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1. INTRODUÇÃO

Avanços científicos e tecnológicos, associados ao constante aumento da

incidência do câncer de próstata observado ao longo das últimas décadas,

tornaram a neoplasia prostática um dos assuntos mais cativantes e polêmicos

da comunidade médica internacional. Poucas doenças apresentam tão variadas

formas de tratamento como também comportamento biológico tão heterogêneo,

obrigando ao médico a definir um tratamento específico e particularizado para

cada paciente.

 A incidência crescente do câncer de próstata decorre do envelhecimento

da população, mais facilmente observado nos países desenvolvidos. Mais do

que qualquer outro tipo de câncer, este é considerado o câncer da terceira

idade, uma vez que cerca de três quartos dos casos no mundo ocorrem a partir

dos 65 anos1. A propagação da dosagem do antígeno prostático específico

(PSA) em programas de rastreamento como também o aperfeiçoamento do

ultra-sonografia e biópsia próstata por via transretal em muito contribuíram para

o aumento da incidência, principalmente de casos localizados, quando a cura é

possível.

No mundo, o número de casos novos diagnosticados de câncer de

próstata é de aproximadamente 543 mil casos por ano (o que representa 15,3%

de todos os casos incidentes de câncer em países desenvolvidos e 4,3% dos

casos em países em desenvolvimento). O câncer de próstata é a neoplasia

mais prevalente em homens, com uma estimativa de 1,5 milhão de casos
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diagnosticados nos últimos cinco anos1. No Brasil a taxa de mortalidade bruta

vem apresentando um ritmo de crescimento acentuado, passando de

3,73/100.000 homens em 1979 para 8,93/100.000 homens em 1999, o que

representa uma variação percentual relativa de 139%2. O número de casos

novos de câncer de próstata estimados para o Brasil em 2005 é de 46.3301.

Estes valores correspondem a um risco estimado de 51 casos novos em cada

100 mil homens. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer

de próstata é o tumor mais freqüente em todas as regiões do Brasil.

A despeito do grande número de pesquisas com objetivo de se diferenciar

o câncer de próstata latente, de comportamento mais benigno, da neoplasia

agressiva e rapidamente progressiva, ainda não dispomos de método que

forneça informações prognósticas suficientes para garantirmos ao paciente qual

será a evolução natural da sua doença. Esta situação coloca freqüentemente

médico e paciente em um dilema quanto à escolha da melhor alternativa

terapêutica.

Todas as formas de tratamento do câncer de próstata são associadas a

sérios efeitos adversos e, quando qualidade de vida é incluída nessa avaliação,

a complexidade da decisão de se tratar ou não um paciente torna-se ainda

maior. Numerosos estudos, principalmente no início da década passada,

sugeriram a observação vigilante (“watchful waiting”) como conduta apropriada

para pacientes portadores de doença órgão-confinada3, 4. Outros afirmam que

para tratamento do câncer localizado não há evidência conclusiva de que a

prostatectomia radical ou a radioterapia sejam superiores à observação
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vigilante5. Os críticos do tratamento cirúrgico postulam que a prostatectomia

radical causa alta incidência de disfunção erétil e incontinência, além de índices

elevados de margens positivas6. A radioterapia, por outro lado, teria eficácia

incerta e complicações retais indesejáveis7.

O ceticismo sobre tratamentos convencionais estimulou médicos e

pacientes a procurarem alternativas terapêuticas efetivas e com morbidade

mais limitada. Nesse contexto desenvolveu-se a técnica da crioablação

percutânea de próstata, com resultados oncológicos equivalentes aos da

prostatectomia radical ou radioterapia8, 9, em contraste com a antiga técnica de

crioterapia sem os recursos de imagem hoje disponíveis, abandonada pelos

altos índices de complicações em órgãos vizinhos. Esses resultados

estimularam o estudo do método de crioterapia em nosso meio, a fim de avaliar

sua segurança, resultados oncológicos e complicações.

1.1 Aspectos históricos

A crioterapia teve seus primeiros marcos no século XIX, quando James

Arnott10 aplicou misturas de gelo e sal com temperaturas de -18ºC a -24ºC em

tumores de colo uterino e mama, diminuindo o tamanho, reduzindo drenagens e

aliviando a dor; Arnott escreveu que “o congelamento diminuiu a inflamação,

destruiu a vitalidade das células cancerosas e não somente prolongou a vida,

como também, em estágios iniciais, proporcionou a cura”. O processo de

compressão e liquidificação de gases atmosféricos, utilizado nas técnicas de
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crioablação, tornou-se disponível no final do século XIX. Foi criado então o

criogênio, instrumento utilizado para aplicação do frio pelo uso de dióxido de

carbono líquido. Após a segunda guerra mundial o nitrogênio líquido foi

disponibilizado comercialmente. Desenvolveu-se então equipamento que

acoplava cilindros de cobre com nitrogênio líquido e discos de metal que eram

imersos no líquido e aplicados nas lesões. Esse tipo de aplicação é usado ainda

hoje em lesões dermatológicas11. Entretanto a utilização do criogênio em

tumores profundos demorou a evoluir.

O marco histórico da criocirurgia ocorreu em 1961, quando Irving Cooper e

Arnold Lee criaram um probe criogênico avançado de nitrogênio líquido12. Este

probe tinha como características pequeno diâmetro, isolamento a vácuo,

múltiplos lumens, permitindo um congelamento efetivo e controlado de tecidos

profundos. Cooper, neurocirurgião de Nova Iorque, desenhou o dispositivo de

crioablação para tratamento da doença de Parkinson.

A primeira crioablação prostática foi realizada por Soanes e Gonder, em

196613, para tratamento de doença benigna. Em 1968 esses autores realizaram

tratamento de câncer de próstata14, utilizando apenas um crioprobe transuretral

e monitorização da temperatura por palpação digital do reto (figura 1), sendo

tratados cinqüenta pacientes com resultados oncológicos satisfatórios, porém

as complicações uretrais e incontinência urinária desestimularam a aplicação do

método.
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Figura 1. Crioablação prostática - abordagem transuretral

             

Fonte: Soanes WA, Gonder MJ. Use of cryosurgery in prostatic

cancer. J Urol 1968;99(6):793-7.

Com objetivo de reduzir morbidade, Flocks et al15 em 1972 utilizaram a via

perineal para dissecção prostática e aplicação do crioprobe sob visão direta,

permitindo melhor preservação esfincteriana; 11 pacientes, com neoplasia

localmente avançada ou metastática, foram submetidos a crioablação,

utilizando-se apenas um crioprobe que era introduzido na próstata diversas

vezes. As complicações urinárias foram menores se comparadas com a

crioablação transuretral, porém o seguimento foi insuficiente para avaliação

oncológica dos resultados.

Em 1974 Megalli e cols.16 desenvolveram um crioprobe de 10mm de

diâmetro que permitia acesso percutâneo; no mesmo ano realizaram a primeira

crioablação prostática por via percutânea transperineal (figura 2), com punção e
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monitorização do congelamento ainda guiados por exame digital via retal. A

mortalidade relatada para crioablação foi de 1,9%; as complicações foram

freqüentes, porém menos graves que as complicações do tratamento cirúrgico

convencional da época, especialmente quando aplicados a pacientes de alto

risco ou com doença mais avançada.

Figura 2 - Crioablação transperineal

                   

Fonte: Megalli et al. Closed perineal cryosurgery in prostatic cancer. New

probe and technique. Urology 1974;4(2):220-2.

Em nosso meio os primeiros estudos que aplicaram a crioablação em

tratamento de doenças prostáticas foram realizados na Faculdade de Medicina

da USP de Ribeirão Preto, sob o comando do Professor Áureo Ciconelli. Em
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trabalho conjunto com o Instituto de Física e Química de São Carlos os autores

desenvolveram um crioprobe de nitrogênio líquido17; os estudos experimentais

para desenvolvimento do crioprobe foram realizados em 12 cães, com acesso

transvesical. A primeira experiência clínica de crioablação prostática no Brasil

foi também em Ribeirão Preto, onde 10 pacientes, todos em mau estado geral e

sem condições para cirurgia cruenta, foram submetidos a criocirurgia prostática,

visto que apresentavam sinais de obstrução pela neoplasia18. O crioprobe era

introduzido por via transuretral e a monitorização do congelamento realizada

por sensor introduzido por via transperineal. Não houve nenhum caso de lesão

retal e os pacientes evoluíram com evidente melhora dos sintomas obstrutivos.

O maior impedimento para a aceitação inicial da crioablação prostática foi

a falta de métodos adequados para o posicionamento dos probes e controle da

extensão do congelamento, levando a lesões de órgãos vizinhos. A morbidade

associada ao procedimento levou ao abandono da técnica, que só ressurgiu no

final da década de 80, quando Onik et al.19, utilizando os avanços da radiologia

intervencionista, ultra-sonografia transretal, tecnologia criogênica e melhor

compreensão da criobiologia, desenvolveram a crioablação percutânea que

persiste até os dias atuais.

1.2 Mecanismo de lesão tecidual por crioablação

Muitas teorias têm sido divulgadas sobre o mecanismo de lesão tecidual

em criocirurgia; a primeira e possivelmente mais antiga é a lesão celular direta.
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Em 1953 Lovelock20 propôs que a lesão protéica gerada pela alta concentração

de solutos devido ao congelamento e desidratação celular danificaria as

membranas celulares e o seu maquinário enzimático.  A formação de cristais

intracelulares causaria a ruptura de organelas intracelulares como também das

membranas plasmáticas. A segunda teoria refere-se ao dano vascular causado

pelo congelamento, principalmente na microvasculatura, impedindo a perfusão

dos tecidos provocando necrose21. Outra teoria do mecanismo de lesão pelo

congelamento seria a ativação do sistema imunológico do hospedeiro contra o

tecido, particularmente nas áreas mais periféricas do congelamento, em que

temperaturas subletais são freqüentemente atingidas. Esses diversos

mecanismos descritos sugerem que a lesão deva ser um processo multifatorial.

O mecanismo de lesão tecidual e a importância de cada etapa do ciclo

congelamento-descongelamento serão descritos a seguir.

1.2.1 Lesão celular direta

A lesão celular direta decorre da formação de cristais de gelo tanto no

compartimento intra como extracelular. Em temperaturas menores que 0°C o

fluido extracelular começa a cristalizar;  há aumento da pressão osmótica da

porção não congelada do compartimento extracelular, ocasionando

transferência de água do espaço intracelular para o extracelular. Como

resultado desse fenômeno, a célula torna-se desidratada, com alterações do pH

e das propriedades biofísicas de lipídeos e proteínas; ocorre peroxidação
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lipídica com aumento da permeabilidade das membranas, assim como ativação

de proteases com desnaturação e inativação de proteínas intracelulares. A

formação de cristais de gelo intracelulares, que ocorre quando há congelamento

rápido e as moléculas de água ficam retidas no espaço intracelular (figura 3), é

um mecanismo ainda em discussão; supõe-se, porém, que os cristais

danifiquem também, de forma direta, as organelas22.

Figura 3 – Mecanismos de lesão direta

Alguns estudos experimentais têm investigado a importância de cada

etapa do ciclo congelamento-descongelamento no processo de lesão direta23,

24; Bischof  et al23 estudaram os efeitos de cada etapa da criocirurgia em

modelos de tumor de próstata de rato. A velocidade de congelamento é

importante para determinar qual o mais provável mecanismo de lesão direta, ou
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seja, desidratação ou formação de cristais de gelo intracelular. A concentração

extracelular de solutos é maior se o congelamento é mais lento, aumentando

assim o grau de desidratação celular. O tempo em congelamento máximo está

relacionado ao período de equilíbrio entre os espaços, influenciando também o

processo de desidratação.  Quanto maior o tempo em congelamento máximo

maior a cristalização pela fusão de pequenos cristais, o que possibilita a

formação de cristais maiores que rompem mais facilmente as membranas

celulares. Temperaturas de congelamento mais baixas aumentam o grau de

lesão celular. Tatsutani et al25 observaram em estudos com modelos celulares

que a redução da temperatura final de -20°C para -40°C diminuiu a viabilidade

celular de 35 para 5%.

Muitas propriedades físicas e bioquímicas das células influenciam os

mecanismos de lesão, tais como a fase do ciclo celular em que a célula se

encontra durante o processo de crioablação, condição das proteínas de

membranas e a temperatura mantida após o processo26. Esses fatores,

entretanto, são de difícil avaliação durante o procedimento. A extensão da lesão

também é afetada por fatores do microambiente, principalmente em tecidos cuja

temperatura atingida foi subletal, ou seja, insuficiente para causar dano direto à

célula. Os fatores microambientais incluem a tensão de oxigênio, metabólitos do

oxigênio como peróxidos e radicais livres, presença de fatores de crescimento e

proteínas do choque frio27.
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1.2.2  Lesão vascular

Cohnheim28 foi o primeiro a relatar que a necrose observada em úlceras

causadas pelo frio decorria da estase sangüínea no tecido congelado. Lewis29

descreveu o padrão de vascularização em resposta ao congelamento da pele a

-5°C como estase inicial, com tecidos circunjacentes hiperemiados; após o

descongelamento o fluxo sanguíneo retornava à região, acompanhado de

edema. Rotnes30, congelando pequenas regiões de orelha de rato, observou

estase inicial com retorno do fluxo a seguir. Entretanto os capilares das áreas

congeladas tornavam-se obstruídos 24 horas após o congelamento.

Muitos estudos apontam a lesão vascular decorrente da crioterapia como

evento crítico desse processo no período após o descongelamento21. O fato de

o congelamento destruir a microvasculatura, local da oferta de nutrientes e

oxigênio aos tecidos, sugere que a crioablação pode causar necrose. A lesão

vascular é importante na determinação do tamanho da lesão causada pelo

congelamento, visto que é o principal mecanismo de dano na periferia do

processo de lesão tecidual da crioablação.

O primeiro mecanismo de lesão vascular decorre da lesão da parede

capilar por ingurgitamento e distensão devido à desidratação perivascular. O

segundo é a lesão direta do endotélio capilar; e o terceiro corresponde à lesão

de reperfusão após o descongelamento.

Após o descongelamento ocorre lesão endotelial por dois mecanismos

principais: formação de radicais livres e ativação de neutrófilos (figura 4).
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Figura 4 – Lesão endotelial

        IC = intracelular

 Durante o congelamento a célula fica privada de fluxo sanguíneo,

causando a liberação de fatores vasoativos após o descongelamento, com

vasodilatação e hiperperfusão das membranas endoteliais. Há formação, então,

de radicais livres responsáveis pela peroxidação dos lipídeos de membranas

endoteliais31. O grande número de células mortas nos tecidos congelados

causa recrutamento de neutrófilos para a região. A ativação dessas células com

a finalidade de digestão das células mortas causa liberação de enzimas e

radicais livres que terminam por lesar também o endotélio. A lesão endotelial

causa aumento da perda de plasma e fluido através da parede do vaso e

termina por expor moléculas trombogênicas do tecido conectivo, formando

trombos32. A formação de cristais de gelo na vasculatura causa também lesão

endotelial.
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Os modelos experimentais para estudo do efeito de cada etapa do

congelamento sobre os mecanismos de lesão vascular são mais complexos

quando comparados aos modelos de estudo do efeito direto sobre a célula. A

microvasculatura é diferente entre as diversas espécies; a estase vascular que

ocorre após a crioablação ocorre em tempo variável, de minutos a horas após o

procedimento. Assim, dependendo do momento em que for examinada a

amostra, o pesquisador pode encontrar diferente fase desse ciclo, dificultando a

avaliação.  Acredita-se que a velocidade de congelamento seja o fator mais

importante para a lesão vascular33.

1.2.3 Influência de outros fatores na lesão criocirúrgica

A criocirurgia induz a expressão seletiva de certos genes, particularmente

em temperaturas subletais. A hipotermia é um evento de estresse para as

células tumorais, tais como a hipóxia ou acidose, que ativam a produção de

proteínas de regulação como o fator endotelial de crescimento vascular, fator de

crescimento fibroblástico, interleucina 827. A crioterapia em temperaturas

subletais pode ter efeito semelhante à quimioterapia, destruindo clones de

células susceptíveis e permitindo que clones criorresistentes, criados graças a

proteínas de proteção, sobrevivam34.

Outro tema em investigação em criocirurgia são as proteínas

anticongelamento, glicoproteínas extremamente eficientes na inibição e

alterações na formação de cristais de gelo35. Pham et al36 demonstraram em
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estudo in vivo que a injeção de proteínas anticongelamento alterou a

capacidade destrutiva da criocirurgia.

A apoptose também tem sido recentemente avaliada como fator

importante na criocirurgia. Embora o congelamento possa não destruir

diretamente a célula ou provocar necrose isquêmica, é possível que

temperaturas subletais possam induzir o programa de morte celular37. A

temperatura em que ocorre a apoptose varia de 6°C a -10°C; o tempo

necessário para que haja indução da apoptose é da ordem de minutos.

Conseqüentemente, na periferia do congelamento, onde as temperaturas não

são tão baixas, a apoptose poderia promover o aumento da morte celular.

1.3 A tecnologia atual da crioablação prostática

A capacidade da criocirurgia em extirpar tecidos é inquestionável. A

aplicação controlada do método, de maneira a minimizar os efeitos mórbidos

sobre os tecidos vizinhos, é que inicialmente foi problemática. A criocirurgia

prostática é um procedimento ainda mais complexo pela proximidade de

diversos órgãos sensíveis ao congelamento, como reto, uretra e feixes vasculo-

nervosos.

Avanços tecnológicos recentes permitiram o desenvolvimento de efetivos

protocolos de tratamento com morbidade aceitável. Na primeira série de seus

estudos Onik et al38 descreveram as características radiológicas da próstata

submetida ao congelamento. O sucesso atingido pelos autores se deve a três
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inovações no método: monitorização do congelamento em tempo real por ultra-

som transretal, uso de múltiplos crioprobes e aquecimento uretral contínuo. Os

equipamentos e características do método serão descritos a seguir.

1.3.1 Monitorização por imagem em tempo real

O mais significante avanço técnico foi o posicionamento dos crioprobes

associado a visibilização do congelamento em tempo real por uso da ultra-

sonografia. Os cirurgiões podiam agora congelar agressivamente toda a

glândula, enquanto protegiam o reto da lesão. Desde 1988 o ultra-som tem

avançado continuamente, porém ainda apresenta limitações, a despeito da

melhora da qualidade de imagem.

O gelo possui impedância acústica muito diferente de outros tecidos,

refletindo até 99% do sinal acústico, criando uma superfície de fácil

visibilização. Entretanto esta camada refletora cria uma parede acústica

impenetrável; qualquer estrutura atrás do gelo torna-se acusticamente invisível.

Os equipamentos comumente utilizados para ultra-sonografia transretal

possuem probes curvilíneos, inadequados para o processo de criocirurgia

prostática pela perda de visibilização de toda extensão da parede retal durante

o procedimento. Probes biplanares são essenciais nessa situação: o uso de

dois cristais produz imagem transversal e longitudinal da próstata, permitindo ao

médico monitorização adequada do posicionamento dos probes e controle da

aproximação do gelo ao reto39. Infelizmente probes biplanares não são
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facilmente disponíveis devido a sua utilidade limitada para métodos

diagnósticos.

Os cirurgiões devem estar alerta para o fato de a ultra-sonografia não

proporcionar informações sobre a distribuição da temperatura dentro do gelo

assim como na extensão lateral e anterior do congelamento prostático. Existe

uma propensão de o cirurgião considerar o tecido mais congelado do que

realmente ele está. O uso de termossensores tem objetivamente melhorado os

resultados40.

Tanto a tomografia computadorizada quanto a ressonância nuclear

magnética são capazes de proporcionar visibilização completa da circunferência

do tecido congelado, bem como demonstrar sua estrutura interna. A

monitorização por tomografia computadorizada provou ser factível em estudos

animais41 e aplicações esporádicas em seres humanos42, porém é prejudicada

pelos artefatos criados pelos probes metálicos, restrição do acesso do cirurgião

ao paciente devido às dimensões do aparelho e necessidade de contínua

radiação para monitorização. A ressonância nuclear magnética permite controle

da temperatura pelo envio de sinal magnético, sendo um método não ionizante

e que gera imagens tridimensionais; além disso, aparelhos de ressonância de

campo aberto permitem bom acesso ao paciente. Entretanto a ressonância

nuclear magnética requer utilização de probes não ferromagnéticos. Em ambos

os métodos é possível a integração do computador com modelos matemáticos

que geram mapas térmicos tridimensionais do tecido congelado. Estes modelos
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podem integrar a visibilização das margens do congelamento a medidas de

temperatura, criando um mapa térmico virtual da próstata congelada43.

A despeito do seu potencial, a aplicação prática da tomografia

computadorizada e da ressonância nuclear magnética em criocirurgia ainda é

improvável em curto prazo pelo alto custo e limitações práticas de ambos os

métodos quanto ao acesso do cirurgião ao paciente e equipamentos especiais

para realização do procedimento.

1.3.2  Crioprobes

O segundo avanço da criocirurgia moderna foi a utilização de sistemas

criogênicos com múltiplos probes. Tecnologias antigas utilizavam apenas um

crioprobe, que era posicionado várias vezes em partes diferentes da próstata a

fim de criar volume de congelamento suficiente para atingir toda a glândula15.

Este recurso técnico era utilizado porque o congelamento ocorre de modo

centrífugo a partir da extremidade do probe e a temperatura não é uniforme em

toda extensão da área acometida pela crioablação. Quanto mais distante da

extremidade, menor a alteração de temperatura, de modo que nas regiões mais

periféricas as alterações de temperatura podem ser insuficientes para a

destruição do tecido. O limiar inferior de temperatura que proporciona morte

celular com segurança é de -40°C25. Em termos práticos, grandes volumes de

tecido prostático devem ser congelados por um único crioprobe para que
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apenas a porção central do congelamento atinja temperatura baixa suficiente

para erradicação do câncer (Figura 5).

Figura 5 – Uso de múltiplos crioprobes

     

A utilização de múltiplos e simultâneos crioprobes proporciona uma

distribuição letal da temperatura uniforme e efetiva, com conseqüente aumento

da eficácia clínica e diminuição dos efeitos colaterais. Sistemas criogênicos

modernos permitem modulação independente e simultânea dos probes,

permitindo ao cirurgião realizar o congelamento de diferentes partes do órgão

em momentos distintos.

O primeiro sistema moderno de crioprobes utilizava nitrogênio líquido

(Accuprobe System; Cryomedical Sciences Inc., Rockville, MD). As hastes do

crioprobe eram isoladas a vácuo em toda a sua extensão, com exceção da



20

extremidade distal, onde ocorre o congelamento, protegendo os tecidos

atravessados pelo probe até atingir a próstata.

O sistema de nitrogênio líquido reage de forma lenta aos comandos do

cirurgião, em média de 1 a 2 minutos para o operador perceber diferença no

comportamento do congelamento. A mudança do ciclo congelamento para

descongelamento também apresenta retardo semelhante.

Sistemas de múltiplos probes em alta pressão que utilizam o efeito Joule-

Thompson, assim denominado em homenagem aos seus descobridores James

Joule e William Thompson, foram recentemente introduzidos (Endocare Inc,

Irvine, Califórnia). Os descobridores observaram que uma característica do

comportamento dos gases em alta pressão é a mudança de temperatura

quando estes se expandem a partir de um canal estreito para uma zona maior e

de baixa pressão39. A alteração de temperatura decorre do tipo de interação

das moléculas do gás, que pode ser atrativa ou repulsiva, sendo a primeira

mais freqüente. Um gás formado por moléculas com característica atrativa,

como o argônio, quando armazenado em câmara de pequeno volume a alta

pressão, apresenta interações moleculares intensas ou em outras palavras,

possui baixa energia interna; quando liberado em ambiente de maior volume e

mais baixa pressão, as moléculas ficam sujeitas a menor interação,

apresentando maior energia interna. A transição do estado de baixa para alta

energia provoca diminuição da temperatura, por consumir energia do meio

ambiente. O hélio apresenta interação repulsiva, quando em baixo volume e
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alta pressão; quando liberado em ambiente maior, produz efeito inverso, ou

seja, produção de calor.

Os modernos crioprobes possuem um canal central bastante fino que se

estende até a extremidade, onde termina em forma de serpentina em uma

câmara de expansão. O gás flui sob alta pressão pelo canal central até atingir a

câmara de expansão, onde ocorre brusca queda da pressão e conseqüente

alteração na interação das moléculas, provocando a mudança de temperatura.

O gás retorna ao equipamento de crioablação por um canal mais largo que

circunda o fino canal central e é então liberado no ambiente da sala cirúrgica

(figura 6). Os gases liberados deslocam o oxigênio do ambiente, devendo a sala

cirúrgica ser mantida bem ventilada durante a realização do procedimento.  O

hélio e o argônio, por serem gases inertes, seguros, foram então rapidamente

incorporados aos procedimentos de crioablação. Ambos gases proporcionam

um ajuste fino, com rápida resposta aos comandos do cirurgião. Os crioprobes

podem modular uma resposta de -186°C para +40°C em 30 segundos.

Figura 6 – Crioprobe atual
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O sistema de gases também é compacto e de fácil manejo na sala

cirúrgica; o sistema com argônio permite a utilização de até 8 crioprobes, com

congelamento efetivo e seguro em aproximadamente 10 minutos (Cryocare

System: Endocare. Inc.). Os probes com gás argônio não são isolados a vácuo

e portanto produzem congelamento da pele do períneo de 1 a 5mm ao redor do

probe com necrose, porém sem significado clínico importante. A seleção do

sistema de congelamento utilizado baseia-se na experiência e preferência do

cirurgião, já que os resultados com ambos sistemas são semelhantes.

1.3.3 Preservação uretral

O terceiro avanço da criocirurgia moderna foi a preservação da mucosa

uretral pelo aquecimento contínuo. Embora exista evidência de que o completo

congelamento prostático promove maior necrose do tecido e aumenta a eficácia

do procedimento44, muitos advogam o uso do aquecimento uretral para

minimizar complicações. O catéter duplo lúmen produz aquecimento por

circulação contínua de solução salina aquecida, mantendo a mucosa uretral

livre do congelamento. Redução significante de complicações ocorreu com uso

do aquecimento uretral, principalmente descamação do tecido prostático para a

uretra, obstrução uretral e incontinência urinária45.
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1.4 O procedimento básico de criocirurgia prostática

O procedimento básico da criocirurgia prostática será descrito a seguir;

variações pessoais são inúmeras, porém alguns princípios são sempre

utilizados. O procedimento pode ser realizado sob anestesia geral ou espinhal.

Após a anestesia, o paciente é colocado em posição de litotomia. O catéter

utilizado para aquecimento uretral é então introduzido, iniciando-se a irrigação

com solução salina aquecida, distendendo levemente a bexiga a fim de se

deslocar as estruturas peritoneais para posição mais cranial. O probe de ultra-

sonografia transretal é introduzido no reto; a configuração da próstata e do

tumor, se ultrassonograficamente identificável, é confirmada.

Os crioprobes são introduzidos na próstata por via transperineal sob

contínua visibilização e controle ultrassonográfico. Termossensores são

posicionados no ápice prostático, esfíncter externo, ao longo da fáscia de

Denonvillier, na topografia dos feixes vasculonervosos e, quando identificável,

na periferia do tumor (figura 7). Inicia-se o congelamento da porção anterior da

próstata, produzindo imagens extremamente hiperecogênicas, com intensa

sombra acústica, denominadas bola de gelo, que se estende lateralmente até

atingir os tecidos periprostáticos. Nesse momento é iniciado o descongelamento

anterior e o congelamento posterior, com a bola de gelo atingindo, porém sem

ultrapassar, a camada muscular do reto. Se não houver congelamento

satisfatório da região apical ou há suspeita de invasão em vesícula seminal,

pode haver reposicionamento dos probes nessas regiões. Dois ciclos de
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congelamento-descongelamento geralmente são realizados, sendo então

removidos os probes. O aquecimento uretral é mantido até se completar

totalmente o último descongelamento. O paciente é mantido com catéter uretral

ou cistostomia suprapúbica no período pós-operatório.

Figura 7 – Esquema do procedimento cirúrgico de crioablação

   

1.5 Indicações e vantagens da crioablação prostática

Como qualquer outro tratamento para câncer de próstata, a seleção do

paciente é um ponto crítico para o sucesso da crioterapia. Algumas
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particularidades do método, descritas a seguir, tornaram-na o procedimento de

escolha em muitas situações.

· é um procedimento ambulatorial para muitos pacientes; a natureza

minimamente traumática tem marcado a redução da necessidade de

internações hospitalares. Em algumas grandes séries até 95% dos pacientes

receberam alta no mesmo dia ou subseqüente ao procedimento46, resultando

em diminuição de custos.

· pode ser repetida; poucos pacientes escolhem a radioterapia ou a

prostatectomia radical se há evidência de doença residual pós-criocirurgia,

preferindo repetir o método. O único tratamento que pode ser repetido, quando

existem evidências de recorrência local, é a crioablação prostática. De modo

diferente da radioterapia, não há toxicidade cumulativa e a repetição geralmente

requer congelamento de áreas menores, não ocorrendo maiores complicações

que a terapia inicial.

· perda de sangue insignificante; não está descrita mortalidade associada

ao procedimento.

· alterações anatômicas dos órgãos pélvicos, como após traumatismos

dos ossos da bacia ou grandes cirurgias pélvicas, que dificultariam o tratamento

cirúrgico e até mesmo a radioterapia, não aumentam a morbidade da

crioablação prostática.

À semelhança de outros tratamentos, pacientes portadores de tumores de

baixo risco, isto é, nível sérico de PSA inferior a 10ng/ml, biópsia diagnóstica

com escore de Gleason menor ou igual a 6, estádio clínico T1c ou T2a, são os
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pacientes que apresentam melhor resultado oncológico após crioablação. Por

outro lado, a criocirurgia pode ser usada no tratamento de doença localmente

avançada. Devido à possibilidade técnica de colocação de um pequeno

crioprobe por via transperineal e destruir grandes quantidades de tecido, que é

mantido in situ para ser reabsorvido, dados mostram que pacientes com doença

localmente avançada (estádio clínico T3) podem ser convenientemente

tratados, apresentando biópsia negativa após a criocirurgia47. A crioablação tem

também sido utilizada para controle local em pacientes com doença metastática

que estão recebendo terapia sistêmica, mas necessitam de manobras paliativas

para sintomas locais48.

Existem poucas alternativas de tratamento localizado para pacientes que

apresentam elevação de PSA após radioterapia e em que a biópsia prostática

demonstra doença residual. Formas adicionais de radioterapia, como a

braquiterapia, ou a prostatectomia radical de resgate, são algumas opções. A

crioablação recentemente tem-se estabelecido como alternativa viável para os

pacientes que apresentam falha de radioterapia. Células tumorais que são

resistentes à radioterapia, terapia anti-androgênica ou quimioterapia podem ser

vulneráveis ao trauma físico do congelamento.

Gary M. Onik, pioneiro da moderna crioablação prostática, afirma que os

melhores candidatos para a criocirurgia prostática são facilmente identificáveis

e incluem46:

· idosos acima de 70 anos ou indivíduos que apresentem co-morbidades

que aumentariam o risco para tratamento cirúrgico convencional;
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· pacientes com alto risco de doença extracapsular (com a possibilidade

de repetição do procedimento em caso de recorrência);

· pacientes que apresentam falha da radioterapia

Entretanto algumas alterações anatômicas devem ser consideradas antes

do procedimento, podendo até mesmo contra-indicar a sua realização.

Próstatas grandes, maiores que 50cm3, são difíceis de tratar por crioablação, a

despeito da tecnologia de múltiplos crioprobes. Recomenda-se nesses casos

terapia hormonal neoadjuvante com o objetivo de reduzir o volume da glândula.

A utilização de agonistas parciais do hormônio luteinizante 3 meses antes do

procedimento reduz de 60 a 70% o tamanho da próstata. A ablação

androgênica também reduz a massa tumoral em pacientes com estádio T3. Um

efeito secundário da hormonioterapia neoadjuvante é o aumento do tecido

gorduroso na região da fáscia de Denonvillier, aumentando o espaço entre o

reto e a cápsula prostática e diminuindo o risco de congelamento retal38. O uso

da hormonioterapia neoadjuvante foi avaliado retrospectivamente em algumas

séries49 e não foi demonstrado melhor resultado.

Outra contra-indicação relativa ao procedimento é o antecedente de

ressecção transuretral de próstata, pois irregularidades na uretra prostática

aumentam o risco de descamação uretral após  a crioablação, a despeito do

uso de aquecimento uretral. Doenças proctológicas como doença inflamatória

intestinal, estenose anal grave ou antecedente de ressecção abdominoperineal

do reto também configuram contra-indicações para esse tipo de tratamento.
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1.6 Variações do PSA após o procedimento

Diferentemente da prostatectomia radical, o PSA não decai rapidamente a

níveis indetectáveis após a crioablação. O tecido congelado libera grande

quantidade de PSA após o procedimento, decaindo então lentamente até o

terceiro mês, quando atinge o nadir. O nadir do PSA é um bom fator de

avaliação prognóstico para crioablação. Entretanto, mesmo após um

procedimento com sucesso pode não haver erradicação completa das células

prostáticas produtoras de PSA. O mecanismo de preservação uretral pelo

aquecimento mantém células viáveis, que resulta em um mínimo porém

detectável valor sérico de PSA que, sendo estável após o procedimento, não

indica falência bioquímica.

Os valores de corte para recidiva bioquímica após crioablação são

controversos e também diferentes dos valores utilizados após a prostatectomia

radical, bem como da radioterapia. Entretanto a maioria dos autores utiliza o

valor de 1,0ng/mL como limite para recidiva bioquímica após a crioablação50.

Shinohara et al51 definiram recidiva sorológica após crioablação a elevação de

PSA em 0,2ng/mL do nadir.

Avaliações por imagem após o tratamento não são obrigatórias quando

não há elevação do PSA. Entretanto ultra-sonografia transretal e biópsia

prostática são realizados como rotina em alguns serviços. Se há suspeita de

recorrência local é recomendada biópsia; as vesículas seminais também podem

ser biopsiadas, visto que doença residual freqüentemente é encontrada nesse
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órgão em recidiva após crioablação51. A elevação do PSA com biópsia

prostática negativa pode ocorrer por preservação de tecido periuretral,

incompleta ablação do câncer, metástase a distância ou combinação desses

fatores.

1.7 Principais complicações da crioablação

Os avanços tecnológicos aplicados à crioablação permitiram redução das

complicações decorrentes da lesão dos órgãos vizinhos à próstata,

principalmente das fístulas uretrorretais, viabilizando o método. Algumas

complicações são semelhantes àquelas que ocorrem com outras modalidades

terapêuticas e outras são inerentes a esta forma de tratamento.

 

1.7.1 Disfunção erétil

A crioablação prejudica o suprimento arterial peniano e lesa os nervos

responsáveis pela função erétil. Essa combinação de lesões resulta em índices

de 40 a 88% de disfunção erétil após crioablação52; tal variação depende de

vários fatores como o número ciclos congelamento-descongelamento

realizados, tamanho da bola de gelo gerada, função erétil pré-operatória, tempo

de seguimento. Função erétil é um fator importante a ser discutido com o

paciente antes do tratamento, visto que nesse aspecto os resultados da
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crioablação permanecem claramente inferiores, quando comparados aos

resultados de outras formas de tratamento.

1.7.2 Incontinência urinária

Os relatos de incontinência dependem da definição de continência e os

métodos de avaliação. Os índices variam de 452 a 27%53 para os pacientes que

realizam a crioablação como tratamento primário; entre os pacientes que

realizam crioablação após falência da radioterapia, a prevalência de

incontinência é mais alta, atingindo até 95,5%54.

1.7.3 Descamação de tecido uretral

A criocirurgia induz a necrose do tecido prostático; se ocorrer

congelamento uretral por falha no sistema de aquecimento, há exposição do

tecido prostático necrosado ao fluxo urinário, aumentando o risco de infecção e

possível descamação de tecido para a uretra, causando sintomas obstrutivos. O

tratamento conservador da descamação uretral consiste em antibióticos e

drenagem urinária; o cateterismo vesical intermitente pode facilitar o

deslocamento de tecido necrótico. Em alguns casos, entretanto, há

necessidade de ressecção transuretral do tecido necrótico, procedimento

associado a índices elevados de incontinência urinária (até 50% dos pacientes

em alguns relatos9), devendo-se evitar ao máximo sua realização.
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1.7.4 Fístula uretrorretal

O completo congelamento da parte posterior da glândula prostática, com

extravasamento urinário e possível infecção, pode levar a formação de fístula

uretrorretal em até 3% dos casos54. Nas técnicas antigas de congelamento,

sem controle radiológico e termossensores eficientes, essa complicação era

muito freqüente. Pode ocorrer até meses após o procedimento e tipicamente se

manifesta por diarréia aquosa e pneumatúria. O diagnóstico é confirmado por

uretrocistografia ou tomografia computadorizada.

1.7.5 Outras complicações

Dor pélvica ou retal pode ocorrer por vários motivos, tais como isquemia

retal, congelamento da musculatura pélvica ou osso púbico, extravasamento de

urina para tecidos periprostáticos; geralmente é bem controlada por

antiinflamatórios. Hipoestesia peniana por lesão dos nervos penianos também

pode ocorrer, porém freqüentemente apresenta resolução espontânea. Uma

complicação mais rara é a estenose uretral, que ocorre quando há falha no

sistema de aquecimento; pode ser bem tratada por incisão ou dilatação uretral.
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OBJETIVOS
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2. OBJETIVOS

1. Avaliar a eficácia a curto prazo da crioablação prostática em

tumores de baixo e alto risco.

2. Avaliar a eficácia da crioablação de resgate após a falha de

radioterapia externa.

3. Avaliar complicações do método.
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MÉTODO
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3. MÉTODO

Foram estudados prospectivamente 44 pacientes com comprovação

histológica de adenocarcinoma de próstata, provenientes do ambulatório de

uro-oncologia da Divisão de Clínica Urológica do Hospital das Clínicas da

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), no período

de janeiro de 2000 a janeiro de 2005. Foram incluídos pacientes com tumores

clinicamente localizados, localmente avançados ou que apresentavam recidiva

local após o tratamento radioterápico. Foram excluídos pacientes com tumores

metastáticos. Idade avançada não foi considerada fator de exclusão, desde que

o paciente apresentasse condições clínicas para realização do procedimento.

Todos os pacientes foram orientados quanto aos métodos convencionais

de tratamento do câncer de próstata e em relação ao procedimento de

crioablação. Aos pacientes que declinaram do tratamento convencional ou

apresentavam co-morbidades que aumentavam o risco da sua realização foi

dada a opção da crioablação prostática e orientações quanto à sua realização e

possíveis complicações. Co-morbidades associadas foram encontradas em 24

pacientes, sendo 8 casos com antecedente de infarto agudo do miocárdio, 2

casos de arritmia grave, 11 casos de diabetes mellitus de difícil compensação, 1

caso de transplante hepático e 2 pacientes com antecedente de fratura de pelve

que dificultaria a dissecção prostática. Treze pacientes optaram pela

crioablação prostática e 7 outros apresentavam recidiva local após radioterapia,

sendo realizada a crioablação de resgate.
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Todos os pacientes concordaram com a realização do procedimento,

assinando termo de consentimento livre e esclarecido. O protocolo de pesquisa

foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa do HCFMUSP.

A avaliação clínica enfatizou a presença de sintomas urinários e função

erétil dos pacientes. Disfunção erétil foi definida como incapacidade para obter

rigidez peniana suficiente para penetração. Os exames de estadiamento

incluíram avaliação digital da próstata, dosagem sérica do PSA, ultra-sonografia

do aparelho urinário e próstata e cintilografia óssea. Seis pacientes foram

submetidos previamente a linfadenectomia obturatória laparoscópica devido à

dosagem sérica do PSA acima de 30ng/dl e foram considerados aptos para o

procedimento, visto que todos linfonodos foram negativos.

A fim de facilitar a interpretação dos resultados obtidos pelo método, os

pacientes foram divididos em 3 subgrupos, conforme parâmetros pré-

operatórios.

A. Baixo risco : Gleason =7,  PSA = 10ng/dl e estádio = T2; era

obrigatória a presença concomitante dos 3 parâmetros, ou seja,

se apenas 1 desses parâmetros fosse superior aos limites

indicados o paciente era transferido para o subgrupo alto risco.

B. Alto risco : Gleason > 7 e/ou PSA > 10ng/dl e/ou estádio > T1.

         C.         Crioablação de resgate após radioterapia externa.

Algumas características de cada subgrupo foram resumidas na tabela

a seguir.
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Tabela 1. Características dos pacientes submetidos a crioterapia prostática -
                HCFMUSP – 2000 a 2005

Baixo Risco Alto Risco    Resgate pós RDT

Casuística 17 20 7

            Idade
    (variação/média)

60 – 77/70,6 55 – 83/71,8        63 – 76/70,85

 PSA (variação/média) 2,5 – 10/5,17  5,5 - 43,7/20,33       6,48 – 56/25,3

  Escore de Gleason
        (mediana)

6 6       6

          Estádio

             T2a

             T2b

             T3a

             T3b

4

       13

         -

         -

1

        15

         2

         2

      1

      3

      2

      1

Oito pacientes, sendo 4 do grupo alto risco, 3 do grupo baixo risco e 1 em

resgate após radioterapia, receberam por 3 meses terapia anti-androgênica pré-

operatória com análogos de hormônio liberador de gonadotrofinas coriônicas

(“gnrh”) com objetivo de redução das dimensões prostáticas, pois apresentavam

peso da glândula maior que 50 gramas. Ao término desses 3 meses nova ultra-

sonografia era realizada com objetivo de reavaliar as dimensões da próstata.

 A internação dos pacientes ocorreu na noite da véspera do procedimento,

quando era realizada limpeza retal com “enema fleet”. Os pacientes receberam
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antibioticoprofilaxia endovenosa com cefazolina 2g no momento da indução

anestésica. A equipe cirúrgica era formada por dois urologistas e uma

enfermeira. Sob anestesia geral os pacientes eram colocados em posição de

litotomia e a seguir realizada cistoscopia e colocação de catéter vesical

suprapúbico por via percutânea (figura 8). Retirado o cistoscópio, outro catéter

Foley 18Fr era introduzido por via uretral. Ambos cateteres tinham como

objetivo irrigação contínua de solução salina a 36°C, com fluxo de 500ml/

minuto, controlado por bomba de infusão.

Figura 8 – Posicionamento em sala cirúrgica

Os procedimentos foram realizados conforme a técnica descrita por Onik38

et al, utilizando o equipamento Cryocare System, produzido pela empresa
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norte-americana Endocare, com os gases argônio e hélio para congelamento e

descongelamento, respectivamente. Esse equipamento tem aprovação nos

Estados Unidos da América pela “Food and Drug Administration- FDA” e está

registrado no Ministério da Saúde do Brasil. O sistema cirúrgico Cryocare

(figura 9) consiste em um console que integra os equipamentos de controle do

fluxo dos gases através dos probes, de monitorização da temperatura pelos

termossensores e de controle de imagem por ultra-sonografia. O probe do

equipamento de ultra-sonografia transretal opera com freqüência de 60 Hz e

permite imagens nos planos transversais e sagitais por ser biplanar.

Figura 9 – Aparelhos de ultra-sonografia crioablação
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A ultra-sonografia transretal em tempo real foi utilizado para guiar o

posicionamento dos probes e termossensores, assim como monitorar todo o

procedimento de congelamento. Quatro termossensores foram posicionados ao

redor da glândula, sendo um na região da fáscia de Denonvilliers, um próximo

ao feixe vasculonervoso bilateralmente e o último no esfíncter externo. Os

crioprobes foram introduzidos na glândula de modo percutâneo, via perineal,

sendo utilizados 5 a 7 probes conforme o tamanho da próstata (figura 10).

Figura 10 – Punções perineais

Após a formação da bola de gelo na porção anterior (figura 11), os

probes posterolaterais eram então ativados. O aumento da bola de gelo era

acompanhado até os limites desejados, sendo a parede retal e o esfíncter

externo os pontos de referência mais importantes.
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Figura 11 – Congelamento da porção anterior da prostáta

O fluxo de gás era controlado de acordo com a velocidade da formação da

bola de gelo, sua proximidade com órgãos adjacentes e a temperatura

demonstrada nos termossensores.  Uma vez que o processo de congelamento

atingia toda a próstata, com bolas de gelo preenchendo todo o volume da

glândula (figura 12), o fluxo de argônio era interrompido e iniciava-se o

descongelamento de forma lenta, pela circulação de gás hélio, que era mantida

até que as imagens hipoecóicas desaparecessem e os termossensores

indicassem descongelamento total. Quando a próstata estava totalmente

descongelada, o segundo ciclo de congelamento e descongelamento era

iniciado, seguindo os mesmo passos do primeiro.
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Figura 12 – Congelamento completo

Terminado o segundo ciclo, o procedimento era então encerrado, sendo

os crioprobes e termossensores retirados, os orifícios de introdução suturados e

interrompida a circulação de solução salina aquecida. A drenagem urinária com

catéter uretral e cistostomia suprapúbica eram mantidas. O paciente era

encaminhado para unidade de recuperação anestésica.

O catéter uretral era retirado no primeiro dia pós-operatório. O paciente

recebia alta hospitalar com cistostomia aberta, que era removida no retorno

ambulatorial, quando o resíduo urinário pós-miccional era inferior a 50ml.

O seguimento consistiu em consultas ambulatoriais trimestrais no primeiro

ano, semestrais no segundo e a partir daí anualmente. Durante as visitas, os

pacientes eram questionados quanto ao padrão miccional, continência urinária

e função erétil, seguido de exame digital da próstata e dosagem do PSA.  A

continência urinária foi graduada em 4 grupos: controle total da micção, perdas
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ocasionais em gotas relacionadas a grandes esforços, perdas freqüentes com

mínimos esforços e ausência total do controle miccional.

Os pacientes que não atingiram o nadir do PSA de 1ng/dl ou

apresentaram elevação acima desse valor durante o acompanhamento, foram

submetidos a novo estadiamento com biópsia transretal de próstata guiada por

ultra-sonografia e cintilografia óssea.

Análise estatística

As variáveis quantitativas foram descritas por medidas de tendência

central (médias e medianas) e por medidas de dispersão: desvio padrão,

percentis, quartis, ou intervalos de confiança de 95%. As variáveis qualitativas

foram descritas por seus valores ou proporções.  A análise das variáveis

quantitativas com distribuição gaussiana foi realizada pelo teste t de Student; as

variáveis contínuas quantitativas com distribuição não gaussiana foram

avaliadas pelo teste de Kruskal-Wallis. O teste de qui-quadrado ou suas

variantes foram utilizados na análise das variáveis qualitativas. Sobrevida livre

de doença definida como dosagem do PSA menor que 1ng/ml foi determinada

utilizando-se a metodologia atuarial de Kaplan-Meier; para avaliar as diferenças

de significância entre as curvas atuariais foi utilizado o teste log-rank. Valores

de P < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Os cálculos

estatísticos foram realizados com a utilização do programa GraphPad Prism

versão 4.03 para Windows, GraphPad Software, San Diego, Califórnia.
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4. RESULTADOS

Não houve intercorrência anestésica durante o procedimento. O tempo

cirúrgico variou de 110 a 260 minutos, com média de 143 minutos e desvio

padrão ± 14 minutos. Os primeiros 5 procedimentos demandaram maior tempo

cirúrgico, todos acima de 200 minutos. O número de punções para introdução

dos crioprobes dependeu do tamanho da próstata; foram utilizadas 5 punções

em 2 pacientes, 6 punções em 40 pacientes e 7 em 2 pacientes, sendo que em

1 desses 2 últimos casos 1 crioprobe foi introduzido na vesícula seminal, visto

que apresentava características ultrassonográficas de infiltração neoplásica. O

período de internação foi de 1 dia para 21 pacientes, 2 dias para 20 pacientes;

três pacientes, devido à formação de hematoma em região escrotal e perineal,

permaneceram internados durante 3 dias. Todos os pacientes compareceram

às consultas pós-operatórias.

Os grupos foram comparáveis quanto à idade (figura 13), volume

prostático após bloqueio hormonal (figura 14), número de punções utilizadas e

até mesmo quanto ao escore de Gleason (figura 15). Apenas os valores pré-

operatórios do PSA do grupo de baixo risco foram estatisticamente diferentes,

quando comparados aos outros grupos (figura 16).
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Figura 13 – Variação dos grupos por idade
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Figura 14 – Variação do volume prostático
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Figura 15 – Variação do escore de Gleason
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 Figura 16 – Variação do PSA pré-crioablação
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O seguimento dos pacientes variou de 7 a 55 meses, com média de 41

meses. O paciente com menor seguimento evoluiu com óbito não relacionado

ao procedimento 7 meses após a crioablação; além desse paciente outros 2

faleceram também por causas não relacionadas durante o acompanhamento.

Dois desses pacientes pertenciam ao grupo de alto risco e 1 ao grupo baixo

risco; em 1 dos casos do grupo de alto risco houve recidiva bioquímica. A

avaliação global do PSA 3 meses após o procedimento mostrou redução para

valores inferiores a 1ng/ml para todos os pacientes com exceção de 3 pacientes

provenientes do grupo de alto risco (figura 17).

Figura 17 – Evolução do PSA 3 meses após crioablação
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A sobrevida livre de doença foi representada pela curva atuarial de

Kaplan-Meier (figura 18).

Figura 18 – Curvas de Kaplan-Meier
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A evolução do PSA nos 3 grupos foi estatisticamente diferente, conforme

avaliação pelo teste de log-rank. No grupo baixo risco 18 pacientes (88,23%)

mantiveram PSA estável, abaixo de 1ng/ml, já a partir de 9 meses de

acompanhamento; no grupo de crioterapia de resgate, 4 pacientes (57,14%)

evoluíram com PSA estável a partir de 12 meses. No grupo de alto risco houve

recidiva bioquímica até 18 meses após o procedimento, quando 7 pacientes

(35%) evoluíram com PSA estável abaixo de 1ng/ml.
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Treze pacientes do grupo alto risco foram submetidos à nova biópsia

transretal de próstata por elevação do PSA; recidiva de adenocarcinoma

ocorreu em 7 pacientes; entre os 6 pacientes cuja biópsia foi negativa, 3

pacientes evoluíram com PSA em ascensão e a cintilografia óssea demonstrou

sinais de metástase, sendo interpretados esses casos como recidiva sistêmica

com controle local satisfatório. Dentre os pacientes do grupo baixo risco, 2

evoluíram com elevação do PSA e foram submetidos à biópsia, que mostrou

recidiva em 1 caso e prostatite granulomatosa em outro, com cintilografia óssea

negativa. No grupo de crioablação de resgate 3 pacientes apresentaram

elevação do PSA; a biópsia demonstrou recidiva em 1 paciente e os outros dois

pacientes negaram-se a ser submetidos à nova biópsia.

Entre os 8 pacientes que receberam hormonioterapia 3 meses antes do

procedimento para redução das dimensões prostáticas, 3 pacientes, todos

provenientes do grupo alto risco, evoluíram com elevação do PSA, sendo

comprovada recidiva por biópsia em 1 caso. 

O equipamento de crioablação funcionou satisfatoriamente. Em apenas 1

caso, proveniente do grupo de resgate após radioterapia, houve mau

funcionamento do dispositivo para aquecimento uretral, percebido já no final do

segundo ciclo de congelamento, sendo interrompido o procedimento. Esta falha

do equipamento provocou necrose inadvertida da uretra.

Todos os pacientes queixaram-se de disúria no primeiro retorno

ambulatorial; porém o sintoma era bem tolerado com uso de antiinflamatórios. O
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catéter suprapúbico foi retirado na primeira consulta ambulatorial em 38 (86%)

dos pacientes e nos 6 restantes na semana subseqüente.

A longo prazo a complicação mais freqüente foi disfunção erétil; 18

pacientes apresentavam função erétil preservada antes do procedimento e

apenas 1 (5,5%) manteve o mesmo padrão de ereção após a crioterapia. Não

foi observada recuperação da ereção mesmo a longo prazo nos outros 17

pacientes.

Obstrução infravesical ocorreu em 9 pacientes (20,4%), sendo

necessária ressecção transuretral da próstata, incluindo o paciente no qual

durante a crioablação houve mau funcionamento do aquecimento uretral. O

procedimento de ressecção foi realizado sem dificuldades técnicas; em 7 casos

o tecido prostático foi macroscopicamente semelhante ao tecido rotineiramente

encontrado em ressecções transuretrais para tratamento de hiperplasia

prostática benigna e os reparos anatômicos estavam preservados; entretanto,

nos outros 2 casos, o achado foi tecido prostático friável, não sangrante. O

exame anatomopatológico revelou hiperplasia nodular em 3 casos, prostatite

granulomatosa em 1 caso, metaplasia urotelial em meio a estroma fibroso

hialinizado em 2 casos e em 3 pacientes o achado histológico foi de ausência

de tecido viável, com autólise, fibrose focal e degeneração colágena.

Seis pacientes (13,6%) apresentaram algum grau de incontinência

urinária, sendo em 4 pacientes logo nas primeiras consultas e em 2 casos após

ressecção transuretral por necrose e descamação do tecido prostático . Em 3

casos as perdas foram caracterizadas como ocasionais, em gotas e
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relacionadas a grandes esforços. Perdas freqüentes aos mínimos esforços

ocorreu em 1 caso e ausência total do controle miccional nos 2 pacientes

submetidos à ressecção transuretral, cujo achado foi tecido friável de aparência

necrótica, novamente incluindo o paciente em que ocorreu necrose inadvertida

da uretra.

As complicações principais e sua freqüência foram resumidas na tabela

abaixo (tabela 2):

Tabela 2 – Principais complicações

Alto risco Baixo Risco Resgate Total (%)

Disfunção erétil 9 7 1 17 (94,5%)

Obstrução 5 3 1 9 (20,4%)

Incontinência 4 1 1 6 (13,6%)

Entre os pacientes que receberam análogos de “LHRH” 1 paciente

evoluiu com sintomas urinários obstrutivos e necessitou de desobstrução

cirúrgica por ressecção transuretral. Nenhum paciente evoluiu com perda

urinária.

Não houve nenhum caso de fístula uretrorretal assim como também

queixa intestinal. Não houve mortalidade relacionada ao procedimento.
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As complicações que apresentaram resolução espontânea foram listadas

na tabela abaixo (tabela 3), e foram denominadas complicações menores.

Tabela 3 - Complicações menores

                Incidência de complicações menores

Taxa de complicação

Febre 2 (8,5%)

Hematoma escrotal 3 ( 6,5%)

Hematúria 7 (16%)
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5. DISCUSSÃO

Os avanços tecnológicos e científicos das últimas décadas têm desafiado

os paradigmas de diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. Os

programas de detecção precoce têm aumentado o diagnóstico de câncer de

pequeno volume, enquanto pesquisas clínicas sobre a história natural do câncer

de próstata localizado demonstram elevada proporção de doença com curso

indolente55. Em estudo populacional de rastreamento realizado na Suécia o

tempo médio entre a elevação do PSA e manifestação clínica do câncer foi de 7

anos. No mesmo estudo somente 25% dos pacientes, a despeito de não

receberem nenhum tratamento, morreram em decorrência do câncer de

próstata56. Certamente muitos homens desenvolvem progressão clínica do

câncer, com um considerável número de pacientes evoluindo para morte

relacionada à doença se não forem tratados com êxito. Entretanto a

possibilidade de longa sobrevida traz a tona discussões quanto à qualidade de

vida como um fator importante na escolha da terapia do câncer de próstata

clinicamente localizado.

Embora a prostatectomia radical represente a mais efetiva modalidade

terapêutica para o tumor localizado, os riscos de incontinência urinária,

disfunção erétil e complicações cirúrgicas têm estimulado o desenvolvimento de

alternativas menos invasivas. Tais modalidades terapêuticas têm como metas

erradicação local do tumor, diminuição do tempo de internação, diminuição de

morbidade pós-operatória e retorno precoce às atividades laborais. No início da
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década de 90 Onik et al38, agora utilizando equipamentos modernos de imagem

e crioablação, retomaram a técnica  abandonada desde os anos 70 pelos altos

índices de fístulas uretroperineais e uretrorretais.  Os avanços tecnológicos

tornaram possível a completa destruição do toda a glândula prostática com

reduzida morbidade.

A técnica idealizada e aplicada por Gary Onik et al38 foi utilizada em todos

pacientes do estudo dessa tese e demonstrou ser de fácil aplicação, não

demandando longo período para domínio da técnica. O sistema de crioablação

Cryocare foi de fácil manejo e permitiu a realização dos procedimentos de

forma segura e confiável. Os primeiros procedimentos demandaram maior

tempo cirúrgico, acima de 200 minutos, porém após a padronização dos tempos

cirúrgicos houve nítida redução; os últimos casos o tempo cirúrgico usual foi ao

redor de 2 horas.

Os pacientes portadores de doença de baixo risco foram os que mais se

beneficiaram com o procedimento, com excelente controle local e sistêmico.

Esses resultados se repetem em outros estudos. Long et8 al avaliaram 975

pacientes em estudo multicêntrico retrospectivo. A sobrevida livre de doença

em pacientes com tumores de baixo risco aos 5 anos de acompanhamento,

baseado na dosagem do PSA, foi de 76%. Em estudo prospectivo Donnelly et

al57 realizaram 87 procedimentos de crioablação em 76 pacientes; aos 5 anos

de acompanhamento, 60% dos pacientes do grupo de baixo risco apresentaram

dosagem do PSA indetectável. Bahn et al52, numa série de 590 pacientes

submetidos a crioablação como tratamento primário para câncer de próstata,
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dividiram os pacientes em três grupos conforme o PSA, escore de Gleason e

estadiamento clínico. Utilizando o valor de PSA de 0,5ng/ml como valor de corte

para recidiva bioquímica, os resultados para os grupos de baixo e médio risco

foram de 61 e 68% de sobrevida livre de doença aos 7 anos de evolução,

respectivamente. Quando utilizado o valor de 1,0ng/ml do PSA, os resultados

foram de  87 e 79%. Por fim, empregando a definição da ASTRO de falência

bioquímica como 3 elevações sucessivas do PSA a partir do nadir, a sobrevida

livre de doença foi de 92 e 89% para os grupos de baixo e médio risco.

Os resultados do tratamento de tumores de baixo risco com outras

modalidades terapêuticas, como a prostatectomia radical, braquiterapia,

radioterapia conformacional58, também são bastante satisfatórios e

semelhantes aos resultados da crioablação prostática. Desse modo, diante de

tumor com essas características, médico e paciente possuem uma variedade de

formas de tratamento efetivas e a crioablação demonstra ser uma alternativa

segura e minimamente invasiva atraente para diversos pacientes,

principalmente aqueles que apresentam co-morbidades que aumentem o risco

para os tratamentos convencionais.

Os pacientes desta tese portadores de tumores com características mais

agressivas evoluíram com maiores índices de recidiva bioquímica nesse estudo:

53% aos 12 meses e 66% aos 24 meses de acompanhamento. Estes

resultados são ligeiramente inferiores, porém compatíveis aos encontrados em

outros estudos. Donnely et al57 obtiveram 48% de recidiva bioquímica em

pacientes de alto risco aos 5 anos de acompanhamento; 39% dos pacientes do
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grupo de alto risco tratados no estudo de Bahn et al52 evoluíram com PSA

maior que 0,5ng/ml com 7 anos de acompanhamento.

Esses estudos apresentaram eficácia superior da crioablação para

tratamento de tumores agressivos quando comparada à radioterapia externa

convencional e mesmo à radioterapia conformacional em algumas séries, como

a de Stokes et al59, que comparou sobrevida livre de doença em pacientes com

carcinoma localizado de próstata tratados por radioterapia externa

convencional, braquiterapia com sementes e prostatectomia radical,

estratificados por risco de acordo com PSA, escore de Gleason e estadiamento.

Em 1 ano, 40% dos pacientes de alto risco submetidos à radioterapia externa e

51% daqueles submetidos a braquiterapia atingiram nadir de PSA < 1ng/ml. Em

estudo multicêntrico Fiveash et al60 analisaram 180 pacientes com carcinoma

de próstata com escore de Gleason variando de 8 a 10, submetidos a

radioterapia conformacional; sobrevida livre de recidiva bioquímica aos 5 anos

foi de 62,5%, resultado semelhante ao encontrado no estudo conduzido por

Bahn et al52 em pacientes de alto risco.

A crioablação também é utilizada no tratamento de doença não confinada

à próstata. Onik et al47 trataram pacientes com doença localmente avançada

(estadio T3), obtendo até 80% de biópsia prostática negativa após o

procedimento. Em estudo desenvolvido na Universidade da Califórnia em São

Francisco, Shinohara et al9 trataram por crioterapia 102 pacientes com câncer

de próstata, sendo 61 pacientes com estadio T3 e T4 e não encontraram

dificuldades técnicas ou complicações maiores nesses pacientes. O controle de
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imagem em tempo real e a monitorização do congelamento permitem que a

crioterapia seja realizada além do limite da cápsula prostática com segurança;

quando há suspeita de acometimento das vesículas seminais há possibilidade

de colocação de um probe diretamente no órgão e congelamento seguro. No

presente estudo 7 pacientes apresentavam estádio pré-operatório T3, sendo 4

do subgrupo de alto risco e 3 do subgrupo de crioablação de resgate. Os

resultados foram discordantes da literatura, sendo que 5 pacientes evoluíram

com elevação do PSA e em 4 casos a biópsia pós-operatória demonstrou

presença de adenocarcinoma.

O bloqueio hormonal neoadjuvante não parece influenciar a evolução

oncológica dos pacientes submetidos à crioterapia. Shinohara et al51 não

encontraram diferença quanto à evolução bioquímica ou recidiva local, mesmo

em estadio T3 e até mesmo T4, em pacientes que receberam hormonioterapia

neoadjuvante. No estudo desta tese, entre os 8 pacientes que receberam no

período pré-operatório análogos de “lhrh”, 3 pacientes, todos provenientes do

grupo alto risco, evoluíram com recidiva, comportamento equivalente aos

pacientes desse grupo que não receberam hormonioterapia.

O mecanismo de aquecimento uretral, utilizado nas técnicas modernas de

crioterapia prostática e responsável pela redução das complicações urinárias,

tem sido questionado por vários autores, devido à possibilidade de preservação

de tecido prostático periuretral e conseqüente maior índice de falha. Alguns

autores propõem então a destruição total da uretra prostática durante a

crioterapia. Gould44 comparou os resultados iniciais da crioterapia total com
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crioterapia convencional e prostatectomia radical; 27 procedimentos de

crioablação total foram realizados. Inicialmente nenhum dispositivo de

aquecimento era utilizado, porém as taxas de obstrução foram elevadas,

requerendo ressecção transuretral tardia, ocorrendo incontinência urinária em

todos os pacientes. Nos últimos 7 casos realizou-se aquecimento como de

rotina e, no final da crioablação, era realizada ressecção transuretral da

próstata removendo todo o tecido da uretra prostática, com o cuidado de

preservar todo o colo vesical. A evolução desse último grupo de pacientes foi

bastante satisfatória e nenhum paciente tornou-se incontinente. Aos 6 meses de

seguimento as 3 modalidades de tratamento foram comparadas, considerando-

se como falha bioquímica a dosagem sérica do PSA superior a 0,2ng/ml. As

taxas de sucesso foram 73% para prostatectomia radical, 48,7% para

crioterapia convencional e 96% para crioterapia total.

Com o objetivo de melhor posicionamento dos crioprobes a partir do

melhor entendimento das características anatômicas do câncer de próstata,

Rukstalis et al61 avaliaram o volume total do câncer, número de focos tumorais

e a localização individual das lesões em espécimes provenientes de 112

prostatectomias radicais perineais. Os pacientes apresentavam estadiamento

pré-operatório bastante variado e heterogêneo, com mediana do PSA de 7

(variação de 0,7 a 200ng/ml) e mediana do escore de Gleason de 6 (variando

de 4 a 10); a avaliação microscópica das glândulas mostrou 79,5% de

multifocalidade, mediana de volume tumoral de 1,6cm3 e volume por foco

tumoral de 0,3cm3; em 66% dos espécimes havia tumor presente em até 5mm
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da parede da uretra, sendo maior o risco de câncer periuretral quando o tumor

se localizava no ápice ou na parte mais inferior da base prostática. Leibovich et

al62, em estudo semelhante, a partir de 350 espécimes de prostatectomia

radical encontrou distância média da uretra ao tumor de 3,3mm e em 17% dos

casos comprometimento da uretra. Rukstalis et al61 concluem em seu estudo

que tumores com mais de 2cm3 ou apicais estão estatisticamente associados

com tumor em região periuretral e portanto são pacientes de alto risco para

câncer residual, quando utilizada alta temperatura em catéter uretral de

aquecimento.

A preservação de tecido prostático periuretral tem implicações também no

seguimento dos pacientes, visto que estas células periuretrais viáveis

continuam a produzir PSA. Diferentemente da prostatectomia radical, logo após

o procedimento de crioterapia as células necróticas liberam grandes

quantidades de PSA circulação sanguínea. Esse pico de PSA gradualmente

decai, atingindo o nadir 3 meses após o procedimento; o nadir do PSA é um

fator prognóstico importante no seguimento da crioterapia prostática. Como

descrito acima, mesmo uma bem sucedida crioterapia pode não erradicar todas

as células produtoras de PSA, resultando em um mínimo porém detectável

valor de PSA que, mantendo valores estáveis no seguimento, não

necessariamente significa recidiva bioquímica.

O efeito  total da crioterapia sobre o tecido  glandular prostático pôde ser

estudado em espécimes provenientes de prostatectomia radical após

crioablação neoadjuvante em estudo desenvolvido por Pisters et al63. O plano
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de tratamento consistiu inicialmente na realização de crioalação e, 2 a 8 dias

após, era realizada a prostatectomia radical. Sete pacientes foram submetidos a

esse protocolo de tratamento. A avaliação histológica dos espécimes

demonstrou ausência de neoplasia em 4 casos (pT0), porém em todos as

glândulas foi possível encontrar tecido prostático viável. Entre as 3 glândulas

que apresentavam persistência de tecido neoplásico, em 2 casos o tumor se

localizava em posição periuretral, sugerindo falha provavelmente devido ao

mecanismo de aquecimento uretral.

Grampsas et al64 submeteram 6 pacientes à prostatectomia radical de

resgate após crioablação. Descreveram o procedimento cirúrgico como mais

trabalhoso, porém factível e sem maiores complicações intra-operatórias.

Também nesse estudo os espécimes demonstravam presença de tecido

prostático viável, particularmente na periferia da glândula.

Esses dados permitem inferir que a imagem ultrassonográfica gerada pela

bola de gelo não corresponde à área de criodestruição, geralmente menor que

a primeira. Congelamento mais amplo, possivelmente orientado por método de

imagem que permitisse melhor definição da área onde realmente há destruição

do tecido porém  respeitando os limites do reto, proporcionaria melhor

resultando oncológico, principalmente nos casos de alto risco. Essas ilhas de

tecido prostático viável, principalmente aquelas encontradas por Pisters et al63 a

2 mm da mucosa uretral, também influenciam a dosagem sérica do PSA a

longo prazo, visto que são células que persistem em produzir essa substância.
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Os resultados encontrados por Gould44 quanto à eficácia da crioterapia

convencional são discordantes de vários outros estudos; Ellis65 realizou 75

procedimentos de crioterapia para tratamento primário de câncer localizado de

próstata e 84% dos pacientes atingiram o nadir do PSA de 0,4ng/ml; Shinohara

et al9, utilizando biópsia transretal para avaliação da eficácia oncológica da

crioablação, encontrou, com 18 meses de acompanhamento, 77% de biópsias

de controle negativas. Na série de De La Taille66 et al, 84% dos pacientes

apresentaram nadir de PSA < 1ng/ml. Os dados acima citados são compatíveis

com aos encontrados nesse estudo, principalmente quando nos referimos aos

pacientes de baixo risco oncológico.

O nadir ideal do PSA após crioablação prostática é ainda tema

controverso entre os diversos autores. O corte de APE de 1ng/ml foi definido e

utilizado nesse estudo como padrão para se definir recidiva do tumor. Os

padrões de recorrência pós crioterapia foram estudados por Shinohara et al9, a

fim de identificar qual nadir de PSA seria ideal para se investigar recidiva e

quais regiões da próstata apresentam maior taxa de falha no tratamento. Os

autores avaliaram 110 pacientes com estádios de T1 a T4, PSA variando de 0,9

a 158; o seguimento foi realizado com dosagens trimestrais do PSA e biópsia

prostática aos 6 meses ou caso houvesse elevação do PSA. Entre os pacientes

que atingiram nadir do PSA < 0,1ng/ml apenas 7% apresentaram recidiva local;

aqueles cujo nadir variou entre 0,1 e 0,4ng/ml a recidiva local foi de 22%, porém

61% dos pacientes cujo nadir foi maior que 0,5ng/ml apresentaram biópsia

prostática positiva para câncer no acompanhamento. As recidivas ocorreram
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nos primeiros 18 meses de acompanhamento; desse modo os autores sugerem

que o valor de corte do PSA para se iniciar investigação de recidiva deva ser

0,5ng/ml e o período de maior risco os primeiros 18 meses. Os dados desta

tese são compatíveis com esse padrão temporal de recorrência; mesmo entre o

grupo de alto risco, não houve recidiva após 18 meses de acompanhamento.

Shinohara et al9 avaliaram também os sítios mais comuns de recorrência,

comparando os resultados das biópsias pré e pós crioablação. A recorrência

ocorreu em 9,5% na região apical, em 4,1% das lesões na parte média da

glândula e 43,8% quando havia acometimento das vesículas seminais, que

também eram submetidas a congelamento, quando a biópsia pré-operatória era

positiva. Nenhum tumor localizado na base da glândula evoluiu com recidiva.

Bahn et al67 também encontraram maiores taxas de recidiva em região apical.

Uma vez que a dimensão máxima da bola de gelo é de aproximadamente 4 cm

em extensão e o gradiente de temperatura é mais baixo na direção longitudinal,

a temperatura crítica necessária para destruir o câncer pode não ser atingida

rotineiramente na porção apical. Um mapeamento cuidadoso do câncer antes

da crioablação pode permitir ao clínico selecionar o paciente ideal assim como

posicionar os probes de modo a atingir melhor as regiões mais acometidas pelo

tumor.

A fim de aprimorar a técnica de crioablação prostática, visando atingir todo

o parênquima da glândula com a formação mais homogênea das bolas de gelo,

desenvolveu-se a criocirurgia de terceira geração onde, ao invés de se

utilizarem os crioprobes com diâmetro de 3,5 a 5,5mm, utilizam-se crioagulhas
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com 1,5mm de diâmetro e o “template” regularmente utilizado em braquiterapia

prostática. A introdução das agulhas é mais fácil e não necessita de dilatadores

ou bainhas, minimizando complicações como edema e equimose escrotal. Este

método permite também a utilização de até 15 crioagulhas, com distância de

1cm entre elas. Han et al68 realizaram 106 crioablações prostáticas por

crioagulhas. Os resultados iniciais mostram complicações semelhantes ao

procedimento tradicional e, no seguimento de 1 ano, 81% dos pacientes

apresentavam dosagem do PSA<0,04ng/ml. Possivelmente essa técnica, ainda

menos agressiva que a crioterapia com crioprobes, possibilitará tratamento

integral da glândula, sem formação de ilhas de parênquima, em que

temperaturas que efetivamente promovem a destruição do tecido não são

atingidas.

A radioterapia nas suas diversas modalidades tem sido usada com

resultados satisfatórios no tratamento do adenocarcinoma localizado de

próstata; entretanto, a despeito do relativo sucesso dessa forma de tratamento,

alguns pacientes evoluem com falha sistêmica ou localizada. A recorrência local

varia nos diversos estudos de 2569 a 3270% e geralmente apresenta evolução

agressiva. Na ausência de terapia de resgate, até 75% dos pacientes terão

evidência clínica de doença nos 5 primeiros anos após a detecção da elevação

do PSA71.

No passado, os pacientes com recorrência local após radioterapia tinham

um limitado número de opções terapêuticas; os pacientes mais jovens e

saudáveis eram considerados candidatos para prostatectomia radical de
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resgate, procedimento associado com maior morbidade, quando comparado ao

tratamento cirúrgico primário. O índice de lesões retais pode chegar até 19%,

muito superior ao 1% descrito em prostatectomia radical primária72, assim como

os índices de incontinência e disfunção erétil também são mais elevados73. A

moderna crioablação tornou-se então, nos meados da década de 90, um

alternativa menos agressiva para o tratamento de resgate, particularmente em

pacientes idosos e que apresentam co-morbidades.

Os resultados obtidos nesta tese com pacientes submetidos à crioablação

após falha de radioterapia foram bastante animadores, visto que o

procedimento foi realizado sem dificuldades em todos pacientes e com baixo

índice de complicações: apenas 1 paciente evoluiu com incontinência urinária e

possivelmente devido à necrose inadvertida da uretra por mau funcionamento

do aparelho.

Os estudos com crioablação de resgate após radioterapia mostram

resultados promissores, definindo essa modalidade terapêutica como uma

opção favorável nesses pacientes. Bales et al54 realizaram crioterapia em 23

pacientes com recidiva local após radioterapia convencional ou intersticial, com

1 ciclo de congelamento e descongelamento. Aproximadamente 3 meses após

o tratamento as biópsias sextantes revelaram ausência de câncer em 19

pacientes (86%); houve declínio do PSA em 82%, porém apenas 36% atingiram

valores inferiores a 0,3ng/ml. Os resultados a longo prazo foram ruins, com 36%

dos pacientes desenvolvendo doença metastática e apenas 14% apresentavam

dosagem do PSA inferior a 0,3ng/ml. Greene et al74 submeteram 146 pacientes
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à crioablação de resgate, tendo encontrado avaliação histológica muito

discordante do acompanhamento com a dosagem sérica do PSA; apenas 40%

dos pacientes atingiram nadir do PSA em níveis indetectáveis, porém 78% das

biópsias realizadas não demonstraram presença de tecido neoplásico.

A experiência da Universidade Columbia em Nova Iorque com crioablação

de resgate para tumores localizados após a radioterapia, utilizando

equipamento com  argônio, foi descrita por Ghafar et al75; 38 pacientes

portadores de tumores radioresistentes com estadio variando de T1 a T3 foram

submetidos a 2 ciclos de congelamento e descongelamento, sendo utilizados

em todos os casos 6 crioprobes. Todos pacientes atingiram nadir do PSA

inferior a 1ng/ml, sendo que em 81,5% dos pacientes o nadir foi menor que

0,1ng/ml. A sobrevida livre de recorrência bioquímica, utilizando-se como corte

elevação de 0,3ng/ml do PSA acima do nadir, foi de 86% em 1 ano e 74% em 2

anos de acompanhamento.

Esses estudos demonstram uma melhora dos resultados da crioterapia

prostática nos últimos anos, principalmente em tratamento de resgate após

radioterapia, fato que provavelmente se deve à evolução das técnicas de

congelamento e à melhor escolha dos pacientes que podem realmente

beneficiar-se com o tratamento. As principais variáveis clínicas que afetam a

evolução dos pacientes submetidos à crioablação de resgate foram estudadas

por Izawa et al76. Após avaliarem 131 pacientes submetidos a crioablação de

resgate, os autores encontraram pior evolução nos pacientes com nível de PSA

maior que 10ng/ml, escore de Gleason 9 ou 10, estádio pré-radioterapia maior
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que T2 e pacientes portadores de tumor andrógeno independente. A sobrevida

livre de doença, 5 anos após a crioablação, foi de 89% para os pacientes que

haviam sido submetidos apenas à radioterapia e 50% para aqueles que

receberam terapia antiandrogênica associada à radioterapia.

Os melhores resultados da crioablação nas últimas décadas também se

devem à maior compreensão dos fenômenos físicos que envolvem o

procedimento e sua aplicação prática. A repetição do ciclo de tratamento é

associada com mais extensa destruição tecidual; em cada ciclo sucessivo o

congelamento dos tecidos é mais rápido, o volume de tecido congelado maior e

a área indubitavelmente destruída cada vez mais próxima das margens da bola

de gelo.

O conceito de repetição do ciclo de congelamento e descongelamento

para mais completa destruição do tumor foi originalmente descrito há mais de

30 anos77 e pode ser visto nos resultados de estudos recentes. Bales et al54

obtiveram resultados inferiores com apenas 1 ciclo de congelamento e

descongelamento, quando comparado aos encontrados em diversas outras

séries. Pisters et al48 compararam a eficácia do ciclo congelamento e

descongelamento simples com o duplo em pacientes que apresentavam falha

após radioterapia; a diferença do nadir do PSA não foi estatisticamente

significativo entre os grupos, porém os índices de recorrência bioquímica e

biópsias positivas foram menores no grupo submetido a 2 ciclos de

congelamento e descongelamento. Larson et al78 relataram que a crioablação

resulta em 2 zonas de tecidos diferentes: uma zona central de completa



69

necrose circundada por uma zona periférica de menor lesão celular. Os autores

relataram que a zona central de completa lesão pode ser aumentada

significativamente por um segundo ciclo de congelamento. O urologista também

deve estar atento à presença de grandes vasos sangüíneos que podem atuar

como bolsões de calor, impedindo que se atinja a adequada ablação do tecido.

A velocidade do congelamento e a temperatura inferior atingida também

afetam a intensidade da necrose tecidual. Tatsutani et al25 mostraram que a

completa morte celular é improvável em temperaturas acima de -20ºC e que

temperaturas inferiores a -40ºC são necessárias para completa morte celular.

As células cancerosas parecem ser mais sensíveis ao congelamento que as

células normais. O congelamento rápido tem-se mostrado superior em termos

de destruição tecidual. Por esta razão considera-se regra prática em criocirurgia

obter o congelamento mais rápido que o equipamento permite. Por outro lado o

descongelamento deve ser o mais lento possível; quanto mais longo o tempo de

descongelamento maior a lesão celular, visto que os efeitos osmóticos e a

formação de cristais de gelo são maiores.

A constante evolução dos equipamentos de crioablação permitiu redução

significativa de grande parte das complicações pós-operatórias. Nas décadas

de 60 e 70 os procedimentos tinham como maior obstáculo a dificuldade de

controle da extensão do congelamento e assim a complicação mais temível era

a formação de fístulas uretrorretais. Os termossensores e os métodos de

imagem atuais permitem controle seguro do congelamento e as lesões de reto

são incomuns atualmente, mesmo nas maiores séries, de modo que essa
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complicação parece ter sido solucionada. No presente estudo nenhum

pacientes apresentou queixa intestinal. Em sua série de 590 pacientes, Bahn et

al52 relataram somente 2 casos de fístula. Do mesmo modo, em estudo

multicêntrico, Long et al8 relataram 0,5% de fístula entre 975 pacientes . Índices

maiores podem ser encontrados entre os pacientes submetidos a crioterapia de

resgate após radioterapia, sendo de até 11% em um relato79. Em uma grande

série de resgate, entretanto, somente 4 pacientes evoluíram com formação de

fístula entre 118 pacientes operados80.

O mecanismo de aquecimento para proteção uretral, entretanto, é tema de

maior controvérsia. Por alguns anos o uso do equipamento utilizado nesse

estudo foi desautorizado nos Estados Unidos e nesse período outras

alternativas foram tentadas, porém com menor efetividade e maiores

complicações. O aquecimento uretral está intimamente relacionado com as

complicações urinárias.  A necrose uretral, com conseqüente descamação do

tecido prostático exposto ao fluxo urinário e possível obstrução, decorre de

falha do mecanismo de aquecimento. O tecido prostático necrótico descama

para a luz uretral, geralmente de 3 a 8 semanas após a crioterapia.

O tratamento conservador para essa complicação inclui antibióticos e

autocateterismo vesical, que pode auxiliar na desobstrução pelo deslocamento

do tecido necrótico. Em alguns casos, entretanto, a ressecção transuretral é

necessária. Os dois pacientes desse estudo que evoluíram com necrose e

descamação uretral necessitaram de tratamento cirúrgico e em ambos os casos

ocorreu incontinência urinária total; o achado endoscópico foi compatível com a
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descrição de diversos autores. Cox et al53 descrevem que a ressecção

prostática após crioterapia é dificultada pela perda dos pontos de referência,

como o veromontano e o colo vesical, e pela fixação da glândula. Long et al8

relataram necessidade de ressecção prostática em 10% dos pacientes que

apresentaram descamação uretral.  Aproximadamente 50% dos pacientes que

requerem ressecção transuretral por necrose e descamação apresentam

incontinência urinária51. Céspedes et al81 propõem uma minirressecção

transuretral para tentar minimizar a possibilidade de incontinência. Entre os

pacientes que apresentam retenção após crioterapia de resgate os resultados

da ressecção são ainda mais mórbidos, possivelmente devido às alterações

microvasculares induzidas pela radiação.  Bales et al54 obtiveram 54% de

retenção urinária em crioterapia de resgate e 25% desses pacientes tornaram-

se incontinentes após a ressecção.

Os dados referentes à descamação da uretra e os altos índices de

incontinência urinária após tratamento cirúrgico dessa complicação reforçam a

importância do aquecimento uretral, a despeito das dúvidas que surgiram com a

proibição do uso desse equipamento nos Estados Unidos ou então devido ao

questionamento por alguns autores, como Gould et al44, do risco de

preservação de tecido prostático periuretral. Possivelmente no futuro técnicas

de crioablação que permitam congelamento ainda mais preciso, sem

acometimento uretral, diminuam esses riscos; os defensores da crioablação

com agulhas argumentam que esse refinamento técnico já permite esse melhor

controle do processo.
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A avaliação da incontinência urinária após a crioablação prostática, assim

como após prostatectomia radical, é muitas vezes problemática pela

inconsistência nas definições de incontinência nessa situação, uso de

questionários não padronizados e ainda por diferenças técnicas nos

procedimentos de crioablação.  No estudo dessa tese foi utilizada definição de

incontinência de acordo com as queixas clínicas do paciente. Os resultados

demonstram que 4 pacientes apresentaram queixa de perdas ocasionais, em

gotejamento e aos grandes esforços; por outro lado, como mencionado

previamente, 2 pacientes evoluíram com ausência total de controle miccional

após a ressecção prostática devido à descamação e obstrução.

Os relatos de incontinência urinária após a crioablação são muito

heterogêneos. Na maior série de casos, Long et al8 relataram 7,5% de

incontinência; entretanto, Cox e Crawford53, em estudo específico sobre

complicações após crioablação, relataram que 27% dos pacientes

apresentaram essa complicação. Bahn et al52, em uma das maiores séries

provenientes de apenas um centro de tratamento, referiram que 4,3% dos

pacientes necessitaram de pelo menos 1 forro diário. A técnica de duplo

congelamento não foi associada com aumento das taxas de incontinência82.

Entre os pacientes submetidos à crioablação de resgate após radioterapia a

prevalência de incontinência é maior, variando de 7,9%75 a 95,5%54; os índices

nas maiores séries são ao redor de 20%80. Acredita-se que possivelmente o

efeito deletério da radiação sobre a microvasculatura esfincteriana seja o

responsável pelos piores resultados quanto à continência.
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O tratamento da incontinência urinária após crioablação ainda é incerto.

Tal como após a prostatectomia radical, condutas cirúrgicas só devem ser

realizadas 1 ano após o procedimento. O tratamento endoscópico foi tentado

por Céspedes et al81 pela injeção de colágeno. O tecido prostático mostrou-se

extremamente friável nessa situação, ocorrendo ruptura da mucosa com

facilidade. Adicionalmente ocorre obstrução muito mais facilmente, visto que o

tecido fibrótico tende a ser obstrutivo após a injeção; foram tratados com

injeção de colágeno 17 pacientes e somente 3 apresentaram melhora

significativa nas perdas. A colocação de esfíncter artificial também não

apresenta bons resultados, principalmente quando há necessidade de

ressecção transuretral de tecido necrótico, sendo este o procedimento que mais

acarreta incontinência.

A disfunção erétil, a despeito da evolução do equipamento e até novos

protocolos de crioablação parcial, permanece como a mais freqüente

complicação do método. Muitos autores consideram que a crioterapia somente

foi efetiva se ocorre perda da capacidade de ereção, definindo essa situação

não como complicação e sim como conseqüência natural do tratamento.  Este

fato impossibilita a indicação do tratamento para pacientes que não aceitam a

diminuição da qualidade de ereção, visto que outras modalidades de tratamento

apresentam taxas menores dessa complicação. A disfunção erétil não ocorreu

em apenas 1 paciente desse estudo, dado compatível com resultados de outras

séries. Long et al8 relataram 93% de disfunção erétil entre os 975 pacientes

provenientes de 5 centros de referência para crioterapia; no estudo de Bahn et
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al52 95% dos pacientes que apresentavam ereção normal antes do

procedimento tornaram-se impotentes.

A disfunção erétil imediata é provavelmente inevitável caso o cirurgião

congele agressivamente a região apical e os tecidos periprostáticos.  A lesão

nervosa, entretanto, é passível de recuperação; a regeneração axonal foi bem

documentada e descrita  em congelamento de nervo intercostal para analgesia

em pós-operatório de toracotomia83. Robinson et al84 postulam que o período de

regeneração axonal dos nervos eretores é de 3 anos. A avaliação de 38

pacientes com função erétil preservada antes do procedimento revelou que 5

pacientes recuperaram a totalidade do padrão erétil após 3 anos e que 18

pacientes apresentavam ereções satisfatórias com auxílio de medicações,

perfazendo 47% de retorno da ereção 3 anos após o procedimento. Esses

números são semelhantes a diversas séries de tratamento cirúrgico ou

radioterapia externa85. A recuperação da função erétil a longo prazo, entretanto,

não foi observada nos pacientes do estudo dessa tese, mesmo naqueles com

seguimento maior que 36 meses.

Onik et al86 propuseram crioterapia prostática focal a fim de preservar o

feixe vasculo-nervoso contralateral do lado não acometido pelo tumor. Todos os

pacientes foram submetidos a repetidas biópsias do lado oposto ao tumor, a fim

de se comprovar a unilateralidade da lesão. Nove pacientes com função erétil

preservada e tumor unilateral foram considerados aptos para o tratamento;

biópsias sextantes da área tratada demonstraram ausência de tumor e na área

não tratada apenas tecido prostático benigno. A função erétil foi preservada em
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7 dos 9 pacientes.   A grande preocupação dos autores com essa técnica é a

presença de tumores multifocais; entretanto os autores se baseiam em estudos

que demonstram que tumores com menos de 0,5cm3 não apresentam

significado clínico. Independentemente do ótimo resultado em relação à

preservação da função erétil e também histológico, a crioterapia focal não foi

repetida por outros autores e mesmo os idealizadores dessa nova abordagem

não publicaram maior casuística da técnica.

Os resultados obtidos ao longo dos últimos anos com crioablação para

tratamento do adenocarcinoma de próstata permitem classificar o procedimento

como uma opção terapêutica segura e que não mais faz parte do rol dos

tratamentos ainda em investigação. A aprovação da crioablação como método

de tratamento pelas entidades norte-americanas Food and Drug Administration

e o Medicare corroboram ainda mais este fato. Acredito que em centros de

referência para tratamento de câncer de próstata, onde pacientes com as mais

diversas características clínicas e oncológicas são tratados, a crioablação

prostática possa ser a primeira alternativa terapêutica em algumas situações.

Os resultados obtidos neste trabalho e também a análise da literatura

demonstram que a crioterapia é uma alternativa para pacientes com recidiva

tumoral após falha de radioterapia, pacientes com determinadas co-morbidades

que dificultam o tratamento cirúrgico ou ainda pacientes mais idosos que

desejam tratamento com intuito curativo e que se beneficiam com formas

minimamente invasivas de tratamento.  As complicações relacionadas ao

procedimento, outrora proibitivas, são cada vez menores, dada a evolução
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tecnológica dos equipamentos utilizados. Possivelmente o futuro desse método

minimamente invasivo seja o refinamento técnico ainda maior em relação aos

probes e controle do congelamento, de modo que o cirurgião possa congelar o

tecido prostático de modo efetivo e com controle cada vez maior dos órgãos

adjacentes.
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CONCLUSÕES
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Conclusões:

1. A crioablação de próstata apresentou bom resultado oncológico em curto

prazo em tumores de baixo risco (87%); o resultado foi menos

significativo em tumores de alto risco (34%)

2. Em pacientes com recidiva após a radioterapia a crioablação prostática

constitui uma eficaz e menos mórbida alternativa no lugar dos

tratamentos convencionais.

3.   A disfunção erétil é a complicação mais freqüente após a crioablação

prostática, ocorrendo quase na totalidade dos pacientes. Obstrução

uretral está relacionada à má proteção da uretra durante o procedimento.

Incontinência urinária não é freqüente; quando ocorre, geralmente se

caracteriza por perdas aos grandes esforços e é costuma ser mais

intensa após ressecção transuretral de tecido necrótico por obstrução.

Fístulas uretrorretais ocorrem raramente após a introdução de

equipamentos que permitem controle adequado do processo de

congelamento.
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