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No ano passado 
nesta época durante 
a AUA de 2019 
conseguimos nos 
encontrar, abraçar 

nossos amigos, discutir os trabalhos 
científicos, sonhar e desenvolver 
estratégias para desenvolver carreiras 
conectando com mentores e 
líderes mundiais em Urologia. Mas 
em 2020, devido ao COVID-19 
muitos projetos tiveram que pausar 
momentaneamente. Entretanto, 
descobrimos outras maneiras de 
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nos comunicarmos, continuar nos 
educando através de Webinars, 
utilizando os meios tecnológicos com 
um sabor Brasileiro. A SBU trabalhou 
duro e continua trabalhando 
arduamente para levar a educação 
continuada médica aos Urologistas 
Brasileiros sem interrupção. As 

lideranças da AUA e SBU se 
encontraram virtualmente neste mês 
de Junho para estabelecer diretrizes, 
planejar projetos e intercâmbios 
que venham a dar frutos num 
futuro próximo, como continuar os 
projetos que já estão estabelecidos. 
A perspicácia e a resolução do povo 

Brasileiro com certeza irão transpor 
as barreiras que estão sendo impostas 
durante esta pandemia. Espero que 
os leitores possam aproveitar dos 
resumos científicos desta edição e 
espero encontrá-los pessoalmente em 
breve, em congressos, num futuro 
próximo.  u

Antonio Carlos Lima Pompeo
Presidente da Sociedade Brasileira de Urologia 2020-21 

“Estamos enfrentando no Brasil, período desafiador durante a pandemia do covid-19. Nossas 
vidas privadas e profissionais foram fortemente abaladas... mas a Sociedade Brasileira de Urologia 
continuou seu trabalho e desenvolveu um programa emergencial, o SBU em Casa, buscando 
manter as metas da educação continuada e da união dos urologistas. Em 2 meses, focando apenas 
estes itens desenvolvemos 20 webinars de alto padrão cujas audiências foram consideráveis, em geral 
mais de 500 urologistas por evento entre brasileiros e colegas de várias partes do mundo! Sucesso 
Inimaginável. Queremos e vamos manter nosso lema transformado em slogan “A SBU não para””

Do   Presidente

Comunicação Inaugural
Scott K. Swanson, MD

Scottsdale, Arizona

É uma honra 
e privilégio 
servir como 
116º Presidente 
da Associação 

Urológica Americana (AUA). Como 
a mais antiga associação urológica 
do mundo, a AUA ajudou a avançar 
e moldar um legado de diversidade 
e excelência dentro da especialidade 
por mais de um século, e estou 
profundamente honrado em assumir 
a liderança desta organização 
extraordinária.

Ao refletir sobre minhas viagens e 
interações com muitos de vocês ao 
longo do último ano como Presidente 
Eleito, lembro-me do compromisso 
que todos temos com a profissão da 
urologia e da melhoria da vida dos 
pacientes, das semelhanças e caráter 
único da comunidade urológica, bem 
como da semelhança dos desafios que 

enfrentamos, independentemente 
qual seja o país de origem. Mesmo 
com a diversidade geográfica e 
profissional entre nossos membros, 
todos compartilhamos uma missão 
comum: avançar na urologia e 
promover os mais altos padrões de 
atenção clínica urológica.

Durante os últimos meses, vi 
como a paisagem global evoluiu 
para nada que nenhum de nós 
tenha imaginado. Em dezembro, 
minha esposa Connie e eu estávamos 
planejando algumas viagens de esqui 
em família. Eu estava animado em 
participar do encontro de Advocacia 
da AUA. Eu estava ansioso para 
participar da AUA em Washington, 
D.C. e eu estava fazendo planos 
para uma grande viagem de moto 
para o Arizona saindo da AUA , com 
paradas em Michigan, Wisconsin 
e Colorado. As clínicas estavam 
cheias, os horários de funcionamento 
ocupados e os hospitais estavam 
lotados. Podemos ter reclamado, mas 

ficamos silenciosamente orgulhosos.
Hoje, nos encontramos no meio 

de uma tempestade perfeita. Os 
médicos estão trabalhando duro 
diante desta pandemia global 
COVID-19. Muitos estão clinicando 
– ou se preparando para clinicar – no 
limite, ou fora da rotina de trabalho, 
mas estão prontos para dar o esforço 
total para salvar vidas. Residentes e 
estagiários se encontram na linha de 
frente deste surto, ansiosos, talvez um 
pouco assustados, mas rapidamente 
percebendo por que escolheram uma 
carreira na medicina – e perceberam 
que sua cerimônia de formatura não 
iria incluir a pompa que eles previam.

Há aqueles que foram dispensados 
do emprego ou  como eu, 
“oferecidos” cortes salariais, mas 
sabemos que estamos prontos e 
somos capazes de intervir fazendo 
uma diferença quando a experiência 
operatória retornar com um volume 
significativamente maior de casos, e 
quando a necessidade de se distanciar 
socialmente dos colegas e da família, 
assim como quando consultas virtuais, 
cuidados de pacientes for através da 
telemedicina tornar-se a norma.
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Com base na longa história 
financeira forte e disciplinada da AUA, 
a AUA permanece bem posicionada 
financeiramente como organização 
para resistir ao impacto que o 
COVID-19 está tendo na economia. 
Nem todos interagem diariamente 
com os membros da equipe da sede 
da AUA, sob a liderança do Diretor 
Executivo, Mike Sheppard, é um 
grupo de indivíduos dedicados e 
responsáveis que claramente 
merecem reconhecimento pelo 
profissionalismo, adaptabilidade, 
assim como pelas imensas 
contribuições para a experiência 
de membro da AUA, durante este 
momento de crise.

É em tempos como este que 
temos consciência da nossa força 
como comunidade global e da 
continuidade dos valores tradicionais. 
Tempos como este criam novos 
capítulos na história da AUA. Nosso 
livro é espesso com quase 120 anos de 
histórias, e juntos embarcaremos na 
escrita de novos capítulos relevantes 
a Urologia.

Educação

A urologia é uma especialidade 
ousada e a AUA tem sido 
notavelmente bem sucedida em 
aproveitar essa ousadia em busca da 
excelência acadêmica. Ela tem usado 
sua vantagem competitiva de permitir 
e até mesmo incentivar a inovação 
para nos impulsionar de maneiras às 
vezes inesperadas e dramáticas. Neste 
âmbito atual de mudanças, a AUA 
continua trazendo uma perspectiva 
global para todos os seus programas 
e atividades educacionais. Embora 
o COVID-19 tenha resultado no 
cancelamento ou reagendamento 
de vários eventos da AUA este ano, a 
AUA permanece comprometida em 
fornecer educação de qualidade e 
evidências cientificas para urologistas 

e associados em todo o mundo, e em 
todas as etapas de suas carreiras.

Seja oferecendo cursos instrutivos, 
cursos práticos, educação online 
com oportunidades de aprendizagem 
virtual, a AUA permanece na 
vanguarda para explorar o espírito 
inovador de nossa especialidade 
e desenvolver as ricas atividades 
educacionais que você espera. Neste 
verão, a AUA empregará as mais 
recentes tecnologias para fornecer 
efetivamente uma experiência 
virtual, criando uma nova reinvenção 
de multimídia da Reunião Anual da 
AUA com o objetivo de conectar e 
educar nossa comunidade global. 
Através dos talentos combinados do 
nosso Secretário do Conselho, Dr. 
John Denstedt, juntamente com 
a experiência do atual Presidente 
de Educação, Dr. Victor Nitti e do 
presidente eleito, Dr. Jay Raman, 
continuaremos a fornecer recursos 
educacionais em todo o mundo 
moldando o futuro para as próximas 
gerações.

Pesquisa

A pesquisa em Urologia é 
fundamental para levar nossa 
especialidade adiante. A pesquisa 
que buscamos em urologia e outras 
áreas da medicina ajuda a gerar novos 
conhecimentos, novas conexões e 
novos insights sobre o atendimento ao 
paciente. Trabalhamos para entender 
a origen de doenças e explorar o 
código molecular que é igualmente 
essencial para nossa humanidade. 
Como associação, continuamos a 
investir em nossos jovens cientistas, 
pois eles são o futuro, e eles ousam 
correr riscos para moldar novas 
formas de prevenção, diagnóstico e 
tratamento de condições e doenças 
urológicas.

Trabalhando juntos, com o 
diretor eleito Dr. Stephen Kaplan 
e o atual diretor Dr. Aria Olumi, 
coletivamente, iremos desenvolver 
e implementar novas iniciativas 
para facilitar o avanço da pesquisa 

urológica e reduzir o sofrimento de 
pacientes urológicos.

Advocacia

Como um dos principais defensores 
da especialidade da urologia, a AUA 
trabalha em nome de você e de seus 
pacientes para garantir que interesses 
críticos sejam promovidos a uma 
ampla gama de líderes. Seja entrando 
em contato com legisladores no 
Capitólio, a nível estadual, ou 
funcionários federais dentro de 
agências governamentais, seu único 
propósito é dedicado à prática da 
urologia e da saúde urológica. Como 
muitos podem afirmar, o cenário 
atual da Medicina está evoluindo 
rapidamente. Com demandas 
crescentes e regulamentações 
sempre mudando, pode ser bastante 
avassalador. No entanto, a AUA está 
trabalhando para ficar a par dessas 
mudanças e desenvolver estratégias 
para nos ajudar a nos guiar por esses 
tempos sem precedentes.

A AUA permanece focada em 
sua Advocacia, que inclui iniciativas 
como reembolso de médicos, acesso 
a cuidados e financiamento de 
pesquisa em Uro-oncologia, para 
citar alguns. Agora é a hora de fazer 
a diferença. Entre em contato com 
seus legisladores nos níveis local e 
nacional para defender os interesses 
dos urologistas e preservar nossa 
especialidade. Participe da Cúpula 
Anual de Defesa da Urologia 
no outono, que é uma grande 
oportunidade para os membros 
se reunirem em Washington, 
D.C. e no Capitólio e ajudarem 
a levar as mensagens da urologia 
aos legisladores. Seja entrando em 
contato com legisladores no Capitólio 
ou funcionários federais em agências 
governamentais, estamos apoiando e 
defendendo a prática da urologia.

Missão

Sinto-me humilde por seguir na 
esteira de uma liderança tão dedicada 
e impressionante. Sou grato ao 

Dr. John Lynch por sua liderança 
e contribuições extraordinárias e 
agradeço por seu serviço incansável 
a Fundação da AUA e à Urologia. 
Por favor, junte-se a mim para 
agradecer ao Dr. Robert Flanigan, 
que recentemente completou seu 
mandato como nosso Ex-Presidente, 
bem como a «velha guarda» com 
quem estou honrado por ter servido 
quando eu era representante da 
Western Section, ou seja,  Drs. 
Frederick Gulmi, Roger Schultz 
e Chandru Sundaram, que 
completaram seus mandatos como 
representantes das Mid-Atlantic 
Section, New York e North Central 
Sections, respectivamente.

Gostaria também de dar as boas-
vindas aos seguintes indivíduos 
ao Conselho de Administração da 
AUA: Dr. Raju Thomas, Presidente 
Eleito; Dr. Thomas Stringer, 
Tesoureiro Eleito; Kurt McCammon, 
Representante da Mid-Atlantic 
Section; Dr. Reza Ghavamian,  
Representante da New York Section 
e Dr. James Ulchaker, Representante 
da North Central Section.

Estou ansioso para servir durante 
o próximo ano e trabalharei com 
um grupo distinto de indivíduos, 
incluindo membros do nosso 
Conselho de Administração, nossos 
conselhos, comitês, voluntários 
e funcionários da AUA. Estamos 
prontos e dispostos a servir todos os 
nossos membros da AUA.

Espero que saibam, que você é 
membro de uma associação notável, 
enraizada no propósito, guiada por 
valores duradouros e determinada 
a liderar. Durante o próximo ano, 
com sua ajuda, trabalharei duro 
para manter nossa organização na 
vanguarda desta arena de cuidados 
de saúde em mudança e garantir que 
a AUA continue sendo a principal 
associação urológica, avançando 
na urologia e fornecendo apoio a 
membros e comunidades em todo o 
mundo.  u
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Neil H. Baum, MD
New Orleans, Louisiana

Tradução para a Língua 
Portuguesa: Dr. Marcio 
Averbeck

O coronavírus 
mudou o contexto e a metodologia 
de atendimento aos pacientes. 
Não veremos mais todos os nossos 
pacientes em nossos consultórios, 
realizaremos exames físicos ou 
tocaremos os pacientes. Agora, pela 
primeira vez, existem códigos e 
reembolsos que permitem compensar 
o atendimento virtual.

Assim como há comportamentos 
adequados esperados dos médicos 
frente a frente com os pacientes, há 
um código de comportamento para 

a telemedicina. Aqui estão algumas 
sugestões para tornar suas visitas de 
telemedicina mais significativas e 
profissionais.

Tenha um plano de fundo que 
não cause distrações. Eu dei várias 
palestras virtuais com um fundo 
mostrando livros e arquivos, o que 
foi desanimador. Os espectadores 
estavam olhando para os títulos dos 
meus livros e não para mim. Esteja 
ciente sobre o plano de fundo e 
torne-o o mais claro e sem graça 
possível. Verifique a iluminação para 
minimizar o brilho e os reflexos.

Certifique-se de que a visita seja 
privada e que não haja barulho da 
sua equipe se você estiver em seu 
escritório ou dos membros da família 
se estiver trabalhando em casa. Não 
devem estar presentes arquivos ou 

DiCas    e Truques Práticos

Tele-etiqueta: prós e contras da 
telemedicina

outros papéis ou relatórios que não 
sejam pertinentes ao paciente. O seu 
celular deve estar desligado.

Vista-se para o sucesso. Deveríamos 
nos vestir como médicos. Isso inclui 
uma camisa, gravata e jaleco branco. 
Uma alternativa é usar uma blusa 
com jaleco branco.

Seja pontual. Em uma consulta 
virtual, seus pacientes esperam 
isso. Muitos de seus pacientes estão 
trabalhando remotamente e têm 
outras chamadas e reuniões para 
participar, ou estão ajudando seus 
filhos com tarefas escolares on-line, 
por isso é imperativo que você seja 
pontual na consulta por telemedicina.

Analise as queixas e os prontuários 
dos pacientes antes do compromisso 
virtual, assim como se faz em uma 
consulta presencial. Isso permite que 
você olhe para a câmera e não para 
o prontuário ou outros papéis em sua 
mesa.

Sempre mantenha contato visual 
com os pacientes olhando para a 
webcam em vez de seus rostos na tela.

Dê à consulta virtual sua atenção 
total. Isso significa não revisar e-mails 
ou outras formas de multitarefa. Não 

coma ou beba café durante a consulta 
por telemedicina.

Conclua perguntando aos 
pacientes se todas as perguntas foram 
respondidas.

Depois de responder a todas as 
perguntas, certifique-se de que eles 
entendam suas recomendações, em 
especial sobre os medicamentos, e 
saibam quando agendar a próxima 
visita virtual.

Por fim, solicite comentários 
do paciente ao final da consulta 
virtual para melhorar seu próximo 
atendimento.

O ponto principal é que não 
existem regras de ouro que os médicos 
devam seguir para que as consultas 
virtuais sejam bem-sucedidas. No 
entanto, você pode demonstrar 
empatia e carinho, mesmo que não 
consiga examinar o paciente. Talvez 
algumas dessas sugestões o ajudem a 
melhorar sua conectividade usando 
telemedicina. Se você tiver alguma 
idéia para melhorar a consulta 
virtual, entre em contato. 

Eu posso ser contatado via email: 
doctorwhiz@gmail.com.  u
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Quão cedo deve ser a radioterapia 
de resgate precoce?

Xinglei Shen, MD Ronald Chen, MD, 
MPH

Kansas City, Kansas 

Tradução para a Língua Portuguesa: Dr. Luis 
Zaccaro

Há muito tempo se debate os 
benefícios e malefícios da radioterapia 
(RxT) adjuvante em comparação 
com a de resgate em pacientes 
portadores de câncer de próstata com 
características patológicas adversas na 
amostra de prostatectomia radical, 
tenham eles PSA detectável ou 
indectável. 

Está bem estabelecido que 
pacientes com características 
patológicas adversas têm um alto 
risco de doença residual após 
a prostatectomia1. No entanto, 
alguns autores propuseram que a 
radioterapia de resgate precoce pode 
oferecer resultados oncológicos 
semelhantes aos da terapia adjuvante, 
minimizando o tratamento excessivo 
para aqueles que poderiam ser 
curados unicamente com a cirurgia. 
Os resultados recentes de três ensaios 
clínicos randomizados fornecem 
dados de alta qualidade para aquecer 
esse debate.

Os estudos RAVES2(Radioterapia 
- Adjuvante versus Salvamento 
Precoce), RADICALS3 (Radioterapia 
e Terapia de Privação Andrógena no 
Tratamento de Pacientes Submetidos 
à Cirurgia para Câncer de Próstata) 
e GETUG-AFU 17 compararam 
a radioterapia adjuvante a de 
resgate precoce em pacientes com 
características patológicas adversas 
no espécime de prostatectomia 
radical. RAVES e RADICALS foram 
apresentados em 2019 nas reuniões 
ASTRO (Sociedade Americana 
de Oncologia Radiológica) e 
ESMO (Sociedade Europeia de 
Oncologia Médica). Com 5 a 8 
anos de acompanhamento, não 

houve diferença na sobrevida livre 
de recorrência bioquímica entre a 
radiação adjuvante e a radiação de 
resgate precoce. Na meta-análise pré 
planejada ARTISTIC (que também 
incluiu o estudo GETUG AFU 
17), a diferença absoluta estimada 
na sobrevida livre de recorrência 
bioquímicos em 5 anos entre as 
abordagens de radiação adjuvante e 
de resgate precoce foi de 1%4.

Cabe ressaltar que esses estudos 
ainda não foram publicados. O 
processo de revisão por pares, o 
fornecimento de mais detalhes sobre 
o desenho e os resultados do estudo 
são extremamente importantes para 
clínicos e pesquisadores na avaliação 
completa de como esses estudos 
devem impactar a prática clínica. 

No entanto, se esses resultados 
se mostrarem verdadeiros e a 
radioterapia de resgate precoce for 
cada vez mais adotada, “quão cedo 
deve ser a radiação de resgate precoce” 
é uma questão importante na prática 
clínica . A AUA define recorrência 
bioquímica após a cirurgia como PSA 
0,2 ng/ml ou superior, confirmada 
em uma segunda análise. Esse ponto 
de corte reflete em parte a menor 
sensibilidade dos testes históricos. 
No entanto, com testes PSA mais 
sensíveis e agora amplamente 
disponíveis, existiria uma razão clínica 
para aguardar a terapia de resgate em 
um paciente com possível câncer de 
próstata residual de alto risco, com o 
aumento progressivo do PSA (mesmo 
que inferior a 0,2 ng/ml)? 

Os melhores dados disponíveis 
para resolver essa questão vêm de 
uma grande coorte multi institucional 
de 2.460 pacientes que receberam 
radioterapia de resgate. Com base 
na variabilidade da prática clínica, 
os pacientes foram encaminhados a 
radioterapia de resgate em diferentes 
níveis de PSA após prostatectomia 
radical5. Pacientes que receberam 
radioterapia de resgate com PSA 
inferior a 0,2 ng/ml apresentaram 
os melhores resultados oncológicos 
a longo prazo. A sobrevida livre de 
recorrência bioquímica em 5 anos 
foi diretamente correlacionada com 
o PSA na momento da indicação 

da radioterapia de resgate, sendo 
71% (PSA 0,01 a 0,2 ng/ml), 63% 
(PSA 0,21 a 0,5 ng/ml), 54% (PSA 
0,51 a 1,0 ng/ml) e 43% (PSA 1,0 
a 2,0 ng/ml), respectivamente. É 
importante ressaltar que as taxas de 
metástase a distância em 10 anos 
também foram correlacionadas com 
o PSA no momento do tratamento, 
sendo 9% (PSA 0,01 a 0,2 ng /ml), 
15% (PSA 0,21 a 0,50 ng/ml), 19% 
(PSA 0,51 a 1,0 ng/ml) e 20% (PSA 
1,01 a 2,0 ng /ml). Esse efeito do 
PSA no momento da radioterapia 
sobre o controle bioquímico e sobre 
o desenvolvimento de metástases 
permaneceu significativo mesmo 
quando estratificado pelo escore de 
Gleason. 

Para um paciente cujo câncer 
de próstata tinha significado 
clínico suficiente para justificar 
a prostatectomia radical, esses 
resultados não são surpreendentes. 
Quando a doença residual é 
detectável, o tratamento de resgate 
precoce leva aos melhores resultados. 
Esses dados sugerem que o ponto de 
corte histórico do PSA de 0,2 ng/ml 
após a prostatectomia radical pode 
não representar mais a orientação 
ideal sobre a terapia de resgate para 
todos os pacientes nos tempos atuais. 

Há duas questões importantes a 
serem enfatizadas ao interpretar os 
resultados desses estudos. Primeiro, 
eles compararam a RxT adjuvante a 
RxT de resgate precoce. No estudo 
RADICALS, o gatilho para radiação 
de resgate precoce foi um PSA 
maior que 0,1 ng /ml e 2 aumentos 
consecutivos, ou 3 elevações 
consecutivos sem um nível limite, 
enquanto no estudo RAVES o gatilho 
foi de PSA 0,2 ng/ml ou superior. O 
PSA mediano na radiação de resgate 
em ambos os ensaios foi de 0,2 ng/
ml. A segurança e a eficácia da espera 
do PSA além desses níveis não foram 
estudadas e seria incorreto informar 
os pacientes que qualquer momento 
de resgate é equivalente à terapia 
adjuvante.

Segundo, os pacientes incluídos 
nesses estudos tinham características 
favoráveis. Em geral, 73% a 91% 
tinham doença de Gleason 7 ou 
menor, o PSA pré-operatório médio 
foi de 7,4 a 7,9 ng/ml e apenas 19% 
a 21% tiveram invasão da vesícula 
seminal. Atualmente, muitos clínicos 

podem sugerir vigilância ativa em 
vez de prostatectomia radical para 
esses pacientes. Além disso, o estudo 
RADICALS permitiu pacientes cujo 
único fator de risco era a doença 
de Gleason de 7 a 10 ou PSA pré-
operatório de 10ng/ml ou superior.

Portanto, os resultados desses 
estudos claramente não se aplicam 
a pacientes com câncer de próstata 
mais agressivo (doença de alto risco, 
linfonodos positivos ou múltiplos 
fatores de risco patológicos adversos)6 
que compõem grande parte daqueles 
tratados hoje com a prostatectomia 
radical. Para esses pacientes com 
câncer de próstata mais agressivo, 
que não estão bem representados nos 
estudos relatados recentemente, a RT 
adjuvante ainda deve ser fortemente 
discutida com o paciente. 

O tratamento ideal dos pacientes 
após prostatectomia radical continua 
sendo uma área ativa de pesquisa. 
Vários ensaios clínicos forneceram 
evidências de alto nível para orientar 
a prática clínica atual e mais dados 
surgirão para continuar a refinar o 
momento ideal da radiação após a 
prostatectomia. u

1. Swanson GP, Hussey MA, Tangen CM et al: 
Predominant treatment failure in postprosta-
tectomy patients is local: analysis of patterns 
of treatment failure in SWOG 8794. J Clin 
Oncol 2007; 25: 2225.

2. Kneebone A, Fraser-Browne C, Delprado W et 
al: A phase III multi-centre randomised trial 
comparing adjuvant versus early salvage ra-
diotherapy following a radical prostatectomy: 
results of the TROG 08.03 and ANZUP 
“RAVES” Trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 
suppl., 2019; 105: S37.

3. Parker C, Clarke NW, Cook A et al: Timing 
of radiotherapy (RT) after radical prosta-
tectomy (RP): first results from the RADI-
CALS RT randomised controlled trial (RCT) 
[NCT00541047]. Ann Oncol, suppl., 2019; 
30: v883.

4. Vale CL, Brihoum M, Chabaud S et al: 
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for the treatment of localised prostate cancer? 
A prospectively planned aggregate data meta-
analysis. Ann Oncol, suppl., 2019; 30: v883.
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6. Fossati N, Karnes RJ, Cozzarini C et al: Assess-
ing the optimal timing for early salvage radia-
tion therapy in patients with prostate-specific 
antigen rise after radical prostatectomy. Eur 
Urol 2016; 69: 728.
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As recentes melhorias na imagem da 
próstata e na tecnologia de biópsia 
estimularam interesses e esforços na 
ablação parcial da glândula prostática 
(PGA), ou terapia focal, para o câncer 
de próstata clinicamente localizado. 
Além disso, a demanda do paciente 
por um paradigma do tratamento que 
possa minimizar as biópsias e evitar 

os efeitos adversos do tratamento da 
glândula total é bem reconhecida.

Anteriormente, os homens 
americanos haviam viajado para o 
exterior em busca de ultra-som focado 
em alta intensidade (HIFU) até a 
aprovação em 2015 pelo FDA (Food 
and Drug Administration) dessa 
tecnologia para a ablação de próstata. 
Juntos, esses fatores estimularam o 
aumento do uso do HIFU, bem como 
outras tecnologias ablativas, como a 

crioterapia para PGA.
O acúmulo de evidências 

prospectivas de alta qualidade 
sobre a eficácia e a segurança da 
PGA se mostrou difícil por várias 
razões. Dezenas de ensaios clínicos 
para câncer de próstata fecharam 
prematuramente nos últimos anos 
devido a falha no recrutamento e 
falta de equilíbrio entre pacientes 
ou médicos, entre outros motivos. 
Em relação ao desenho do estudo, 
os desfechos oncológicos, como 
sobrevida livre de metástases e câncer 
específico em homens com doença 
de baixo risco ou risco intermediário 
favorável, levariam anos para se 
desenvolver.

Além disso, há controvérsia em 
termos de seleção apropriada de 
pacientes para PGA em relação ao 
grau do tumor, volume, localização 
e características de imagem por 
ressonância magnética. Também não 
há consenso sobre os protocolos de 
tratamento ou vigilância. Obstáculos 
adicionais no desenho do estudo 
incluem o desafio da interpretação 

do PSA pós-tratamento e da estratégia 
de biópsia. Essa falta de consenso 
dificulta a generalização dos 
resultados de qualquer estudo.

Esses desafios imploram pela 
coleta de evidências além do contexto 
de ensaios clínicos randomizados. O 
FDA reconheceu uma necessidade 
semelhante em outras áreas da 
medicina e publicou orientações 
sobre o uso de dados do mundo real 
(por exemplo, dados coletados como 
parte de um registro) para apoiar 
decisões regulatórias. O conceito 
não é um afrouxamento dos padrões 
probatórios, mas foi estabelecido pela 
FDA para descrever o que constitui 
dados de qualidade adequada em um 
contexto mais amplo.

O Registro SPARED (Estudo 
de Dispositivos de Energia 
Relacionados à Ablação da Próstata) 
foi desenvolvido ao longo de uma 
série de reuniões como parte da Rede 
de Epidemiologia de Dispositivos 
Médicos, com foco na abordagem da 
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necessidade de dados do mundo real 
sobre PGA para câncer de próstata 
localizado.1,2 As partes interessadas 
incluem oficiais da FDA, acadêmicos 
e comunidade Urológica, parceiros 
do setor, entre outros.

Um primeiro passo necessário 
foi estabelecer um consenso sobre 
a inscrição, as variáveis   clínicas a 
serem capturadas e a incorporação 
de novas tecnologias além da HIFU e 
da crioterapia.3 Um processo Delphi 
que consiste em várias rodadas de 
pesquisas e teleconferências foi 
usado para alcançar o consenso 
sobre as características do paciente 
e do tratamento, bem como 
resultados oncológicos, funcionais e 
de segurança a serem incluídos no 
registro.

O grupo concordou em incluir 
dados para todos os dispositivos 
médicos aprovados para a ablação 
da próstata, pois isso permitiria 
comparações de tecnologias entre si. 
Além disso, foi decidido coletar dados 
sobre a ablação de toda a glândula e 
PGA. Finalmente, chegou-se a um 
consenso sobre o uso de instrumentos 
de qualidade de vida validados para 
capturar os resultados das funções 
urinárias e sexuais, incluindo o 
volume ejaculado, o que é uma 
consideração importante para alguns 
pacientes.

O registro SPARED multi-
institucional lançado no início deste 
ano e vários sites já contribuíram 
com a coleta prospectiva de dados do 
mundo real. Além disso, discussões 
em parceria com sociedades 
profissionais estão em andamento 
para incentivar uma participação 
mais ampla no projeto. A liderança 
da SPARED espera incorporar dados 

dos Estados Unidos e do exterior no 
registro. Dados de centros acadêmicos 
e comunitários são bem-vindos.

Além disso, o Dr. Hu lidera 
o PC CONCEPT (Resultados 
Comparativos do Câncer de Próstata 
de Novos Paradigmas Conceituais 
para Tratamento), que capturará 
dados adicionais para informar 
a eficácia comparativa de novos 
tratamentos, como PGA e radiação 
corporal estereotáxica, além de opções 
tradicionais.4 Em paralelo a esse 
registro prospectivo, uma conferência 
multiespecializada liderada pela FDA 
sobre o desenho do estudo deu lugar 
a um estudo randomizado proposto 
para PGA com desfechos alternativos 
(atualização na biópsia e terapia 
repetida ou de resgate).5

Através desses avanços 
incrementais, o acúmulo de 
evidências da PGA definirá a 
seleção e os resultados ideais dos 
pacientes e informará os homens 

com câncer de próstata, seus entes 
queridos, provedores, contribuintes 
e formuladores de políticas sobre a 
eficácia da PGA. u
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“Overdose” de opioides matou mais 
que 47.600 pessoas em 2017. Estas 
mortes envolveram prescrição de 
opioides numa taxa 45,2% maior que 
em anos prévios. Médicos, incluindo 
urologistas, tem reconhecido sua 
função em frear essa epidemia.

Em anos recentes, numerosos 
estudos têm sido publicados na 
literatura urológica, descrevendo as 
adequadas necessidades de opioides 
na oncologia, cirurgia endoscópica e 
medicina pélvica feminina e cirurgia 
reconstrutivas (MPFCR). A AUA 
publicou seu próprio posicionamento 
sobre o uso de opioides para ajudar 
a guiar urologistas nas práticas 

de prescrição. Esta declaração 
incentiva os urologistas a abordar 
adequadamente a dor enquanto 
aumenta a conscientização sobre 
a super-prescrição de opióides. 
Recomendações incluem usar 
narcóticos de menor dose e potência, 
otimizando alternativas não narcóticas 
e provendo informações adequadas 
aos pacientes sobre o descarte de 
comprimidos não utilizados.

Para entender como nós podemos 
diminuir a prescrição de opioides 
em MPFCR é imperativo examinar 
os comportamentos da prescrição 
de opioides pós-operatórios. Nós 
recentemente demonstramos que 
pacientes usaram uma média de 10 
cp de opioides após uma cirurgia de 
MPFCR, apesar de serem prescritos 

The Bronx, New York

uma média de 12 – 17 comprimidos 
de opioides. Como resultado, mais 
que 50% dos pacientes tem excesso 
de comprimidos de opioides, com 
90% informando não os descartar. 
Esse excesso de comprimidos e a 
falta do descarte de opioides podem 
aumentar o mal uso e abuso de 
opioides.

Analgesia multimodal é chave para 
minimizar a necessidade de narcóticos 
para controle de dor pós-operatória e 
tem sido promovida como parte do 
protocolo cirúrgico de recuperação 
aprimorada em muitas instituições. 
Primeiramente, o uso correto de 
medicação não-narcótica via oral deve 
ser implementado. Por 28 a 72 horas 
após MPFCR nós recomendamos 
650 mg de acetaminofeno a cada 
6 horas alternando com drogas 
anti-inflamatórias não esteroides 
(NSAIDs, por exemplo ibuprofeno, 
cetorolac) a cada 6 horas, com 5 mg 
de oxicodona imediatamente após 
alta, somente quando necessário 
para dor aguda (0 a 10 cp prescritos). 
Após 2 ou 3 dias o acetaminofeno 
e os NSAIDs podem ser tomados 
conforme necessário.

Além disso, estudos randomizados 
e controlados têm demonstrado que 
o uso pós-operatório de Gabapentina 
pode diminuir o tempo total 
pós-operatório que os opioides 
são necessários. 4 Portanto, essa 
medicação pode ser considerada, 
se não existirem contraindicações. 
Laxativos como Docusato sódico ou 

Sene são prescritos para combaterem 
qualquer obstipação associada com os 
narcóticos e para minimizar esforços 
após a cirurgia.

À medida que continuamos a 
estudar a quantidade necessária de 
narcóticos para fornecer aos pacientes 
o controle adequado da dor no pós-
operatório, há esforços simultâneos 
para explorar métodos adjuntos de 
analgesia multimodal. Alguns dos 
dispositivos disponíveis para cirurgiões 
na sala cirúrgica são anestésicos 
locais incluindo bloqueios do nervo 
pudendo e do plano do transverso 
abdominal (PAT).

O nervo pudendo provém a maior 
inervação sensitiva para a genitália 
externa e assoalho pélvico. Anestésico 
local é injetado via transvaginal ou 
transcutâneo até o nervo pudendo, 
usando a espinha isquiática ou a 
tuberosidade isquiática como pontos 
de referência. Esse bloqueio pode 
ser facilmente administrado mesmo 
o paciente posicionado em litotomia 
dorsal e não aumenta o tempo 
cirúrgico.

Foi demonstrado que o uso desse 
bloqueio em colporrafia vaginal 
diminui a dor pós-operatória e a 
necessidade de opioides. Um estudo 
demonstrou que o bloqueio do nervo 
pudendo, reduz significativamente 
a necessidade de morfina 4 horas 
após a cirurgia (52% no grupo 
controle vs 22% no grupo bloqueio 
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pudendo). 5 Esses efeitos analgésicos 
foram observados até 48 horas após a 
cirurgia.  

Os bloqueios PAT não têm sido 
estudados em casos de MPFCR, 
mas têm se mostrado promissores em 
cirurgias ginecológicas. O bloqueio 
PAT consiste na administração de 
anestésico local acima do músculo 
transverso abdominal, bloqueando 
nervos sensitivos de T6-L1, sendo 
apropriado para cirurgia abdominais 
como sacrocolpopexia e sling 
aponeurótico.

Os bloqueios PAT têm 
demonstrado ser tão eficientes quanto 
um bloqueio espinhal com perfil 
de segurança superior, eliminando 
complicações como hipotensão e 
punção meníngea. Além disso, é 
um caminho eficaz para diminuir 
as necessidades pós-operatórias de 
narcóticos para dor, delirium e 
internação prolongada. O bloqueio 
PAT pode ser um instrumento 
subutilizado em CRMPF e deve ser 
considerado devido a seu potencial 
benéfico e impacto mínimo no fluxo 
de trabalho na sala cirúrgica. PAT ou 
bloqueios pudendos podem ser feitos 
caso a caso e baseado em fatores do 
paciente e experiência do cirurgião.

Em conclusão, urologistas 
podem continuar a minimizar o 
uso de opioides após MPFCR pelo 
uso de analgésicos não opioides, 
prescrevendo o menor número de 
opioides necessário, baseado em 

dados da literatura e explorando 
propostas alternativas como bloqueios 
pudendos ou PAT na sala de cirurgia. 
Informações sobre o descarte 
adequado de narcóticos deve ser dada 
a todo paciente.

Esta abordagem multimodal 
procura oferecer o melhor controle 
de dor pós-operatório, enquanto 
diminui o potencial de desvio dos 
opioides na comunidade, onde eles 
podem ser mal utilizados. Após 
implementar esse protocolo em nossa 

instituição, nós temos melhorado, 
nossa habilidade para direcionar as 
necessidades de dor pós-operatória do 
paciente, limitando a quantidade de 
narcóticos prescritos. u

1. Scholl L, Seth P, Kariisa M et al: Drug and opi-
oid-involved overdose deaths – United States, 
2013–2017. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 
2019; 67: 1419.

2. Solouki S, Plummer M, Agalliu I et al: Opioid 
prescribing practices and medication use fol-
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A introdução da radioterapia 
revolucionou o tratamento de 
neoplasias pélvicas, nas quais a 
cirurgia pode ser tecnicamente difícil 
e associada a morbidade significativa. 
O aumento do uso da radioterapia 
pélvica curou milhões de pacientes, 
embora às vezes à custa de uma 
morbidade urológica devastadora 
devido à toxicidade da radiação. Como 
urologistas, somos encarregados de 
ajudar esses pacientes e precisamos 
entender a fisiopatologia da lesão 
por radiação, reconhecer a carga 
crescente de toxicidade por radiação 
geniturinária (GU) e usar técnicas 
para prevenir, mitigar e gerenciar 
essas lesões.

Como a radiação prejudica o tecido?

O objetivo da radioterapia é a 
destruição seletiva de células 
cancerígenas, minimizando a 
toxicidade para o tecido normal. A 
radiação ionizante é assim chamada 
porque as partículas de alta energia 
superam a energia de ligação dos 

elétrons, arrancando-os de suas órbitas 
para criar íons. Esses íons causam 
morte celular de três maneiras.

Primeiro, a radiação ionizante 
danifica diretamente o DNA celular, 
causando quebras na cadeia e / ou 
danos na base. Esse mecanismo 
mata preferencialmente as células 
cancerígenas, pois elas se dividem 
rapidamente e são menos capazes 
de reparar os danos ao DNA em 
comparação às células normais. 
Segundo, a radiação interage com 
a água intracelular para produzir 
espécies reativas de oxigênio, 
causando a morte celular via dano 
oxidativo direto e ativação da 
imunidade mediada por células. Esse 
mecanismo é menos seletivo e forma 
a base para a toxicidade aguda por 
radiação. Por fim, a radioterapia altera 
a expressão gênica, que pode fornecer 
a base para o desenvolvimento de 
toxicidade tardia.

A toxicidade da radiação ocorre 
quando células saudáveis são 
destruídas ou feridas. A toxicidade 
da radiação é proporcional à dose 
recebida, que varia entre os tipos 
de tecido. Essa variabilidade é 
contabilizada no cálculo da dose 
absorvida que é expressa em unidades 
denominadas Gray (Gy)1. Os 
radioterapeutas usam 2 mecanismos 
importantes para mitigar a toxicidade, 
o fracionamento e o direcionamento 
da radiação.

O fracionamento do tratamento 
com radiação significa que a dose total 
de radioterapia é administrada em 
várias doses menores. Por exemplo, a 
radioterapia para câncer de próstata é 

tipicamente de 80 Gy, mas é fornecida 
em 40 sessões (frações) de 1,8 a 2,0 
Gy. O fracionamento maximiza a 
morte das células cancerígenas e 
minimiza a morte celular normal, 
pois as células não cancerígenas são 
mais capazes de reparar os danos ao 
DNA e se recuperar entre as frações.

O objetivo do direcionamento 
aprimorado é a distribuição da dose 
desejada ao tumor, minimizando 
a dose recebida pelos tecidos 
adjacentes. Os detalhes dessas 
técnicas estão além do escopo desta 
discussão, mas são a justificativa 
para modalidades de radiação, como 
radioterapia corporal estereotática, 
radioterapia com intensidade 
modulada e terapia com prótons.

A Era da Sobrevivência

Aproximadamente 15% de toda a 
radioterapia é usada no tratamento de 
neoplasias pélvicas. A radiação é um 
meio eficaz de controle do câncer, 
alcançando uma sobrevivência 
robusta a longo prazo. Isso causa 
um problema feliz. Estima-se que 
4,5 milhões de sobreviventes de 
câncer que receberam radioterapia 
pélvica correm risco de toxicidade no 
tratamento. A toxicidade da radiação 
geniturinária é classificada como 
aguda ou tardia e com severidade 
de 0 a 5 pelo Grupo de Radioterapia 
Oncológica, com complicações de 
grau 3 ou superior, que geralmente 
requerem intervenção cirúrgica2.

A toxicidade aguda é geralmente 
proporcional à dose absorvida, segue 
um curso previsível e desaparece em 
2 a 6 semanas após o tratamento. 
Como urologistas, freqüentemente 
encontramos a toxicidade tardia da 
radioterapia após o tratamento do 
câncer de próstata (veja a figura). 

Para pacientes com câncer de 
próstata, a incidência de toxicidade 
GU tardia grau 2 ou superior é de 
15% a 20% e grau 3 ou superior é de 
3% a 6%. Isso se traduz em 900.000 
sobreviventes com toxicidade 
de grau 2 ou superior e 270.000 
sobreviventes com toxicidade de grau 
3 ou superior apenas no tratamento 
do câncer de próstata3. A carga dessa 
toxicidade é alta, pois pacientes com 
eventos adversos urinários de grau 3 
ou superior geralmente requerem 
intervenção cirúrgica.

Quais são as soluções?

Como urologistas, muitas vezes nos 
deparamos com o desafio de tratar 
pacientes sem câncer, mas com 
toxicidade tardia pela radioterapia. 
Nesse cenário, a lesão tecidual já 
ocorreu e gerenciamos as sequelas 
da lesão usando as mesmas técnicas 
de casos não irradiados, embora com 
sucesso geralmente menor.

Faltam tratamentos para reverter 
ou atenuar os efeitos da lesão 
por radiação. O exemplo mais 
comumente usado e apenas aprovado 
pela Food and Drug Administration 
dos EUA é a oxigenoterapia 
hiperbárica para cistite por radiação. 
A oxigenoterapia hiperbárica 
aumenta a pressão parcial do oxigênio 
no tecido que promove angiogênese, 
mobilização de células progenitoras 
e melhora na cicatrização de lesões. 
A oxigenoterapia hiperbárica é 
eficaz no tratamento da cistite por 
radiação. No entanto, o equipamento 
especializado e a frequência 
necessária de tratamentos podem 
criar barreiras significativas à entrega.

Conceitualmente, a melhor 
maneira de reduzir a toxicidade 
por radiação é identificar 
prospectivamente pacientes com alto 
risco de toxicidade grave e direcioná-
los para tratamentos alternativos. 
A extrema heterogeneidade da 
toxicidade por radiação sugere uma 
base genética para a suscetibilidade 
à lesão, apoiada por estudos em 
animais4. A elucidação adicional das 
alterações genéticas responsáveis pelo 
aumento da toxicidade pode permitir 
a identificação prospectiva desses 
pacientes e evitar a radioterapia 
ou, pelo menos, melhorar o 
aconselhamento. sobre os riscos do 
tratamento.

No lugar dessas ferramentas, nos 
concentramos na redução da dose 
efetiva administrada aos tecidos não 
tumorais e / ou na administração de 
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Figura. Exemplos de toxicidade grave após radioterapia pélvica. A, Estreitamento do colo da bexiga com formação de cálculos e radionecrose após radioterapia 
adjuvante para câncer de próstata. B, aparência cistoscópica de cistite por radiação. C, nefrostogramas pré-operatórios (esquerdo) e pós-operatório (direito) de estenose 
ureteral associada à radiação, reparados com retalho de Boari e reimplante ureteral. D, cistograma de tomografia computadorizada demonstrando fístula retouretral após 
radioterapia primária para câncer de próstata.

[ref]3. Mak RH, Hunt D, Efstathiou JA et al: Acute and late urinary toxicity following radiation 
in men with an intact prostate gland or after a radical prostatectomy: a secondary analysis of 
RTOG 94-08 and 96-01. Urol Oncol 2016; 34: 430. 
 
[ref]4. Zwaans BMM, Wegner KA, Bartolone SN et al: Radiation cystitis modeling: a 
comparative study of bladder fibrosis radio-sensitivity in C57BL/6, C3H, and BALB/c mice. 
Physiol Rep 2020; 8: e14377. 
 
 
[fig] Figure. Examples of severe toxicity following pelvic radiotherapy. A, bladder neck 
contracture with stone formation and radionecrosis following adjuvant radiotherapy for prostate 
cancer. B, cystoscopic appearance of radiation cystitis. C, preoperative (left) and postoperative 
(right) antegrade nephrostograms of radiation associated ureteral stricture repaired with Boari 
flap and ureteral reimplantation. D, computerized tomography cystogram demonstrating 
rectourethral fistula following primary radiotherapy for prostate cancer. 
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agentes quimio-sensibilizantes para 
melhorar a morte celular seletiva das 
células cancerígenas. Exemplos desta 
abordagem incluem a instilação 
intravesical de glicosaminoglicanos 
antes da radioterapia para evitar cistite 
por radiação e o uso de espaçadores 
de hidrogel colocados entre o reto e 
a próstata para reduzir a toxicidade 

gastrointestinal durante a radioterapia 
da próstata. Embora eficazes, essas 
técnicas podem ser dispendiosas e 
logisticamente onerosas.

Em resumo, enquanto a incidência 
absoluta de toxicidade GU severa após 
a radioterapia pélvica é baixa, o uso 
generalizado dessa modalidade criou 
uma grande e crescente coorte de 
sobreviventes de câncer atingidos por 
essa toxicidade. Como urologistas, 
cabe a nós considerar o impacto 
potencial dessa morbidade ao usar a 
radioterapia pélvica no tratamento 

de nossos pacientes com câncer e 
estar bem preparado para lidar com 
essas situações quando elas surgirem. 
Como cientistas, é fundamental 
entender os mecanismos subjacentes 
à toxicidade da radiação e reunir 
esforços para tratar e prevenir 
complicações urológicas nessa 
crescente coorte de sobreviventes de 
câncer.u

1. Brenner DJ and Hall EJ: Computed tomogra-
phy–an increasing source of radiation expo-
sure. N Engl J Med 2007; 357: 2277.

2. Cox JD, Stetz J and Pajak TF: Toxicity cri-

teria of the Radiation Therapy Oncology 
Group (RTOG) and the European Organi-
zation for Research and Treatment of Can-
cer (EORTC). Int J Radiat Oncol Biol Phys 
1995; 31: 1341.

3. Mak RH, Hunt D, Efstathiou JA et al: Acute 
and late urinary toxicity following radiation 
in men with an intact prostate gland or after 
a radical prostatectomy: a secondary analysis 
of RTOG 94-08 and 96-01. Urol Oncol 2016; 
34: 430.

4. Zwaans BMM, Wegner KA, Bartolone SN et 
al: Radiation cystitis modeling: a comparative 
study of bladder fibrosis radio-sensitivity in 
C57BL/6, C3H, and BALB/c mice. Physiol 
Rep 2020; 8: e14377.
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Decisão Compartilhada (DC) é 
uma metodologia recomendada 
pela maioria dos guidelines 
de especialidades médicas, 
especialmente para condições nas 
quais há múltiplas alternativas 
terapêuticas, como no câncer de 
próstata localizado.1 Entretanto, 
transformar esta recomendação 
em realidade permanece difícil, e 
nenhum guideline descreve como 
implementar este sistema nas 
diferentes populações.

Ferramentas que auxiliam na 
conduta clínica podem ser impressas 
ou eletrônicas, e têm por objetivo 
facilitar a tomada de DC. Porém, 
quando uma determinada ferramenta 
é útil em um dado ambiente de 
trabalho, é por vezes difícil escalonar 
seu uso em cenários clínicos diferentes. 
Além disso, para que a ferramenta de 
DC seja clinicamente útil, é vital que 
a mesma seja atualizada com dados 
contemporâneos que reflitam as 
melhores práticas naquele momento. 

O Instituto de Pesquisa de 
Resultados Focados no Paciente, 
(PCORI - Patient-Centered 

Outcomes Research Institute) 
patrocinou um projeto sobre como 
otimizar as ferramentas de decisão em 
homens com câncer de próstata em 
diferentes ambientes, incluindo dois 
centros médicos acadêmicos (UCLA 
Health e Vanderbilt University 
Medical Center) e um hospital 
público (Olive View UCLA Medical 
Center). 

O software de tomada de decisão 
WiserCare tem demonstrado 
incrementos na qualidade da decisão, 
o que é um aspecto fundamental da 
metodologia de DC, e tem melhorado 
a percepção que os pacientes têm dos 
médicos.2 O WiserCare fornece aos 
pacientes uma análise da decisão 
terapêutica baseada nas evidências 
clínicas de maneira personalizada, 
com base nos fatores clínicos 
individuais dos próprios pacientes. 
Contudo, as informações utilizadas 
nos algoritmos do WiserCare 
precisam ser atualizadas na medida 
em que as evidências mudam com 
relação a tópicos como, por exemplo, 
taxas de sobrevida em protocolos de 
vigilância ativa ou níveis de qualidade 
de vida após cirurgias robóticas.

Um projeto anteriormente 
patrocinado pelo PCORI, o Estudo 

Comparativo de Análise de Eficácia da 
Cirurgia e da Radioterapia no Câncer 
de Próstata Localizado (CEASAR - 
Comparative Effectiveness Analysis 
of Surgery and Radiation for 
Localized Prostate Cancer), utilizou 
dados populacionais que incluíam 
desfechos clínicos.3 Utilizar estes 
dados para a tomada de decisão de 
médicos e pacientes pode ser uma 
tarefa desafiadora. Todavia, o novo 
projeto da PCORI incorporou os 
dados do CEASAR aos modelos do 
WiserCare, de modo que eles possam 
ser utilizados na rotina clínica. Os 
dados do CEASAR foram utilizados 
para predizer as funções sexual, 
urinária e intestinal associadas aos 
diferentes tratamentos, estratificadas 
por idade do paciente, nível basal 
destas funções e presença de 
comorbidades, entre outros fatores.

A representação de minorias é mais 
robusta no CEASAR do que em outras 
bases de dados, o que é importante, 
uma vez que os resultados funcionais 
são frequentemente piores entre 
homens de ascendência Africana 
do que entre os Caucasianos.4 A 
utilização destes dados no software 
WiserCare possibilita, portanto, 

um melhor aconselhamento destes 
homens.  

As taxas gerais de satisfação com os 
prestadores de serviço (Net Promoter 
Scores) foram de 93% para a relação 
médico-paciente e de 91% para o 
hospital, taxas bastante elevadas (fig. 
1).  Os escores de satisfação com os 
prestadores de serviço se baseiam 
na probabilidade de que o paciente 
venha a recomendar seu médico 
ou hospital para algum amigo ou 
familiar, e se associam ao crescimento 
potencial do serviço. Como 
referência, podemos observar o Net 
Promoter Score dos computadores da 
linha Mac da Apple, que apresentam 
uma das maiores taxas da indústria, 
76%. Os escores de conflito de 
decisão (fig. 2) foram marcadamente 
baixos em todos os locais, indicando 
que os homens deixavam a consulta 
mais confiantes em suas escolhas 
(escores significativamente melhores 
do que os escores de base em uma das 
localidades). Os escores de satisfação 
com o tratamento foram elevados em 
todas as localidades (fig. 3). 

Figura 1. Taxas gerais de satisfação com os serviços (Net Promoter Scores).
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O PCORI objetiva a utilização 
dos métodos de implementação 
da pesquisa científica para que os 
programas de DC obtenham sucesso 
em diferentes ambientes (p.ex., 
grandes centros médicos acadêmicos 
ou hospitais menores). As condições 
de implementação foram adequadas 
às necessidades específicas de 
cada população e, logo, foram 
significativamente diferentes nos três 
sítios.  As lideranças do Los Angeles 
County Department of Health 
Services (LAC-DHS) valorizam mais 
a igualdade, assegurando que todos 
os pacientes do LAC-DHS tenham 
acesso ao mesmo tipo de tratamento 
independentemente da localidade 
que eles entraram no sistema.  
Portanto, apesar do WiserCare 
somente estar disponível em um dos 

hospitais (Olive View), a ferramenta 
foi oferecida a pacientes de todo o 
sistema, o que beneficiou cerca de 
700.000 pacientes a cada ano.

Uma vez que os cuidados de 
atenção primária e de especialidades 
foram integrados pelo eConsult, os 
encaminhamentos e agendamentos 
de interconsultas eram facilitados, 
e era oferecido transporte aos 
pacientes de localidades mais 
distantes. Uma versão em língua 
espanhola da ferramenta de decisão 
facilitou sua utilização em grande 
escala. Na UCLA ocorreu um 
problema comum a muitos centros 
de referência terciários: os pacientes 
frequentemente chegavam para uma 
segunda opinião sem seus relatórios 
de patologia ou mesmo lâminas de 
suas biópsias. Então, começou-se a 
solicitar estes dados e a colocá-los no 
sistema a partir do encaminhamento 
da consulta. Na Vanderbilt, durante 
o período da intervenção, houve um 
aumento no número de pacientes que 

Figura 2. Conflitos de decisão, por instituição.

Figura 3. Satisfação com o tratamento, por instituição.

eram atendidos tanto pelo urologista 
como pelo radioterapeuta no mesmo 
dia da consulta. 

Nosso esforço multicêntrico 
representa a próxima fase 
da metodologia de decisão 
compartilhada, que é a 
implementação ampla de modelos 
que avaliam diferentemente pacientes 
e populações diversas, respeitando as 
necessidades e preferências de cada 
indivíduo. Caso seja possível expandir 
esta metodologia por todo o país, isto 
representará um passo importante 
para que possamos permitir a cada 
homem com diagnóstico de câncer 
de próstata uma tomada de decisão 
informada sobre sua doença e sua 
vida. Muitos homens se angustiam ao 
terem de tomar a “decisão acertada”, 
uma vez que cada uma delas 
apresenta riscos e consequências.  

No entanto, como disse a 
conceituada psicóloga Ellen Langer, 
PhD, embora estes homens não 

possam controlar os desfechos de seu 
tratamento, eles podem controlar 
o processo de decisão utilizado. 
Sua filosofia, resumidamente, 
recomenda: “Não escolha a melhor 
decisão, escolha melhor sua 
decisão”.5 u

1. Sanda MG, Cadeddu JA, Kirkby E et al: 
Clinically localized prostate cancer: AUA/
ASTRO/SUO guideline. Part I: risk stratifica-
tion, shared decision making, and care op-
tions. J Urol 2018; 199: 683.

2. Peña A, Qian Z, Lambrechts S et al: Evalua-
tion of implementation outcomes after ini-
tiation of a shared decision-making program 
for men with prostate cancer. Urology 2019; 
132: 94.

3. Avulova S, Zhao Z, Lee D et al: The effect of 
nerve sparing status on sexual and urinary 
function: 3-year results from the CEASAR 
study. J Urol 2018; 199: 1202.

4. Gandaglia G, Bray F, Cooperberg MR et al: 
Prostate cancer registries: current status and 
future directions. Eur Urol 2016; 69: 998.

5. Langer E: The illusion of calculated decisions. 
In: Beliefs, Reasoning, and Decision Making. 
Essex, United Kingdom: Psychology Press 
2013: pp 43-64. 
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Figura. Fluxograma para tratamento de cálculos renais menores ou iguais a 2cm.

[ref]2. Davis NF, Quinlan MR, Poyet C et al: Miniaturised percutaneous nephrolithotomy versus 
flexible ureteropyeloscopy: a systematic review and meta-analysis comparing clinical efficacy and 
safety profile. World J Urol 2018; 36: 1127. 

  

[ref]3. Matlaga BR, Chew B, Eisner B et al: Ureteroscopic laser lithotripsy: a review of dusting vs 
fragmentation with extraction. J Endourol 2018; 32: 1. 

  

[ref]4. Feng D, Hu X, Tang Y et al: The efficacy and safety of miniaturized percutaneous 
nephrolithotomy versus standard percutaneous nephrolithotomy: a systematic review and meta-
analysis of randomized controlled trials. Investig Clin Urol 2020; 61: 115. 

  

  

 

[fig] Figura. Fluxograma para tratamento de cálculos renais menores ou iguais a 2cm. 
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O Guideline de litíase da AUA / 
Sociedade de Endourologia utiliza 
principalmente critérios de tamanho 
e localização dos cálculos para 
orientar a escolha de procedimentos 
para cálculos renais, recomendando 
nefrolitotomia percutânea (NLP) 
para massas de cálculos maiores que 2 
cm e litotripsia por ondas de choque 
(LECO) ou técnicas endoscópica 
(ureteroscopia [URL] ou NLP) 
para cálculos de 2 cm ou menos, 
dependendo da localização.1

Portanto, o cirurgião que trata 
um paciente com cálculo renal de 
2 cm deve considerar vários fatores 
ao selecionar o procedimento 
apropriado. Discutimos as  vantagens 
de URL vs Mini-percutânea (mini-
perc) para a cálculo renal de 2 cm. 
Mini-percutânea é uma modificação 
da NLP padrão que usa uma bainha 
de acesso de menor calibre (menor 
que 24Fr, por definição).

Ureteroscopia

A URL está entre os procedimentos 
mais comumente realizados no 
treinamento urológico. É um 
procedimento ambulatorial bem 
tolerado, com baixa morbidade, 
necessidade negligenciável de 
transfusão de sangue e recuperação 
rápida. O procedimento pode ser 
realizado com segurança em pacientes 
que necessitam de anticoagulação 
ou terapia antiplaquetária, ou em 
pacientes com anomalias físicas ou 
anatômicas que limitam o acesso 
percutâneo. Embora as séries 
publicadas comparando URL com 
NLP sugiram uma maior necessidade 
de re-tratamento e taxas mais baixas 
de cálculos (SFR), esses estudos foram 
realizados sem os mais recentes lasers 
de alta potência (100 a 120W) que 
melhoram a eficiência do Dusting.2

Foi demonstrado que as técnicas de 
pulverização dos cálculos diminuem 
os tempos de operação e reduzem os 
custos de descartáveis   a curto prazo, 
com baixas complicações e taxas de 
novos procedimentos no seguimento 

New York, New York San Diego, California

a curto prazo.3 Até o momento, essas 
novas técnicas a laser não foram bem 
estudadas contra padrões ou mini-
perc, uma área pronta para estudos 
futuros. Altas taxas de sucesso com 
morbidade relativamente baixa via 
URL para cálculos de tamanho 
intermediário também levaram 
muitos centros a aumentar seu limite 
de tamanho de tratamento para 
massas de cálculo maiores que 2 cm, 
por escolha do paciente ou naquelas 
não adequadas para NLP.

Os ureteroscópios reutilizáveis   
ou de uso único também estão 
amplamente disponíveis nos 
Estados Unidos, e vários avanços 
tecnológicos permitiram diminuir 
simultaneamente o diâmetro do 
escopo, melhorar a qualidade da 
imagem e preservar a flexibilidade 
para permitir que o cirurgião acesse 
todas as áreas do sistema coletor.

Múltiplas séries internacionais 
também demonstraram diminuição 
do tempo de permanência (TDP) 
para URL em comparação com 
mini-perc (2,5 x 4 dias, p <0,01). No 
entanto, isso é menos problemático 
nos EUA, uma vez que a maioria das 
URL é realizada como procedimento 
ambulatorial.2 o TDP mais curto 
em comparação a NLP é um 
grande benefício da URL, embora 
exista um número crescente de 
publicações sugerindo que a NLP 
ambulatorial, incluindo a mini-perc, 
pode ser realizado com segurança 
em pacientes cuidadosamente 
selecionados.

Finalmente, a exposição à radiação 
com o URL é substancialmente 
menor do que com o NLP, mesmo 
quando o acesso percutâneo 
guiado por ultrassom é usado. Ao 
considerar também o impacto da 
radiação ionizante de imagens e 
procedimentos, limitar a exposição 
à radiação é uma meta valiosa para o 
paciente e o cirurgião.

Considerando a familiaridade 
do procedimento, pronto acesso a 
ureteroscópios de alta qualidade, 
altas taxas de sucesso, baixas taxas 
de complicações principais e menor 
exposição à radiação, a URL deve ser 
recomendada como tratamento de 
primeira linha em cálculos de até 2 
cm de tamanho.

Mini-perc

Evidências robustas sustentam que 

a NLP padrão (>24Fr) leva a taxas 
mais altas de sucesso para cálculos 
com 2 cm ou mais, além de cálculos 
nos cálices inferiores maiores que 
1 cm (mais de 90% SFR em vários 
estudos) em comparação com a 
URL, embora a NLP seja associada a 
maior morbidade, dor e sangramento. 
Devido a essas limitações, a mini-
perc foi introduzido para obter SFR 
semelhante sem a morbidade da 
NLP padrão.

Comparado a NLP padrão, a mini-
perc oferece a vantagem de menor 
perda de sangue (bem como taxas de 
transfusão) devido a uma bainha de 
acesso renal de menor calibre, em 
troca de tempos de operação mais 
longos. A SFR para a mini-perc de 
acesso único pode ser equivalente 
a NLP padrão, especialmente para 
cálculos menores que 2 cm.4

Existem muitas definições de 
mini-perc, incluindo tecnologias 
de acesso ultra-mini (11 a 13Fr) e 
micro (5Fr) com variabilidade nos 
padrões de prática e uso. Isso cria 
heterogeneidade na análise da mini-
perc e dificuldade na interpretação 
e, assim, na generalização dos dados. 
Não obstante, a mini-perc fornece 
um SFR maior em comparação 
com a URL em 89,3% e 80,1%, 
respectivamente (OR 2,01, IC 
95% 1,53-2,64, p <0,01) .2 Além 
disso, possui taxas de complicações 
semelhante a URL. Como a URL, 
a mini-perc usa o Holmium laser 
para fragmentação de cálculos, 
embora os litotridores pneumático ou 
ultrassônico possam ser utilizados.  u

1.  Assimos D, Krambeck A, Miller NL et al: Sur-
gical management of stones: American Uro-
logical Association/Endourological Society 
guideline. J Urol 2016; 196: 1153.

2.  Davis NF, Quinlan MR, Poyet C et al: Min-
iaturised percutaneous nephrolithotomy ver-
sus flexible ureteropyeloscopy: a systematic 
review and meta-analysis comparing clinical 
efficacy and safety profile. World J Urol 2018; 
36: 1127.

3. Matlaga BR, Chew B, Eisner B et al: Uretero-
scopic laser lithotripsy: a review of dusting vs 
fragmentation with extraction. J Endourol 
2018; 32: 1.

4.  Feng D, Hu X, Tang Y et al: The efficacy and 
safety of miniaturized percutaneous neph-
rolithotomy versus standard percutaneous 
nephrolithotomy: a systematic review and 
meta-analysis of randomized controlled trials. 
Investig Clin Urol 2020; 61: 115.
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A doença de 
Peyronie (DP) é um distúrbio do 
processo de cura do trauma da 
túnica albugínea caracterizado pela 
formação de placa rica em colágeno.  
Pode causar curvatura peniana quando 
este está ereto e pode estar associada à 
dor, sintomas psicológicos e físicos, 
dificuldades com a relação sexual 
e dificuldades de relacionamento. 
As opções de tratamento ainda não 
foram avaliadas em grandes estudos 
clínicos, controlados com placebo, 
randomizados incluindo Pentoxilina 
oral, dispositivos de tração, injeções 
intralesionais de bloqueadores de 
interferon α-2b e canais de cálcio, e 
cirurgia reconstrutiva. 

Colagenase clostridium 
histolyticum (CCH), que tem como 
alvo seletivamente o colágeno tipo 
I e III que são abundante em placas 
de DP, é o único medicamento 
injetável aprovado pela Food and 
Drug Administration dos EUA para 
o tratamento de homens adultos com 
placa palpável e curvatura dorsal e/
ou peniana lateral de 30 graus ou 
mais no início da terapia. 1  Dois 
estudos clínicos de de 12 meses e 
com grande número de pacientes 

controlados por placebo 2 , duplo-
cegos,  de 2 e 9 meses, com rótulo 
aberto3,4  estabeleceram segurança 
clínica e eficácia do tratamento com 
CCH para o tratamento de DP. Os 
pacientes não receberam tratamento 
adicional com o CCH e tiveram o 
seguimento clínico anual por 5 anos.

No entanto, como a eficácia a 
longo prazo e os dados de segurança 
ainda não foram avaliados, o 
aconselhamento sobre as expectativas 
para os resultados a longo prazo ainda 
é desconhecido.

O primeiro estudo prospectivo 
de longo prazo foi realizado com 
pacientes com DP previamente 
tratados em com CCH. 5  Realizado até 
5 anos após a injeção inicial, o estudo 
avaliou  dados de desfechos de longo 
prazo sobre deformidade da curvatura 
peniana, sintomas clínicos, relatos do 
paciente, segurança de longo prazo 
e perfil imunológico da CCH. Estes 
pacientes participaram anteriormente 
de estudos clínicos de 12 meses, 
duplo-cegos, controlados por placebo 
ou em pelo menos 1 estudo de 2 ou 
9 meses, com rótulo aberto. Eles não 
receberam tratamento adicional de 
CCH e foram acompanhados uma 
vez por ano por até 5 anos.

A cada visita foram obtidos dados 
relativos ao exame peniano flácido 
para registrar o número de placas, 
a localização e a consistência, o 
comprimento do pênis flácido 
esticado, o grau e direção de curvatura 

do pênis ereto após a administração 
de agentes vasoativos intracavernosos 
e respostas a questionários 
relacionados a resultados clínicos, 
como o Questionário de Doença de 
Peyronie (PDQ). Neste questionário 
os sintomas examinados incluem 
incômodo, sintomas psicológicos e 
físicos e dor peniana. Os domínios 
do Índice Internacional de Função 
Erétil examinam a função erétil 
e orgásmica, o desejo sexual, a 
satisfação com a relação sexual e a 
satisfação geral.. Além disso, foram 
registrados eventos adversos desde a 
visita anterior e coletas de amostras de 
sangue para medição de anticorpos 
totais e neutralizantes contra a 
colagenase clostridial tipos I (AUX-I) 
e II (AUX-II).

Dos 280 pacientes matriculados, 
204 (73%) completou o estudo 
até o ano 5. Da linha de base até a 
última visita nos estudos anteriores, 
os pacientes (247) já haviam 
experimentado uma redução média 
da curvatura peniana de 51,8 ± 15,0 
graus para 31,0 ± 16,1 graus (melhora 
de 20,9 ± 16,2 graus ou 39,5%, fig. 1). 
No ano 5 (180) apesar de não haver 
tratamento adicional nesse período 
houve uma melhora adicional de 
9,1% na curvatura peniana média em 
relação à última visita nos estudos 
anteriores (4,3 ± 13,4 graus, 95% CI 
2,3-6,2 –6,2, p <0,02). Além disso, 
a melhora no comprimento peniano 
foi mantida ao longo do seguimento 
clínico (no 50 ano a variação média 
do baseline foi de 0,6 ± 2,4 cm, 
p=0,004). 

Em estudos anteriores, 183 
pacientes experimentaram melhora 

média do PDQ escore, do baseline 
até a última visita a melhora foi de 6,5 
± 3,5 para 3,4 ± 3,3. No ano 5 houve 
melhora adicional para um escore de 
2,4 ± 2,9 (p=0,0003, fig. 2). O escore 
médio dos sintomas psicológicos 
e físicos do PDQ e os resultados 
dos escores quanto a dor também 
indicaram melhora contínua durante 
o período de seguimento clínico de 5 
anos.

Eventos adversos foram relatados 
em 17,5% (49/280) dos pacientes, mas 
nenhum relacionado ao tratamento  . 
Não foram identificados problemas 
de segurança a longo prazo até 5 anos 
após o tratamento da CCH. Operfil 
deimunogenicidade de longo prazo 
mostrou uma tendência decrescente 
no número de pacientes soropositivos 
anti-AUX-I e anti-AUX-II nosouvidos 
4 e 5 após o tratamento de CCH.

O primeiro estudo clínico de 
longo prazo de pacientes com DP 
foram realizados em pacientes que 
participaram dos estudos clínicos 
previamente tratados com CCH. 5

O estudo de até 5 anos após a 
injeção inicial avaliou os resultados de 
longo termo relacionados à curvatura 
peniana, sintomas clínicos, relatórios 
sobre a eficácia, a segurança e o perfil 
imunogênico do CCH.

Os pacientes que participaram 
previamente de pelos menos de 
um dos estudos: de 12 meses, ou 
duplo-cego, ou estudos clínicos com 
placebo como controle ou de pelo 
menos um estudo de 2,  ou 9 meses, 
ou estudo com rótulo aberto.

Figura 1. Melhora média na curvatura peniana.. 5

Figura 2. Melhoria média nas pontuações de domínio do PDQ. 5  Asterisco indica avaliado apenas em 
pacientes com escore de dor de linha de base 4 ou mais.
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Estes pacientes não receberam 
tratamento adicional com CCH, mas 
tiveram seguimento clínico anual por 
5 anos.

Este estudo de longo prazo (5 
anos) avaliou a eficácia, segurança 
e tolerabilidade do tratamento com 
CCH em homens adultos tratados 
para DP.

Um resultado chave do estudo 
de longo termo foi o aumento 
estatisticamente significativo da linha 
de base no alongamento peniano 
observado após o tratamento com 

CCH eu nos estudos anteriores 
foi mantido durante os 5 anos de 
seguimento. O encurtamento 
peniano ao longo do tempo pode 
ser um problema após o tratamento 
cirúrgico para DP,6  mas estes 
dados sugerem que o tratamento 
CCH proporciona uma melhora 
durável e estável no pós-tratamento 
do comprimento peniano que não 
diminui durante pelo menos 5 anos 
de seguimento.

Durante esses mesmos 5 anos de 
acompanhamento sem tratamentos 
adicionais (cirúrgico ou médico) para 
DP, também relataram melhorias 
contínuas na curvatura peniana e 
no sintomas de DP medidos  pelo 
PDQ,  incluindo incômodo devido 

à DP, dor e sintomas psicológicos e 
físicos. Além disso, no ano 5, foram 
mantidas melhorias médias relatadas 
durante estudos clínicos anteriores, 
conforme avaliado pelo questionário 
do Índice Internacional de Função 
Erétil e nos escores de consistência 
da placa peniana para placas 
previamente tratadas. No ano 5 não 
foram identificados fatores adicionais 
de segurança do tratamento.  u
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clostridium histolyticum) for injection, for in-
tralesional use prescribing information. Mal-
vern, Pennsylvania: Endo Pharmaceuticals 
Inc 2019.
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collagenase clostridium histolyticum for the 
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3. Goldstein I, Knoll LD, Lipshultz LI et al: 
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partners. Sex Med 2017; 5: e124.

4. Levine LA, Cuzin B, Mark S et al: Clinical 
safety and effectiveness of collagenase clos-
tridium histolyticum injection in patients 
with Peyronie’s disease: a phase 3 open-label 
study. J Sex Med 2015; 12: 248.
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Com uma mudança de paradigma 
para um manejo mais conservador do 
trauma renal, a maioria dos pacientes 
hemodinamicamente estáveis são 
tratados de forma conservadora 
ou com auxílio de procedimentos 
endovasculares para controle do 
sangramento. Desta forma a maioria 
dos pacientes com trauma renal 
de alto grau são bons candidatos 
ao tratamento não operatório e a 
nefrectomia reservada para pacientes 
extremos que apresentam lesões 
renais de impossível reparo cirúrgico.

Devido à baixa incidência relativa 
do trauma renal nosso conhecimento 
foi baseado em informações obtidas 
do National Trauma Data Bank 
(NTDB) Ou estudos de sempre os 
únicos com amostras limitadas e 
geralmente dados retrospectivos De 
várias décadas, enquanto  o manejo 
do trauma renal evoluía.1

O projeto coletou dados de trauma 
renal de alto grau de 21 centros nível 
um de trauma nos Estados Unidos ( 
figura 1). A fase um focou no manejo 
contemporâneo o trauma renal de 
alto grau e no desenvolvimento 
de um nomograma para predizer 
intervenções por sangramento, 
enquanto a fase 2 concentrou em 
realizar uma validação externa dessa 
ferramenta preditiva (figura 2). 
diversos achados importantes deste 
estudo estão descritos abaixo:

Preditores radiológicos de 
sangramento renal 

Com os avanços e a disponibilidade 
de exames de imagem, a maioria dos 
traumas são inicialmente avaliados 
com tomografia computadorizada. 
a inclusão de achados radiológicos 
pode providenciar informações 
fundamentais para o reconhecimento 
acurado das lesões (parenquimatosa, 
vascular ou sistema coletor ) e ajudar 
na decisão clínica. 

Por exemplo a presença de 
extravasamento de contraste vascular 
é um importante fator indicador de 
sangramento ativo e há possibilidade 
de necessidade para intervenções 
precoces , geralmente por abordagem 
endovascular. Extravasamento de 
contraste vascular é tipicamente visto 
como um momento com acúmulo 
de contraste ao redor do rim nas 
fases iniciais da tomografia com 
contraste venoso. Embora nem todos 
os pacientes com extravasamento 
vascular de contraste necessitem 
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[fig] Figure 1. Participating level 1 trauma centers in MiGUTS. 
 
 
 

Figure 1. Participating level 1 trauma centers in MiGUTS.

 
[fig] Figure 2. MiGUTS phases 1 and 2. 
 
 
 

 
[fig] Figure 3. Typical trauma CT protocol and recommended delay time based on MiGUTS 
data. 
 
 
 

Figure 2. MiGUTS phases 1 and 2.

de intervenções para controle de 
sangramento, este achado serve como 
um pra editor precoce e acurado para 
identificar aqueles que estão sob 
maior risco. 

A maioria dos traumas renais de alto 
grau são associados de alguma forma 
a formação de hematoma ao redor 
do rim. Características do hematoma 
como seu tamanho eh  grau de 
extensão são pra editores que ajudam 
a definir o risco destes pacientes. A 
distância entre aborda renal e a borda 
do hematoma no plano horizontal 
da tomografia computadorizada 
providence a de forma simples e 
facilmente reproduzível uma medida  
da severidade do sangramento. De 
acordo com nosso estudo quando estes 

achados são maiores que 3,5 cm este 
é um fator preditivo da necessidade 
do paciente se submeter a Inter 
visões para controle do sangramento 
(aumento de 6 vezes mais ).

quando combinado com extenção 
para renal do hematoma (para 
sangramentos que se estendem 
verticalmente e inferiormente em 
direção a pélvis ou cruzando a linha 
média)estes achados podem nos 
dar informações valiosas de quais 
pacientes podem se beneficiar de um 
monitoramento ativo ou controle de 
sangramento. Este estudo foi um dos 
primeiros a ter uma coorte Grande 
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o suficiente e comprovou que estes 
fatores estão altamente relacionados 
com o risco de intervenção para 
hemorragia. 2

Tempo para imagem do sistema 
coletor 

Para a classificação acurada das lesões 
renais faz-se necessário à obtenção de 
fases tardias escritoras do contraste 
para avaliação do sistema coletor 
e extravasamento de urina. Essas 
imagens são tipicamente obtidas 
2 e 15 minutos após a injeção de 
contraste (figura 3). a imagem 
obtida 10 minutos após a injeção 
de contraste é considerada padrão 
e também recomendada pelo 
guideline Da associação americana 
de Urologia. O tempo médio entre 
a fase precoce tardia da tomografia 
foi de somente 4 minutos nesta 
coorte de pacientes estudados, o que 
pode potencialmente levar a 12% de 
pacientes com avaliação inconclusiva 
e erros diagnósticos quanto ao 
extravasamento de urina. O tempo 
ótimo entre a fase inicial e a fase tardia 
da tomografia computadorizada para 
o diagnóstico de extravasamento 
urinário foi de 9 minutos, Refletindo 
de forma grosseira 10 minutos da 
injeção entra venosa do contraste. 4

Avaliação simultânea da aderência 
aos guidelines para obtenção da fase 
escritora tardia permitindo tempo 
suficiente desde a injeção de contraste 
até a obtenção da imagem foram 
áreas importantes para melhora nos 
processos até em centros de trauma 
nível um participantes do estudo. 

Desenvolvimento de um nomograma 
para sangramento renal 

Nomograma é a representação 
gráfica de uma ferramenta que 
combina múltiplas  variáveis baseadas 
em métodos estatísticos tradicionais 
(como regressão logística e regressão 
Cox) para predizer um evento. 
Nomogramas tem sido utilizado de 
várias maneiras na medicina,  na 
Urologia são mais conhecidos para 
predizer resultados em tratamentos 
para câncer de próstata .5

Nosso nomograma utiliza-se 
de variáveis clínicas radiológicas 
combinadas para predizer o risco 
da necessidade do paciente ser 
submetido a intervenção para 
controle de sangramento (por 
exemplo: nefrectomia, reparo renal, 
angioembolização Ou controle de 
dano)(figura 4). este nomograma 
tem alta acurácia em predizer a 
necessidade de intervenção para 
controle de sangramento que foi 
validado usando dados externos com 
uma excelente discriminação com 
uma área abaixo da curva de 0,88 (CI 
0,85 -0,92 ). 

embora ferramentas preditivas 
não podem providenciar de forma 
simples e definitiva uma resposta num 
contexto complexo do manejo de um 
trauma, elas podem ser utilizadas 
para Aguiar desse zois e encorajar 
manejos conservadores quando a 
probabilidade da necessidade de 
intervenção é baixa (por exemplo 
na ausência de instabilidade 
hemodinâmica e extravasamento de 
contraste vascular , não é hematoma 
pequeno e confinado).

Também podem sugerir a 
necessidade de um segmento 
mais próximo i pró ativo em 

pacientes de maior risco (choque 
hipovolêmico, grandes hematomas 
e extravasamento de contraste 
vascular). mais importantes embora 
ser submetido há uma intervenção 
em um estudo retrospectivo não seja 
necessariamente sinônimo de que o 
paciente realmente necessitava da 
intervenção , o nomograma pode 
ser utilizado para guiar pacientes 
que não precisam de intervenção ou 
transferir o paciente para centros de 
menor complexidade.

O objetivo primário de 
nosso estudo era utilizar dados 
multicêntricos , prospectivo, com 
o objetivo de desenvolver um alto 
nível de evidência para dar suporte 
aos guidelines, melhorando assim 
o tratamento dos pacientes com 
trauma renal. A natureza colaborativa 
deste estudo tem sido abraçada 
pela comunidade urológica eh 
cirurgia do trauma, mas quais foram 
extremamente importantes para a 
realização do projeto. Além disso 
o estudo teve suporte do comitê de 
estudo multi institucionais do colégio 

americano de cirurgia do trauma.7
A realização e a organização 

deste estudo demonstra o que é 
possível a realização de estudo multi 
institucionais e multidisciplinares 
envolvendo a Urologia cirurgia do 
trauma, estabelecendo uma via para 
futuros estudos que ainda tenham 
relevância clínica i questões a serem 
respondidas. u
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Em 2018, a American Urological 
Association publicou sua primeira 
diretriz sobre testosterona relacionada 
ao diagnóstico e tratamento de 
pacientes com hipogonadismo. Essas 
diretrizes são a mais abrangente 
e informativa publicadas até o 
momento.

No entanto, existem várias áreas 
nestas diretrizes que precisam de mais 
esclarecimentos ou suplementos. 
Essas áreas incluem: a  hiperplasia 
prostática benigna (HPB); tratamento 
da eritrocitose; uso de testosterona 
livre e o ponto de corte ideal da 
testosterona total para diagnosticar 
a deficiência de testosterona (DT) e 
o intervalo alvo da testosterona mais 
apropriado para pacientes após o 
início da terapia com testosterona 
(TT).

As diretriz da AUA sobre 
testosterona não tratam do uso ou 
impacto da testosterona em homens 
com HPB. Muitos urologistas ainda 
estão preocupados com o fato da TT 
piorar os sintomas do trato urinário 
inferior (do inglês, LUTS). Essa 
preocupação também é alimentada 
pelo fato de que as atuais bulas dos 
produtos de testosterona afirmam 
que “pacientes com HPB tratados 
com andrógenos correm um risco 
aumentado de agravar os sinais e 
sintomas da HPB”.

No entanto, atualmente não há 

dados convincentes para apoiar esta 
afirmação. De fato, DeLay e Kohler 
descobriram que a TT a longo prazo 
não teve efeito no LUTS ou, na 
verdade, melhorou o LUTS ao longo 
do tempo.1 Outros estudos também 
observaram melhoras no volume 
urinado e diminuição do resíduos 
pós miccional em homens em TT.1 
Portanto, os pacientes devem ser 
aconselhados adequadamente em 
relação a TT para portadores de HPB 
e LUTS.

As diretrizes da AUA sobre 
testosterona tratam do manejo do 
hipogonadismo e eritrocitose. As 
diretrizes recomendam a intervenção 
quando o hematócrito aumenta 
acima de 54%, o que é consistente 
com várias outras recomendações 
de diretrizes sobre testosterona. No 
entanto, é importante perceber que 
não existem dados convincentes para 
apoiar a conclusão de que o ponto 
de corte de 54% do hematócrito 
está associado a um risco médico 
aumentado quando a eritrocitose é 
causada por TT.

Além disso, a flebotomia 
terapêutica não é mencionada como 
terapia de primeira linha. Muitos 
pacientes preferem a flebotomia 
terapêutica ao invés de diminuir a 
dose de testosterona. A flebotomia 
terapêutica é eficaz e retorna 
rapidamente o hematócrito para 
dentro da faixa normal. Finalmente, 
deve-se enfatizar que uma opção 
para homens que usam testosterona 
injetável nos quais a eritrocitose 
se desenvolve é mudar para uma 
formulação diferente de testosterona, 
como um gel de testosterona, que 
tem uma menor taxa de eritrocitose.

As diretrizes da AUA sobre 

testosterona fornecem uma excelente 
estrutura para o diagnóstico de DT, 
mas há um debate sobre o limiar 
de testosterona no qual os sintomas 
desaparecem. As diretrizes indicam 
300 ng/dl como um ponto de corte 
razoável para diagnosticar DT. No 
entanto, muitas outras Sociedades 
preconizam uma faixa limite entre 
264 ng / dL e 350 ng / dL.2 Numerosos 
especialistas reconhecem que um 
limite de 300 ng/dL pode ser muito 
rigoroso e que muitos homens que 
realmente se beneficiariam de TT 
não seriam identificados com base 
neste ponto de corte.

As diretrizes não recomendam 
o uso das medidas de testosterona 
livre como método primário de 
diagnóstico da deficiência de 
testosterona. A testosterona livre, e não 
a testosterona total, é o componente 
mais ativo biologicamente e 
demonstrou melhor correlação com 
os sintomas.3 Também existe uma 
grande variabilidade interindividual 
dos níveis da globulina de ligação a 
hormônios sexuais (SHBG) entre os 
homens, e alguns com níveis normais 
de testosterona terão baixos níveis de 
testosterona livre.

As diretrizes sobre testosterona da 
AUA não oferecem recomendações 
claras sobre quando ou como usar 
os níveis de testosterona livre. Várias 
outras diretrizes preconizaram o uso 
diagnóstico da testosterona livre para 
hipogonadismo sintomático quando 
a testosterona total está entre 230 e 
317 ng/dl ou entre 300 e 350 ng/dl.4 

Muitos especialistas ofereceriam TT 
à homens sintomáticos com baixa 
testosterona livre (calculada menor 
de 100 pg/ml ou direta menor que 
1,5 ng/dl), mesmo que a testosterona 
total seja normal.5

As diretrizes sobre testosterona 
da AUA recomendam uma meta de 
tratamento de testosterona entre 450 
e 600 ng/dl. No entanto, o objetivo 
da TT também deve ser focado na 
melhora sintomática e não apenas 

nos valores séricos de testosterona. 
Embora alguns homens possam 
experimentar melhora sintomática 
com níveis de testosterona de 400ng/
dl, outros podem não experimentar 
melhora sintomática até atingirem 
níveis mais altos de testosterona, 
como 600 a 900 ng/dl. Essa 
diferença pode ser explicada pela 
ampla variabilidade interindividual 
de repetições de CAG no gene do 
receptor de andrógeno e também nos 
níveis de SHBG. Portanto, a dosagem 
da TT deve ser individualizada e 
ajustada até que os sintomas sejam 
aliviados, mantendo as concentrações 
séricas de testosterona dentro da faixa 
normal.

Em resumo, as diretrizes sobre 
testosterona da AUA são as mais 
abrangentes e informativas entre 
outras diretrizes sobre testosterona 
publicadas até o momento. As 
considerações ao interpretar as 
diretrizes incluem: o efeito da 
testosterona na HPB; eritrocitose; 
diagnóstico de DT usando 
testosterona livre; testosterona total de 
300 ng/dl como ponto de corte para 
DT e a faixa de testosterona ideal para 
considerar sucesso do tratamento. u
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Impacto do COVID-19 na Urologia
John D. Denstedt, MD, 
FRCSC, FACS, FCAHS
London, Ontario, Canada

A pandemia 
C O V I D - 1 9 
está mudando 

rapidamente a forma como os 
urologistas vivem e praticam. Desde 
a interrupção de cirurgias eletivas 
e pesquisas clínicas incluindo 
cancelamento de reuniões urológicas 
em todo o mundo, os urologistas estão 
aprendendo a se adaptar a um novo 
normal à medida que navegamos 
nesses tempos sem precedentes.

Em março, a AUA tomou a difícil 
decisão de cancelar sua Reunião 
Anual de 2020 em Washington, D.C. 
Graças à firme dedicação de nossa 
liderança médica e de pesquisadores, 
e ao compromisso coletivo de nossos 
palestrantes, estaremos presenciando 
as mais recentes tecnologias para 
trazer algumas das melhores ciências 

do AUA2020 direto para o seu 
computador. A Experiência Virtual 
da AUA será gratuita para todos os 
membros da AUA e incluirá:

•	 AUA Live (ao vivo) – Uma 
experiência de educação 
virtual de dois dias de 27 a 28 
de junho

•	 AUA Summer School – 
Webinars do Curso de 
Instrução Ao Vivo

•	 Fim de semana em pesquisa
•	 E mais!

À medida que continuamos a 
encontrar novas maneiras de usar a 
tecnologia durante este tempo, parece 
inevitável que a educação eletrônica 
faça parte do nosso futuro. Embora 
as atividades virtuais nem sempre 
possam substituir a profundidade e a 
amplitude das reuniões presenciais, 
ela nos permite conectar e educar 
nossa comunidade global, avançar 
nossa especialidade e melhorar 
o atendimento dos pacientes que 

atendemos.
Outro impacto do COVID-19 na 

urologia é que instituições e órgãos 
governamentais solicitaram que os 
urologistas adiem e/ou cancelem 
cirurgias e procedimentos eletivos 
para ajudar a preservar equipamentos 
de proteção individual, economizar 
recursos para o cuidado de pacientes 
com COVID-19 e proteger nossos 
profissionais de saúde.

Esta emergência de saúde 
pública sem precedentes impactou 
nossos colegas em muitas nações, 
sociedades e organizações em todo 
o mundo. Nossas amizades de 
longa data e parcerias robustas com 
sociedades urológicas ao redor do 
mundo são mais importantes do que 
nunca neste momento. Estamos nos 
comunicando regularmente com 
todos os nossos parceiros globais 
para discutir os próximos passos para 
a programação educacional que 
pode ter sido cancelado ou adiado. 
Também estamos trabalhando com 
eles para sediar reuniões de liderança 
virtual e verificando regularmente 
para garantir a segurança de nossos 

amigos.
Gostaria também de reconhecer 

o incrível trabalho dos membros 
da equipe da AUA que, em casa, 
continuam apoiando a adesão sob 
a liderança de uma forte equipe 
executiva liderada pelo diretor 
executivo, Mike Sheppard. A 
organização continua avançando 
de forma positiva com operações 
normais do dia-a-dia, planejamento 
e a complexidade adicional de novos 
programas virtuais.

Embora o impacto dessa pandemia 
possa ser sentido em todos os lugares, 
desde nossos pacientes e colegas 
até nossa pesquisa e educação, essa 
pandemia também está reunindo 
pessoas, comunidades e nações. A 
urologia já é uma comunidade muito 
unida em todo o mundo, e desta vez 
servirá para nos aproximar ainda mais 
das missões que temos de cuidado, 
ensino e pesquisa do paciente. À 
medida que navegamos nesses novos 
desafios, o AUA estará lá para apoiá-lo 
da melhor forma possível. u

Buscando o sucesso no início da 
carreira: além da “ocupação”

Steven J. Hudak, MD
Chair, AUA Young 

Urologists Committee 
Fort Worth, Texas

Kyle A. Richards, MD
Chair-Elect, AUA 
Young Urologists 

Committee
Springfield, 

Massachusetts
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Tradução para Língua Portuguesa: 

Dr. Fransber Rondineli
Não é necessário dizer que a 

pandemia do COVID-19 já mudou 
nossas vidas pessoais e profissionais de 
inúmeras maneiras. O cancelamento 
- lamentável, mas necessário- da 

Reunião Anual da AUA 2020 é 
um exemplo notável. Nos últimos 
meses, aproveitando as tecnologias 
mais recentes e inovadoras, os 
melhores temas científicos da AUA 
foram disponibilizados virtualmente. 
Embora nada possa substituir o amplo 
escopo da reunião anual, tais esforços 
são utilizados para garantir que nossa 
comunidade continue recebendo a 
informação necessária para aprimorar 
nossa especialidade e melhorar o 
atendimento aos nossos pacientes.

Infelizmente, nada pode substituir 
as oportunidades de networking que 
foram perdidas com o cancelamento 
da reunião anual. Perdemos nossa 
oportunidade de compartilhar o 
merecido tempo livre com novos 
e velhos amigos. No passado, as 
conversas com amigos e colegas na 
reunião anual costumavam girar em 
torno da avaliação do nosso nível de 
“ocupação”.

 Por exemplo, responderíamos 
com frequência e de várias formas à 
pergunta “Como está sua prática?”. 
Os recém-formados poderiam 
responder: “Está tudo bem. Estou 

tentando me ocupar”. Os jovens 
urologistas nos primeiros 2 ou 3 anos 
de prática geralmente responderiam: 
“Está bem, estou conseguindo ficar 
ocupado”. Alguns anos depois, isso 
mudaria para: “Está indo muito 
bem! Estou muito ocupado.” Em 
algum momento, porém, o auge da 
“ocupação” seria aparentemente 
superado, levando à resposta: “Estou 
muito ocupado. Eu preciso de outro 
parceiro!”

Por que “ocupado” se tornou um 
índice de sucesso tão comumente 
compartilhado entre amigos e 
colegas enquanto conversavam na 
reunião anual e em outros ambientes 
profissionais? No dicionário, uma das 
definições de ocupado é “ter muito 
o que fazer”. No ambiente médico 
moderno (incluindo a Urologia e 
outras especialidades), as demandas 
crescentes de número de pacientes, 
dos hospitais, dos empregadores, dos 
administradores e dos financiadores 
da prática médica garantiram que 
cada um de nós estivesse “ocupado” 
desde o primeiro dia em que 
começamos a praticar.

 Desde que a pandemia do 
COVID-19 ocorreu nos Estados 
Unidos, o “ocupado” assumiu um 
tom completamente diferente, com 
ambulatórios transformando-se em 

plataformas de tele-saúde e cirurgias 
eletivas trocadas por ações na linha 
de frente do atendimento à COVID 
para alguns, enquanto que ociosidade 
total para outros. Suspeito que muitos 
de nós, às vezes, sentimos uma 
sensação de vazio, confusão e talvez 
até falta de propósito quando não nos 
encontramos ocupados. Por que nós, 
como profissionais e como sociedade, 
desenvolvemos essa obsessão com o 
“ocupado” como um objetivo que 
incansavelmente nos esforçamos para 
alcançar? Por que não um objetivo 
mais louvável?

Talvez usemos o termo “ocupado” 
porque ele tem muitos substitutos 
que podem ser facilmente medidos, 
como pacientes atendidos, casos 
operados, chamadas de sobreavisos, 
reuniões, apresentações, manuscritos 
enviados etc. Assim, quando dizemos 
“Estou ocupado”, isso talvez seja, 
intencionalmente ou não, uma 
forma humilde de se gabar: “Sou 
essencial e bem-sucedido e, quanto 
mais ocupado me tornar, mais bem-
sucedido serei”. É assim mesmo 
que queremos nos comunicar, 
especialmente em uma época em 
que o esgotamento médico e o dano 
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moral se tornaram tão difundidos?
Talvez uma pergunta igualmente 

importante a ser feita é se existe um 
momento em que a pressão para 
aumentar o volume de atendimento 
acarreta no custo de uma diminuição 
na qualidade do serviço prestado. 
Embora a carga de trabalho sempre 
seja importante, a busca por uma 
carreira bem-sucedida e gratificante 
em qualquer especialidade deve 
se concentrar principalmente na 
qualidade. Para os urologistas, isso 
equivale à qualidade dos encontros 
com pacientes no consultório, 

qualidade dos resultados cirúrgicos e 
qualidade das atividades de pesquisa. 
Também deve se referir à qualidade 
de nossa própria saúde e bem-estar 
que, irrefutavelmente, influencia no 
atendimento ao paciente.

Muitos de nós escolhemos 
a Urologia porque buscamos 
incansavelmente essa qualidade e 
o impacto positivo que ela pode ter 
na vida dos pacientes. Esse impacto 
positivo enriquece nossas próprias 
vidas e aprofunda nossa conexão 
com as carreiras que escolhemos. 
A busca pela qualidade sempre 
garantirá que continuemos ocupados 
e um foco intencional na qualidade 
em detrimento do “ocupado” nos 
ajudará a garantir que a qualidade 

do atendimento que prestamos não 
seja perdida no abismo insaciável da 
ocupação.

 Embora a pandemia do COVID-19 
tenha causado (e, infelizmente, possa 
continuar causando) um grau sem 
precedentes de dificuldades para 
nossas práticas, nossas famílias e nossa 
sociedade como um todo, talvez um 
ponto positivo que possa advir disso 
seja tempo e energia para refletir 

sobre como percebemos e medimos o 
sucesso durante a primeira década de 
nossa carreira.

A maior esperança do Comitê de 
Jovens Urologistas da AUA é que todos 
nós possamos sair dessa pandemia 
com uma firme determinação de 
enfrentar a tempestade de “ocupação” 
e alcançar os resultados da mais alta 
qualidade em nossas vidas pessoais e 
profissionais. u

Buscando o sucesso no início da 
carreira
t  Continuación de la página 18

AUA Censo Anual 2020
David F. Penson, MD, 
MPH
Chair, AUA Science and 
Quality Council
Nashville, Tennessee

Tradução para Língua Portuguesa: Dr. Luis Dias

Em Fevereiro de 2014 o Conselho de 
Diretores da AUA aprovou o Plano 
Estratégico de Dados da AUA, que 
envolve uma série de programas de 
dados bem projetados que trabalham 
juntos para construir um extenso 
arquivo em Urologia com o objetivo 
de apoiar as pesquisas baseadas em 
evidências e a tomada de decisão.

Um destes programas é o Censo 
Anual da AUA, realizado anualmente 
desde sua inauguração no Congresso 
Anual da AUA de 2014. Cinco 
relatórios anuais detalhando os 
urologistas em atividade nos Estados 
Unidos foram publicados até 2018 e o 
censo de 2019 foi publicado em Maio 
de 2020. Relatórios adicionais que 
comparam os urologistas em atividade 
e os residentes em urologia nos EUA 
e ao redor do mundo também estão 
disponíveis gratuitamente no site da 
AUA.

***Observação:  A frase “o censo 
de 2019 SERÁ publicado em maio” 
foi alterada para “FOI publicado em 
maio”, pois o censo já foi publicado 
e disponibilizado no site da AUA.***

Atualmente, a Urologia é a 
única especialidade cirúrgica com 
informações sobre os profissionais 
atuantes, coletadas de maneira 

consistente, analisadas e publicadas 
todos os anos. Utilizando técnicas 
estatísticas de última geração, o 
Censo Anual da AUA relata as 
características dos urologistas 
divididos por áreas geográficas nos 
Estados Unidos. O Censo Anual 
da AUA é considerado uma fonte 
confiável e acessível de informações 
sobre os padrões da prática diária 
dos urologistas em atividade, o que 
o torna uma ferramenta valiosa na 
adesão de novos membros à AUA.

O Censo Anual da AUA é projetado 
não apenas para identificar as 
características e as variações da prática 
urológica nos EUA através de questões 
básicas perguntadas anualmente, 
mas também para aprofundar tópicos 
emergentes através de novas questões 
coletadas por líderes nas diferentes 
especialidades e na comunidade 
urológica, que variam ao longo dos 
anos. Assim sendo, o censo não apenas 
fornece informações precisas sobre o 
número de urologistas em atividade 
nos Estados Unidos e seus respectivos 
dados demográficos, geográficos e 
características de aperfeiçoamento e 
prática diária, mas também aborda 
importantes tópicos emergentes 
para a comunidade urológica como 
o “burnout”, remuneração médica e 
telemedicina.

Essa coleta sistemática de 
dados permite que a AUA detecte 
e rastreie importantes tendências 
na prática urológica diária e 
forneça ferramentas para antecipar 

Do ConseLho   de Ciencia & Qualidade da AUA 
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A quimioterapia adjuvante após a 
prostatectomia é benéfica?

Leonard G. Gomella, 
MD, FACS
Philadelphia, 
Pennsylvania

Tradução para Língua Portuguesa:: Felipe de 
Almeida e Paula

Em uma tentativa de melhorar o 
controle da doença para o câncer 
de próstata de alto risco, vários 
ensaios clínicos adicionaram privação 
androgênica ou quimioterapia à 
terapia local definitiva. Estratégias 
neoadjuvantes e adjuvantes tem 
sido investigadas nas doenças de 
alto risco, para prostatectomia 
radical e radioterapia. A terapia de 
privação androgênica tornou-se um 
padrão a ser utilizado no manejo 
do câncer de próstata de alto risco 
tratado por radiação externa, com 
fortes evidências para o uso do 
tratamento combinado no cenário 
pós-prostatectomia.

Com a identificação de doença de 
alto risco após prostatectomia radical, 
como doença localmente avançada 
ou com alto grau de Gleason, estudos 
clínicos anteriores apoiaram o uso 
de privação androgênica adjuvante 
apenas na presença de metástase 
linfonodal. Sem a evidência de 
metástase linfonodal no momento 
da prostatectomia radical, a privação 
androgênica adjuvante não tem sido 
significativa. Até o momento, estudos 
neoadjuvantes em doenças de alto 
risco, antes da prostatectomia radical, 
foram inconclusivos.

Os estudos CHAARTED 
(quimioterapia versus privação 
androgênica, para câncer de próstata 
avançado) e STAMPEDE (terapia 
sistêmica para câncer de próstata 
avançado ou metastático: avaliação 
da eficácia dos medicamentos) 
demonstraram que a quimioterapia 
com docetaxel melhorou a sobrevida 
em homens com câncer de próstata, 

de alto risco, metastático sensível à 
castração1. Antes desses resultados, 
a quimioterapia com docetaxel 
associada à prednisona era limitada 
ao ambiente metastático resistente 
à castração. Esses estudos favoráveis 
mudaram o uso da quimioterapia 
para o início do curso da doença 
progressiva e renovaram o interesse 
em sua combinação com a terapia 
local definitiva para o câncer de 
próstata de alto risco.

Foi teorizado que o docetaxel 
poderia melhorar a sobrevida e outros 
resultados em homens com câncer de 
próstata não metastático de alto risco. 
Vários estudos foram publicados 
usando quimioterapia adjuvante após 
prostatectomia radical.

A fase 3, do ensaio 12 do 
Scandinavian Prostate Cancer 
Group (SPCG-12) foi um estudo 
internacional com 459 homens 
com doença de alto risco2. Os 
investigadores definiram alto risco 
como 50% ou mais de chance de 
progressão, baseada em nomogramas 
usando características clínicas padrão, 
como estadio pT2 com margem 
positiva ou pT3a Gleason (4+3) ou 
maior, pT3b ou doença linfonodal 
positiva e Gleason (3+4) ou maior.

Os pacientes foram randomizados 
no pós-operatório para 6 ciclos de 
docetaxel (sem prednisona) a cada 3 
semanas ou observação. Não houve 
diferença significativa para o tempo 
de recorrência bioquímica, definida 
como um PSA maior que 0,5ng/
ml, ou sobrevida nos dois braços 
do estudo. A sobrevida no braço do 
docetaxel foi de 43 meses, contra 46 
no braço da vigilância. O docetaxel 
sem privação androgênica combinada 
não melhorou significativamente a 
sobrevida livre de recidiva bioquímica 
após a prostatectomia radical2.

Um estudo do Veterans 
Affairs Cooperative Group relatou 
a associação de quimioterapia 
adjuvante ao tratamento padrão para 
o câncer de próstata de alto risco, 
com docetaxel e prednisona versus 
observação3. A hormonioterapia não 
foi usada em nenhum dos braços 

para limitar a divisão no ciclo celular, 
o que pode reduzir a efetividade do 
docetaxel sobre ele. O estudo ficou 
aquém do pretendido, com menos 
da metade do total de pacientes 
previstos. O desfecho primário foi a 
sobrevida livre de progressão, com os 
desfechos secundários de sobrevida 
global, câncer específica e livre de 
metástases, e o tempo para a terapia 
de privação androgênica.

Os resultados não mostraram 
melhora estatisticamente significativa 
para a sobrevida livre de progressão que 
suportasse o tratamento populacional 
como um todo. No entanto, alguns 
subgrupos como homens afro-
americanos, doença T3b ou superior 
e Gleason 7 ou inferior, apresentaram 
ganho estatisticamente significativo 
para sobrevida livre de progressão 
em comparação com o tratamento 
padrão. Como benefício, a sobrevida 
livre de progressão com docetaxel 
aumentou para quase 2 anos no 
subgrupo afro-americano. Os eventos 
adversos mais comuns relacionados à 
quimioterapia incluíram neutropenia 
(43%), hiperglicemia (20%) e fadiga 
(5%), com neutropenia febril em 
2%. Planeja-se um seguimento desse 
estudo utilizando vias genômicas, 
para tentar definir populações-alvo 
para a quimioterapia.

Como já observado, a radioterapia 
associada à supressão androgênica 
de longo prazo, hoje, configura uma 
opção padrão de tratamento para os 
pacientes com câncer de próstata 
localizado de alto risco. O NRG 
Oncology RTOG (estudo 0521) 
selecionou homens aleatoriamente 
para receber hormonioterapia a 
longo prazo mais radiação, com ou 
sem quimioterapia adjuvante com 
docetaxel4. Para pacientes com 
câncer de próstata não metastático de 
alto risco, a quimioterapia melhorou 
a sobrevida global de 89% para 
93% em 4 anos, com melhoria da 
sobrevida livre de doença e redução 
de metástases à distância. Embora não 
seja um estudo sobre a prostatectomia 
radical, trata-se do primeiro ensaio 
a sugerir um potencial benefício ao 
utilizar a quimioterapia adjuvante 
com docetaxel no câncer de próstata 
de alto risco.

Os próximos estudos sobre 
adjuvância no câncer de próstata de 
alto risco envolverão bloqueadores 
das vias de receptores de andrógenos 
de última geração, como abiraterona, 
enzalutamida e apalutamida, com 
cada um testado sozinho ou em 
combinação com radioterapia. Esses 
estudos em evolução seguem o 
conceito de reproduzir para estados 
mais precoces da doença, drogas que 
alcançaram benefícios no câncer 
avançado. Medicina de precisão 
usando análise genômica e outros 
meios, podem fornecer informações 
sobre os pacientes que responderão 
a essas intervenções específicas. No 
futuro essas estratégias preditivas 
poderão afetar as decisões acerca do 
tratamento adjuvante, propiciando 
terapias de maior intensidade, 
quando apropriado, ou menor para 
indivíduos com risco reduzido.

Sobre a pergunta colocada 
inicialmente, “a quimioterapia 
adjuvante após a prostatectomia é 
benéfica?” a resposta é incerta. A 
quimioterapia pós-operatória com 
docetaxel parece beneficiar, na 
melhor das hipóteses, um pequeno 
subconjunto de pacientes. Com base 
nos dados atuais, a quimioterapia pós-
prostatectomia radical permanece 
sob investigação. Talvez a próxima 
geração de bloqueadores da via dos 
receptores androgênicos e possíveis 
novos agentes levem adiante o 
uso da terapia adjuvante após a 
prostatectomia radical em pacientes 
de alto risco. u

1. Kinsey EN, Zhang T and Armstrong AJ: Meta-
static hormone-sensitive prostate cancer: a 
review of the current treatment landscape. 
Cancer J 2020; 26: 64.

2. Ahlgren GM, Flodgren P, Tammela TLJ et al: 
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prostatectomy for high-risk prostate cancer: 
results from the prospective randomised, 
open-label phase 3 Scandinavian Prostate 
Cancer Group 12 Trial. Eur Urol 2018; 73: 
870.

3. Lin DW, Shih MC, Aronson W et al: Veterans 
Affairs Cooperative Studies Program Study 
#553: chemotherapy after prostatectomy for 
high-risk prostate carcinoma: a phase III ran-
domized study. Eur Urol 2020; 77: 563. 

4. Rosenthal SA, Hu C, Sartor O et al: Effect of 
chemotherapy with docetaxel with androgen 
suppression and radiotherapy for localized 
high-risk prostate cancer: the randomized 
phase III NRG Oncology RTOG 0521 Trial. 
J Clin Oncol 2019; 37: 1159.
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A doença de Peyronie (DP) manifesta-
se como fibrose da túnica albugínea 
e pode ter um impacto significativo 
na função sexual masculina e 
na qualidade de vida.1 Embora 
subnotificada, estima-se que afete 
3% a 10% da população em geral e 
esteja clinicamente dividida em fase 
aguda ou crônica. A fase aguda é 
caracterizada pela dor e pela placa em 
evolução, geralmente com duração 
entre 6 e 12 meses. Em contrapartida, 
a resolução da dor e a estabilização 
da deformidade da placa marcam 
a transição para a fase crônica, que 
ocorre geralmente em 12 a 18 meses.1

Mais comumente, as apresentações 
incluem uma placa palpável e uma 
curvatura dorsal e/ou lateral. Menos 
comumente, os homens podem 
apresentar uma apresentação atípica, 
como curvatura ventral, recuo 
peniano, deformidade em ampulheta 
e/ou curvatura multiplanar.2 Os 
tratamentos médicos e cirúrgicos estão 
atualmente disponíveis para a doença 
de Peyronie, mas existem poucas 
informações sobre o tratamento da 
apresentação atípica da doença.  Este 
texto tem como objetivo discutir as 
últimas atualizações na literatura 
sobre o tratamento da doença de 
Peyronie de apresentação atípica. 

Terapia de Injeção

Historicamente, as injeções 
intralesionais de verapamil e 

interferon alfa-2b demonstraram 
segurança e eficácia no tratamento 
da DP atípica. Berookhim et al. 
investigaram o uso de verapamil e 
encontraram uma melhora de 40% 
nas curvaturas ventrais.3 Stewart et 
al. demonstraram que não havia 
diferença nas taxas de respostas ou 
mudanças absoluta na curvatura entre 
as curvaturas dorsal e ventral quando 
o interferon alfa-2b foi utilizado.4

A injeção intralesional da 
colagenase clostridium histolyticum 
(CCH, a única terapia médica 
aprovada pela Food and Drug 
Administration dos EUA para DP) 
atualmente não é indicada na sua 
bula para o tratamento da DP atípica. 
No entanto, um estudo retrospectivo 
de 65 homens avaliou a segurança e 
eficácia da CCH em pacientes com 
apresentação atípica. Utilizando um 
protocolo de tratamento modificado, 
foi encontrada uma redução média 
na curvatura peniana de 15,0 a 
20,0 graus nesta coorte.2 Os efeitos 
adversos menores, como a equimose, 
foram resolvidos completamente 
duas semanas após o tratamento.

Da mesma forma, em outro 
estudo com 74 homens com doença 
de Peyronie,  42 (57%) destes foram 
considerados com uma apresentação 
atípica e seus resultados foram 
avaliados com base no tratamento 
recebido.5 Pacientes submetidos à 
injeção intralesional de CCG tiveram 
uma melhora média na curvatura de 
-13,5 ± 5,7 graus (33,1% ± 10,4%) 
com um número médio de injeções 
de 6,4 ± 3,0, em comparação com 
-45,0 ± 10,8 graus (85,5% ± 17,5%) 
nos pacientes submetidos à cirurgia 
(veja a tabela 1). Todos os homens 
de ambos os grupos relataram alta 
satisfação com os resultados. Além 
disso, no subconjunto de homens 
que apresentaram indentação ou 
deformidade da ampulheta 11 de 17 
(64%) relataram melhora subjetiva 
no estreitamento / indentação após 
receber injeções de CCH. Digno de 
nota, 1 (um) paciente da coorte de 
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CCH sofreu uma fratura peniana, 
exigindo reparo cirúrgico.3

Terapia Cirúrgica

A incisão em placa / excisão parcial 
e enxerto com elevação da uretra 
pode ser realizada em pacientes 
com DP ventral. Alternativamente, a 
plicatura pode ser realizada através do 
desenluvamento peniano. Entretanto, 
conforme descrito por Reddy et al., 
a plicatura dorsal também pode ser 
realizada alternativamente através 
de uma pequena incisão dorsal 
vertical sem a morbidade associada 
ao desenluvamento peniano ou à 
elevação uretral6

Para pacientes com indentação 
e / ou deformidade em ampulheta, 
recomenda-se correção com uma 
incisão em Y (para indentação 
unilateral) ou dupla (para casos 

em ampulheta) para evitar 
encurtamento peniano. No entanto, 
Reed-Maldonado e cols. descreveram 
recentemente uma nova técnica 
cirúrgica poupadora de túnica, 
rotulada como enxerto extra-túnica 
(EET) para esses pacientes com DP 
e indentação e / ou deformidade 
em ampulheta.1 Por quatro anos, 
36 homens foram submetidos ao 
procedimento de EET devido à 
dificuldade com a relação sexual ou 
pela aparência peniana desagradável. 
Com esta técnica foi realizada uma 
incisão ventral longitudinal da pele 
do pénis, seguida de dissecação entre 
os dartos e a fáscia de Buck (ver figura 
1). A dissecação foi circunferencial 
no caso de uma deformidade 
em ampulheta ou focal caso a 
deformidade fosse uma indentação, 
enquanto o feixe neurovascular 
foi deixado intacto. O defeito na 
túnica exposta foi então coberto por 
uma fáscia cadavérica e costurada 
na posição com múltiplas suturas 
absorvíveis interrompidas para 
alcançar o resultado desejado.

O enxerto foi embebido em uma 
solução antibiótica, quimicamente 

Figura. Etapas do procedimento do enxerto extra-túnica (EET): A, imagem intraoperatória após injeção 
intracorpórea de 60 mg de papaverina. O exame revela curvatura dorsolateral do pênis com deformidade 
em ampulheta de eixo médio. B, através da incisão longitudinal ventral é realizada dissecção até o espaço 
entre o dartos e a fáscia de Buck no local da deformidade. O feixe neurovascular não é dissecado. C, o 
material do enxerto é dobrado para dobrar a espessura, medido e cortado para se ajustar à deformidade. 
D, o enxerto é envolto em torno do eixo do pênis e posicionado adequadamente. As suturas interrompidas 
são colocadas adjacentes à uretra em ambos os lados para fixar o enxerto. E, o resultado final é avaliado 
com ereção antes do fechamento da pele.

 
 
[fig] Figure. Steps of ETG procedure. A, intraoperative image after intracorporeal injection 
with 60 mg papaverine. Examination reveals dorsolateral penile curvature with a midshaft 
hourglass deformity. B, through ventral longitudinal incision dissection is carried to level 
between dartos and Buck’s fascia in location of deformity. Neurovascular bundle is not 
dissected. C, graft material is folded to double thickness and measured and cut to fit deformity. 
D, graft is wrapped around penis shaft and positioned appropriately. Interrupted sutures are 
placed adjacent to urethra on both sides to secure graft. E, final outcome is assessed with erection 
before skin closure.  
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Tabela 1. Resultados dos tratamentos em homens com doença de Peyronie atípica recebendo injeções de CCH.

No Grau de curvatura 
peniana antes do CCH

Grau de curvatura 
peniana depois do 

CCH

Grau de 
melhora ± DP

% de melhora 
±DP

Valor de P

Indentação 17 51.3 ± 14.6 30.9 ± 11.2 20.3± 8.1 39 ± 14 0,0001

Multiplanar 7 36.7 ± 7.6 20.8 ± 1.4 15.8± 8.0 42 ± 12 0,0001

Ventral 5 40.0 ± 7.1 21.3 ± 1.8 18.8 ± 8.8 46 ± 14 0,0004

Ampulheta 6 45.0 ± 21.8 27.5 ± 20.5 17.5± 4.3 44 ± 20 0,1825
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processado e gama irradiado. 
Este estudo destacou o material 
de enxerto Tutoplast Suspend®. 
Com uma média de 21 meses de 
seguimento, todos os pacientes 
reportaram uma resolução satisfatória 
da sua deformidade peniana e apenas 
2 homens (12%) experimentaram 
hipoestesia local.1

Conclusões

A doença de Peyronie atípica é um 
cenário desafiador aos médicos 
devido à sua apresentação, falta de 
opções de tratamento aprovadas e 
complexidade cirúrgica. Os dados 
apresentados neste resumo sugerem 
que as indicações para o CCH devem 
ser alargadas de modo a incluir estas 
apresentações acima mencionadas. 
Da mesma forma, opções menos 
invasivas, como a plicatura sem o 
desenluvamento para DP ventral 

e enxerto extra-túnica (EET) para 
deformidades em indentação e 
em ampulheta oferecem novas 
alternativas de tratamentos cirúrgicos 
e com menor morbidade. u
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Nas duas últimas décadas, tornou-se 
cada vez mais comum os residentes 
mais graduados buscarem bolsas de 
estudo em urologia, com o fim de 
somar, ao seu currículo, a experiência 
e os anos de treinamento urológico 
antes do início de uma carreira 
autônoma. 

Analisando o censo da AUA de 
2016, depreende-se que menos de 
27% dos urologistas com mais de 65 
anos de formação realizaram esse 
tipo de treinamento, comparados a 
aproximadamente 32% entre 55 e 64 
anos, 43% entre 45 e 54 anos e quase 
60% com menos de 45 anos.

No censo mais recente (2016 a 
2018), realizado entre os residentes 
em formação, dos 700 entrevistados, 

mais de 50% planejavam buscar ou 
já tinham alguma bolsa de estudos 
programada, 22% não souberam 
responder, restando apenas um 
quarto dos residentes sem desejo de 
continuar seu treinamento após o 
término de sua formação. 

Em  pesquisa anônima realizada por 
Han et al, em 2017, cerca de 64% dos 
candidatos à Universidade da Flórida 
gostariam de seguir seu treinamento 
após a conclusão de residencia.(1) 
Atualmente, os residentes de urologia 
estão claramente inclinados a realizar 
um treinamento mais duradouro em 
comparação com os residentes das 
décadas passadas. Questiona-se: o 
que levou a essa clara mudança de 
paradigma na urologia?

Diversos  fatores podem ser 
pontuados para o incremento 
no interesse pela realização de 
fellowships, incluindo: o interesse 
adicional à subespecialidades 
dentro da urologia; o desejo de 
aprimoramento em casos específicos 
na prática clinica; a busca de 
continuidade na carreira acadêmica; 
a concorrência no mercado de 
trabalho; as expectativas do programa, 
renda futura e disponibilidade de 
mais oportunidades de trabalho. 

Infelizmente, existem dados 
limitados sobre os fatores que 
influenciam na busca de treinamento 
suplementar. Somente o censo 
mais recente da AUA avaliou o 
motivo da procura por treinamento 
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adicional. Dentre os entrevistados, 
54% o fizeram com o intuito de 
ter contato com procedimentos 
cirúrgicos diferenciados dentro 
das subespecialidades urológicas; 
34% foram motivados em razão da 
complexidade dos casos urológicos a 
serem abordados e 11% apresentaram 
“outros motivos”.

Além disso, faltam dados 
robustos sobre os resultados 
daqueles que concluíram esse 
treinamento adicional. Surge, então, 
questionamentos importantes: os 
indivíduos não treinados seriam 
capazes de atingir um conjunto 
de habilidades semelhante aos 
colegas treinados? É mais difícil 
obter uma posição acadêmica sem 
esse treinamento? Os urologistas 
que realizaram esse treinamento 
complementar teriam um maior 
retorno financeiro?

Alguns esforços foram realizados 
para responder a essas perguntas. 
Omidele e cols. não encontraram 
diferenças nos resultados de 
nefrectomia parcial assistida por 
robô realizados por urologistas que 
realizaram e que deixaram de realizar 
o fellowship. (2) 

Kasabwala et al publicaram, em 
2014, dados referentes a mais de 850 
urologistas pertencentes a instituições 
acadêmicas, demonstrando que não 
houve diferença no h-index entre 
os urologistas que realizaram e os 
que não realizaram o fellowship 
durante sua formação. Porém, como 
informação adicional, verificou-
se que os chefes de departamento 
eram, em sua maioria (70%), mais 
treinados. (3)

Por fim, Langston et al 
avaliaram o impacto econômico 
do treinamento suplementar na 

carreira dos urologistas. Nesta 
pesquisa, observou-se que urologistas 
treinados em fellowship pediátrico 
ganhavam U$ 28.000  a menos 
por ano em comparação com seus 
colegas treinados em urologia para 
adultos. Além disso, constatou-se que 
urologistas que seguem a carreira 
acadêmica ganham menos quando 
comparados a colegas que trabalham 
em consultório particular. (4)

Portanto, a pergunta permanece: 
“Devo buscar um fellowship?” 
Infelizmente, a resposta ainda é 
obscura. São necessárias pesquisas 
mais concretas para identificar os 
fatores motivadores dessa escolha, 
bem como para constatar os 
potenciais  benefícios e repercussões 
que esse treinamento pode trazer aos 
jovens urologistas. 

Com o conhecimento aprimorado 
desses fatores e dos resultados 
motivadores para aqueles que buscam 
bolsas de estudos, será possível 
fornecer, aos futuros residentes de 
urologia, os dados que ajudarão na  
tomada de decisão sobre futuros 
treinamentos e carreiras. u
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Cooney L e 
Balcezak T: 
Uso de testes 

cognitivos em médicos idosos 
previamente ao recredenciamento, 
JAMA 2020; 232: 179-180. 

Nós reconhecemos que os pilotos 
podem ser velhos demais para voar, 
mas e os médicos e principalmente 
os cirurgiões? Nesse artigo de 
opinião, os autores descrevem o 
processo em Yale, que atualmente 
exige exames neurológicos e 
oftalmológicos de todos candidatos a 
recredenciamento a equipe médica 
que estão acima dos 70 anos. Uma 
bateria de testes de rastreamento 
cognitivo foi desenvolvida para 
equilibrar brevidade com ampla 
cobertura de habilidades que são 
relevantes para a prática clínica. 

O instrumento foi construído 
para avaliar o declínio cognitivo e 
a neurodegeneração, comumente 
associados ao envelhecimento. 
A bateria de testes específica foi 
confidencial, para que os médicos 
não pudessem se preparar para os 
exames. Indivíduos com déficits 
significativos nos testes de screening 
eram encaminhados para a 
realização de testes mais abrangentes, 
ou se o comitê determinasse que 
os testes demonstraram déficits 
cognitivos muito substanciais os 
médicos deveriam ser diretamente 
avaliados quanto a sua habilidade 
de praticar a medicina. Ao fim, em 
uma proporção significativa (12,7%) 

de médicos acima de 70 anos de 
idade foram detectadas alterações 
cognitivas, levantando dúvidas sobre 
suas habilidades clínicas. 

Este não é um assunto fácil de 
abordar, mas com o envelhecimento 
dos praticantes da Urologia, precisa 
ser avaliado com transparência e 
dados objetivos. 

Saad F, Doros G, Haider KS et al: 
Diferentes efeitos de 11 anos de 
aplicação a longo prazo de terapia 
com Undecanoato de Testosterona 
injetável nos parâmetros 
antropométricos e metabólicos 
em homens hipogonádicos com 
peso normal, sobrepeso e obesos 
em comparação a controles não 
tratados: dados da vida real de 
um estudo de registro controlado. 
Int J Obes (London) 2020; doi: 
10.1038/s41366-019-0517-7.

A obesidade é um problema em 
crescimento no mundo todo, com 
múltiplas comorbidades associadas. 
Os autores avaliaram os efeitos da 
terapia com testosterona, em homens 
com deficiência de testosterona com 
peso normal, sobrepeso e obesos, 
sobre os parâmetros antropométricos 
e metabólicos, comparando-os com 
homens não tratados. Homens 
hipogonádicos (823) com total 
de testosterona de 12,1nmol/l 
ou menos (aproximadamente 
350ng/dl) (idade 60,6 ± 7,0 anos), 
participaram de um estudo de 
registro em andamento. Entre 
estes 474 (57,6%) eram obesos, 286 
(34,8%) eram sobrepeso e 63(7,7%) 
tinham peso normal. Injeções de 
undecanoato de testosterona foram 
administradas em 428 homens e 395 

VoCê    RJá Leu? permaneceram sem tratamento. 
Terapia com testosterona a longo 

prazo em homens hipogonádicos 
independente do peso ao início do 
tratamento levou a melhora no peso 
corporal, circunferência abdominal 
e índice de massa corpórea. Além 
disso, terapia com testosterona 
diminuiu a glicemia sérica de jejum 
e hemoglobina glicosilada, além 
de melhorar os perfis lipídicos. 
Ocorreu diminuição gradual da 
pressão arterial (sistólica e diastólica) 
e na pressão de pulso em homens 
tratados com testosterona em cada 
grupo. Reduções significativas 
em mortalidade e nos eventos 
cardiovasculares maiores foram 
observados em homens recebendo 
terapia com testosterona. 

Os autores concluíram que a 
terapia com testosterona leva a 
redução do peso, circunferência 
abdominal e índice de massa 
corpórea. Houve 77 (19,5%) 
mortes nos grupos não tratados e 23 
(5,4%) nos grupos da testosterona. 
Baseado nestes achados, os autores 
sugerem que o uso a longo prazo de 
terapia de reposição de testosterona 
em homens obesos e sobrepeso  
produz perda de peso progressivo 
e sustentável, clinicamente 
significativo e que a terapia com 
testosterona pode contribuir para 
redução na mortalidade e na 
incidência de eventos adversos 
cardiovasculares maiores. 

Vrooman OPJ, van Balken MR, 
van Koeveringe GA: O efeito da 
pressão postiva contínua na via 
aérea na noctúria em pacientes 
com síndrome da apnéia obstrutiva 
do sono. Neurourol Urodyn 2020; 
39: 1124-8.

A apnéia obstrutiva do sono pode 

ser a causa de muitos sintomas 
urológicos, incluindo disfunção 
erétil e sintomas do trato urinário 
inferior. Neste estudo, os autores 
examinaram a prevalência de 
noctúria em pacientes com apnéia 
obstrutiva do sono (OSAS) que 
receberam tratamento com pressão 
positiva contínua na via aérea 
(CPAP), bem como o efeito do 
CPAP no tratamento da noctúria. 
Todos os pacientes que foram 
encaminhados ao departamento 
de pneumologia nos Países Baixos 
que receberam CPAP para OSAS 
foram entrevistados e convidados a 
participar do estudo. 

Dos 274 pacientes incluídos no 
estudo 190 eram homens e 84 eram 
mulheres, sendo a média de idade 
de 60,3 anos. De todos os pacientes, 
64 (23,4%) não relataram episódios 
de noctúria antes do CPAP e 
210 (76,4%) relataram 1 ou mais 
episódios de noctúria. O tratamento 
da OSAS com CPAP reduziu a 
noctúria com 1 ou mais episódios 
por noite em 42,3% dos pacientes, 
A noctúria clinicamente relevante 
(2 ou mais episódios por noite) foi 
reduzida de 73% para 51,5%. Não 
houve diferença entre os sexos. 

Os autores concluíram que 
a prevalência da noctúria em 
pacientes diagnosticados com OSAS 
é de 75,8% em ambos os sexos. Após 
o tratamento com CPAP, quase 
metade dos pacientes perceberam 
uma diminuição na frequência da 
noctúria em um ou mais episódios. 
A noctúria clinicamente relevante 
foi reduzida em 1/3 após o CPAP. 
Portanto, o CPAP não apenas 
reduziu o número de micções 
durante a noite, mas também 
melhorou a qualidade de vida 
associada. u

potenciais desafios futuros. Algumas 
tendências importantes notadas 
desde a publicação do primeiro censo 
incluem o aumento do número de 
urologistas mulheres e uma mudança 
no ambiente de prática urológica de 
clínicas privadas para hospitais ou 
outras instituições.

Mantendo a missão da AUA em 
promover os mais altos padrões de 
prática clínica urológica através de 
educação, pesquisa e políticas de 
cuidado à saúde, os relatórios do 
censo são amplamente utilizados 
por urologistas, pesquisadores e 
formadores de políticas de saúde 
para informar a respeito da prática 
clínica, pesquisas científicas, tomada 
de decisão e programas de educação 
focados aos membros. A AUA 
continua incentivando sua adesão 

oferecendo o conjunto de dados do 
seu Micro Censo de Uso Público e 
oportunidades adicionais para que 
pesquisadores apresentem novas 
descobertas no congresso anual da 
sociedade e nas diversas reuniões 
das seccionais e da comunidade 
urológica. A AUA também estimula 
a colaboração entre a associação e 
seus parceiros através da elaboração 
de questões do censo e disseminação 
ampla do conhecimento.

O Censo Anual da AUA de 2020 

foi disponibilizado em Maio, e 
estará disponível online até o fim 
de setembro deste ano. Todos os 
membros da comunidade urológica 
são incentivados a participar.

 
***Observação:  A frase “o 

censo anual da AUA de 2020 SERÁ 
disponibilizado” foi alterada para 
“FOI disponibilizado”, pois o censo 
já foi publicado e disponibilizado no 
site da AUA.***  u

Do Conselho de Ciencia & 
Qualidade da AUA 
t  Continuación de la página 19
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Com melhorias no atendimento, 
mais pacientes com espinha bífida 
sobrevivem por mais tempo na idade 
adulta. Uma escassez de clínicas 
dedicadas à espinha bífida para adultos 
levou a que pacientes com espinha 
bífida fossem vistos nas clínicas 
gerais de urologia para adultos. Aqui, 
revisamos as recomendações da 
Spina Bifida Association (2018) 1 e 
as diretrizes da European Association 
of Urology on neuro-urology (2016) 2 
para familiarizar o urologista geral.

Uma história cuidadosa e exame 
físico devem ser obtidos na primeira 
visita e atualizados anualmente. Uma 
história clínica direcionada deve 
elucidar como a bexiga foi manejada 
anteriormente e as intervenções 
cirúrgicas relevantes, que podem 
exigir registros externos ou a entrevista 
de um cuidador. O abdômen deve 
ser examinado quanto a cicatrizes 
e estomas. Devem ser tomadas 
precauções de látex em todos os 
pacientes com espinha bífida.

Manejo com o trato urinário inferior

A função da bexiga é prejudicada 
em quase todos os pacientes com 
espinha bífida.1 Ao atender pacientes 
com incontinência, o urologista deve 
lembrar que o objetivo principal 
é a preservação da função renal. 
Objetivos secundários devem incluir 
continência, ausência de infecções do 
trato urinário (ITU) e independência. 
A maioria dos pacientes gerencia sua 
bexiga com cateterismo intermitente 
limpo (CIC), enquanto alguns 
podem ter micção voluntária e 
outros podem ser incontinentes 
e dependentes de fraldas.2 Metas 
viáveis   para a continência social 
devem ser desenvolvidas junto com o 

paciente. Cateteres residentes devem 
ser evitados.1

A avaliação da bexiga requer 
urodinâmica para avaliar capacidade, 
complacência, pressão de perda 
(LPP), hiperatividade do detrusor 
e dissinergia vesicoesfincteriana 
(DSD). Se o paciente não foi 
submetido avaliação urodinâmica 
recente, este deve ser obtido como 
avaliação de base. Um paciente 
pode ser acompanhado clinicamente 
com base na alteração do padrão 
de incontinência, ITUs recorrentes 
ou alterações na imagem do trato 
superior. Um diário vesical deve 
ser obtido, que pode ser usado 
para ajudar o paciente a entender a 
relação entre ingestão de líquidos, 
volume da bexiga e o momento da 
incontinência para gerenciar seu 
regime de cateterismo maximizando 
a continência social.

Pacientes com bexiga hostil (refluxo 
de alto grau, LPP detrusor maior 
que 40 mm Hg ou DSD) devem ser 
colocados em CIC e antimuscarínicos. 
Antibióticos profiláticos devem ser 
considerados em pacientes com 
ITUs recorrentes ou refluxo de 
alto grau. A injeção intradetrusora 
de onabotulinumtoxinA (Botox®) 
pode ser usada em pacientes com 
manutenção da bexiga hostil, apesar 
do CIC e dos antimuscarínicos em 
dose máxima. As injeções podem 
ser realizadas no consultório. No 
entanto, pacientes com lesões acima 
de T6 devem ser monitorados quanto 
à disreflexia autonômica.

Alguns pacientes podem 
continuar a ter bexiga hostil ou 
incontinência inaceitável devido à 
baixa capacidade e complacência, 
apesar do gerenciamento máximo de 
medicamentos e / ou quimioterapia. 
A ampliação vesical deve ser 
considerada para essa população. 
Os urologistas devem garantir a 
capacidade do paciente de cateterizar 
pela uretra ou discutir a criação de 
um conduto cateterizável continente.

A conformidade com o cateterismo 
programado é imprescindível para 
evitar a ruptura da bexiga ampliada. 
Após enterocistoplastia, recomenda-
se a irrigação regular da bexiga para 
diminuir as ITUs sintomáticas e a 
formação de cálculos na bexiga. 
Os pacientes devem ser testados 
anualmente para análise bioquímica 

sérica e os níveis de vitamina B12 
testados. A cistoscopia de rotina não 
é indicada, mas deve ser realizada em 
pacientes com hematúria grave, ITUs 
sintomáticas recorrentes, aumento da 
incontinência ou dor pélvica.

Se o paciente tiver incontinência 
associada a baixa LPP, procedimentos 
para aumentar a resistência 
infravesical podem ser considerados. 
Esses procedimentos incluem 
reconstrução do colo da bexiga, 
alongamento da uretra, slings no 
colo da bexiga e esfíncteres urinários 
artificiais. As taxas de sucesso são 
modestas e as taxas de complicações 
são altas nos procedimentos do colo 
da bexiga. Os urologistas devem 
considerar o encaminhamento para 
especialistas em reconstrução. Os 
slings na uretra média podem ser 
consideradas e demonstraram bom 
sucesso com poucas complicações.1 
Injeção de substâncias na uretra 
demonstraram baixa eficácia e não 
são recomendados como tratamento 
primário. A neuromodulação sacral e 
a estimulação do nervo tibial posterior 
mostraram eficácia limitada e não são 
recomendadas.

Vigilância do Trato Superior

Todos os pacientes com espinha bífida 
devem ser submetidos a vigilância 
anual por ultrassonografia e avaliação 
da função renal. A creatinina sérica 
pode não representar com precisão 
a função renal. Considere também 
verificar os níveis de cistatina C. 
Pacientes com doença renal crônica 
devem ser encaminhados para 
nefrologia.

Rastreio do Câncer de Próstata

O teste do antígeno específico da 
próstata (PSA) e o exame retal digital 
devem ser realizados de acordo com 
as diretrizes padrão, levando em 
consideração a expectativa de vida 
estimada do paciente. Os resultados 
do PSA devem ser considerados à luz 
dos resultados da análise de urina e da 
urocultura e deve-se considerar dosar 
o PSA livre ou repetir o PSA total 
quando necessário.3 Se a biópsia for 
recomendada, considere a orientação 
por ressonância magnética e uma 
técnica transperineal, bem como 
pré-tratamento de pacientes que 
cateterizam com antibióticos em 
consonância com a urocultura.

Função Sexual e Fertilidade

Homens e mulheres com espinha 
bífida têm altas taxas de disfunção 
sexual. Ao analisar a história clínica, 

é importante elucidar a disfunção 
sexual, incluindo problemas com 
dor, excitação, orgasmo, ereção e 
ejaculação nos homens. Pacientes 
com espinha bífida apresentam de 
abuso sexual taxas acima da média. 
Como tal, é importante verbalizar 
aspectos do exame genital e respeitar 
os limites, mas ainda discutir 
abertamente a função sexual e a 
fertilidade.

Ainda que homens com espinha 
bífida tenham taxas mais baixas de 
fertilidade, a gravidez é possível. 
Em geral, pacientes com lesões 
de nível mais baixo apresentam 
maiores taxas de função sexual. O 
prejuízo à fertilidade para homens 
com espinha bífida é multifatorial 
e pode ser causado por falha na 
espermatogênese e / ou falha no 
transporte de espermatozóides 
secundária à disfunção erétil ou 
ejaculatória.4 Os inibidores da 
fosfodiesterase são o tratamento de 
primeira linha para a disfunção erétil.

Mulheres com espinha bífida têm 
taxas essencialmente normais de 
fertilidade. Pacientes com espinha 
bífida interessados   em ter filhos devem 
ser aconselhados sobre a transmissão 
hereditariedade da espinha bífida. 
Em casais com parceiro com espinha 
bífida, a parceira deve tomar 4 mg de 
ácido fólico diariamente, iniciando 3 
meses antes da gravidez.

Deve-se discutir sobre contracepção 
com todos os pacientes com espinha 
bífida. Devido a preocupações 
com trombose e imobilidade, a 
contracepção hormonal deve ser 
evitada e os preservativos são a 
base da contracepção. Todos os 
pacientes com espinha bífida devem 
ser aconselhados sobre o uso de 
preservativos de poliuretano ou 
poli-isopreno sem látex. Devido 
a diminuição da sensação e 
preocupação com traumas acidentais, 
as mulheres com espinha bífida 
devem sempre usar lubrificante no 
momento da relação sexual.5

A cesariana é recomendada em 
mulheres que tiveram reconstrução 
do colo da bexiga ou colocação de 
esfíncter urinário. Um urologista 
deve estar disponível no momento 
do parto, principalmente nos 
casos de ampliação de bexiga e 
estomas cateterizáveis. O prolapso 
de órgão pélvico ocorre em taxas 
mais altas e em idades mais jovens, 
mesmo em pacientes com espinha 
bífida nulíparas e pode resultar 
em dispareunia ou dificuldade na 

   t  Continúa en la página 25
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relação sexual.3 Os urologistas devem 
oferecer reparo para pacientes com 
sintomas incômodos, mas não reparar 
prolapso assintomático.u

1. Groen J, Pannek J, Castro Diaz D et al: 
Summary of European Association of Urol-
ogy (EAU) guidelines on neuro-urology. Eur 
Urol 2016; 69: 324.

2. Wiener JS, Suson KD, Castillo J et al: Blad-
der management and continence outcomes 
in adults with spina bifida: results from the 

National Spina Bifida Patient Registry, 2009 
to 2015. J Urol 2018; 200: 187.

3. Spina Bifida Association: Guidelines for the 
Care of People with Spina Bifida, 4th ed. 
Spina Bifida Association 2018. Available at 
https://www.spinabifidaassociation.org/wp-
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People-with-Spina-Bifida-2018.pdf. Accessed 
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Sexual dysfunction and infertility in the male 
spina bifida patient. Transl Androl Urol 2018; 
7: 941.
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Todos os anos, 
em maio, a AUA 

tem a distinta honra de receber 
novos membros do nosso Conselho 
de Administração e dar adeus aos 
membros cujos mandatos foram 
concluídos. O Conselho desempenha 
um papel fundamental em ajudar a 
AUA a alcançar sua missão e trabalha 
incansavelmente para avançar a 
urologia em todo o mundo. Gostaria 
de aproveitar esta oportunidade para 
reconhecer nossos membros do 
Conselho.

Dr. Scott K. 
Swanson liderará 
o Conselho como 
presidente 2020-
2021, tendo servido 
na função de 
Presidente Eleito 
desde maio de 
2019. Dr. Swanson tem uma longa 
história de liderança dentro da AUA, 
tendo servido anteriormente como 
representante da Western Section 
para o Conselho da AUA, e como 
presidente da Western Section. 
Ele é consultor no Departamento 
de Urologia da Clínica Mayo em 
Scottsdale, Arizona, e foi o primeiro 
urologista na equipe de 42 médicos 
quando a Clínica Mayo abriu no 
Arizona em 1987. Antes de ingressar 
na equipe da Clínica Mayo, o Dr. 
Swanson serviu na Força Aérea dos 
EUA de 1971 a 1987.

Dr. Raju Thomas foi recebido 
no Conselho e servirá no cargo de 

Presidente Eleito 
até maio de 2021. 
Dr. Thomas é 
e x - p r e s i d e n t e 
da Southeastern 
Section da AUA, 
recebeu o Prêmio 
AUA distinguished 

Service em 2016, e atuou no 
Conselho de Administração da 
Urology Care Foundation. Ele 
tem a distinção de ser o primeiro a 
introduzir laparoscopia urológica em 

1991 e foi o primeiro cirurgião no 
Golfo sul dos EUA a realizar cirurgia 
robótica. Após o furacão Katrina em 
2005, o Dr. Thomas resgatou – e 
reconstruiu – o Departamento de 
Urologia da Universidade Tulane, 
em Nova Orleans. Ele continua 
a presidir o Departamento de 
Urologia de Tulane, onde também 
dirige o programa 
de residência do 
departamento.

Este ano também 
recebemos ao 
Conselho nosso 
novo Tesoureiro 
Eleito, Dr. Thomas 
F. Stringer. Em seu ano nesta 
posição, o Dr. Stringer trabalhará 
com o Tesoureiro da AUA Dr. 
David Green em preparação para 
assumir em 2021. Dr. Stringer é  ex-
presidente  da Southeastern Section 
da AUA e da Sociedade Urológica da 
Flórida, e atuou como Representante 
da Southeastern Section para o 
Conselho da AUA de 2014 a 2019. 
Ele também atuou nos comitês de 
Finanças, Estatutos e Investimentos 
da AUA, e foi Presidente do Comitê 
de Compensação da AUA. 

Além de nossos novos oficiais, 
também temos o prazer de anunciar 
os seguintes novos Representantes da 
Seção ao Conselho, que começarão 
seus mandatos de 2 anos este ano.

O novo Representante da Seção 
M i d - A t l a n t i c 
é o Dr. Kurt 
McCammon,ex -
p r e s i d e n t e 
da Society of 
G e n i t o u r i n a r y 
R e c o n s t r u c t i v e 
Surgeons e atual 
Presidente do Conselho IVUmed. 
Dr. McCammon é o Chair em 
Genitourinary Reconstructive 
Surgery and Chairman e Presidente 
e Professor do Departamento de 
Urologia da Eastern Virginia Medical 
School, onde ele também atua como 
Diretor do Programa de Residência 
em Urologia e diretor do programa de 
fellowship de cirurgia geniturinário 
reconstrutiva adulto e pediátrico.

Bem-vindos, Novos Membros do 
Conselho

Do Ceo        Diretor Executivo
Reza Ghavamian representará 

a New York Section. Ele é um ex-
presidente  da seção  e é graduado 
pelo Programa de Liderança da AUA. 
Ele é diretor da Eastern Regional de 
urologia da Northwell Health em 
Nova York, professor 
de Urologia na 
Zucker School 
of Medicine em 
Hofstra/Northwell, 
e presidente de 
Urologia do Hospital 
Huntington de 
Northwell.

A North Central Section será 
representada pelo Dr. James 
Ulchaker,ex-presidente da  section, 
bem como a Sociedade Urológica 
de Ohio e a Sociedade Urológica de 
Cleveland. Ulchaker anteriormente 
presidiu vários comitês da AUA e 
serviu no AUA 
Gallagher Health 
Policy Scholar 
de 2011. Ele é o 
vice-presidente do 
Departamento de 
Urologia da Clínica 
Cleveland.

Como sempre, gostaríamos de 
estender nossa sincera apreciação 
aos nossos 4 membros do Conselho e 
reconhecê-los por seu serviço à AUA.

Dr. Robert Flanigan completou 
seu mandato como Presidente 
Imediato, tendo anteriormente 
servido como Secretário (2006-
2011), Presidente Eleito (2017-
2018) e Presidente (2018-2019). Ele 
é  ex-presidente  da North Central 
Section da AUA, bem como do 
Conselho Americano de Urologia, da 
Sociedade de Oncologia Urológica, 
da Sociedade de Urologistas 

Universitários e da Sociedade de 
Cirurgiões Pélvicos. Também é 
fundador e primeiro presidente da 
Sociedade de Presidentes e Diretores 
de Programas, um dos dois grupos 
que juntos formaram a Sociedade de 
Urologia Acadêmica.

Dr. Roger Schultz completou seu 
mandato como Representante da Mid-
Atlantic Section, cargo que ocupa 
desde 2016. Antes de representar 
sua Seção no Conselho, atuou como 
secretário, tesoureiro e presidente da 
seção, atuounoscomitês de Gestão de 
Práticas, Codificação e Reembolso, 
Finanças e Compensação da AUA.

Dr. Frederick Gulmi completou 
seu mandato como Representante 
da New York Section, servindo de 
2016 a 2020. Dr. Gulmi serviu a 
AUA e sua Seção em uma série 
de capacidades, incluindo como 
secretário e presidente de sua seção, 
como vice-presidente de educação de 
residencia para a Faculdade Nacional 
de Ultrasom de Urologia da AUA, 
e como revisor do  The Journal of 
UrologyÒ.

Chandru Sundaram representa a 
North Central Section desde 2015. 
Antes de representar sua Seção no 
Conselho da AUA, ele atuou como 
residente pda North Central Section, 
e é  um  ex-membro do Conselho de 
Educação da AUA e ex-presidente 
do Comitê laparoscópico, Robótico 
e De Nova Tecnologia Cirúrgica da 
AUA. Ele é graduado em 2009 pelo 
Programa de Liderança da AUA.

Para obter mais informações sobre 
a liderança da AUA, visite https://
www.AUAnet.org/about-us/aua-
governance/board-of-directors.  u


