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APLICAÇÕES DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
MULTIPARAMÉTRICA NO CÂNCER DE PRÓSTATA
CONVIDADOS
Luiza Werneck, Reinaldo Ottero
Radiologistas da Excelência DI e Beda Imagem
O interesse em integrar a Ressonância Magnética
(RM) multiparamétrica da próstata no diagnóstico
do câncer de próstata vem aumentando,
permitindo um manejo mais específico e adequado
para cada paciente.
A RM multiparamétrica da próstata combina
imagens funcionais de difusão (DWI) e sequencias
dinâmicas de contraste com sequencias
anatômicas pesadas em T1 e T2, tornando-se mais
sensível e específica para localizar e identificar a
lesão.
O exame é realizado em aparelhos de alto campo
(1.5 T ou 3.0 T), com bobina de superfície na pelve,
dispensando a utilização de bobina endorretal na
maioria das situações, permitindo que o exame
seja mais simples e confortável para o paciente,
sem comprometer a acurácia da avaliação.
A principal razão para que o diagnóstico do câncer
de próstata permaneça abaixo do ideal é o fato da
biópsia guiada por ultrassonografia transretal ser
conduzida às cegas. Quando a biópsia é indicada
com um exame de RM multiparamétrico prévio, as
áreas suspeitas para neoplasia já foram
identificadas. Além disso, as alterações pósbiópsia como hemorragia, inflamação e fibrose,
que mimetizam áreas tumorais e dificultam a
análise da área suspeita, não vão estar presentes.
Em um cenário de PSA aumentado após uma ou
mais biópsias negativas, a RM estabelece papel
fundamental na localização da área suspeita, que
nestes casos tipicamente são encontradas na
próstata anterior.

A RM multiparamétrica tem papel fundamental no
estadiamento locorregional do câncer de
próstata, diferenciando o tumor confinado ao
órgão (estádios T1 e T2) e tumor localmente
avançado, sob as formas de extensão
extracapsular (T3a) ou invasão de vesículas
seminais (T3b). Os critérios de imagem para
extensão extracapsular incluem assimetria ou
envolvimento macroscópico dos feixes
vasculonervosos, abaulamento focal do contorno
prostático, espiculação ou irregularidade do
contorno prostático, obliteração do ângulo
retoprostático, retração capsular, contato do tumor
com a cápsula prostática maior que 1,0 cm, e
sinais de rotura capsular com extensão direta a
gordura periprostática.
Vale ressaltar, o uso da RM multiparamétrica da
póstata no seguimento oncológico para localizar
lesões residuais/recorrentes no paciente que
apresenta aumento do PSA.
CASO:
Paciente com 62 anos, toque retal apresentando
próstata endurecida no lobo direito e PSA de 12.
RM multiparamétrica da próstata pré-biópsia
evidenciou nódulo localizado no ápice e zona
periférica direita com hipossinal em T2, restriçào à
difusibilidade da água e realce precoce na fase de
perfusão dinâmica pós-contraste.
Laudo histopatológico evidenciou: Fragmentos de
tecido prostático exibindo Adenocarcinoma acinar
usual Gleason 6 ( 3 + 3) presente em cerca de 60
% do total da amostra do ápice direito.

Fragmentos de tecido prostático exibindo Adenocarcinoma acinar usual Gleason 7 ( 3 + 4) em cerca de
50 % do total da amostra do terço médio direito.

ONCOLOGIA CLÍNICA
Barbara Sodré
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Antiemetic prophylaxis for chemotherapy-induced nausea and vomiting
N Engl J Med 374;14 nejm.org April 7, 2016
Uns dos principais efeitos colaterais causados por agentes quimioterápicos são náusea e vômito. O
controle inadequado desses sintomas leva a piora da qualidade de vida dos pacientes, necessidade de
diminuição da dose dos quimioterápicos e em algumas vezes interrupção do tratamento. Com isso,
desde a década de 70 são estudadas estratégias para a profilaxia desses sintomas. Em 7 de abril de
2016 foi publicado no The New England Journal of Medicine um estudo de revisão mostrando a
importância da profilaxia para quimioterápicos com potencial emetogênico.
Êmese induzida por quimioterapia é classificada em cinco categorias, dependendo de quando se inicia
em relação ao curso da quimioterapia e nas respostas prévias dos pacientes à profilaxia (Tabela ).

Os avanços obtidos na última três décadas têm
ajudado a elucidar alguns dos mecanismos pelos
quais os agentes quimioterápicos induzem
náuseas e vómitos. Acredita-se que os agentes
quimioterápicos podem levar a êmese por
ativação da via central e da via periférica. Nas
primeiras 24 horas do ínicio da quimioterapia a
via periférica é ativada, assim ocorre liberação da
serotonina pelas células enterocromafins do trato
gastrointestinal que ativam os receptores 5-HT3
no nervo vagal aferente que conduzem o estímulo
ao cérebro. A via central é ativada após às
primeiras 24 horas da quimioterapia, onde
estímulos chegam ao cérebro causando a
liberação da substância P e ativação dos
receptores NK1 que induzem a êmese (figura).

Em 1980, foi aprovada a primeira associação de drogas para profilaxia de êmese induzida por
quimioterápicos: metoclopramida (inibidor dos receptores de dopamina) e dexametasona. Em 1991, o
FDA aprovou o primeiro inibidor do receptor 5-HT3, ondansetrona. Estudos demonstraram que a
associação de ondansetrona com dexametasona era superior a metoclopramida com dexametasona
quando se usa quimioterápicos de alto risco emetogênico. Em 2003 foi incorporada a utilização da
palonsetrona, um antagonista seletivo do receptor 5-HT3 de segunda geração, que é mais efetivo que
as drogas antagonistas dos receptores 5-HT3 de primeira geração. Com os avanços nos estudos,
verificou-se que a adição de apreptano ou fosapreptano, ambos antagonistas da do receptor NK1,
aumenta o efeito anti-emético das combinações anteriores.
Os guidelines da ASCO, ESMO e NCCN recomendam a associação de antagonista dos receptores 5-HT3,
dos receptores NK1 e dexametasona para pacientes que recebem quimioterápicos com alto potencial
emetogênico. Para os quimioterápicos de moderado risco, o uso de antagonista dos receptores 5-HT3
com dexametasona é indicado. Já as drogas com baixo risco de êmese, o uso de dexametasona ou
andagonista do receptor 5-HT3 é aconselhado. Para pacientes com diagnóstico prévio de ansiedade a
adição de lorazepam ou alprazolam é recomendada.
Outra questão relevante discutida nessa revisão foi a adesão dos pacientes às orientações fornecidas
pela equipe multidisciplinar ao uso correto dessas condutas. O acesso a equipe, o custo das
medicações, o entendimento das orientações são fatores que podem interferir na adesão.

André Porto
Oncologista Clínico - OncoBeda - Centro Integrado de Oncologia
Paciente masculino, 53 anos com quadro de desconforto abdominal com
evolução de 6 meses, associado a aumento do volume abdominal,
plenitude gástrica e emagrecimento. Não refere sintomas sistêmicos.
Exames laboratoriais sem alterações. Investigação diagnóstica por
imagem iniciada com Tomografia Computadorizada.
Resposta na nossa próxima edição.
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Resposta do desafio da
edição anterior:
O rx de tórax mostra imagem
de hipotransparência
paracardíaca direita sugerindo
massa mediastinica. Realizada
então complementação
diagnóstica com
angiotomografia de tórax, que
evidenciou lesão expansiva
ocupando o mediastino
anterior e médio envolvendo
os vasos da base e infiltrando
e ocupando o átrio direto. O
ecocardiograma mostrou
imagem hiperecogênica
ocupando todo átrio direito e
projetando-se atraves da valva
tricuspide para o ventriculo
direito com obstrução da via
de entrada. Realizada biópsia
percutânea guiada por
tomografia sendo
diagnosticado angiossarcoma.
A lesão foi considerada
irressecável sendo instituído
tratamento paliativo com
paclitaxel semanal. Após 9
meses de evolução a paciente
faleceu com doença
metastática disseminada para
osso e pulmão.

