24 2.75

Malnutrition Y 4.79 1.71 13.44 0.84

N 4.19 1.23 14.23

Immunodeficiency Y 4.06 1.92 8.58 0.38

N 2.55 0.97 6.69

Current Smoker Y 0.51 0.17 1.57 0.83

N 0.61 0.16 2.30

Upper Tract 
Anatomic Anomaly

Y 1.86 0.64 5.44 0.06

N 5.81 2.51 13.43

Cardiovascular 
Disease

Y 0.97 0.43 2.19 0.90

N 1.03 0.41 2.54

Female Gender  
(compared to Male)

Y 2.26 1.24 4.13 0.94

N 1.92 0.94 3.95

*Each odds ratio represents the odds of developing a PPI in a group of patients who have 
the listed comorbidity and either received or did not receive AP, as indicated. 
**The p value represents the significance of the difference between the odds ratios for AP 
vs no AP for each comorbidity.
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Excretory Phase Computerized Tomography in Pediatric 
Renal Trauma: Findings from the Traumatic Renal  
Injury Collaboration for Kids (TRICK)
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O trauma é uma causa impor-
tante de morbidade e mortalidade 
na população pediátrica, com 
aproximadamente um quarto das 
lesões de todos os órgãos sólidos 
ser por trauma renal.1

A avaliação e abordagem do 
trauma renal pediátrico evoluiu 
significativamente nas últimas dé-
cadas e, até agora, espelhado no 
que ocorre na população adulta.

No entanto, em comparação com 
os adultos, o rim pediátrico é mais 
suscetível a lesões devido a fatores 
anatômicos descritos incluindo 
menos gordura perirrenal e taman-
ho relativo maior do rim.2,3 Identi-
ficação de exames radiográficos e 
indicadores clínicos são bem esta-
belecidos na população adulta,4 mas 
devido à raridade das lesões de alto 
grau em trauma pediátrico, atitudes 
similares têm sido limitadas em 
razão de publicação de pequenas 
séries de uma única instituição 
abrangendo décadas. Além disso, a 
padronização dos exames de ima-
gem necessários para o seguimento 
e acompanhamento a longo prazo 
das potenciais sequelas pós-trauma 
renal, como hipertensão e perda de 

função renal não estão bem estabe-
lecidos em trauma pediátrico.

Atualmente, imagens de TC de 
seguimento são recomendadas 
para todos os traumasde alto grau 
em adultos nas diretrizes da AUA.5

Porém, enquanto a TC fornece 
excelentes representações anatômi-
cas, a quantidade não insignificante 
de exposição à radiação ionizante 
e risco aumentado de neoplasias 
secundárias são particularmente 
preocupantes para pacientes 
pediátricos.6,7 Assim, tendo em vis-
ta os dados limitados sobre lesões 
renais pediátricas de alto grau e 
seguimento subsequente dessas, in-
vestigações multi-institucionais são 
necessárias a fim de entender os 
padrões de prática atuais e desen-
volver diretrizes específicas para o 
população pediátrica.

TRICK (Traumatic Renal In-
jury Collaboration for Kids) é um 
consórcio multi-institucional que en-
volve 5 centros de trauma pediátrico 
nível 1 ao redor dos Estados Unidos, 
composto por equipe de urologistas 
pediátricos com treinamento (fel-
lowship) na especialidade.

O nosso objetivo foi ganhar um 
melhor entendimento sobre os pa-
drões da injúria no trauma renal de 
alto grau e determinar a utilização 
de imagens radiológicas durante a 
hospitalização.

Entre 2007 e 2020 nós identifica-
mos 343 crianças com menos de 18 

anos que sofreram trauma renal de 
alto grau, definido como grau 3 ou 
superior usando O American Asso-
ciation for the Surgery of Trauma 
Grading System. Em última análise, 
116 (34%) crianças foram submeti-
das à fase excretora inicial da to-
mografia computadorizada (EPCT), 
em comparação com 227(66%) que 
não receberam imagem da fase 
excretora. Nós não encontramos 
diferença entre os 2 grupos, não 
mostramos diferenças referência 
na demografia dos pacientes, no 
mecanismo de lesão ou grau de 
injúria. O grupo da fase não excre-
tora experimentou mediana mais 
alta, além de maior escore de grav-
idade da lesão e pontuações. Após 
avaliação inicial com EPCT, mais 
crianças foram submetidas à colo-
cação de stent ureteral endoscópico 
- mento (7%) em comparação com 
aqueles com imagem não EPCT 
(1%, p = 0,009).

O tempo entre a internação e A 
alta médica não foi estatisticamente 
diferente entre os grupos, embora 
mais crianças com imagens não 
EPCT receberam transfusões 
(p = 0,02). Finalmente, com-com-
parados àqueles com EPCT inicial, 
pacientes com não EPCT inicial 
não retardaram o diagnóstico por 
imagem ou ou experimentaram 
taxas mais altas de retardo na real-
ização de intervenção cirúrgica ou 
radiológica, bem como diferença 

nas complicações ou taxas de 
missão dentro de 90 dias.

Acreditamos que nosso estudo 
demonstrou Que o trauma renal 
pode ser avaliado inicialmente com 
segurança com exames não EPCT, 
sem diferença estatisticamente sig-
nificante nos resultados cirúrgicos 
ou taxas de readmissão. Este estudo 
deve ajudar a impulsionar futuros 
protocolos prospectivos para sele-
cionar pacientes com lesão de alto 
grau que podem se beneficiar da TC 
multifásica enquanto minimiza o 
risco de radiação para aqueles com 
lesões que se auto resolverão. STOP

1. Smith J, Caldwell E, D’Amours S, Jalaludin B, 
Sugrue M. Abdominal trauma: a disease in evo-
lution. ANZ J Surg. 2005;75(9):790-794.

2. Broghammer JA, Langenburg SE, Smith SJ, San-
tucci RA. Pediatric blunt renal trauma: its con-
servative management and patterns of associat-
ed injuries. Urology. 2006;67(4):823-827. 

3. McAninch JW, Carroll PR, Klosterman PW, 
Dixon CM, Greenblatt MN. Renal reconstruc-
tion after injury. J Urol. 1991;145(5):932-937. 

4. Dugi DD 3rd, Morey AF, Gupta A, Nuss GR, 
Sheu GL, Pruitt JH. American Association for 
the Surgery of Trauma grade 4 renal injury sub-
stratification into grades 4a (low risk) and 4b 
(high risk). J Urol. 2010;183(2):592-597. 

5. Morey AF, Brandes S, Dugi DD 3rd, et al. Urotrau-
ma: AUA guideline. J Urol. 2014;192(2):327-335.

6. Brenner DJ, Hall EJ. Computed tomography—an 
increasing source of radiation exposure. N Engl J 
Med. 2007;357(22):2277-2284. 

7. Eeg KR, Khoury AE, Halachmi S, et al. Sin-
gle center experience with application of the 
ALARA concept to serial imaging studies after 
blunt renal trauma in children—is ultrasound 
enough? J Urol. 2009;181(4):1834-1840. 

As contribuições do Dr Leonard Zinman, MD
Alex J. Vanni, MD, FACS
Center for Reconstructive Urologic Surgery, Institute 
of Urology, Lahey Hospital and Medical Center, 
Burlington, Massachusetts

Traduzido por Dr. Rodrigo Krebs

Leonard N. Zinman (1931-2021), 
formou-se na Boston University e 
na Tufts University School of Med-
icine. Completou seu treinamen-
to cirúrgico no Boston Veterans 

Administration e a residência de 
urologia no Massachusetts General 
Hospital, onde foi inspirado pelos 
Drs. Wyland Leadbetter e W. Har-
dy Hendren para seguir carreira na 

reconstrução geniturinária. Ele in-
gressou na Lahey Clinic em 1964 
antes de embarcar em bolsas de 
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estudo em urologia reconstrutora 
com o Dr. Richard Turner-War-
wick no Institute of Urology em 
Londres, Inglaterra de 1967 a 1968 
e transplante renal no Middlesex 
Hospital de 1973 a 1974 com o Dr. 
David Innes Williams no Newcas-
tle Royal Infirmary, New Castle, 
Inglaterra.

Em Lahey, Dr. Zinman foi fun-
damental na criação de um dos 
melhores centros reconstrutores 
urológicos do país. Dr. Zinman, 
cuja carreira no Lahey Hospital 
and Medical Center ultrapassou 
50 anos, fundou o Center for Re-
constructive Urologic Surgery na 
Lahey Clinic em 1973. Recon-
hecendo a importância da urologia 
reconstrutora como uma subespe-
cialidade distinta, o Dr. Zinman 
foi cofundador da Society of Gen-
itourinary Reconstructive Cirur-
giões com os Drs. Gerald Jordan, 
Charles Devine e Charles Horton 
em 1987 e serviu como presidente 
em 1992.

Durante sua longa e distinta 
carreira, o Dr. Zinman fez con-
tribuições significativas e inova-
doras para o campo da urologia 
reconstrutora. Nunca satisfeito 
com a forma como as coisas eram 
feitas anteriormente, ele estava 
sempre em busca de ideias in-
ovadoras para melhorar a vida 
de seus pacientes. A curiosidade 
intelectual e a paixão do Dr. Zin-
man pela medicina levaram a 
inúmeras novas técnicas e abor-
dagens para as questões mais 
desafiadoras enfrentadas pelos 
urologistas reconstrutores. Em-
bora o espaço impeça a discussão 
de todas as contribuições do Dr. 
Zinman, destacarei vários de seus 
conceitos reconstrutores mais in-
ovadores na esperança de inspirar 
cirurgiões atuais e futuros.

Doença Renovascular
Antes da abordagem endovas-

cular moderna para hipertensão 
renovascular, a reconstrução re-
novascular cirúrgica era o trata-
mento padrão-ouro. Em 1976, os 
drs. Zinman e Libertino descre-
veram a derivação hepatorre-
nal como a primeira alternativa 
viável à derivação aortorrenal em 

pacientes com hipertensão reno-
vascular.1

Reconstrução da bexiga
Drs. Zinman e Libertino 

começaram a usar o ceco na déca-
da de 1970 como uma alternativa 
ao íleo ou cólon sigmóide para cis-
toplastia de aumento. Esta técnica 
demonstrou ter baixas taxas de 
complicações e serve como uma 
excelente alternativa ao íleo em 
casos reoperatórios ou em campos 
previamente irradiados.2

Contratura do colo vesi-
cal/estenose da anasto-
mose vesicouretral

As contraturas recorrentes do 
colo da bexiga são uma entidade 
desafiadora, muitas vezes exigindo 
uretrotomia repetida, cateter de de-
mora, reconstrução complexa ou 
derivação urinária. Em 2011, o Dr. 
Zinman apresentou os primeiros 
dados do uso de um medicamento 
antifibrótico (mitomicina-C) como 
adjuvante da uretrotomia do colo 
da bexiga para melhorar os resulta-
dos da uretrotomia isolada.3

Fístula retouretral (FRU)
O Dr. Zinman talvez seja mais 

conhecido entre os urologistas re-
construtores por sua abordagem 
transformadora ao reparo da FRU. 
Ele realizou o primeiro reparo tran-
sperineal de FRU com um retalho 
de interposição do músculo grácil 
em 1971. Essa técnica usa seletiva-
mente um enxerto de mucosa bu-
cal (enxerto de mucosa oral) para 
fechar o lado uretral da fístula e é 
sustentada por um retalho do mús-
culo grácil.

Ao separar as linhas de sutura, 
apoiar um enxerto de mucosa oral 
e preencher o espaço morto, esta 
técnica demonstrou ter uma taxa 
de sucesso de 98% na FRU induz-
ida cirurgicamente e uma taxa de 
sucesso de 86% na FRU irradiada.4

Fístula Prostatossinfisária
Em 2016, o Dr. Zinman descre-

veu uma nova abordagem para 

fístulas prostatossinfisárias. Em 
pacientes com bexiga viável, ele 
demonstrou que pacientes sub-
metidos a desbridamento da sín-
fise púbica, fechamento de fístula 
(com ou sem enxerto de mucosa 
oral) com interposição de retalho 
do músculo reto abdominal podem 
ser reconstruídos com sucesso.5

Reconstrução Uretral
O Dr. Zinman foi o primeiro a 

descrever o uso de retalhos extra-
genitais para reconstrução gen-
iturinária complexa. Em 1997, 
Zinman descreveu várias abord-
agens para reconstrução uretral 
complexa.6 Estes incluíram a pri-
meira descrição de um enxerto de 
pele pré-fabricado em um múscu-
lo grácil e retalhos pudendos fas-
ciocutâneos mediais da coxa para 
estenoses uretrais particularmente 
complexas com um leito de enxer-
to ruim. Em 2015, ele demonstrou 
uma taxa de sucesso de 80% em 
pacientes com estenose uretral por 
radiação de segmento longo com 
sua técnica de enxerto de mucosa 
oral de enxerto colocado ventral-
mente apoiado por um retalho do 
músculo grácil.7

Sempre buscando soluções para 
seus pacientes mais complexos, o 
Dr. Zinman foi pioneiro na recu-
peração minimamente invasiva 
de enxertos de mucosa retal para 
reconstrução uretral. Em pacien-
tes com estenose uretral longa em 
que a mucosa oral é insuficiente 
ou contraindicada, a mucosa retal 
é uma alternativa viável. A apli-
cação da técnica de microcirurgia 
endoscópica transanal que os ciru-
rgiões colorretais usam para resse-
car tumores retais de baixo grau e 
pólipos para a colheita de enxerto 
de mucosa retal permitiu a recuper-
ação segura de um enxerto alterna-
tivo para reconstrução uretral.8

Dr. Zinman também foi o pri-
meiro a descrever a remoção de 
stent de urolume sem ressecção 
uretral segmentar. Em 2006, ele 
descreveu a técnica de uretroto-
mia dorsal, remoção de dentes de 
urolume individuais e enxerto de 
mucosa oral onlay.9 Este conceito 
foi posteriormente validado em 
Lahey pelo Dr. Zinman e Buckley 

em 2012 e em 2018 por um grupo 
multicêntrico internacional.

O trabalho acadêmico inovador 
do Dr. Zinman inclui mais de 130 
manuscritos publicados revisados 
por pares, vários livros didáticos e 
inúmeras cátedras visitantes. Dr. 
Zinman ganhou inúmeros prêmios 
durante sua carreira, incluindo a 
eleição para a Associação Ameri-
cana de Cirurgiões Genitourinary 
(1994), Honorary Fellow do Royal 
College of Surgeons (2010), AUA 
Lifetime Achievement Award 
(2015), Society of Genitourinary 
Reconstructive Urologic Surgeons 
Lifetime Prêmio de Conquista 
(2019) e Prêmio Frank Lahey (2019).

O Dr. Zinman foi gentil, atenci-
oso e um colaborador. Ele sempre 
foi rápido em dar crédito a seus 
mentores que o influenciaram e te-
mos a sorte de ele ter deixado um 
legado tão indelével para inspirar 
nossos atuais e futuros urologistas 
reconstrutores. Sua sede de con-
hecimento e investigação nunca 
vacilou, independentemente das 
mudanças no cenário da saúde. 
Esta última característica definiu 
verdadeiramente o seu amor pela 
medicina. Somos gratos por seu 
serviço e contribuições. STOP
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Babar M, Zhu D, Loloi J, et 
al. Comparison of patient sat-
isfaction and safety outcomes 
for postoperative telemedi-
cine vs face-to-face visits in 
urology: results of the Ran-
domized Evaluation and Met-
rics Observing Telemedicine 
Efficacy (REMOTE) trial. Urol 
Pract. 2022;9(5)371-378.

Necessidade e  
importância do estudo

A recente pandemia de 
COVID-19 aumentou drastica-
mente o papel da telemedicina 
(TM) nos cuidados de saúde quan-
do as visitas presenciais (VP) não 
eram viáveis. Por sua vez, há uma 
necessidade urgente de entender 
melhor as indicações para visitas 
urológicas VP vs TM no pós-oper-
atório. O estudo REMOTE (Ran-
domized Evaluation and Metrics Ob-
serving Telemedicine Efficacy) foi um 
estudo não cego, prospectivo, con-
trolado randomizado que avaliou a 
satisfação do paciente, economia de 
tempo e custo, e resultados de segu-
rança de visitas pós-operatórias de 
TM vs VP para cirurgias urológicas 
ambulatoriais de adultos.

O quê nós encontramos
Um  total de 76 pacientes foram 

randomizados para acompanham-
ento VP e 89 para acompanhamen-
to TM. Mais de 90% dos pacientes 
relataram sentir-se satisfeitos com 
seu acompanhamento (VP  98,6% 
vs TM 94,1%, p=0,28) e concorda-
ram que seu acompanhamento era 
uma forma aceitável de cuidados 
de saúde (VP 100% vs TM 92,7%, 
p=0,06 ; Veja a figura). A maioria 
dos pacientes com TM relatou que 
o tempo total associado ao deslo-
camento e comparecimento à con-
sulta foi <15 minutos (66,2%), en-
quanto a maioria dos pacientes VP 
relatou que gastou entre 1 e 2 horas 

(43,1%) para comparecer à consul-
ta (p 0,05).

Limitações
A satisfação do paciente foi aval-

iada pela administração de ques-
tionários não anônimos por tele-
fone. Isso pode introduzir viés do 
entrevistador e da resposta e, por-
tanto, pode desencorajar os pacien-
tes a revelar sentimentos negativos. 
Além disso, o tamanho da amos-
tra em cada grupo foi pequeno e 
poderíamos observar resultados 
diferentes com tamanhos de amos-
tra maiores.

Interpretação para 
Cuidados ao Paciente

A TM para visitas pós-oper-
atórias, após cirurgia urológica de 
adultos, economiza tempo e din-

heiro do paciente e é equivalente 
em segurança e satisfação do paci-
ente, quando comparada às visitas 
VP. A TM é uma opção viável para 
cuidados pós-operatórios de rotina 
em urologia e deve ser oferecida 
aos pacientes como alternativa ao 
acompanhamento VP, mesmo que 
as restrições da pandemia contin-
uem a ser levantadas.

Tirando Conclusões para 
provar a  questão

“Não houve diferença nas tax-
as de complicações de segurança 
em 30 dias entre os 2 grupos (p > 
0,05).”

A TM para visitas pós-oper-
atórias, após cirurgia urológica, 
economiza tempo e dinheiro dos 
pacientes e é equivalente em se-
gurança e satisfação do paciente, 
quando comparada às visitas VP.” STOP

Figura. Satisfação do paciente entre grupos VP e TM 
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Postectomia tradicional e incisão 
dorsal ainda são as principais for-
mas de tratamento para fimose, pois 
são rápidos, seguros e efetivos. No 
entanto, a diminuição da realização 
da postectomia neonatal nos Esta-
dos Unidos da América na última 
década (1) aumentou o senso de 
normalidade em falos não circun-
cisados. Isso levou a formação de in-
úmeros grupos ativistas que buscam 
protestar contra a postectomia de 
de rotina antes da idade de consen-
timento legal. Assim, surgiu espaço 
para a busca pelo desenvolvimen-
to de métodos de tratamento da fi-
mose com manutenção do prepúcio 
de forma a evitar aparecimento de 
lesões malignas e infecções graves. 
(2-5)

A técnica Heineke-Mikulicz tem 
sido amplamente aplicada por di-
versas especialidades, incluindo 
urologia, onde foi primeiramente 
descrita nas uretroplastias em adul-
tos e correções de hipospadias em 
crianças. (6-8). Existem poucas pu-
blicações descrevendo tratamentos 
cirúrgicos com preservação do pre-
púcio para o tratamento da fimose 
na população adulta e ainda menos 
trabalhos com os resultados dessas 
técnicas. Nosso estudo faz um resu-
mo de ambas as técnicas e os resul-
tados da prepucioplastia a Heineke-
-Mikulicz (PHM) em adultos.

Sobre nosso método: Após a 
administração de anestesia geral e 
antibiótico profilaxia endovenosa, 
o paciente é colocado em posição 
supina. Nos casos nos quais os pa-
cientes reportam dor ou desconfor-
to durante relação sexual, a PHM é 
iniciada com a injeção de 20-30 μg 

de alprostadil ou 30cc de solução 
salina para ereção induzida. Esse 
passo não é realizado nos pacien-
tes em que o anel de fimose com o 
penis flácido. O prepúcio é então 
retraído para melhor exposição do 
anel fibrótico. Uma incisão vertical 
de 2-3cm é realizada sobre o anel 
fibrótico dorsalmente logo acima 
da fascia de Buck. O comprimento 
da incisão é determinado de acordo 
com a liberação da fimose, e então 
confirmada pela fácilidade no desli-
zamento do prepúcio na exposição 
da glande. Uma incisão ventral é 
realizada caso a restrição pelo anel 
fibroso permaneça. Se a frenuloto-
mia for indicada, deve ser realizada 
neste momento através da secção do 
freio hemostasia som sutera fio 4-0 
poliglecaprone. Sutura com pontos 
simples no dartos utilizando fio 4-0 
polyglactin de modo a aproximar a 
incisão para se reduzir a tensão dos 
tecidos no fechamento. A pele é fe-
chada utilizando com pontos con-
tínuos com fio 4-0 poliglecaprone. 
Ereção induzida pode ser realizada 
novamente para se assegurar que 
o prepúcio deslize sobre glande fa-
cilmente. Bacitracin e curativo não 
aderente são utilizados. Bloqueio 
anestésico dorsal com Bubivacaína 
0,5% é aplicado. 

A figura demonstra nossa técni-
ca em detalhe. Nós revisamos ret-
rospectivamente todos os pacientes 
que foram submetidos a PHM pelo 
mesmo cirurgião de maio de 2017 a 
maio de 2021 em nossa instituição. 
Dados demográficos, variáveis pré 
e pós operatórias foram analisados. 
Um total de 7 pacientes foram in-
clusos. Idade média de 47.3 anos 
(35.4–70.2) e IMC médio 24.3 kg/
m2 (20.9–29.3). Indicações de 
cirurgia foram fimose sintomática, 
parafimose e freio curto. Etiologias 
variaram: 2 pacientes haviam sido 
submetidos a frenulectomia prévia 
que ocasionou em cicatrização in-
adequada. Um terceiro paciente foi 
submetido a uma tentativa de cir-
cuncisão preservadora de prepúcio 
por balenite recorrente, sem suces-
so. Um quarto paciente foi uma 

avaliação intraoperatória de parafi-
mose não redutível. O restante foi 
idiopático. Seis pacientes solicitaram 
cirurgia preservadora de prepúcio 
com preferência pessoal e um foi 
uma avaliação intraoperatória e des-
sa forma, não sendo possível o con-
sentimento de retirada do prepúcio. 

Betametasona tópica foi tentada 
em 3/7 pacientes. O tempo médio 
de diagnóstico para a cirurgia foi 
2 meses. Tempo médio de cirurgia 
foi 45.5 minutos (16-59 minutos) e a 
média de sangramento estimado foi 
5cc (1-10). Dois pacientes necessita-
ram de incisão dorsal e ventral. Não 
houve complicações intraoperató-
rias e todos os pacientes foram libe-
rados no mesmo dia. Anatomopa-
tológico foi enviado em apenas um 
paciente, com resultado de inflação 
superficial crônica. Seguimento mé-
dio de 1.8 (0.98–15.3) meses, apenas 
um paciente relatou incomodo pela 
fimose secundária a cicatrização que 
foi tratado de forma bem sucedida 
com triamcinolone.

Nós acreditamos que PHM é 
uma técnica simples, segura e du-
radora para tratamento de fimose 
e parafimose em adultos com míni-
mo índice de complicações e rápida 
recuperação. Os urologistas podem 

rapidamente adotar essa técnica 
dentro de seu repertório. 

Prevemos que este procedimento 
irá aumentar sua demanda ao passo 
que as demandas culturais continu-
am a mudar e os estudos sobre a re-
alização de postectomia profilática 
ainda não são favoráveis. STOP
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Figure. A, an artificial erection is induced using either intracavernosal alprostadil or injectable saline. 
B, a 2 cm dorsal incision is made over the phimotic band to the level of Buck’s fascia. C, given the 
persistent constriction, a ventral counter-incision is made. D, the incisions are closed with interrupted 
4-0 polyglactin suture on the dartos and running 4-0 poliglecaprone suture on the skin. E, the foreskin 
is reduced.

BEST POSTERS



DEZEMBRO 2022   AUA NEWS26

Save  DateThe

Conhecer Salvador é descobrir um pouco mais da 
história do Brasil. Primeira capital do país, a cidade 
reúne cultura, tecnologia, ciência, sorrisos e uma 

gastronomia inconfundível.

SalvadorConheça


