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RESUMO

Reggio E. Tratamento percutâneo do adenocarcinoma de próstata por

crioablação[tese]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São

Paulo”; 2005. 90p

INTRODUÇÃO. O câncer de próstata é doença de alta prevalência e

comportamento biológico heterogêneo, variando do tumor latente e indolente ao

tumor agressivo e rapidamente progressivo. Diversas são as formas de

tratamento, com resultados oncológicos e complicações variados; em alguns

casos, propõe-se até mesmo apenas a observação da doença. A crioablação

prostática foi proposta nos anos 60, porém foi abandonada pelas complicações

decorrentes da falta de controle do processo de congelamento. Com a evolução

dos métodos de imagem a técnica ressurgiu, agora com controle por ultra-som

transretal e nova tecnologia que permite tratamento por via percutânea

transperineal.  MÉTODO: 44 pacientes com diagnóstico de adenocarcinoma de

próstata nas formas localizada ou localmente avançada foram submetidos à

crioablação de próstata por via percutânea transperineal. Para a interpretação

dos resultados os pacientes foram estudados em 3 grupos: portadores de tumor

de alto risco, portadores de tumores de baixo risco, sendo agrupados de acordo

com o valor do PSA, estádio e escore de Gleason, e pacientes com falha de

tratamento após a radioterapia.  O controle oncológico da neoplasia e o



desenvolvimento de complicações foram estudados no período pós-operatório.

RESULTADOS: o equipamento apresentou funcionamento adequado em todos

os casos com exceção de um procedimento em que o aquecimento uretral

apresentou falha. Não houve diferença entre os grupos quanto à idade,

tamanho da próstata, escore de Gleason e número de punções; apenas o valor

pré-operatório do PSA foi significativo (p<0,01). A sobrevida livre de doença

ocorreu em 87% dos pacientes do grupo baixo risco, 34% do grupo alto risco e

58% no grupo de resgate após falha de radioterapia. A complicação mais

freqüente foi a disfunção erétil, que ocorreu em 94,5% dos pacientes que

apresentavam função erétil preservada antes da crioablação. Obstrução

infravesical que necessitou de ressecção transuretral ocorreu em 9 pacientes

(20,4%), incluindo o paciente no qual ocorreu mau funcionamento do

aquecimento uretral. Seis pacientes (13,6%) apresentaram algum grau de

incontinência urinária. Em 3 casos as perdas foram caracterizadas como

ocasionais, em gota e relacionadas a grandes esforços. Perdas freqüentes com

mínimos esforços ocorreu em 1 caso e ausência total do controle miccional nos

2 pacientes. Não houve nenhum caso de fístula uretrorretal. Não houve

mortalidade relacionada ao procedimento. CONCLUSÃO: a crioablação

percutânea de próstata demonstrou ser procedimento seguro, com resultado

oncológico  a curto prazo satisfatório, particularmente em pacientes com

tumores de baixo risco, assim como uma alternativa terapêutica em pacientes

com falha após radioterapia. A disfunção erétil é uma condição inerente ao



método; obstrução uretral está relacionada à má proteção da uretra;

incontinência urinária é infrequente.



SUMMARY

Reggio E. Percutaneous treatment of prostate adenocarcinoma by cryoablation

[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2005.

90p

INTRODUCTION: prostate cancer is a highly prevalent disease with a

heterogeneous biologic behavior, which can vary from a latent and indolent

tumor to an aggressive and rapidly progressive cancer. There are several

different treatments, with assorted oncologic results and also complications;

therefore even watchful waiting can be the best option in some cases.  Prostate

cryotherapy was firstly proposed in the 60. Nevertheless it was abandoned since

there was a high rate of complications due to the lack of radiologic control of the

freezing. The improvement of radiological techniques, the development of

transrectal ultrasound and the new freezing technology allowed the perineal

percutaneous treatment. METHOD: 44 patients with localized or locally

advanced prostate cancer were submitted to perineal percutaneous prostate

cryoablation; the patients were divided into three groups: patients with high risk

tumors, patients with low risk tumors, based on PSA, Gleason score and stage,

and patients with recurrent prostate cancer following radiotherapy. The

oncologic results as well as the complications were analised. RESULTS: the

equipment worked properly in all but one case, where the urethral warming



device did not work. The three groups were similar in age, prostate size and

number of probes; only pre-cryoablation PSA was significant (p<0,01).

Biochemical-free survival was 87% in low risk group, 34% in the high-risk group

and 58% in salvage cryoablation group after radiotherapy failure. Erectile

dysfunction was the most frequent complication, occurring in 94,5% of the

patients with normal erectile function before the procedure. Infravesical

obstruction requiring transurethral resection of the prostate occurred in 20,4% of

the patients. Six patients (13,6%) developed urinary incontinence with different

degrees of severity: in three cases leakage was occasional, related to

abdominal stress; in one case leakage was frequent and related to minimal

abdominal stress and in one case severe incontinence with total loss of urinary

control. There were no urethrorectal fistulae or mortality related to the

procedure. CONCLUSION: percutaneous prostate cryoablation showed to be a

safe procedure, with satisfactory short-term oncologic results, mainly in low risk

patients, as well as an efficient alternative approach for patients with radiation

failure. Erectile dysfunction is an inherent condition of the treatment; urethral

obstruction is related to urethral warming and urinary incontinence is infrequent.


