FERNANDO VAZ

SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX DESENVOLVIMENTO DA
RTU CIRURGIA COM VIDEO RESULT. EQUIVALENTES, MAS:
- INTERNAÇÕES, COMPLICAÇÕES, CONTRA-INDICAÇÕES…

O QUE É HPB?
 Hiperplasia Prostática Benigna (HPB)

é comumente conhecida como aumento benigno da próstata.
 Crescimento não canceroso da próstata.

HBP não é uma indicação nem um preditor de câncer.
• O crescimento (hiperplasia) é limitado
pela cápsula cirúrgica;
• O tecido é forçado a crescer para o
interior e a pressão é colocada sobre a
uretra;
• A uretra obstruída causa problemas
urinários;
• Geralmente não ameaça a vida.

DURANTE O DEBATE....

A RTU AINDA É O “ PADRÃO OURO” DO TTM
CIRURGICO DA HBP E ESTÁ SE
APERFEIÇOANDO COM:
USO DO VIDEO, MELHORES BISTURIS ,
BIPOLAR , RESSECÇAO COM SORO
FISIOLOGICO.

LASER
COAGULAÇÃO
VAPORIZAÇÃO
RESSECÇÃO - INCISÃO
ENUCLEAÇÃO

LASERS
- GREENLIGHT – (KTP/ LBO)
- HOLMIUN
- THULIUM YAG LASER
- DIODE LASER

LASER
•
•
•
•

UM TIPO NÃO SERVE PARA TUDO
O PADRÃO OURO VEM MUDANDO...
MAIORIA DOS CASOS PODE SER FEITO
RESULTADOS DO LASER = RTU
SE BEM FEITOS...

•
•
•
•
•

EU FAÇO RTU MUITO BEM!
OS DOENTES FICAM CURADOS!
É UMA OPERAÇÃO CLASSICA!
JÁ TENHO O QUE PRECISO!
NÃO PRECISO MUDAR SÓ PORQUE É
NOVIDADE.
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História
do Greenlight
HPS

XPS

Ano de Lançamento

2006

2010

Energia

120 W

180 W

0.5 - 3.0 mm

0.5 - 3. mm

CW
600 μm

CW
750 μm Moxy 180W
600 μm Mojo 120W

Modo de Coagulação

Yes

TruCoag™

Sistema Fiber Life™

No

Yes

20 A

20 A

Internal

Internal

Distância de Trabalho
Modo de Feixe de Vapor
Diâmetro do núcleo da fibra

Consumo de Corrente
Resfriamento a base de água
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Seleção de Pacientes
Maior gama de pacientes elegíveis à utilização da tecnologia
Pacientes com sintomas de Hiperplasia de Leve à Severo

The GreenLight™ laser system is intended for incision/excision, vaporization, ablation, hemostasis
and coagulation of soft tissue, including photoselective vaporization of the prostate for benign
prostatic hyperplasia (BPH). The laser system is contraindicated for patients who: are
contraindicated for surgery, contraindicated where appropriate anesthesia is contraindicated by
patient history, have calcified tissue, require hemostasis in >2mm vessels, have uncontrolled
bleeding disorders, have prostate cancer, have acute urinary tract infection (UTI) or severe urethral
stricture.
For Classroom Purposes Only | Do Not Distribute | ©2013 American Medical Systems, Inc. All rights reserved.

Sistema GreenLight XPS™ vs. RTUP1

50% 37%
Menos reações
adversas graves

Menos tempo de
cateterização

Tempo de
internação mais
curto

2x
Regresso mais
rápido a um
estado de saúde
estável

Resultados clínicos equivalentes vs. RTU1-3,5

Física do GreenLight™
•
•

•
•
•

532nm – visível (Verde)
Pouco absorvido pela
água, grande absorçao
em oxihemoglobina
Penetração óptica de
0.8mm
Profundidade de
coagulaçao: 1mm-2mm
Onda Quasi-Continua
(parece continua a olho
nu)

- Oxhemoglobina
- Agua
18

Greenlight x RTU-p = pós op. imediato
Length of Stay (days)

Length of Catheterization (hours)
4

50
40

3.5

44.52

3

3.4

2.5

30

2
20

1.5
1

10

12.2

1.08

0.5
0

0
TURP

PVP

Tempo de cateterismo
reduzido em 83%

TURP

PVP

Duração da internação
reduzida em 68%

Bouchier-Hayes, et al. J Endourol. 2006 Aug;20(8):580-5

Greenlight HPS

Greenlight HPS

Experiência ano 2013
Fernando Vaz
 Levantamento dos 100 últimos casos:
 Peso: 23 – 170 gramas (média: 68,53 g)
 Alteração de coagulação: 14 casos

- AAS/clopidogrel: 11 casos
- Cumarínicos: 3 casos
 Reoperação:



1 caso: sangramento no pos op imediato
3 casos – destamponamento

(todos anticoagulados: apos 2-3 semanas da
cirurgia) – queda de escara?

Experiência
 89/100 casos – cvd/internação < de 24 horas
- 2 casos – hematúria prolongada
- 3 casos – pacientes mais graves (recuperação pos
operatória prolongada)
- 6 casos - uso prolongado de cateter/cistostomia no
pós operatório - retenção urinária crônica com
hipocontratilidade vesical – resolvidos
espontaneamente
 Hemotransfusão: nenhum caso
 RTU complementar – 1 caso (cálculo vesical

“missed”)
 Irrigação em todos os casos – opção do cirurgião

Experiência
 Incontinência de “stress”: 3 casos – resolvido

espontaneamente em menos de 1 ano
 Disúria - 11 pacientes - boa resposta com uso de
anti-inflamatórios não esteroidais
 Sangramento tardio – 5 casos

Resultados satisfatórios

GREEN-LIGHT HPS 120-W LASER
VAPORIZATION VERSUS TRANSURETHRAL
RESECTION OF THE PROSTATE: A 2-YEAR
RANDOMIZED DOUBLE-BLIND PROSPECTIVE
URODYNAMIC INVESTIGATION
Pereira-Correia, João; Sousa, Karlo; Santos,
João; Perpétuo, Daniel; Lopes-da-Silva, Luiz;
Krambeck, Renato;
Muller, Valter;
Vaz, Fernando.
Department of Urology - Servidores do Estado
Federal Hospital
Janeiro - 2012

QUESTIONÁRIOS PÓS-OPERATÓRIOS

19 PONTOS
p<0,01

15 PONTOS
p<0,01

RTU x FVP
p=0,36

RTU x FVP
p=0,70

SEGUIMENTO URODINÂMICO
Bladder Outlet Obstruction Index
BOOI = PdetQmax – 2Qmax
(<20 Não Obstruido / > 20 Obstruido ou Duvida)

RTU x FVP
p=0,68

O.J.T.

• Pré operatorio

• Pós operatorio – 1 mês

 Conduto mantido a

U.S. – 1 ano após

Greenlight
MENSAGENS
- Alternativa

para tratamento cirúrgico de HPB

- Eficácia consistente (5 anos)
- Resultados comparáveis à RTU-próstata
-Menos complicações

-Recuperação mais rápida
- Ampla aplicação nos pacientes com HPB
(independente do tamanho da próstata, presença
de anticoagulantes e risco)

Slide 30

Active Cooling CapTM
• Soro fisiológico flui ao longo e em torno da
fibra, entre a fibra e o cap (ponta da fibra) de
aço inoxidável

• Ajuda a preservar a integridade da fibra

For Classroom Purposes Only | Do Not Distribute | ©2013 American Medical Systems, Inc. All rights reserved.

História do Greenlight

GREENLIGHT - SITUAÇÃO 2017
 METADE DOS PTS DO CONS OUVIRAM FALAR –

CONHECEM ALGUÉM – VEM DIRECIONADOS
 BRADESCO – AUTORIZA SEMPRE
 ESTATAIS – AUTORIZAM COM RELATÓRIO
 GOLDEN CROSS – AUTORIZA COM RELATÓRIO
 SULAMÉRICA, UNIMED, OUTROS: AUTORIZAM
COM ORDEM JUDICIAL....
 MUITO RUIM PARA TODOS: PTS. MEDCS. SEGUR

GREENLIGHT - SITUAÇÃO 2017
 PROBLEMAS:

E O HISTO PATOLÓGICO ? A MAIORIA DOS PTS
COM DÚVIDA JÁ TEM BIÓPSIA PRÉVIA
- E OS QUE NÃO TEM E SÃO CANDIDATOS A:
SO DESOBSTRUÇÃO :(IDOSOS)= Bx NA HORA
- CIRURGIA CURATIVA: QUASE TODOS TEM
Bx PRÉVIA SEJA A RTU OU A LASER

GREENLIGHT - SITUAÇÃO 2017
 NOS U.S.A. MAIS FEITO DO QUE RTU
 PORQUE: BEM INDICADO E BEM FEITO:


É MAIS SEGURO!

APLICA-SE A MAIS PCTS!

É MAIS FÁCIL APRENDER!

MT MENOS TEMPO HOSPITALIZAÇAO!
 E..PROVAVELMENTE MENOS DISPENDIOSO NO
FINAL... (FIBRA x HOSPITALIZAÇÃO)
 MAS AQUI: É RESTRITO A ALGUNS.... INJUSTO?

Greenlight para vaporização de
hipertrofia benigna de próstata
Finalidade: solicitação de inclusão no
ROL da ANS 2018

Justificativa do solicitante:
A vaporização fotoseletiva da próstata (PVP) é um termo coletivo
que se refere ao processo de ablação usado laser de comprimento
de onda 532 nm, em que a energia do laser é fortemente
absorvida pela hemoglobina, mas não pela água. Para a maioria
dos procedimentos, o paciente deixa o hospital em algumas horas
depois, sem a necessidade de um cateter.

PERGUNTA ESTRUTURADA

População: População adulta, com sintomas do trato
urinário inferior decorrentes de hiperplasia benigna da
próstata.
Intervenção: Vaporização fotoseletiva da próstata
utilizando laser Greenlight®

Comparação: ressecção transuretral da próstata (RTU)
ou prostatectomia aberta aberta
Desfechos: desfechos funcionais, parâmetros

perioperatórios, desfechos qualidade de vida e
complicações associadas aos tratamentos.

Busca
Cochrane
PubMed
Lilacs
Scielo
NICE
HTA
CADTH
CONITEC
Busca Manual

Descrição da tecnologia:

O uso dos lasers para tratamento da HBP começou a ser discutido
em 1986, mas só foi validado no começo dos anos 90 como alternativa à RTU.
Inicialmente, foram utilizados os lasers 80 W potássio-titanilfosfato ,
Que é laser de cristal desenvolvido a partir do laser Nd: YAG;
2006: a vaporização fotoseletiva evoluiu para o laser 120 W triborato de lítio (LBO),
também conhecido como GreenLight HPS (High Performance System),
que foi desenvolvido para melhorar o desempenho do KTP.
2010: o sistema 180W-Greenlight® XPS foi introduzido, como maior energia
para vaporizar o tecido mais rapidamente, e mudanças significantes no design da
fibra. (Resfriamento interno, proteção de metal e a fibra FiberLife, promovem a
melhor preservação da integridade da fibra).

Evidências apresentadas:

Foram analisadas duas revisões sistemáticas e
metanálises que incluíram os mesmos estudos
randomizados com Greenlight 80w e 120w.
Foram incluídos cinco estudos randomizados
publicados após as revisões sistemáticas.

Evidências apresentadas:
Thangasamy e cols. 2012 *
Incluídos 9 ERC : cinco com laser 80w e quatro com laser
120w comparados à ressecção transuretral.
Risco de viés: risco de viés baixo em 4 estudos, moderado
em dois estudos e alto em três estudos.
Tempo de cateterização e tempo de permanência hospitalar
foram menores; tempo cirúrgico foi maior.
Transfusão de sangue e retenção de coágulos foram
menores .
Sem diferença para complicações e desfechos funcionais
Grande perda de acompanhamento em 1 ano.
Conclusão: Os autores concluíram que Greenlight foi melhor.
*Revisão sistemática financiada pelo fabricante.
Thangasamy IA, Chalasani V, Bachmann A, Woo HH. Photoselective vaporisation of the prostate using 80-W
and 120-W laser versus transurethral resection of the prostate for benign prostatic hyperplasia:
a systematic review with meta-analysis from 2002 to 2012. European urology. Aug 2012;62(2):315-323.

Evidências apresentadas:
Zhang e cols. 2012
Incluídos 5 ERC : dois utilizaram o laser de 80 W e três utilizaram
laser de 120 W comparados à ressecção transuretral.
Risco de viés: Um RCT não descreveu o método de randomização
e quatro não descreveram o sigilo da alocação. Três estudos não
apresentaram esquema de cegamento dos pacientes e
avaliadores de desfecho.
Conclusão: A vaporização fotoseletiva e a ressecção transuretral
foram comparáveis quanto a desfechos funcionais. A vaporização
foi melhor quanto às complicações. A ressecção foi melhor
quanto ao tempo de procedimento e menor risco de reoperação.
Os autores ressaltaram a necessidade de ERC com maior tempo
de acompanhamento.
Zhang X, Geng J, Zheng J, Peng B, Che J, Liang C. Photoselective vaporization versus transurethral resection
of the prostate for benign prostatic hyperplasia: a meta-analysis. Journal of endourology / Endourological Society. Sep 2012;26(9):1109-1117.

Estudos randomizados:
GOLIATH*
ECR de não-inferioridade, aberto, prospectivo, multicêntrico
(nove países e 29 centros), dois anos de seguimento,
comparando ressecção transuretral e vaporização
fotoseletiva com Greenlight 180 W (GL-XPS).
Grupos: GL-XPS = 136
ressecção transuretral = 133
Conclusão: O acompanhamento de 24 meses demonstrou
que GL-XPS foi uma opção segura e duradoura com eficácia
e segurança similar à ressecção transuretral.

Thomas JA, Tubaro A, Barber N, et al. A Multicenter Randomized Noninferiority Trial Comparing
GreenLight-XPS Laser Vaporization of the Prostate and Transurethral Resection of the Prostate for the Treatment of Benign
Prostatic Obstruction: Two-yr Outcomes of the GOLIATH Study. European urology. Jan2016;69(1):94-102.

Estudos randomizados:
GOLIATH*
Comentários:
O estudo foi financiado pelo fabricante.
O estudo não incluiu pacientes em uso de anticoagulantes,
grupo em que seria mais indicado o procedimento.
O acompanhamento de dois anos é pequeno, uma vez que a
ressecção transuretral apresenta taxa de reoperação de 10 a
15% em 8 a 10 anos. No estudo acima, a taxa de reoperação
em dois anos no grupo GL-XPS foi três vezes maior que no
grupo ressecção transuretral (10 versus 3), o que necessita
ser acompanhado por mais tempo.
O critério de seleção de cirurgiões foi extremamente
cuidadoso e não sabemos se haveria o mesmo resultado no
mundo real.
Thomas JA, Tubaro A, Barber N, et al. A Multicenter Randomized Noninferiority Trial Comparing
GreenLight-XPS Laser Vaporization of the Prostate and Transurethral Resection of the Prostate for the Treatment of Benign
Prostatic Obstruction: Two-yr Outcomes of the GOLIATH Study. European urology. Jan2016;69(1):94-102.

Estudos randomizados:
Jovanovic
ECR comparando ressecção transuretral e vaporização
fotoseletiva com Greenlight 180 W (GL-XPS).
Alto risco de viés : Não há descrição da randomização, sigilo da
alocação e esquema de cegamento. Perdas de seguimento não
informadas.
Pacientes em uso de anticoagulantes foram excluídos.
Grupos: GL-XPS = 31
ressecção transuretral = 31
GL-XPS foi melhor que a ressecção transuretral quanto à
necessidade de transfusão, perfuração da cápsula, disúria.
Não houve diferença nos desfechos funcionais.
Conclusão: O acompanhamento de 12 meses demonstrou que
GL-XPS foi melhor que a ressecção transuretral quanto à
necessidade de transfusão, perfuração da cápsula, disúria.

Jovanovic M, Dzamic Z, Acimovic M, Kajmakovic B, Pejcic T. Usage of GreenLight HPS 180-W laser vaporisation for treatment
of benign prostatic hyperplasia. Acta chirurgica Iugoslavica. 2014;61(1):57-61.

Estudos randomizados:
Kumar e cols 2013
ECR comparando ressecção transuretral monopolar da próstata (RTU),
ressecção transuretral bipolar da próstata B-RTU e vaporização
fotoseletiva da próstata utilizando laser Greenlight 120W .
Grupos: GL-XPS = 62
ressecção transuretral = 62
ressecção transuretral bipolar da próstata= 62
Acompanhamento de 12 meses.

Pacientes em uso de antiplaquetários foram excluídos.
Greenlight 120W foi melhor que a ressecção transuretral quanto à
necessidade de transfusão, perfuração da cápsula, disúria.
Não houve diferença nos desfechos funcionais.
Conclusão: O acompanhamento de 12 meses demonstrou que GL-XPS
foi semelhante à ressecção transuretral monopolar e bipolar.

Kumar A, Vasudeva P, Kumar N, Nanda B, Jha SK, Mohanty N. A prospective randomized comparative study of monopolar
and bipolar transurethral resection of the prostate and photoselective vaporization of the prostate in patients who present
with benign prostatic obstruction: a single center experience. Journal of endourology / Endourological Society. Oct
2013;27(10):1245-1253.

Xue e cols 2013
Estudo randomizado comparando Greenlight 120w ou
ressecção transuretral da próstata.
Grupo 120w Greenlight :100
Grupo ressecção transuretral :100
Tempo máximo de acompanhamento 36 meses
Apenas um cirurgião fez todos os procedimentos de
vaporização.
O baixo índice de recidiva foi explicado pela experiência do
cirurgião.
Conclusão: os dois tratamentos foram equivalentes. As
complicações foram maiores no grupo ressecção
transuretral.
Xue B, Zang Y, Zhang Y, et al. GreenLight HPS 120-W laser vaporization versus transurethral resection of the
prostate for treatment of benign prostatic hyperplasia: a prospective randomized trial. Journal of X-ray
science and technology. 2013;21(1):125-132.

Skolarikos e cols. 2008
Estudo randomizado que incluiu 125 pacientes para
vaporização fotoseletiva da próstata com laser Greenlight
80W (PVP) ou prostatectomia aberta acompanhados por até
18 meses .
Grupo Greenlight 80W :65
Grupo prostatectomia aberta: 60
O estudo incluiu participantes com volumes prostáticos altos,
maiores que 80 cc.
Não houve diferença significativa entre os grupos quanto à
complicações. A qualidade de vida aos 18 meses foi melhor
no grupo prostatectomia aberta.
Conclusão: Os procedimentos foram considerados
semelhantes.
Skolarikos A, Papachristou C, Athanasiadis G, Chalikopoulos D, Deliveliotis C, Alivizatos G. Eighteen-month results of a randomized prospective
study comparing transurethral photoselective vaporization with transvesical open enucleation for prostatic adenomas greater than 80 cc. J
Endourol. 2008;22(10):2333-2340. doi:10.1089/end.2008.9709.

Resultados da pesquisa
Foram incluídas duas revisões sistemáticas
publicadas recentemente.

A Systematic Review and Meta-analysis of Functional Outcomes
and Complications Following Transurethral Procedures for Lower
Urinary Tract Symptoms Resulting from Benign Prostatic
Obstruction: An Update.
69 ERC (n=8517) comparando ressecção transuretral monopolar e bipolar, enucleação
com Holmium laser e vaporização fotoseletiva Greenlight ( 10 estudos, sendo quatro
estudos com Greelight 80w e seis estudos com Greenlight 120w ).
O único estudo publicado avaliando Greelight 180w, foi o estudo GOLIATH, que não foi
incluído devido ao pequeno tempo de acompanhamento na época em que a revisão foi
feita.
A vaporização fotoseletiva apresentou maior tempo cirúrgico, menor tempo de
permanência hospitalar, menor necessidade de hemotransfusão. Não houve diferença
quanto aos desfechos funcionais e houve maior taxa de reoperação.
Conclusão:
Os autores concluíram que:
Os resultados com Greenlight 180w ainda não são suficientemente conhecidos.
Há necessidade de estudos comparando Greenlight com outras técnicas emergentes
Não há evidências sobre as novas técnicas em pacientes anticoagulados.
Cornu J-N, Ahyai S, Bachmann A, et al. A Systematic Review and Meta-analysis of Functional Outcomes and Complications Following
Transurethral Procedures for Lower Urinary Tract Symptoms Resulting from Benign Prostatic Obstruction: An Update. Eur Urol.
2015;67(6):1066-1096

Greenlight high-performance system (HPS) 120-W laser vaporization versus
transurethral resection of the prostate for the treatment of benign prostatic
hyperplasia: a meta-analysis of the published results of randomized controlled trials.
4 ERC (n=559) que avaliaram o uso de Greenlight 120 w comparado a ressecção
transuretral.
Conclusão: Greenlight 120w apresentou vantagens em relação à ressecção transuretral
quanto à segurança intraoperatória e a ressecção transuretral apresentou menor risco
de reoperação e menor tempo cirúrgico.
Em relação aos estudos, nenhum esclareceu a forma de randomização, o tempo de
acompanhamento foi pequeno, o número de pacientes foi pequeno, não foram duplocego e apresentaram alto risco de viés.
Os autores recomendaram a necessidade de estudos de melhor qualidade e
acompanhamento acima de três anos para se estabelecer a segurança e eficácia do
Greenlight, além de estudos com a nova tecnologia proposta de 180w.

Zhou Y, Xue B, Mohammad NA, et al. Greenlight high-performance system (HPS) 120-W laser vaporization versus transurethral resection
of the prostate for the treatment of benign prostatic hyperplasia: a meta-analysis of the published results of randomized controlled trials.
Lasers Med Sci. 2016;31(3):485-495. doi:10.1007/s10103-016-1895-x.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÃO
No momento as evidências disponíveis não permitem recomendar a
vaporização seletiva da hipertrofia benigna de próstata Greenlight como
tratamento de primeira escolha.
Não há evidências suficientes sobre Greenlight 180w.
Cinco anos de acompanhamento de Greenlight 80w mostrou taxa de
reintervenção muito alta (18%).
As outras tecnologias propostas (120 e 180w) ainda não têm estudo de
acompanhamento em longo prazo.

Greenlight para
vaporização de hipertrofia
benigna de próstata
Finalidade: solicitação de inclusão no ROL da
ANS 2018

Justificativa do solicitante
A vaporização fotoseletiva da próstata (PVP) é um
termo coletivo que se refere ao processo de ablação
usado laser de comprimento de onda 532 nm, em que
a energia do laser é fortemente absorvida pela
hemoglobina, mas não pela água. Para a maioria dos
procedimentos, o paciente deixa o hospital em

algumas horas depois, sem a necessidade de um
cateter.

Descrição da tecnologia
•

O uso dos lasers para tratamento da HBP começou a ser discutido em 1986, mas só

foi validado no começo dos anos 90 como alternativa à TURP.
•

Inicialmente, foram utilizados os lasers 80 W potássio-titanilfosfato, que são um laser
de cristal desenvolvido a partir do laser Nd: YAG;

•

2006: a vaporização fotoseletiva evoluiu para o laser 120 W triborato de lítio (LBO),

também conhecido como GreenLight HPS (High Performance System), que foi
desenvolvido para melhorar o desempenho do KTP.
•

2010: o sistema 180W-Greenlight® XPS foi introduzido, como maior energia para
vaporizar o tecido mais rapidamente, e mudanças significantes no design da fibra.

•

(Resfriamento interno, proteção de metal e a fibra FiberLife, promovem a melhor
preservação da integridade da fibra).

Evidências apresentadas:
• Foram incluídas duas revisões sistemáticas e
metanálises que incluíram os mesmos estudos
randomizados com Greenlight 80w e 120w.
• Foram incluídos cinco estudos randomizados
publicados após as revisões sistemáticas.

Thangasamy IA, Chalasani V, Bachmann A, Woo HH. Photoselective vaporisation of the prostate
using 80-W and 120-W laser versus transurethral resection of the prostate for benign prostatic
hyperplasia: a systematic review with meta-analysis from 2002 to 2012. European urology. Aug
2012;62(2):315-323.

•

Incluídos 9 ERC : cinco com laser 80w e quatro com laser 120w comparados à

ressecção transuretral.
•

Risco de viés: risco de viés baixo em 4 estudos, moderado em dois estudos e alto
em três estudos.

•

Tempo de cateterização e tempo de permanência hospitalar foram menores;

tempo cirúrgico foi maior.
•

Transfusão de sangue e retenção de coágulos foram menores .

•

Sem diferença para complicações e desfechos funcionais

•

Grande perda de acompanhamento em 1 ano.

•

Conclusão: Os autores concluiram que Greenlight foi melhor.

•

*Revisão sistemática financiada pelo fabricante.

Zhang X, Geng J, Zheng J, Peng B, Che J, Liang C. Photoselective vaporization versus transurethral
resection of the prostate for benign prostatic hyperplasia: a meta-analysis. Journal of endourology /
Endourological Society. Sep 2012;26(9):1109-1117.

•

Incluídos 5 ERC : dois utilizaram o laser de 80 W, e três utilizaram laser de 120 W

comparados à ressecção transuretral.
•

Risco de viés: Um RCT não descreveu o método de randomização e quatro não
descreveram o sigilo da alocação. Três estudos não apresentaram esquema de
cegamento dos pacientes e avaliadores de desfecho.

•

Conclusão: A vaporização fotoseletiva e a ressecção transuretral foram comparáveis
quanto a desfechos funcionais.

•

A vaporização foi melhor quanto às complicações. A ressecção foi melhor quanto ao
tempo de procedimento e menor risco de reoperação.

•

Os autores ressaltaram a necessidade de ERC com maior tempo de
acompanhamento.

Thomas JA, Tubaro A, Barber N, et al. A Multicenter Randomized Noninferiority Trial Comparing
GreenLight-XPS Laser Vaporization of the Prostate and Transurethral Resection of the Prostate for the
Treatment of Benign Prostatic Obstruction: Two-yr Outcomes of the GOLIATH Study. European urology.
Jan2016;69(1):94-102.

• ECR de não-inferioridade, aberto, prospectivo,
multicêntrico (nove países e 29 centros), dois anos de
seguimento, comparando ressecção transuretral e
vaporização fotoseletiva com Greenlight 180 W (GLXPS).
• Grupos: GL-XPS = 136
ressecção transuretral = 133
• Conclusão: O acompanhamento de 24 meses demonstrou
que GL-XPS foi uma opção segura e duradoura com
eficácia e segurança similar à ressecção transuretral.

Thomas JA, Tubaro A, Barber N, et al. A Multicenter Randomized Noninferiority Trial Comparing
GreenLight-XPS Laser Vaporization of the Prostate and Transurethral Resection of the Prostate for the
Treatment of Benign Prostatic Obstruction: Two-yr Outcomes of the GOLIATH Study. European urology.
Jan2016;69(1):94-102.

•

Comentários:

•

O estudo foi financiado pelo fabricante.

•

O estudo não incluiu pacientes em uso de anticoagulantes, grupo em que seria mais indicado o
procedimento.

•

O acompanhamento de dois anos é pequeno, uma vez que a ressecção transuretral apresenta
taxa de reoperação de 10 a 15% em 8 a 10 anos. No estudo acima, a taxa de reoperação em dois
anos no grupo GL-XPS foi três vezes maior que no grupo ressecção transuretral (10 versus 3), o
que necessita ser acompanhado por mais tempo.

•

O critério de seleção de cirurgiões foi extremamente cuidadoso, e não sabemos se haveria o
mesmo resultado no mundo real.

Jovanovic M, Dzamic Z, Acimovic M, Kajmakovic B, Pejcic T. Usage of
GreenLight HPS 180-W laser vaporisation for treatment of benign prostatic
hyperplasia. Acta chirurgica Iugoslavica. 2014;61(1):57-61.

•
•

•
•
•
•
•

ECR comparando ressecção transuretral e vaporização fotoseletiva com
Greenlight 180 W (GL-XPS).
Alto risco de viés : Não há descrição da randomização, sigilo da
alocação e esquema de cegamento. Perdas de seguimento não
informadas.
Pacientes em uso de anticoagulantes foram excluidos.
Grupos: GL-XPS = 31
ressecção transuretral = 31
GL-XPS foi melhor que a ressecção transuretral quanto à necessidade de
transfusão, perfuração da cápsula, disúria.
Não houve diferença nos desfechos funcionais.
Conclusão: O acompanhamento de 12 meses demonstrou que GL-XPS foi
melhor que a ressecção transuretral quanto à necessidade de transfusão,
perfuração da cápsula, disúria.

Kumar A, Vasudeva P, Kumar N, Nanda B, Jha SK, Mohanty N. A prospective randomized comparative
study of monopolar and bipolar transurethral resection of the prostate and photoselective vaporization
of the prostate in patients who present with benign prostatic obstruction: a single center experience.
Journal of endourology / Endourological Society. Oct 2013;27(10):1245-1253.

• ECR comparando ressecção transuretral monopolar da próstata
(TURP), ressecção transuretral bipolar da próstata B-TURP e
vaporização fotoseletiva da próstata utilizando laser Greenlight
120W .
• Grupos: GL-XPS = 62
•
ressecção transuretral = 62
•
ressecção transuretral bipolar da próstata B-TURP= 62
• Acompanhamento de 12 meses.
• Pacientes em uso de antiadesivos plaquetários foram excluidos.
• Greenlight 120W foi melhor que a ressecção transuretral quanto à
necessidade de transfusão, perfuração da cápsula, disúria.
• Não houve diferença nos desfechos funcionais.
• Conclusão: O acompanhamento de 12 meses demonstrou que
GL-XPS foi semelhante a ressecção transuretral monopolar e
bipolar.

Xue B, Zang Y, Zhang Y, et al. GreenLight HPS 120-W laser vaporization versus transurethral resection
of the prostate for treatment of benign prostatic hyperplasia: a prospective randomized trial. Journal
of X-ray science and technology. 2013;21(1):125-132.

• Estudo randomizado comparando Greenlight 120w ou ressecção
transuretral da próstata.
• Grupo 120w Greenlight :100
• Grupo ressecção transuretral :100
• Tempo máximo de acompanhamento 36 meses
• Apenas um cirurgião fez todos os procedimentos de vaporização.
• O baixo índice de recidiva foi explicado pela experiência do
cirurgião.
• Conclusão: os dois tratamentos foram equivalentes. As
complicações foram maiores no grupo ressecção transuretral.

Skolarikos A, Papachristou C, Athanasiadis G, Chalikopoulos D, Deliveliotis C, Alivizatos G. Eighteenmonth results of a randomized prospective study comparing transurethral photoselective vaporization
with transvesical open enucleation for prostatic adenomas greater than 80 cc. J Endourol.
2008;22(10):2333-2340. doi:10.1089/end.2008.9709.

• Estudo randomizado que incluiu 125 pacientes para vaporização
fotoseletiva da próstata com laser Greenlight 80W (PVP) ou
prostatectomia aberta acompanhados por até 18 meses .
• Grupo Greenlight 80W :65
• Grupo prostatectomia aberta: 60
• O estudo incluiu participantes com volumes prostáticos altos,
maiores que 80 cc.
• Não houve diferença significativa entre os grupos quanto a
complicações. A qualidade de vida aos 18 meses foi melhor no grupo
prostatectomia aberta.
• Conclusão: Os procedimentos foram considerados semelhantes.

Artigos selecionados após busca
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cochrane
PubMed
Lilacs
Scielo
NICE
HTA
CADTH
CONITEC
Busca Manual

PERGUNTA ESTRUTURADA
• População: População adulta, com sintomas do trato urinário
inferior decorrentes de hiperplasia benigna da próstata.

• Intervenção (tecnologia): Vaporização fotoseletiva da próstata
utilizando laser Greenlight®
• Comparação: ressecção transuretral da próstata (TURP) ou

prostatectomia aberta aberta
• Desfechos: desfechos funcionais, parâmetros perioperatórios,
desfechos qualidade de vida e complicações associadas aos
tratamentos.

Cornu J-N, Ahyai S, Bachmann A, et al. A Systematic Review and Meta-analysis of Functional Outcomes
and Complications Following Transurethral Procedures for Lower Urinary Tract Symptoms Resulting
from Benign Prostatic Obstruction: An Update. Eur Urol. 2015;67(6):1066-1096

•

69 ERC (n=8517) comparando ressecção transuretral monopolar e bipolar, e nucleação com
Holmium laser, e vaporização fotoseletiva Greenlight ( 10 estudos, sendo quatro estudos
com Greelight 80w e seis estudos com Greenlight 120w ).

•

O único estudo publicado avaliando Greelight 180w, foi o estudo GOLIATH, que não foi
incluido devido ao pequeno tempo de acompanhamento na época em que a revisão foi
feita.
A vaporização fotoseletiva apresentou maior tempo cirúrgico, menor tempo de
permanência hospitalar, menor necessidade de hemotransfusão. Não houve diferença
quanto aos desfechos funcionais, e houve maior taxa de reoperação.

•

•
•
•
•

Conclusão:
Os resultados com Greenlight 180w ainda não são suficientemente conhecidos.
Há necessidade de estudos comparando Greenlight com outras técnicas emergentes
Não há evidências sobre as novas técnicas em pacientes anticoagulados.

Zhou Y, Xue B, Mohammad NA, et al. Greenlight high-performance system (HPS) 120-W laser
vaporization versus transurethral resection of the prostate for the treatment of benign prostatic
hyperplasia: a meta-analysis of the published results of randomized controlled trials. Lasers Med Sci.
2016;31(3):485-495. doi:10.1007/s10103-016-1895-x.

•

4 ERC (n=559) que avaliaram o uso de Greenlight 120 w comparado a ressecção
transuretral.

•
•

Conclusão:
Greenlight 120w apresentou vantagens em relação à ressecção transuretral quanto à
segurança intraoperatória e a ressecção transuretral apresentou menor risco de reoperação
e menor tempo cirúrgico.
Em relação aos estudos, nenhum esclareceu a forma de randomização, o tempo de
acompanhamento foi pequeno, o número de pacientes foi pequeno, não foram duplo-cego e
apresentaram alto risco de viés.
Os autores recomendaram a necessidade de estudos de melhor qualidade e
acompanhamento acima de três anos para se estabelecer a segurança e eficácia do
Greenlight, além de estudos com a nova tecnologia proposta de 180w.

•

•

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÃO
• No

momento

as

evidências

disponíveis

não

permitem

recomendar a vaporização seletiva da hipertrofia benigna de
próstata Greenlight como tratamento de primeira escolha.
• Não há evidências suficientes sobre Greenlight 180w.

• Cinco anos de acompanhamento de Greenlight 80w mostrou
taxa de reintervenção muito alta (18%).
• As outras tecnologias propostas ( 120 e 180w) ainda não têm

estudo de acompanhamento em longo prazo.

OBRIGADO

TRATAMENTO ENDOSCÓPICO
DO REFLUXO
VESICOURETERAL
Finalidade: solicitação de inclusão no ROL da
ANS 2018

Garcia-Aparicio L, Rovira J, Blazquez-Gomez E, et al. Randomized clinical trial comparing endoscopic
treatment with dextranomer hyaluronic acid copolymer and Cohen’s ureteral reimplantation for
vesicoureteral reflux: long-term results. J Pediatr Urol. 2013;9(4):483-487.
doi:10.1016/j.jpurol.2013.03.003

•

•

•

•

Trata-se de um ensaio clinico randomizado que incluiu 41 crianças (67
ureteres) a partir de 1 ano de idade, com diagnóstico de refluxo
vesicoureteral primário graus II, III e IV, sendo 13 garotos e 28 meninas,
para alocação 1:1 para tratamento endoscópico e reimplante ureteral.
Os critérios para indicação cirúrgica de ambos os braços foram
insuficiência atribuída à RVU, infecções recorrentes do trato urinário,
prejuízo da função renal e RVU persistente após 2 anos de profilaxia
antibiótica.
O agente espessante utilizado foi o ácido dextranômero / hialurônico
(Dx/HA).
Após o procedimento, os participantes foram avaliados por ultrassom em
24 horas e 1 mês após o procedimento, e dois exames de
uretrocistografia miccional foram realizados em 3 e 12 meses.

FATOR DE RISCO
• O estudo demonstrou não haver diferenças estatisticamente
significantes na eficácia do tratamento do RVU entre as duas
abordagens cirúrgicas
• Não houve diferenças estatisticamente significantes em relação
às complicações entre os grupos.
• Por outro lado, diferenças estatisticamente significantes foram
identificadas em relação ao tempo de cirurgia e tempo de
internação hospitalar, favorecendo o grupo do tratamento
endoscópico do RVU.
• Em relação aos custos, houve diferenças estatisticamente
significantes apenas quando se considerou a aplicação de 1
injeção do agente espessante, favorecendo o grupo da
endoscopia. Com a aplicação de 2 injeções, essa diferença não
alcançou mais significância.

Läckgren G, Wåhlin N, Sköldenberg E, Stenberg A. Long-term followup of children treated with
dextranomer/hyaluronic acid copolymer for vesicoureteral reflux. J Urol. 2001;166(5):1887-1892.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11586255

• Trata-se dos resultados de um estudo que teve por objetivo
avaliar a eficácia e segurança do uso do co-polímero de
dextranômero e ácido hialurônico em 228 pacientes.
• Foram incluídas crianças de ambos os sexos, com idade entre
1 e 15 anos (média de 4,7 anos), com refluxo vesico-ureteral
de grau III ou maior.
• Considerou-se como sucesso a ausência de refluxo vesicoureteral bilateral ou refluxo mínimo (grau I) ao exame de
uretero-cistografia miccional, realizada 3 e 12 meses após o
implante.

Läckgren G, Wåhlin N, Sköldenberg E, Stenberg A. Long-term followup of children treated with
dextranomer/hyaluronic acid copolymer for vesicoureteral reflux. J Urol. 2001;166(5):1887-1892.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11586255

• O seguimento foi de dois a sete anos e meio (média
de 5 anos).
• 151 pacientes do total de 221 (68%), apresentavam

grau I ou menos de refluxo vesico-ureteral bilateral
após a última uretero-cistografia
• 178 (80%) manifestavam grau II ou menos de refluxo

à última avaliação radiológica.

Warchol S, Krzemien G, Szmigielska A, Bombinski P, Brzewski M, Dudek-Warchol T. Comparison of
results of endoscopic correction of vesicoureteral reflux in children using two bulking substances:
Dextranomer/hyaluronic acid copolymer (Deflux) versus polyacrylate-polyalcohol copolymer (Vantris).
J Pediatr Urol. 2016;12(4):256.e1-256.e4. doi:10.1016/j.jpurol.2016.04.006

•
•

•

•

Trata-se dos resultados de uma análise retrospectiva de pacientes tratados
endoscópicamente para RVU.
Entre 2009 a 2012, 65 pacientes (idade 1,45 a 9,9 anos) foram tratados com
Deflux®. 31 pacientes tinham RVU unilateral e 34 RVU bilateral. Quanto ao
grau do RVU a distribuição foi a seguinte: II (n=52), III (n=47), IV (n=7),e V
(n=2).
Entre 2012 a 2015, 68 pacientes (idade 0,6 a 17,9 anos) foram tratados com
Vantris®. Neste grupo, 33 eram portadores de RVU unilateral e 35 RVU
bilateral. Quanto ao grau do RVU a distribuição foi a seguinte: II (n=48), III
(n=29), IV (n=13),e V (n=19).
A taxa de resolução do refluxo, após a primeira injeção, foi de 63% e 92,7%
para os pacientes tratados com Deflux® e Vantris®. Após a segunda
injeção, a taxa de resolução do refluxo foi de 90,7 e 100% para os pacientes
tratados com Deflux® e Vantris®, respectivamente.

PROPOSTA DE INCORPORAR AOS CRITERIOS JÁ
ESTABELECIDOS
• Para pacientes nos primeiros anos de vida com refluxo leve ou
moderado (graus I, II e III), há evidências que sugerem benefícios
para o tratamento clínico conservador, sobretudo, porque pode
haver melhora espontânea do refluxo.
• Para pacientes com quadro de insuficiência renal atribuída à RVU ou
RVU persistente com infecções recorrentes do trato urinário mesmo
uso de profilaxia antibiótica, a correção cirúrgica, deve ser
considerado.
• Diante do corpo atual de evidências o tratamento endoscópico com
agentes de espessantes deve ser considerado como alternativa à
correção do RVU por cirurgia de reimplante ureteral e, portanto,
devendo ser disponibilizada como opção para o paciente

OBRIGADO

Imunobiológicos para psoríase
GATS- UNIMED-BH

Proposta de incorporação
“Tratamento com imunobiológicos endovenosos
ou subcutâneos para pacientes com psoríase
em placas, moderada a grave, sem resposta ou
intolerante ao tratamento com fototerapia,
metotrexato, acitretina e ciclosporina.”

PACIENTES








Pacientes ADULTOS, psoríase em placas,
crônica, moderada a grave, após falha de
terapias (metotrexato, ciclosporina e
acitretina) e fototerapia.
O que é crônica? Pelo menos seis meses?
Moderada a grave? PASI ≥ 10?
E a qualidade de vida? DLQI >10?
Esquema de terapia? Doses? Tempo de uso?

Fluxograma de tratamento do Ministério da Saúde
do Brasil- Portaria SAS/MS nº 1.229, de 5 de
novembro de 2013

INTERVENÇÃO
“IMUNOBIOLÓGICOS”
Segundo ANVISA:
o Alérgenos;
o Anticorpos monoclonais;
o Biomedicamentos;
o Probióticos;
o Vacinas.

Individualizar


Anti-TNFs: Adalimumabe; Etanercepte; Infliximabe



Secuquinumabe



Ustequinumabe

DESFECHO?
O que será considerado melhora?
75% de redução no PASI; cinco pontos de
redução no DLQI?




Quando suspender por falha?

Estudos de eficácia
o
o
o
o

Desenho e condução
Coleta, manejo, análise e interpretação dos
dados,
Preparação, revisão e aprovação do
manuscrito
Decisão de submete-lo a publicação

ANTI-TNFs - eficácia
ANTI-TNFs
o

Sem estudos “head to head” com drogas
sintéticas em segunda linha de tratamento

o

Comparado ao placebo

o

Metanálises financiadas e sem avaliar a
segurança
Puig L et al. J Eur Acad Dermatology Venereol. 2014;28(12):1633-1653;
Reich K et al. Br J Dermatol. 2012;166(1):179-188
Bansback N et al. Dermatology. 2009;219(3):209-218
Schmitt J et al. Br J Dermatol. 2008;159(3):513-526
Dommasch ED et al. J Am Acad Dermatol. 2011;64(6):1035-1050

Schmitt J et al. Br J Dermatol. 2008;159(3):513-526

Anti-TNFs



Boa eficácia ( PASI 75) em relação ao placebo
em 8 a 16 semanas;
Pacientes incluídos: não tinham esgotado todas
as possibilidades terapêuticas; cerca de
metade eram “candidatos” a terapia sistêmica,
mas não a tinham feito ainda.

Puig L et al. J Eur Acad Dermatology Venereol. 2014;28(12):1633-1653;
Reich K et al. Br J Dermatol. 2012;166(1):179-188
Bansback N et al. Dermatology. 2009;219(3):209-218
Schmitt J et al. Br J Dermatol. 2008;159(3):513-526
Dommasch ED et al. J Am Acad Dermatol. 2011;64(6):1035-1050

Anti-TNFs- Toxicidade
Infecções

Infecções graves
OR 1, 39
(IC 95% 1,09-1,58);
Infecções oportunistas
OR 1, 79
(IC 95%: 1,17-2,74);

Micobactérias: OR 3,73
(IC 95% 1, 78-8,12);

Vírus: OR 1,91
(IC 95% 1,02-3,58)

Neoplasias
Relatos; advertências de
bula; estudos controversos

Eventos cardiovasculares
Anti-TNF e redução do risco CV
(RR: 0,70; IC95% 0,54 a 0,90);
MTX e redução do risco CV
(RR: 0,72; IC95% 0,57 a 0,91).
Lancet 2015 Jul 18; 386 (9990):258-65
Clin Infect Dis. 2014 Jun; 58 (12): 1649-57
Asian Pac J Cancer Prev. 2014; 15(8):3403-10;
Clin Exp Rheumatol 2012 sept-oct 30 (5):756-64;
Clin Rheumatol 2012 apr; 31(4);631-6
Ann Rheum Dis. 2015 Mar; 74(3): 480-9
Dommasch ED et al. J Am Acad Dermatol. 2011;64(6):1035-1050

Ustequinumabe


IL 12 e 23



Sem estudos comparando com drogas
tradicionais



Phoenix 1 e Phoenix 2: vs placebo



ACCEPT: vs etanercepte
Leonardi CL et al. Lancet 2008;371(9625):1665-1674
Papp KA et al. 2008;371(9625):1675-1684
Griffiths CEM et al. N Engl J Med. 2010;362(2):118-128

Ustequinumabe- eficácia


Boa eficácia ( PASI 75) vs placebo



e vs etanercepte (67,5% vs 56,6%, p:0,01);



Pacientes com PASI≥12, nem todos usaram
medicações prévias ( 25% a 50%)

Ustequinumabe -Toxicidade
Toxicidade: infecção, câncer, eventos
cardiovasculares.
Nos estudos Phoenix 1, Phoenix 2 e ACCEPT:
 5 IAM
 2 angina
Nenhum evento cardiovascular no
placebo e etanercepte
 2 hipertensão
 1 AVC




Pós-comercialização: problemas cutâneos
graves, câncer, doença cardiovascular,
infecções, morte
Rev Prescrire. 2009;29(309):491
Rev Prescrire. 2014;34(371):663.

Secuquinumabe


IL 17



Sem estudos comparando com drogas
tradicionais;



ERASURE: vs Placebo



FIXTURE: vs etanercepte



CLEAR: vs ustequinumabe
Langley RG et al. N Engl J Med. 2014;371(4):326-338
Blauvelt A et al. J Am Acad Dermatol. 2017;76(1):60-69.e9

Secuquinumabe- eficácia


Boa eficácia ( PASI 75) em 16 semanas

o

placebo: 81,6% vs 4,5%
etanercepte: 77% vs 44%
ustequinumabe: 79% vs 57,6%

o
o



Pacientes: PASI ≥ 12; não usaram
medicamentos sistêmicos prévios: 35% a 60%

Secuquinumabe- Toxicidade
Toxicidade: infecção, câncer, eventos cardiovasculares

ERASURE- eventos graves; 52 semanas
Eventos adversos

secuquinumabe

Placebo

p

Infecções graves

7

1

NS

Câncer

8

0

NS

Eventos
cardiovasculares

12

0

<0,05

2 AVC, 1 trombose aórtica, 1 dissecação aórtica, 1 aneurisma aórtico, 1
hipertensão, 1 crise hipertensiva, 1IAM, 2 angina estável, 2 ICC

Secuquinumabe- Toxicidade
FIXTURE- eventos graves, 52 semanas
Eventos adversos

secuquinumabe

Placebo

Etanercepte

p

Infecções graves

8

1

4

NS

Câncer

1

0

0

NS

Eventos
cardiovasculares

11

0

5

0,05

Eventos CV com
HAS

55

4

19

0,002

Secuquinumabe -Toxicidade
CLEAR, 52 semanas
Secuquinumabe versus Ustequinumabe


Eventos adversos frequentes:
85% secuquinumabe VS 82% ustequinumabe
Secuquinumabe: 2 melanoma e 1 AVC
Ustequinumabe: 1 IAM; 1 morte
•

Dicussão


IMUNOBIOLÓGICOS são eficazes



Eficazes em relação PLACEBO



Validade externa? Contaminação dos
resultados de eficácia?: Cerca da metade dos
pacientes incluídos não usaram terapia
sistêmica prévia



Eventos adversos graves



HÁ MEDICAMENTOS EFICAZES DISPONÍVEIS

CONCLUSÃO


Por que incorporar medicamentos que não
foram estudados na população de interesse?



Que foram testados, sobretudo, contra o

placebo?


Que trazem risco de eventos adversos graves?



Que aumentam o custo do tratamento?



Quem se beneficia dessa incorporação???

Reunião ANS
18/01/2017
Implante Peniano Inflável

Implante Peniano Inflável
Procedimento cirúrgico para implante de prótese peniana inflável.
Trata- se de um sistema fechado, par de cilindro que serão preenchidos de
líquido,uma bomba e um reservatório para os líquidos. Os cilindros são insuflados
à medida que o líquido é bombeado do reservatório, gerando ereção. São

desinsuflados à medida que o líquido é transferido de novo para o reservatório,
fazendo com que o pênis regresse ao estado flácido.



Indicações :
O documento não apresenta uma indicação precisa para utilização da

prótese inflável em detrimento a semirrígida já contemplada no ROL. O pleito de
incorporação refere-se a opção de uma tecnologia “inflável”.

O implante é indicado como 3ª linha de tratamento da disfunção erétil,
quando os tratamentos farmacológicos oral e intra cavernoso falharem.

Implante Peniano Inflável
Evidências Apresentadas:
O guia “Erectile Dysfunction – Impotente and related health issues”
publicado pela Andrology Australia em 2003 apresenta uma descrição dos aspectos

da Disfunção Erétil determinando que o uso da prótese peniana deve ser pensado
quando os outros tratamentos falharem. Não faz qualquer comparativo entre os
diferentes tipos de próteses existentes.
O texto “Penile Implants for Erection Problems” publicado no site

Myhealth.Alberta.ca apresenta informações sobre as próteses penianas, para a
população em geral, tecendo comentários entre as diferenças das prótese inflável
e semirrígida. Conclui que não há evidência suficiente sobre o tema, mas que é
clara a satisfação dos homens com o resultado da cirurgia sem definir qual a

prótese utilizada.

Implante Peniano Inflável
Evidências Apresentadas:
O NHS apresenta diretrizes (recomendação

Grade C) sobre o tema.

Orienta o não financiamento das próteses penianas como 1ª ou 2ª linha de
tratamento para disfunção erétil, sendo possíveis exceções a regra nos casos de
doença de Peyronie, disfunção pós priapismo e má formações penianas complexas.
Outro ponto abordado nessa diretriz refere-se ao baixo índice de
complicações mecânicas das próteses infláveis, entretanto é frisado que não existem
estudos científicos randomizados ou revisões sistemáticas sobre o tema.
Adicionalmente o estudo conclui que prótese inflável apresenta maior

custo inicial de todos os tratamentos para disfunção erétil, enfatiza que os
tratamentos de 1ª e 2ª linha são consideravelmente mais baratos e de eficácia
comprovada.

Implante Peniano Inflável
Evidências Apresentadas:
Revisão sistemática sobre o tema “Eficácia e segurança das próteses
penianas infláveis comparadas às próteses penianas semirrígidas” elaborada pela
LV Consultoria em Saúde em Janeiro de 2015. O objetivo dessa revisão foi
identificar na literatura científica estudos que tenham comparado a eficácia e
segurança das próteses penianas infláveis às próteses peniana semirrígidas. Nesta
revisão a evidência de eficácia e segurança comparativa das próteses penianas
infláveis e semirrígidas é limitada em qualidade e confiança dos achados.
Além disso, a eficácia comparativa das próteses foi mensurada pela
satisfação sexual do paciente e da parceira e poucos estudos utilizaram
ferramentas válidas para mensurar esse desfecho. O estudo cita que as
publicações eram antigas, cujas as marcas de prótese, independente do tipo, não
estariam mais no mercado. Nos estudos avaliados não foram comparadas marcas
similares ou grupos de pacientes com as mesmas características, sendo possível o
questionamento quanto a relevância destes estudos.
Foram encaminhadas Diretrizes de atenção à pessoa com trauma
raquimedular do Ministério da Saúde, porém não foi localizada citação a respeito
do tema disfunção sexual ou prótese peniana.

Implante Peniano Inflável
Pesquisas realizadas:
Durante a pesquisa de literatura foram localizadas Diretrizes para Disfunção

Sexual Masculina: Disfunção erétil e Ejaculação prematura publicadas em 2012 pela
European Urology que também define a utilização das próteses como 3ª linha de
tratamento sem citar a superioridade de uma em detrimento ao outro tipo de
prótese (Grade C).

O AETNA considera o uso das próteses penianas infláveis ou semirrígidas
necessária nos casos de disfunção erétil fisiológica quando os tratamentos
convencionais já foram tentados sem resultado. Entretanto, não faz qualquer citação
de superioridade da prótese inflável em detrimento a semirrígida.
Na busca realizada no banco de dados do Trip Database não foram
localizados estudos que façam uma comparação entre os tipos de próteses
existentes.

Implante Peniano Inflável

Pesquisas realizadas:

Obs1:

Não foram localizados dados sobre esse procedimento no CADTH.

Obs2:

A tecnologia solicitada não foi submetida a CONITEC.

Obs3: O NICE não apresenta estudos sobre prótese peniana. Localizamos
diretrizes sobre a utilização do Avanafil (inibidor da fosfodiesterase tipo 5) e
sobre o Alprostadil creme, mas não apresenta orientações sobre o tema aqui
estudado.

Implante Peniano Inflável
Comparativo de Custos:
A análise de custo encaminhada pela SBU apresenta dados gerais sobre o

custo da internação e valores sobre a prótese, apresentados abaixo:
- Cilindro R$ 49. 645,00
- Kit de montagem = R$ 8 118,00 (SIMPRO)
- Reservatório = R$ 21 452,00

Totalizando um valor de R$ 79.215,00.

Os dados acima quando comparados aos custos atuais de mercado,
referente a próteses semirrígidas, que variam em média de R$ 2.000,00 à R$
8.000,00, não suportam a utilização da prótese inflável em detrimento a semirrígida
já contemplada no ROL da ANS.

Implante Peniano Inflável

Conclusão:
Após análise da bibliografia encaminhada e estudos realizados sobre a

prótese peniana inflável, concluímos que a tecnologia já incorporada pelo ROL de
procedimentos é eficaz no tratamento de saúde.
A falta de evidências científicas demonstrando superioridade da prótese
peniana inflável e o alto custo da nova tecnologia não suporta a recomendação da
incorporação solicitada pela SBU.

Prótese Peniana Inflável
Eduardo Bertero
Chefe do Departamento de Andrologia da SBU

18/01/2017
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Fluxograma do tratamento da disfunção erétil

O tratamento da disfunção erétil (DE) pode ser dividido em:

• Primeira linha: inibidores da fosfodiesterase tipo 5
(tratamento oral) e/ou psicoterapia
• Segunda linha: autoinjeção intracavernosa
• Terceira linha: implante de prótese peniana (semirrígida
ou inflável)

Fonte: NARDOZZA JÚNIOR, A. Disfunções Sexuais. In: NARDOZZA JÚNIOR, Archimedes; ZERATI
FILHO, Miguel; REIS, Rodolfo Borges dos (orgs.). Urologia Fundamental. São Paulo: Landmark, 2010, p.
89-90.

O que é a prótese peniana inflável?

É um implante que reproduz o preenchimento do pênis, imitando o fluxo
sanguíneo natural no momento da ereção.
Trata-se de uma tecnologia de inflação e deflação totalmente controlável, com
excelente resultado estético, reproduzindo uma ereção semelhante à
fisiológica e um estado de flacidez muito próximo do natural.
Permite o reestabelecimento da vida sexual ativa de forma harmoniosa, a
qualquer momento, mas sem o constrangimento da ereção constante da
prótese semirrígida.

Fonte: Francisco Dubocq, Marcos V. Tefilli, Edward L. Gheiler, Hailun LI e C.B. Dhabuwala. Long-Term
Mechanica Reliability of Multi Component Inflatable Penil Prosthesis: comparison of Device Survival. J
Urol 1998; 52(2):277-281.

Características da prótese peniana inflável

Duração da ereção
Devido à sua avançada tecnologia,
permite uma ereção controlada e
fisiológica, no momento desejado
pelo
usuário,
evitando
constrangimentos.
Componentes
Sistema inflável composto por um
reservatório, uma bomba, uma válvula,
tubos conectores e dois cilindros
penianos, que são preenchidos por um
fluido estéril apenas no momento da
ereção. Está disponível em tamanhos
variados para garantir uma solução
personalizada.

Características da prótese peniana inflável (cont.)

Manuseio
É possível controlar a firmeza do pênis, pressionando a bomba até obter a
ereção desejada e depois retornar ao estado de repouso, acionando a válvula
de esvaziamento.

Flácido

Pressione o botão
da válvula apenas
uma única vez para
esvaziar

Pressione a bomba para
encher

Ereto

Segure e aperte

CBHPM / TUSS

3.12.06.13-1: Implante de prótese peniana inflável,
porte 9B, 1 auxiliar e porte anestésico 4

Fonte: RESOLUÇÃO NORMATIVA CNHM Nº 019/2015.

Diretrizes de Utilização (DUT)
3.12.99.00-8: Este procedimento está indicado para pacientes adultos, quando
preenchidos pelo menos um dos seguintes critérios:
a) Uso de catéter uretral ou grupo de alto risco para uso de catéter uretral;
b) D.E. em diabéticos e portadores de doenças degenerativas
(neuropatias/vasculares);
c) D.E. pós prostatectomia radical;
d) D.E. pós trauma raquimedular, de bacia, da genitália externa e região perineal;
e) Doença de Peyronie;
f) Pacientes com histórico e predisposição genética de câncer de bexiga;
g) Pacientes com histórico e predisposição genética de hiperplasia prostática benigna;
h) Pacientes com histórico e predisposição genética de estenose de uretra posterior;
i) Pacientes com histórico e predisposição genética de ureterocele;
j) Pacientes com histórico e predisposição genética de cálculo ureteral baixo ou alto;
k) Pacientes com priapismo isquêmico.

Está contraindicada em pacientes portadores de doenças psiquiátricas ou psicológicas
e para aqueles que não tenham condições mentais e físicas de manusear a prótese.

Fonte: RESOLUÇÃO NORMATIVA CNHM Nº 019/2015.

Prevalência da doença X indicações que constam na DUT
Para as indicações que constam na DUT da prótese peniana inflável, temos o que
segue no que se refere a prevalência e incidência:
A Doença de Peyronie tem prevalência de 3,2% na população de 30 a 80 anos, sendo que
32% possuem a possibilidade de desenvolver disfunção erétil.
Fontes:
F Sommer et al. Epidemiology of Peyronie’s disease, International Journal of Impotence Research (2002) 14, 379–383.
doi:10.1038=sj.ijir.3900863
Mulhall JP, Schiff J, Guhring P. An analysis of the natural history of Peyronie’s disease. The Journal of urology.
2006;175(6):2115–2118.discussion 2118

O trauma raquimedular tem 40 novos casos/ano/por milhão no Brasil, sendo que 80% são
em homens e, destes, 75% podem ter disfunção erétil.
Fontes:
Diretrizes de Atenção à Pessoa com Lesão Medular – Ministério de Saúde – 2013
FALAVIGNA, Asdrubal et al. Spinal cord injury and male infertility: a review. Coluna/Columna, São Paulo,v. 11, n. 4, p. 322325, Dec. 2012. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180818512012000400015&lng=en&nrm=iso>. Access 27 July 2016. http://dx.doi.org/10.1590/S1808-18512012000400015.

Infelizmente, para as demais condições de saúde que indicam o uso da prótese peniana
inflável, não foi possível identificar a prevalência e/ou a incidência da disfunção erétil.

Uso imperativo na indicação requerida
Doença de Peyronie:

A modelagem do pênis foi mais bem-sucedida quando realizada com uma prótese
peniana inflável (84%) do que com um implante semirrígido (54%).
Fonte: Giulio Garaffa, Andrea Minervini, Nim A. Christopher, Suks Minhas and David J. Ralph. The
management of residual curvature after penile prosthesis implantation in men with Peyronie’s disease. 2011
BJU International. 108, 1152-1156.

Os dispositivos infláveis conduzem a uma satisfação funcional mais elevada e a taxas
mais baixas da deformidade persistente da curvatura peniana comparados com os
dispositivos maleáveis.
Fonte: Outcomes of surgical treatment of Peyronie's disease. Carson CC, Levine LA. BJU Int. 2014
May;113(5):704-13. doi: 10.1111/bju.12565.

Uso imperativo na indicação requerida
Trauma raquimedular:

A erosão das próteses penianas semirrígidas é uma complicação bem conhecida em
pacientes com lesão medular ou distúrbio neurológico. Catéteres uretrais de sondagem
e cateterização intermitente causam a maioria dessas complicações.
Fonte: Hisasue, Shin-Ichi et al. Erosion of a penile prosthesis due to an indwelling urethral catheter as a
late complication. International Journal of Urology 9:525-527, 2002.

As próteses semirrígidas têm a vantagem de fácil implantação, baixa taxa de falha
mecânica e baixo custo. As desvantagens são que o pênis permanece constantemente
em uma posição ereta, além de apresentar um maior risco de erosão peniana. As
próteses infláveis promovem uma aparência mais parecida com a de uma ereção
normal, porém sua implantação é mais trabalhosa e os custos são bastante altos. Em
pacientes com necessidade de auto cateterismo, a prótese peniana também visa
auxiliar no manejo da incontinência urinária, facilitando a adaptação de coletores de
pênis externos.
Fonte: Utida C, Truzzi JC, Bruschini H, Simonetti R, Cedenho AP, Srougi M, Ortiz V. Male infertility in spinal
cord trauma. Int Braz J Urol. 2005 Jul-Aug;31(4):375-83.

Utilização da tecnologia em outros países

Austrália

Canadá

Inglaterra

Desfechos clínicos

Sucesso na instalação da prótese
Satisfação do paciente

Esfíncter urinário
artificial
Unimed do Brasil

Proposta para modificação Rol ANS 2018
Solicitação: Unimed do Brasil
Indicação: Cobertura obrigatória para pacientes com incontinência urinária grave (confirmada
por exame de urodinâmica) após prostatectomia para tratamento de câncer de próstata, quando
o paciente preencher todos os critérios do Grupo I e nenhum dos critérios do Grupo II:
Grupo I
• a. prostatectomia realizada há pelo menos 12 meses;
• b. níveis séricos de PSA <0,01 ng/ml nos últimos 12 meses ou <0,5 ng/ml
• para os casos em que o paciente foi submetido à radioterapia;
• c. estado nutricional adequado (Albumina ?3,5 g/dl e IMC > 22kg/m²);
• d. possua habilidade motora e cognitiva sendo capaz de realizar as
• atividades da vida diária;
• e. tenha sido tentado tratamento conservador prévio, sem resultados.

Grupo II
• a. recidiva local da neoplasia;
• b. baixa expectativa de vida;
• c. história de alergia ao silicone;
• d. doenças uretrais crônicas.

Esfíncter Urinário Artificial
Agências internacionais de Avaliação de Tecnologias em Saúde
*Inglaterra:*
• Não foi submetida à avaliação

• *Austrália:*
• Não foi submetida à avaliação
*Canadá:*

• Não foi submetida à avaliação

Eficácia: até o momento, a eficácia do AUS AMS 800® foi
avaliado em apenas um ensaio clínico randomizado.
Imamoglu MA, Tuygun C, Bakirtas H, Yiğitbasi O, Kiper A. The comparison of
artificial urinary sphincter implantation and endourethral macroplastique
injection for the treatment of postprostatectomy incontinence. Eur Urol.
2005;47(2):209-213. doi:10.1016/j.eururo.2004.08.019
• 45 pacientes (AUS AMS 800® versus agente transuretral espessante
Macroplastique®).
• Efeitos adversos foram mais frequentes (23% versus 13%) e graves no grupo
tratado com AUS (infecção, erosão do cuff, falha mecânica da bomba,
migração para a região peritoneal, erosão escrotal)
• Os resultados do estudo conduzido por Imamoglu et al5 não mostraram
diferença no que se refere a taxa de continência.
• A significância estatística só foi alcançada quando o subgrupo de pacientes
portadores de incontinência grave foi avaliado separadamente (OR 8,89; IC
95% 1,40 a 56,57).

Eficácia: estudos não controlados AUS AMS 800®
Há diversos estudos não controlados sugerindo resultados
insatisfatórios com o uso do AUS.
• Em 1996 Litwillwe et al 11 conduziram um estudo que obteve 20% de
continência completa entre os pacientes submetidos a implantação
do esfíncter urinário artificial.
• Em um estudo transversal da Mayo Clinic 8 conduzido por Gundian et
em 1995 observou-se prevalência de revisões cirúrgicas de 22%.
• Em 1997, Haab et al 9 relataram a necessidade revisão em 25% dos
casos.
• Em uma coorte publicada por Wang et al 10, que acompanhou 149
pacientes que tinham colocado esfíncter urinário artificial, 53%
deles precisaram de pelo menos uma intervenção após o implante
inicial.

Artificial urinary sphincter for urinary incontinence after radical prostatectomy: a historical cohort
from 2004 to 2015 Vol. 42 (x): 2016 November 6.[Ahead of print] doi: 10.1590/S16775538.IBJU.2016.0244

• Recentemente, realizamos uma revisão de casos de pacientes da
Unimed-BH submetidos a prostatectomia radical devido a câncer
prostático complicada por incontinência urinária.
• Ao todo, entre janeiro de 2004 a dezembro de 2015, foram
identificados 86 pacientes tratados com AUS.
• Cinco destes pacientes necessitaram de um segundo AUS,
totalizando 91 implantes ao custo estimado, com material, de
US$11.628,00 por paciente.
• Os pacientes foram acompanhados por um tempo mediano de 4,1
anos (IQR 1,7-7,2 anos). A mediana de sobrevida do AUS foi de 2,9
anos (IQR 0,5-7,9 anos).

Artificial urinary sphincter for urinary incontinence after radical prostatectomy: a historical cohort
from 2004 to 2015 Vol. 42 (x): 2016 November 6.[Ahead of print] doi: 10.1590/S16775538.IBJU.2016.0244

Nesta coorte, trinta e sete AUS (40,7%) resultaram em complicações grau III:
abscesso escrotal (n=10, 11,0%);
sepsis devido a infecção do dispositivo (n=9; 9,9%);
fístula uretral (n=7; 7,7%);
erosão uretral (n=6; 6,6%);
estenose uretral (n=3; 3,3%);
retenção urinária pós-operatória aguda (n=1; 1,1%);
torção testicular (n=1; 1,1%).
Incontinência persistente grave foi observada em outros 14 pacientes
(15,3%).
Durante o tempo de acompanhamento houve 5 óbitos, nenhum diretamente
relacionado a complicações do AUS.

Artificial urinary sphincter for urinary incontinence after radical prostatectomy: a historical cohort
from 2004 to 2015 Vol. 42 (x): 2016 November 6.[Ahead of print] doi: 10.1590/S16775538.IBJU.2016.0244

Dos 51 AUS que resultaram em complicações grau III ou incontinência
persistente grave, 24 (47,1%) demandaram revisões cirúrgicas.
O tempo mediano para a primeira revisão cirúrgica foi de 8,1 meses (IQR 2,221,9 meses).
Os materiais envolvidos foram:
insuficiência do cuff (n=8; 33,3%),
necessidade de troca do reservatório (n=3; 12,5%),
necessidade de instalação de um segundo cuff (n=2; 8,3%), necessidade
de reposição da bomba (n=1; 4,2%).
Ocorreu a extrusão do esfíncter ou um dos seus componentes em 6 casos
(25%).
Quatro AUS (16,7%) apresentaram falha mecânica (definida como perda de
fluido).

CONITEC
• Cabe ainda considerar a PORTARIA Nº 22, DE 23 DE MAIO DE
2013, emitida pela CONITEC, que tornou publica a decisão de
não incorporar o esfíncter urinário artificial para o tratamento
da incontinência urinária masculina grave pós-prostatectomia no
Sistema Único de Saúde (SUS).

• A decisão foi definida por considerar a necessidade prévia de
elaboração de um protocolo clínico e diretriz terapêutica
(PCDT) para a linha de cuidado da incontinência urinária antes

da incorporação isolada de tecnologias para essa condição.

FATOR DE RISCO
Em vistas destes resultados, alguns estudos foram realizados com o
objetivo de avaliar fatores de risco para a disfunção do AUS.
• Em 2015, Amanda et al. publicou um estudo retrospectivo com o
objetivo de avaliar o impacto da radioterapia adjuvante na taxa
de disfunção do AUS. Ao todo foram avaliados 118 pacientes
pós-prostatectomia radical por câncer prostático que foram
submetidos ao implante de AUS. Os pacientes foram
estratificados considerando a idade, tamanho do cuff
implatado, historia de radioterapia pós-operatória e historia de
cirurgia prévia para incontinência.
• Observou-se um maior risco para erosão uretral entre os
pacientes com historia de radioterapia previa (RR 4,05, IC
95% 1,1 a 15,3).

FATOR DE RISCO
• Outros

estudos

retrospectivos

também

identificaram

o

passado de radioterapia como um fator de risco para
disfunção do AUS.
• Recentemente

Bates

et

al4,

em

estudo

de

metanálise

envolvendo 1.886 pacientes, confirmou estes achados. Neste
estudo,

pacientes

com

historia

previa

de

radioterapia

apresentaram maior risco para infecção ou erosão do AUS (RR

1,56 IC 95% 1,02 a 2,72; p < 0,050; I(2) = 82,0%).

PROPOSTA DE INCORPORAR AOS CRITERIOS JÁ
ESTABELECIDOS

• Os pacientes devem ser devidamente informados de
maneira a terem uma expectativa realista do resultado
funcional da implantação de um AUS.

• O passado de radioterapia anterior na área do implante
deve ser considerado como fator limitador à indicação
do procedimento.

OBRIGADO

Esfíncter artificial

Dr. Carlos A. R. Sacomani
Departamento de Uroneurologia da SBU

Indicações
 Incontinência urinária após prostatectomia

 Deficiência esfincteriana secundária a lesões
neurológicas
 Incontinência urinária de esforço refratária às
técnicas habituais (“sling” sintético e aponeurótico)

Incontinência urinária
 Cirurgia por H.P.B.
1% dos indivíduos operados

 Prostatectomia radical
2 – 87% dos indivíduos operados
Maioria das séries:
2–5%

(Haab et al. Urol Clin North Am 1996; 23: 447)

(Steiner et al. J Urol 1991; 145: 512)
(Sacomani, C.A.R. Dissertação Mestrado FMUSP 2000)

Etiologia
PREVALÊNCIA DE DEFICIÊNCIA ESFINCTERIANA COMO
CAUSA DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA APÓS
PROSTATECTOMIA RADICAL EM DIVERSAS CASUÍSTICAS.
Casuísticas

Deficiência esfincteriana

GOLUBOFF et al. (1995)

60,0%

CHAO; MAYO (1995)

94,0%

LEACH et al. (1996)

86,0%

WINTERS et al. (1998)

97,7%

FICAZZOLLA;NITTI (1998)

97,0%

GROUTZ et al. (2000)

96,4%

Esfíncter liso

PRÓSTATA

Esfíncter estriado

Mecanismo esfincteriano

Esfíncter Artificial
• Histórico

– Brantley Scott (1973) – AS 721
– Modelo atual: 1983 (pequena modificação em 1987)
– Mais de 150.000 dispositivos implantados no mundo
Linder et al. Urology 2015; 86: 602

Esfíncter Artificial
Componentes
“Cuff” oclusivo
Balão Regulador
"Pump”controlador

Esfíncter artificial
Casuíst icas

Cont inência
(%)

M ARKS; LI GH T (1 9 8 9 )

9 4 ,5

LI GH T; REYNOLDS (1 9 9 2 )

9 6 ,7

M ARTI NS;BOYD (1 9 9 5 )

8 5 ,0

FLESHNER; HERSCHORN (1 9 9 6 )

8 7 ,0

M OTTET et al. (1 9 9 8 )

8 6 ,0

M ONTAGUE et al. (2 0 0 1 )

7 5 ,0

TRI GO-ROCHA (2 0 0 8 )

9 0 ,0

LAI et al. (2 0 0 7 )

6 9 %*

* Inclui pacientes com disfunção neurogênica

• Período inicial (até 1 ano)
– Análise de 704 casos (retrospectiva)
– 497: implantações primárias
• 6,4% de erosão e infecção
– 138: implantações secundárias
• 19% de erosão e infecção
Linder et al. J Urol 2013: 191:734








176 pacientes
100 Cuff 3.5 cm
76 Cuff 4 cm ou maior
Cuff 3,5 cm: 83% continência
Cuff 4 cm: 80% continência
Erosão (16 pacientes)
► 13 “cuff" 3,5 cm (11 radioterapia prévia)
► 3 “ cuff” maior
Simhan et al. J Urol 2014; 193: 592

 40 pacientes









Estudo prospectivo
85% Cuff 4.5 cm
seguimento: 27 a 132 meses
Eficácia: 90% continência
Erosão: 3 pacientes (7,5%)
Recidiva de incontinência: 4 pacientes (10%)
Melhora significativa no pad-test
Melhora significativa na qualidade de vida (VAS – Qol)
Trigo-Rocha et al. Urology 2008; 71: 85

Esfíncteres artificiais reimplantados
tem 4 VEZES maior risco de erosão

Lai et al. J Urol 2012; 187: 951

Acesso
• Implantação de esfíncter artificial
– ACESSO PERINEAL
– Venn et al., 2000: 92% em 10 anos de seguimento
– Raj. et al., 2005: 90% primeira vez
82% reimplantados

Venn et al. J Urol 2000; 164: 702
Raj et al. J Urol 2005; 173: 1242

Acesso
• Implantação de esfíncter artificial
– ACESSO ESCROTAL
– Wilson et al., 2003: 37 pacientes (30 meses)
• 25 pacientes completamente “secos” (67,6%)

• 12 pacientes: um absorvente por dia

Wilson et al. J Urol 2003; 169: 261

Esfíncter Artificial e Radioterapia

Ravier et al. BJU Int 2015; 115: 300

Artificial sphincter
• A.C. Camargo Cancer Center
– 118 patients

Rivera et al. J Urol 2016; 195:1033

Esfíncter artificial
COM PLI CAÇÕES APÓS A I M PLANTAÇÃO DO
ESFÍ NCTER ARTI FI CI AL AM S 8 0 0
Casuíst icas

I nfecção
(%)

Erosão
(%)

Falha M ecânica
(%)

M ARKS; LI GH T (1 9 8 9 )

5 ,4

8 ,1

NR

GUNDI AN et al. (1 9 8 9 )

2 ,5

7 ,0

16

LI TWI LLER et al.
(1 9 9 6 )

6 ,0

3 ,1

NR

ELLI OT; BARRETT
(1 9 9 8 )

1 ,8

1 ,0

9

TRI GO-ROCHA (2 0 0 8 )

2 ,5

5 ,0

5 ,0

LAI et al. (2 0 0 7 )

5 ,5

6 ,0

1 2 ,0

Esfíncter artificial
ATROFI A URETRAL APÓS A I M PLANTAÇÃO DO
ESFÍ NCTER ARTI FI CI AL AM S 8 0 0
Casuíst icas

At rofia uret ral (%)

LEI BOVI CH; BARRETT (1 9 9 7 )

8 ,5

ELLI OTT; BARRETT (1 9 9 8 )

1 ,6

RAJ et al. (2 0 0 5 )

1 4 ,0

LAI et al. (2 0 0 7 )

9 ,6

• A.C. Camargo Cancer Center
– 1082 pacientes
– 60% primeira implantação

– 78% após Prostatectomia Radical
–

Radioterapia : 27%

–

Follow-up médio: 4,1 anos
Linder et al. Urology 2015; 86: 602

Linder et al. Urology 2015; 86: 602

Esfincter artificial
• A.C. Camargo Cancer Center e clínica privada
–

121 pacientes

–

2001 – 2016 (mais de 1 ano follow-up)

–

71 perineal (Retirada: 6 (8%))

–

50 escrotal (Retirada: 9 (18%))

–

11 duplo-cuff

–

7 transcorpóreos

–

88 % bons resultados (1 pad/day)

–

Revisão: 24 pacientes (20 %)

–

Erosão/ Extrusão: 15 pacientes – 12 % (12 com RT prévia)

–

5 atrofias/ 3 manutenção I.U./ 1 mau funcionamento

Uso de absorventes diários

Esfíncter artificial
• Desvantagens
– Necessidade de acionar o dispositivo
– Eventual revisão (até 20% dos casos)
– Profissional habilitado
– Acompanhamento contínuo e de longo prazo

 91 pacientes
 Estudo retrospectivo
 Série de casos
 Dados foram colhidos de uma base administrativa (?)
(NÃO HOUVE COLETA DE DADOS EM PRONTUÁRIOS)
 Objetivo: avaliar complicações Clavien-Dindo III
 Seguimento: 4,1 anos
 “Device survival”: 44% no período (média de 2,9 anos)
 15 centros – 28 cirurgiões
Santos Jr et al. Int Braz J Urol 2016; 42: ahead of print









Abscesso escrotal: 11%
Fístula uretral: 7,7%
Erosão uretral: 6,6%
Total: 25,3%
Estenose de uretra: 3,3%
Retenção urinária: 1,1% (Clavien III ?)
Torção testicular: 1,1% (?)
Falha do mecanismo: 16,7%

 Cirurgias
► 33,3% - falha do “cuff” (?)
► 12,5% - necessidade de troca do reservatório (escolha correta ?)
► 8,3% (2 casos)- segundo “cuff” (quando ?; qual era a gravidade da
incontinência no pré-op ?)
► 4,2% (1 caso): reposição do pump
► Cirurgias não batem com as complicações
► Erosão/ Explantação: 25%

Santos Jr et al. Int Braz J Urol 2016; 42: ahead of print








Comorbidades ?
Calibre do “cuff” utilizado ?
Tipo de balão utilizado ?
Experiência do serviço ?
Cirurgias prévias ?
Seguimento dos doentes foi adequado ?

Santos Jr et al. Int Braz J Urol 2016; 42: ahead of print

Santos Jr et al. Int Braz J Urol 2016; 42: ahead of print

DUT atual
Itens em desacordo com a literatura ou que necessitam de
reavaliação
 PSA inferior a 0,01 pós PRR e 0,05 pós RT
(Recidiva bioquimica na literatura é acima 0,2)
(Nas “guidelines”existentes não se menciona PSA como item de
exclusão)
 Coleta de albumina (?)
(não existe dado de literatura que suporte a exclusão com base na
albumina)
 Expectativa de vida
(não existe dado de literatura que suporte esse critério de exclusão)

-

Exclusivo pacientes após prostatectomia radical
Prostatectomia por HPB
Disfunção miccional neurogênica
Mulheres com falha após pelo menos 2 “slings”realizados

Obrigado

IMUNOBIOLÓGICOS PARA O
TRATAMENTO DA PSORÍASE
PAULO OLDANI
CLAUDIA MAIA

RESOLUÇÃO DA OMS SOBRE A PSORÍASE
MAIO DE 2014


Reconhece a psoríase como “uma
doença sistêmica, crônica,



Objetivos:


psoríase pode afetar a vida das pessoas

incapacitante, não transmissível,
dolorosa, desfigurante e para qual não

existe cura”.

Ajudar a conscientização sobre como a



Capacitar gestores para melhorar a saúde
e inclusão social dos pacientes com
psoríase

PSORÍASE



Doença inflamatória, crônica,
SISTÊMICA, não contagiosa



Várias comorbidades



Impacto psicossocial



1,3% da população brasileira



~20% sofrem doença moderada a
grave (0,26% da população)

1. Cimmino MA.Epidemiology of psoriasis and psoriatic arthritis.Reumatismo. 2007;59 (Suppl 1):19-24.
2. Menter A, et al. JAAD 2011;65:137; 3. Menter A et al. Guidelines of care for the management of
psoriasis. Section 1. JAAD, May 2008. 4. Consenso Brasileiro de Psoríase – SBD, 2012. 5. Davidovici BB,
et al. JID 2010, 130:1785-96. 6. Miot H, Romiti R AM. Prevalência de psoríase em capitais brasileiras: um
inquérito telefônico. Porto Alegre - RS; 2016.

PSORÍASE


Acomete ambos os sexos



Grande maioria dos casos antes dos 45 anos



Várias formas clínicas:


Em placa ou vulgar



Em gotas



Invertida



Pustulosa



Eritrodérmica

PSORÍASE EM PLACAS



80% dos pacientes



Grande maioria de
formas leves



Tratamentos tópicos



Formas moderadas a graves



20% dos pacientes



A maioria controlada (8090%) com tratamentos
tradicionais por longos
períodos de tempo

PSORÍASE E COMORBIDADES

O



Risco aumentado para doenças cardiovasculares



O processo inflamatório que ocorre na pele causa repercussão
sistêmica

Maior risco para o desenvolvimento de PsA, D. de Crohn, DPOC,
controle
eficaz
e contínuo
neoplasias,
ansiedade
e depressãoda psoríase reduz a incidência



de comorbidades

1. Wu Y, et al. J Drugs Dermatol. 2008;7(4):373-7. 2. Mrowietz U, et al. Arch Dermatol Res. 2006;298(7):309-19.
3. Gottlieb AB, et al. J Dermatolog Treat. 2008;19(1):5-21. 4. Han C, et al. J Rheumatol. 2006;33(11):2167-72.
5. Ludwig RJ, et al. Br J Dermatol. 2007;156(2):271-6. 6. Gisondi P, et al. J Hepatol. 2009;51(4):758-64.
7. Gisondi P, et al. Dermatology. 2009;218(2):110-3. 8. Kourosh AS, et al. Skin Therapy Lett. 2008;13(1):1-5.
9. Boehncke WH, et al. BMJ. 2010;340:b5666.

COMORBIDADES
 IAM

 MORTALIDADE

Abuabara K, Br J Dermatol 2010;163(3):596-92

MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS REDUZEM
COMORBIDADES ASSOCIADAS À PSORÍASE E
ARTRITE

O uso de biológicos em pacientes com psoríase grave e PsA reduz
significativamente o risco de eventos cardiovasculares se comparado ao
uso de tópicos , fototerapia e metotrexato.”

CUSTOS COM PACIENTES COM
PSORÍASE
TOTAL $ 7.999,00/PACIENTE/ANO
CUSTOS DIRETOS

INDIRETOS

HOSPITALIZAÇÃO

QUEDA DE
PRODUTIVIDADE

$4.559,43

$3.439,57

• O custo é proporcional a gravidade da
doença

• Custos intangíveis com a psoríase pode
ser substancial devido ao estigma e
queda na qualidade de vida do
paciente
Papp KA,et al. J Cutan Med Surg [Internet]. 2016 Jul 15

Indireto
43%

Direto
57%

direto
indireto

Objetivo: determinar o impacto econômico da psoríase nos Estados Unidos
Revisão bibliográfica para investigar economicamente custos diretos, indiretos, intangíveis e relacionado

com as comorbidades de um adulto com psoríase nos EUA

DIRETOS

US$ 51,7 A 63,2 BILHÕES

INDIRETOS

US$ 23,9 A 35,4 BILHÕES

COMORBIDADES

US$ 36,4 BILHÕES (2013)

Os dados de custo intangível são limitados
O custo anual dos EUA de psoríase totalizaram aproximadamente U$ 112 bilhões em 2013

Fonte:
JAMA Dermatol. 2015;151(6):651-658
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Pacientes internados no serviço de
dermatologia do HFSE. 2012 a 2015

35

30

25

20

15

10

5

0

Pôster apresentado no 70 Congresso Brasileiro de Dermatologia- 2015

Imunobiológicos
EFICÁCIA E SEGURANÇA A LONGO PRAZO

Artigos incluídos para avaliação do tratamento com
biológicos a longo prazo.

Long-term response to etanercepte monotherapy in moderate to severe psoriasis:

Fernández-Torres RM,

assessment in daily practice by the maintenance of low values of PASI and BSA

201492

Adalimumabe for psoriasis in Greece: clinical experience in a tertiary referral centre

Fotiadou, 201293

Comparison of drug survival rates for adalimumabe, etanercepte and infliximabe in

Gniadecki, 201194

patients with psoriasis vulgaris
Tolerability and safety of biological therapies for psoriasis in daily clinical practice: a

Brunasso, 201188

study of 103 Italian patients
Three-year registry data on biological treatment for psoriasis: the influence of patient

Driessen, 200989

characteristics on treatment outcome
Continuous treatment of plaque-type psoriasis with etanercepte: an observational long- Esposito, 201090
term experience
Efficacy and safety of subcutaneous anti-tumor necrosis factor-alpha agents,
etanercepte and adalimumabe, in elderly patients affected by psoriasis and psoriatic
arthritis: an observational long-term study

Esposito, 201291

Artigos incluídos para avaliação do tratamento com biológicos a longo prazo.

OBSERVE-5 interim analysis: an observational postmarketing safety registry of

Kimball, 201347

etanercepte for the treatment of psoriasis
Long-term safety experience of ustequinumabe in patients with moderate-to-severe

Lebwohl , 201297

psoriasis (Part I of II): results from analyses of general safety parameters from pooled
Phase 2 and 3 clinical trials

Long-term safety and efficacy of etanercepte in patients with psoriasis: an open-label

Leonardi, 201098

study
Long-term etanercepte in pediatric patients with plaque psoriasis

Paller, 201099

Artigos incluídos para avaliação do tratamento com biológicos a longo prazo.

Assessment of the long-term safety and effectiveness of etanercepte for the treatment

Papp, 2012100

of psoriasis in an adult population
[BIOBADADERM, the Spanish Registry of Adverse Events Associated with Biologic Drugs

Rivera, 2011101

in Dermatology: first report]
Long-term study of infliximabe in Japanese patients with plaque psoriasis, psoriatic

Torii, 2011102

arthritis, pustular psoriasis and psoriatic erythroderma
Determinants of drug-survival of etanercepte for psoriasis in a long-term daily practice Van Den Reek, 2013103
cohort
Safety of treatment with biologics for psoriasis in daily practice: 5-year data

Van Lumig, 2012104

[Long-term safety and efficacy of etanercepte in the treatment of psoriasis]

Zaragoza, 2010105

PSOLAR

(PSORIASIS LONGITUDINAL ASSESSMENT AND REGISTRY)



Registro de 2007 a 2013



93 centros



2076 pacientes: 1041 (UST); 662 (ADA); 257 (ETN) e 116 (IFX)

Strober, B. E. et al. J. Am. Acad. Dermatol. 74, 851–861.e4 (2016).

BADBIR: Coorte prospectiva observacional
Sobrevida de droga na psoríase
Crude Drug Survival of the First Biologic Course
Showing Disaggregated Biologic Data

British Association of Dermatologists
Biologic Interventions Register
(BADBIR):
 3523 PACIENTES DURANTE 3 ANOS

UST

ADA

ETN

IFX

Warren et al. J Invest Dermatol 2015;135:2632-40.

DERMBIO: Registro Dinamarquês
TODOS OS PACIENTES COM BIOLÓGICO

UST

1867 PACIENTES em 10 anos



FATORES QUE INFLUENCIAM A
SOBREVIDA

ADA
IFX
ETN





HOMEM > MULHER



EXPOSIÇÃO PRÉVA A OUTROS
BIOLÓGICOS

Gniadecki, R. et al. Br. J. Dermatol. 244–252 (2014).

DERMBIO: Segurança
• 1867 series de tratamento
• 1277 pacientes
• 10 anos

• NÚMERO TOTAL DE EV. ADVERSOS
SÉRIOS FOI PEQUENO
• IFX>ETN>ADA>UST

Gniadecki, R. et al. Br. J. Dermatol. 244–252 (2014).

PSOLAR

PSOLAR
Não foi demonstrado aumento de risco de MACE,
malignidade no uso de biológicos

Papp, K. et al.. J. Drugs Dermatol. 14, 706–14 (2015).

EXPERIENCIA PRÓPRIA

AMBULATÓRIO PSORÍASE
HFSE/HNMD 2015
100

70



119 TRATAMENTOS - 102
PACIENTES



TEMPO DE USO = 10 ANOS A 6
MESES



MÉDIA DE TEMPO DE USO: 51
MESES

65

40

19

16
11

10
1
ADALIMUMABE

-20

EFALIZUMABE

ETANERCEPTE

INFLIXIMABE

USTEQUINUMABE

EVENTOS ADVERSOS QUE LEVARAM A
SUSPENSÃO DO TRATAMENTO (119 tratamentos)
23 PACIENTES (19%)
FALHA TERAPÊUTICA

INFECCIOSO

REAÇÃO
INFUSIONAL

CUTÂNEOS

NEUROLÓGICOS

10 PACIENTES(40%)

4 PACIENTES: (16%)
3 – TUBERCULOSE (1 MILIAR)
1 - ITU DE REPETIÇÃO

6 PACIENTES: (24%)
5 - REAÇÃO INFUSIONAL
1 - REAÇÃO LOCAL
5 PACIENTES: (16%)
1 FARMACODERMIA COM PRURIDO
1 FOTOSSENSIBILIDADE
1 HIDRADENITE SUPURATIVA
1 REAÇÃO LOCAL
1 FOLICULITE
1 PACIENTES: (4%)
S. GUILLIAN-BARRÉ

NEUROLÓ
GICOS
4%

CUTÂNEOS
16%

REAÇÃO
INFUSIONA
L
24%

FALHA
TERAPEUTI
CA
40%

INFECCIOS
O
16%

TRATAMENTO



CONSENSO BRASILEIRO DE PSORÍASE 2012

Pacientes elegíveis ao tratamento com imunobiológicos:

Doença grave por 6 meses, RESISTENTE AO TRATAMENTO
TRADICIONAL, com indicação de terapia sistêmica
E UM DOS SEGUINTES CRITÉRIOS:

Risco ou desenvolvimento de toxicidade à droga
Intolerância, contraindicação ou falha terapêutica a
tratamento clássico

Doença grave, instável, ou com risco de vida.

BIOLÓGICOS APROVADOS PARA
PSORÍASE E SAÚDE SUPLEMENTAR
MEDICAMENTO

AR

ADALIMUMABE




















SECUQUINUMABE





USTEQUINUMABE



ETANERCEPTE
INFLIXIMABE

ARTRITE
PSORIÁSICA

E.
ANQUILOSAN
TE

D. DE CROHN

PSORÍASE







GUIDELINES INTERNACIONAIS / ÓRGÃOS DE ATS NO MUNDO
UK

Canadá

Austrália

Status dos biológicos

Recomendados

Recomendados

Recomendados

Situação

Após falha de sistêmicos
não biológicos

Após falha de sistêmicos
não biológicos.

Após falha de sistêmicos
não biológicos

Medicamentos

•

adalimumabe,

• adalimumabe,

•

adalimumabe,

•

etanercepte,

• etanercepte,

•

etanercepte,

•

infliximabe

• infliximabe

•

infliximabe

•

secuquinumabe

• secuquinumabe

•

secuquinumabe

•

ustequinumabe

• ustequinumabe

•

ustequinumabe

Eficácia dos tratamentos
80-90% dos pacientes

PASI 75

90%

80%

81%
76%

73%

71%

70%

70%

67%

62%
60%
50%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

40%

49%

Objetivos
PASI BASAL
Fase de
indução
Redução
do
PASI>75%

50%
<PASI<75%

DLQI<5
Sucesso –
Manter
tratamento

Redução
PASI<50%

DLQI>5
Falha –
Otimizar
tratamento

Tratamento com metotrexato e
ciclosporina
1 ANO APÓS EM USO MTX

BSA > 90%

BSA =0
PASI=0

EM USO DE ACITRETINA 30 MG/DIA E
CICLOSPORINA 300MG/DIA

60 DIAS EM USO DE BIOLÓGICOS

Tabela refeita por mim (inclui ciclosporina, e artrite
Dados

Valores

Total Beneficiários - ANS1

49.730.000

Prevalência da doença no Brasil2

1,30%

646.490

Acesso ao sistema de saúde (publico ou
privado)3

80,00%

517.192

População com doença moderada a
grave4

20,00%

103.438

Paciente sem artrite

75,00%

77.579

Falha a fototerapia5

15,00%

11.637

Falha ao MTX5

50,00%

5.818

Falha a acitretina

60,00%

3.491

Falha a ciclosporina

30,00%

1.047

População com psoríase candidata ao
tratamento com biologicos6

90,00%

943

Pacientes Elegíveis
Representatividade da População

943
0,002%

Proposta de DUT


Cobertura obrigatória quando preenchidos os seguintes critérios:



Pacientes com psoríase moderada a grave (PASI > 10, ou BSA > 10 ou DLQI >10) por
6 meses, com indicação para terapia sistêmica: que apresentem contraindicação,
intolerância, ou falha terapêutica* aos tratamentos convencionais

(foto/fotoquimioterapapia, metotrexato, acitretina, ciclosporina).

*Considera-se como falha terapêutica: PASI e/ou BSA inalterado, piorado ou com menos de 50% de melhora, ou DLQI alterado, piorado ou com
diminuição menor que 5 pontos, em pacientes adequadamente tratados:
Fototerapia / fotoquimioterapia: Mínimo de 20 sessões, 3 x/semana.
Metotrexato: 25 mg / semana subcutâneo ou intramuscular por 3 meses;
Acitretina –dose mínima de 0,25 mg/ dia por três meses. (Contraindicada em mulheres férteis).
Ciclosporina –dose mínima de 2,5 mg/kg/dia, por três meses.

PARA REFLETIR!
QUAL PACIENTE TEM ACESSO A TRATAMENTO COM
BIOLÓGICOS?

PASI: 1,6
3 articulações edemaciadas
DAS28= 3,8

PASI>40
DAS28=0
3º EPISÓDIO DE ERITRODERMIA

OBRIGADO!

Radioterapia em metástases ósseas

Célia Maria Pais Viégas, MD, MSc, PhD

Financeiro: Nenhum

Posições/atividades
Sub-Chefe do departamento de Radioterapia do Instituto Nacional de Câncer-RJ
Médica doCentro radioterápico Gávea/ Oncologia Rede D´Or
Presidente da Comissão de Admissão de titulo de especialista da
Sociedade Brasileira de Radioterapia (2003-2014)
Membro da comissão de câncer de mama da versão brasileira do National Comprehensive
Cancer Network NCCN
Membro da comissão de metanálise internacional em hiperfracionamento para câncer de cabeça
e pescoço
Membro do Comitê doConsenso Internacional de Braquiterapia de Colo de útero
Mestrado em Bio-Ciências Nucleares pela UERJ
Doutorado em radioterapia pela UFRJ
Fellowship em radioterapia pela Universiade McGill- Montréal, Canada
Membro da Força tarefa para expansão de recursos humanos em RXT do MS/INCA

Tratamento

médico
Radiações ionizantes com fontes
seladas
Única

situação com exposição
intencional à radiação
Dose prescrita

Objetivos

entregar

e distribuir
adequadamente a dose prescrita

Desafios

Depositar a dose tumoricida
mínimos efeitos nos tecidos sãos

contíguos à área irradiada

Teleterapia

Par oposto = 2 campos

IMRT = 7 campos

Box = 4 campos

Arco Volumétrico = vários campos, porém apenas 2
arcos

Vieira AML, Bittencout G, Viégas CMP , Ventura RM, Daher R, Araujo CMM. Comparação de técnicas de tratamento em câncer de pélvis:
Convencional, Conformacional, IMRT e Aarco Volumetrico. Dados do serviço de RXT, Proceedings of SBRT, 2012

Dulaney CR et al.Prostate Radiotherapy in the Era of Advanced Imaging and Precision Medicine.Prostate Cancer. 2016;2016:4897515.

Radiocirurgia

9

Braquiterapia
LDR

n = 17.984

Viégas CM, Graziotin R, Araujo CMMA. Brachytherapy
procedures at Instituto Nacional de Câncer (INCA-RJ),
Brasil2001-2014, Proceedings of American Brachytherapy
Society (ABS), San Franvcisco/CA, USA, 2016

n = 11.003

Viégas C, Pinto LH, Araujo CMMA. Brachytherapy procedures at Centro
Radioterapico Gavea/Rj, Brasil- 1995-2015, Proceedings of American
Brachytherapy Society (ABS), San Franvcisco/CA, USA, 2016

Câncer-Sítios mais frequentes no Brasil
(estimativas de casos novos para 2016)
175.760

total = 596.070
Radioterapia utilizada em
61.200

Todos tipos de câncer

57.960

cerca de 40% dos pacientes evoluem com M
34.280
28.220
20.520
16.240

15.490

10.840

10.270

Brasil-MS-INCa. Estimativa de incidência de Câncer no Brasil para 2016 MS-INCA:RJ, 2016.

10.240

10.070

9.670

7.350 6.950
6.170

6.150

5.610

2.410

Metástases ósseas são eventos comuns em
neoplasias1


3o. sítio de falha à distância ( fígado > pulmão

Tratamento devido à
dor
 fratura patológica
Tratamento multidisciplinar
 compressão medular


Problema oncológico crescente
• Aumento de expectativa de vida
1. Porter A , Fontanesi J. Paliative irradiation for bone metastasis-a new paradigm. Int J Radiat Oncol Biol Phys 29:1199-1200,1994
2. Brown HK, Healy JH. Metastatic cancer to Bone. In: de Vita VT, Hellman S, Rosenberg Sa (ed). Cancer- Principles and practice of Oncology, 6th ed. Philadelphia, 2001



Expectativa de vida em
pacientes com metástases
Variação considerável ósseas




7 meses a 19 meses 1

Sítio tumoral primário1
próstata
 mama
 rim
 pulmão




- 29,3 meses
- 22,6 meses
- 11,8 meses
- 3,6 meses

Subgrupos com SV maior
Só doença óssea em mama, SV 45% em
5 anos, mediana de até 52 meses2
 Ca de Próstata em HT, 43 meses3


Não há padronização atual de
tratamentos

1.Harrington eKD. Prpphylactic management of impending fractures in. Harrington KD (ed): Ortopaedic management of metastatic bone disaese, 1988.
2. Perez JE et alBone only versus visceral only disease metastatic pattern in breast cancer. Am J Clin Oncol 13:294-298,1990
3. Yamashita K et al. Prognostic significance of bone metastases in patient with prostate cancer. Cancer 71:1297-1302,1993

Paciente com metástases
ósseas



Dor secundária




síndrome álgica + freq. em câncer 1

Paradoxo x metástase visceral2


Sintomas mais graves
 Mais precoces




SV maior

Complicações comuns
1/3 dos pacientes3
  Morbidade3




Cuidados
pouco
integrados para este
grupo de pacientes

 incidência2


 SV

1.Nielsen O et al. Bone metastasis: pathophysiology and management policy. J Clin Oncol 9:509-524,1 991
2. Powers W and Vaneerat R. palliation of Bone metastases. In: Perez CA and Brady LW (ed). Principles and Practice of radiation oncology. 4th ed, 2003, pp2199-2217
3. Body JJ. Metastatic bone disease. Bone 13:557-562,1992

100 pacientes 1

60 pac.
completarão
radioterapia

20 pac. terão
progressão
tumoral

20 pac. não serão
encaminhados
(paraplegia)

1.Stark RJ et al. Spinal metastases: A retrospective survey from a general hospital. Brain 105:189-213,1982

Prospectivo - 153 pac
Fator prognóstico mais importante


Status de deambulação
deambulando

Distúrbios sensitivos
Bloqueio mielográfico total
SV
(meses)

Sim x Não
21%
26%
11

56%
40%
3,6

p<0,0001

p<0,0001
p=0,018

1. Helweg-Larsen S et al. Prognostic factors in metastatic spinal cord compression: a prospective study using multivariate
analysis of variables influencing survival and gait function in 153 patients.Int J Radiat Oncol Biol Phys 46(5):1165-1169,2000.

>7 ptos

1 - Fidler M. “Incidence of fracture through metastases in long bones”. Acta Orthop Scand, 1981, Dec;
52(6):623-7.
2 - Mirels H. “Metastatic disease in long bones: A proposed scoring system for diagnosing impending
pathologic fractures”. Clin Orthop Relat Res, 2003; 415(S4):13.

Irradiação


Analgesia 1
 40% dos pacientes com 50% de alívio
 30% terão alívio completo



Terapia anti-neoplásica 2



Recuperação e reossificação
 65% a 85% das lesões líticas em ossos

não fraturados 2


Melhor esquema terapêutico? 1
1. McQuay H et al. Radiotherapy for painful bone metastases: a systematic review. Clin Oncol 9: 150-4, 1997
2. Body JJ. Metastatic bone disease: clinical and therapeutic aspects. Bone 13:557-562,1992

 Após 1 mês - sintomatologia álgica
 395/1580 (25%) pac com alívio total
 788/1933 (41%) pac com 50% de alívio

 Velocidade do alívio

 4 semanas

 Tempo médio de duração do alívio
 12 semanas (759 pac)

 Melhor esquema terapêutico ?

1. McQuay H et al. Radiotherapy for the palliation of painful bone metastases. Cochrane Database Syst Rev (2): CD001793. 2000

2d

3d

85 pac comparando as 2 tecnicas

Pope K, et al Dosimetric and clinical impact of 3D vs. 2D planning in palliative radiotherapy for bone
metastases Support Care Cancer (2013) 21:2229–2235

85 pac comparando as 2 técnicas

Revisão de 2D em 3D volumétrico

modificações
n
%

Modificações de PTV e limite
Doença local insuspeita
Houve mudanças significativas de campo

44/85 (52 %)
39/44 ( 89 %).
21/44 (48 %)

mudanças significativas
tumor de partes moles presente
ausente

8/21 (38 %)
3/41 (7 %) p=0.04]

Pope K, et al Dosimetric and clinical impact of 3D vs. 2D planning in palliative radiotherapy for bone
metastases Support Care Cancer (2013) 21:2229–2235

85 pac comparando as 2 técnicas

Melhora da dor na Sem 3
Dor
anorexia
Fadiga

3D
-2.2
0.6
0,.3

2D
−2.9
0.2
1.6

p=0.44
p=0.20
p=0.046

Pope K, et al Dosimetric and clinical impact of 3D vs. 2D planning in palliative radiotherapy for bone
metastases Support Care Cancer (2013) 21:2229–2235

10 pac comparando as 3 técnicas

V15 intestino

3D
6.7Gy

AP/PA
39.8Gy

PA
37.3Gy p < 0.0001

Conclusões: 3D melhora significativa em exposição intestinal e redução de dose
em medula x 2D discreto aumento de rim, sem ultrapassar tolerâncias
Soyfer et al. The advantage of 3D conformal treatment of lumbar spine metastases in comparison to traditional
PA or AP-PA techniques: restoring na intermediate niche of therapeutic sophistication Radiation Oncology
2013, 8:34

Farchild A, ET AL.International patterns of practice in palliative radiotherapy for painful bone metastases:
evidence-based practice? Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2009 Dec 1;75(5):1501-10.

Escolha?

Risco de toxicidade
Perspectiva de SV
Órgãos adjacentes

*IBGE. Estimativas populacionais. Projeções da populações mensais.Disponível em
ttp://www.ibge.com.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2013/default_tab.shtm

Valor (milhões de reais)
Produção Ambulatorial do SUS – Brasil. Valor Aprovado segundo Procedimento. Dísponível em www.datasus.gov.br

Desafios
“Quando a situação for boa,
desfrute-a”

“Quando a situação for ruim,
transforme-a”

“Quando a situação não puder ser transformada,
transforme-se!”

Como escolher abordagem
adequada?

Conclusões de RXT em metátases
• RXT é efetiva e segura com todas as
técnicas
• 3D
• promove redução signiticativa de
toxicidade de órgãos adjacentes
• Melhora a cobertura do alvo

• Discreta complexidade
• Sem estudos randomizados
• Quando utilizo?
• Melhor indicada em situações de
metástases não complicadas

#OrgulhoDeSerBrasileira!!!!

cmpviegas@yahoo.com.br
cviegas@inca.gov.br
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Tratamento Endoscópico
Refluxo Vésico-Ureteral

INTRODUÇÃO
Refluxo
Vésico-Ureteral

Fluxo retrógrado de urina da bexiga
para o trato urinário superior
2 a 3% - crianças (geral)
30 a 40% - crianças com ITU
Sexo: mais comum em meninas
RN – mais em meninos
Familiar:

34% irmãos
67% filhos
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ANATOMIA

Tratamento Endoscópico
Refluxo Vésico-Ureteral

CONSQUÊNCIAS
Refluxo
Vésico-Ureteral

Nefropatia do
Refluxo

Cicatriz Renal

HAS

25% das crianças com IRC
Gusmano & Perfumo, 1993

10 a 15% dos canditos a Tx
Bailey et al, 1993
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CLASSIFICAÇÃO

International Reflux Study grading system
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HISTÓRIA NATURAL

Percentagens

Grade III- Bilateral

Grade III- Unilateral

Resolução - Anos
IRS, 1997
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TRATAMENTO
Clínico
Profilaxia
Antimicrobiana
Uso Prolongado
de Antibióticos
Desvantagens:
Risco de ITU
Não curar

Cirúrgico
Cirurgia Aberta
Laparoscópica

Maior taxa de
sucesso (9598%)

Maior
morbidade

Endoscópico
Menor taxa de
sucesso (7793%)

Ambulatorial

Tratamento Endoscópico
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TRATAMENTO CLÍNICO
Uso prolongado de antibiótico
• Dose de 1/3 a 1/4 da dose de tratamento
• Aguardar cura espontânea do RVU

 Níveis de
antimicrobianos na bexiga

Mecanismos
da PAM
Impedir multiplicação
bacteriana
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TRATAMENTO CLÍNICO
Uso Prolongado de Antimicrobianos

Resistência

Efeitos Colaterais

Bacteriana

do Antibiótico

Alteração de Flora

8 a 10%

TGI

Náuseas e Vômitos

Orofaringe

Reações Cutâneas
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TRATAMENTO CLÍNICO
Tratamento prolongado
Pais não gostam de dar antibióticos

Criança não gosta de tomar remédio
Repetir UCGM - Invasivo
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TRATAMENTO CIRÚRGICO
Indicações de Cirurgia no RVU
Baixa probabilidade de resolução espontânea

Refluxo de alto grau
Cicatriz renal
Pielonefrite recorrente

ITU na vigência de PAM
Preferência dos Pais
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TRATAMENTO CIRÚRGICO
Cirurgia Aberta

Passou pelo crivo do tempo
Vantagens

Eficaz em todos os graus de RVU
Altas taxas de sucesso
98,1 (95% IC: 95,1; 99,1)
AUA Guidelines, 2010
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TRATAMENTO CIRÚRGICO
Cirurgia Aberta
Desvantagens

Internação hospitalar por 48 h ou mais

Dor e espasmo vesical no PO
Cateter vesical no PO
Refluxo contralateral (9%)

Obstrução (< 2%)
Retenção urinária no PO
Dificulta ureteroscopia no futuro (Cohen)

Complicações anestésico-cirúrgicas gerais
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TRATAMENTO CIRÚRGICO
Cirurgia Laparoscópica

Vantagens

Desvantagens

Diminui hospitalização e dor
Incisões menores
Sucesso de 88 a 100%
Dificuldade técnica
Tempo cirúrgico prolongado
Mais complicações
lesão ureteral
obstrução
fístula
Custo elevado
Erhlich et al., 1994; Janetschek et al., 1995; Hayn et al., 2008
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Tratamento Endoscópico
Matouschek E – Arch Esp Urol, 1981; 20(5):263-4
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Tratamento Endoscópico
Vídeos
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Tratamento Endoscópico

3 meses
após injeção
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Tratamento Endoscópico
Mudança Terapêutica
Dextranomero/Ácido Hialurônico (Dx/HA)

Aprovado pelo FDA (2001)
http://www.fda.gov/MedicalDevices

RVU

PAM

Tratamento
Endoscópico

Cirurgia Aberta
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Tratamento Endoscópico
Randomized clinical trial comparing endoscopic treatment with
dextranomer hyaluronic acid copolymer and Cohen’s ureteral
reimplantation for vesicoureteral reflux: Long-term results
Journal of Pediatric Urology (2013) 9, 483-7
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Tratamento Endoscópico
Randomized clinical trial comparing endoscopic treatment with
dextranomer hyaluronic acid copolymer and Cohen’s ureteral
reimplantation for vesicoureteral reflux: Long-term results
Journal of Pediatric Urology (2013) 9, 483-7
Endoscopia

Cirurgia Aberta

p

85,7%

100%

p>0,05

Taxa Sucesso (1 Inj.)

60%

100%

p<0,05

Recorrência RVU

9,3%

0%

93,75%

100%

p=0,48

4,5% (Hematúria)

10,5% (espasmos e
hematúria –
transfusão)

p=0,58

19,55

103,95

P<0,05

1

7,16

p<0,05

1 inj.: EU$ 1421,00
2 inj.: EU$ 2555,55

EU$ 2501,80

p<0,05
1 inj.

Taxa Sucesso

Taxa Sucesso (5 anos)
Complicações

Tempo Cirurgia (min)
Diária Hospitalar (dias)
Custo (Euros)
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Tratamento Endoscópico
Subureteral polydimethylsiloxanle injection versus extravesical
reimplantation for primry low grade vesicoureteral reflux in chlidren: a
comparative study
Journal of Urology 2003;169(1):313-316
Endoscopia

Taxa2,2% Sucesso
Taxa Sucesso (Grau I / II)
Taxa Sucesso (Grau III)

Cirurgia Aberta

p

3
meses

12-15 m

3 meses

12-15 m

80,6%

91,6%

95,8%

98,8%

p<0,05

83%

93,2%

95,9%

100%

p=0,48

77,6%

87,8%

94,6%

97,8%

Persistência

10

RVU Contralateral

0

ITU
Disfunção Miccional

7
0

10,9%

p=0,06

0

11,3%

P<0,05

0

7%

p=0,08
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Tratamento Endoscópico

Oberson et al. 2007

Ashiley et al. 2008

Elmore et al., 2008

Endoscopia

Cirurgia Aberta

Substância

Colágeno

Cohen

Sucesso

64% - 1 Inj.
71% - 2 Inj
20% necessitaram 2 injeções
21% - Redução para g I ou II

96%

Complicações

Ausente

Obstrução ureteral

Subistância

DX/HA

Mini-Ureteroneocystostomy

Sucesso

78%

100%

Complicações

0

4

Alta mesmo dia

100%

82%

Substância

DX/HA

Cohen e Extravesical

ITU não febril

15%

38%

ITU febril

5%

24%
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Tratamento Endoscópico
Endoscopic subureteral injection for vesicoureteral reflux and the risk
of overtreatment
Minerva pediatrica. 2009;61(1):1-7.
1992-1997:

56,7% Indicações cirúrgicas

Grupo A

Apenas cirurgia aberta (Cohen)
Taxa de sucesso – 92%

1998-2006:

40,4% cirurgia endoscópica

Grupo B

27,6% cirurgia aberta
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Tratamento Endoscópico
Multicenter Survey of Endoscopic Treatment of Vesicoureteral Reflux
Using Polyacrylate-Polyalcohol Bulking Copolymer (Vantris)
Urology 2014; 84 (3);689-93
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Tratamento Endoscópico
Autor

Ano

Material

N

Grau
RVU

Tempo
Seguimento
(anos)

Sucesso Inicial
(%)

Sucesso Tardio
(%)

Frankenchmidt

1997

Colágeno

185

I-V

3

62

58

Dodat

1998

Macroplastique

454

II-IV

5

93,3

84,6

Puri

1998

PTFE

12251

I-IV

13

75

91

Herz

2001

Macroplastique

112

1-IV

2

81

-

Caldamone

2001

Condrócitos

46

II-IV

1

83

70

Chertin

2002

PTFE

393

II-V

17

98,2

95

Puri

2003

Dx/HA

334

II-V

7

86

-

Läckgren

2004

Dx/HA

334

II-V

7

85

72

Kirsch

2004

Dx/HA

459

I-IV

1

79 (STING)
92 (HIT)

-

Kocherov

2014

Polyacrylatepolyalcohol

809

I-V

4

93,8

-
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Tratamento Endoscópico
Conclusões
Não necessita internação
Procedimento rápido (± 20 minutos)

Taxa de Sucesso
Global: 83 a 94%
AUA Guidelines, 2010; Garcia-

Baixo índice de complicações

Aparicio L, 2013; Kocherov; 2014

Livre de cateteres ou sondas

1 Injeção: 67%

US em 1 Mês

2 Injeções: 87%

UCGM – Apenas em caso de nova ITU

Nível de Evidência: IB
Grau de recomendação: B

Elder JS, 2006

