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RESUMO 

O câncer de pênis (CP) é uma neoplasia rara nos países ocidentais desenvolvidos, 

entretanto, em regiões em desenvolvimento, sua incidência pode ser elevada. No Brasil, 

segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o CP representa até 2% dos 

cânceres em homens, podendo chegar a 17% nas regiões Norte e Nordeste. Dessa 

forma, o CP no Brasil pode ser visto como um problema de saúde pública, com uma das 

maiores incidências desta doença no mundo. O dilema no tratamento do câncer de pênis 

é a correta avaliação e abordagem dos linfonodos regionais. Esta avaliação é de extrema 

importância, uma vez que impacta diretamente no prognóstico e na possibilidade de 

cura da doença. O estadiamento clínico da região inguinal é falho e se confunde 

principalmente devido à linfoadenomegalia secundária à inflamação tumoral. Exames 

de imagem morfológicos apresentam resultados conflitantes, enquanto o exame de 18F-

FDG PET/CT vem apresentando resultados promissores. O objetivo do presente estudo 

foi verificar o papel do 18F-FDG PET/CT no estadiamento de pacientes com câncer de 

pênis confirmado histopatologicamente e encaminhado ao tratamento cirúrgico. A 

amostra foi constituída de 55 pacientes com diagnóstico histopatológico de CP, 

atendidos de outubro de 2012 a novembro de 2014, que foram submetidos ao exame de 
18F-FDG PET/CT antes do tratamento cirúrgico. Os dados epidemiológicos, cirúrgicos e 

evolutivos foram confrontados com os dados semiquantitativos  de captação do PET/CT 

utilizando diversas metodologias estatísticas. Evidenciou-se que o CP acometeu 

pacientes na sexta década de vida, com nível sócio-educacional baixo, apresentando 

fimose em 32,1% casos e 56,6% dos pacientes eram tabagistas. No estadiamento 

clínico, 45,5% apresentavam cN(+). Associando os dados do estadiamento clínico e 

resultados anatomopatológicos dos tumores primários, indicou-se a realização da 

linfadenectomia em 30 pacientes, das quais 45,6% foram positivos pN(+). O PET/CT 

mostrou-se uma ferramenta importante na caracterização dos pacientes cN(+), com 

acurácia diagnóstica de 81%. Similar achado foi verificado nos pacientes que tiveram 

tumor acometendo estruturas profundas do pênis (pT 2 a 4). Em relação à evolução 

clínica e sobrevida global dos pacientes com CP, o PET/CT foi uma ferramenta capaz 

de estratificar os pacientes que tiveram melhor desfecho clínico e maior sobrevida. O 

presente estudo demonstra que o PET/CT com 18F-FDG pode ser utilizado na avaliação 

do acometimento linfonodal em pacientes cN(+), além de indicar a possibilidade de 

invasão peniana pelo tumor e na caracterização de desfecho clínico e na sobrevida 

global.  
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ABSTRACT 

Penile cancer (PC) is a rare neoplasm in Western developed countries, however, in 

developing regions, its incidence can be high. In Brazil, according to the Brazilian 

National Cancer Institute (INCA), PC represents up to 2% of cancers in men, reaching 

17% in the North and Northeast regions. Thus, the PC in Brazil can be seen as a public 

health issue, with one of the highest incidences of this disease worldwide. The dilemma 

in the treatment of penile cancer is the correct assessment and approach to regional 

inguinal nodes. This assessment is of utmost importance as directly impacts the 

prognosis and the possibility of curing the disease. Clinical staging of the inguinal 

region is flawed and confuse mainly due to enlarged lymph nodes secondary to the 

tumor inflammation. Morphological imaging techniques has also conflicting results, 

while the use of 18F-FDG PET/CT has shown promising results. The objective of this 

study was to investigate the role of 18F-FDG PET/CT in the staging of patients with 

penile cancer confirmed histopathologically and referred to surgery. The sample 

consisted of 55 patients with histological diagnosis of PC, which were submitted to 18F-

FDG PET/CT before surgery. Epidemiological, surgical and follow up data were 

compared with the semiquantitative values from PET/CT using different statistical 

methods. It was demonstrated that the PC involved patients in the sixth decade of life, 

with low socio-educational level, with phimosis in 32.1% of cases and smokers in 

56.6%. In clinical staging, 45.5% had cN (+). Associating the data from the clinical 

staging and pathological results of the primary tumors, lymphadenectomy was indicated 

in 30 patients which about 45.6% were positive pN (+). The PET/CT was shown to be 

an important tool in the characterization of cN (+) patients, with a diagnostic accuracy 

of 81%. Similar findings were observed in patients who had tumor affecting deep 

structures of the penis (pT 2-4). Regarding the clinical course and overall patients 

survival, PET/CT was a important tool to stratify patients that had better clinical 

outcome and survival. This study demonstrates that PET/CT with 18F-FDG can be used 

in the evaluation of lymph node involvement in cN(+) patients, and indicate the 

possibility of penile tumor invasion and characterization of clinical outcome and overall 

survival. 
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1-! INTRODUÇÃO 

 

1.1-! Epidemiologia  

 

O câncer de pênis (CP) é uma neoplasia rara no mundo. Esta raridade é mais 

evidente nos países ocidentais, principalmente nos mais desenvolvidos. Na Europa e na 

América do Norte, observa-se uma variação na ocorrência de acordo com o 

desenvolvimento social e com a origem étnica da população de cada região, sendo que é 

maior em regiões menos desenvolvidas e com população de origem hispânica. A 

American Cancer Society estima, nos Estados Unidos, para o ano de 2015, cerca de 

1.820 novos casos e 310 mortes por CP, com uma incidência de 1/100.000 homens/ano, 

com números semelhantes aos da Europa ocidental (AMERICAN CANCER SOCIETY, 

2015).  

Em regiões subdesenvolvidas como a América do Sul, a África e alguns países 

Asiáticos, o CP apresenta incidência bem mais significativa. No Brasil, segundo dados 

do Instituto Nacional do Câncer (INCA) o CP representa até 2% do cânceres em 

homens. Da mesma forma que no resto do mundo, no Brasil, a incidência varia de 

acordo com o desenvolvimento de cada região, sendo maior nas regiões Norte e 

Nordeste, onde pode representar até 17% dos cânceres em homens e se torna claramente 

um problema de saúde pública, além de demonstrar a falta de acesso da população à 

atenção básica de saúde (INCA, 2015). 

Apesar de se observar a elevação da incidência em áreas subdesenvolvidas, não há 

evidências para um aumento global do número de novos casos nas últimas décadas, 

somente relatos isolados. Estas oscilações não representam uma tendência, mas somente 

um fenômeno resultante de  notificações mais frequentes de casos reprimidos. 

Existe uma variação na ocorrência do CP de acordo com a idade. Na maioria das 

séries globais, o pico de aparecimento é a sexta década de vida, porém não são raros os 

casos em pacientes adultos jovens (HAKENBERG, 2013) (CLARK, 2013).  

 

1.2-! Fatores de risco  

 

A) Inflamação crônica  

A inflamação crônica é considerada um dos mais importantes fatores de risco para 

o desenvolvimento do câncer de pênis. Há uma relação direta com o processo de 
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carcinogênese do tumor, ou seja a transformação das células normais em células 

tumorais com alta taxa de proliferação. Análises moleculares revelaram que mediadores 

da inflamação como a ciclooxigenase tipo 2 (COX2) e a prostanglandina E2 (PGE2) se 

apresentam superexpressos nos tumores penianos. Esses mediadores liberam 

compostos, como o oxigênio reativo e derivados nitrogenados. Estes compostos em 

grande concentração no micro-ambiente inflamatório, causam danos ao DNA o que 

inicia a carcinogênese. Um dos principais mecanismos desta alteração genética é o dano 

ao gene p16 e consequente inibição da ação de supressão tumoral, esta perda de 

heterozigose é intimamente relacionada à carcinogênese no CP (COUSSENS, 2002). 

Dessa forma, a presença de fimose ou mesmo excesso de prepúcio são 

considerados importantes fatores de risco, uma vez que podem induzir a um quadro de 

inflamação crônica. Sendo que este risco se torna maior quando associado a hábitos de 

higiene local precários e baixa condição sócio-cultural. Em grupos populacionais que 

realizam rotineiramente a postectomia neonatal, observa-se menor incidência de câncer 

de pênis. Esta evidência reforça a importante relação da presença do prepúcio na 

carcinogênese do CP. (HAKENBERG, 2013). 

Outras condições inflamatórias crônicas com forte relação com desenvolvimento 

do câncer de pênis seriam balanopostites crônicas do tipo intertrigo ou associadas à 

infecções fúngicas como o líquen escleroatrófico, além de outras (MADSEN, 2008).  

 

B) Tabagismo 

 

O hábito do tabagismo está relacionado ao risco aumentado do câncer de pênis, 

porém não existe uma comprovação direta desta relação. Estudos indicam que derivados 

do tabaco como a N-Nitrosodietillanina são secretados na urina e contaminam as 

glândulas sebáceas do prepúcio. A retenção crônica destes derivados no prepúcio 

favorece a diferenciação tumoral e a atuação destes elementos como indutores da 

carcinogênese (BRIITEBO, 1981). 

 

C) Hábitos sexuais 

 

Existem evidências da relação do início precoce dos intercursos sexuais, práticas 

de atividades sexuais promíscuas, múltiplos parceiros sexuais, prática de sexo oral e 

zoofilia com maior risco de se desenvolver o câncer de pênis (MADSEN, 2008). 
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D) Vírus oncogênicos – Human Papilloma Virus (HPV) 

 

Os vírus oncogênicos são fatores de risco estabelecidos em vários tumores. O 

Human Papilloma Virus (HPV) tem papel definido na carcinogênese de tumores de 

orofaringe e colo uterino, principalmente os subtipos 16, 18, 31 e 33. Em relação ao 

câncer de pênis, o DNA do HPV  pode ser encontrado em até metade dos tumores, 

sendo que os subtipos 16 e 18 são os mais frequentes (ZUR HAUSEN, 2009). 

Existem evidências de que a incorporação do DNA do HPV causa alterações que 

determinam a inibição de genes supressores tumorais como p53, pRb e p16. Por outro 

lado, perda de heterozigose é frequentemente encontrada nos cromossomos 2q, 6p, 9p, 

12q e 17p3 que são áreas também ligadas à supressão tumoral e essas perdas estão 

relacionada também ao HPV (RUBIN, 2001).  

A inserção do DNA do HPV subtipo 16 como possível causador  do aumento de 

atividade do proto-oncogene cMYC. Essa amplificação de atividade está relacionada à 

carcinogênese no CP. Pacientes com CP e com superexpressão cMYC, evoluem 

geralmente com maior progressão tumoral local e pior sobrevida câncer específica 

(PETER, 2006).  

Observa-se relação direta da prevalência de HPV em uma população com o 

aumento do CP. No geral há uma tendência de melhor prognóstico nos pacientes com 

vírus positivos em relação àqueles onde não houve essa detecção (LONT, 2006).  

 

1.3-! Patologia 

 

O tipo histológico mais frequente nos pacientes com CP é o carcinoma de células 

escamosas (CCE), também denominado de espinocelular ou epidermóide, representando 

até 95% dos tumores penianos. São derivados da diferenciação escamosa dos 

ceratinócitos, originando lesões que possuem a característica geral de cursar com alta 

proliferação celular, além de intensa inflamação e necrose local (CUBILLA, 1993).  

O CCE apresenta-se através de vários subtipos. O mais comum é o clássico que 

chega até a 65% dos tipos histológicos e de prognóstico variável dependendo da 

localização, estádio e grau tumoral. De todas as variações, é importante citar que o CCE 

basalóide representa até 10% dos tumores e com prognóstico reservado, enquanto o 
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CCE verrucoso apresenta prognóstico favorável assim como os tumores mistos e outros 

(OERTELL, 2011).  

Diversas características patológicas dos tumores penianos são importantes fatores 

distintos de prognóstico e devem ser sempre avaliadas na análise dos espécimes. A 

profundidade da invasão tumoral está relacionada à agressividade,  tumores menores e 

limitados às camadas superficiais da derme apresentam melhor evolução. A invasão 

linfovascular se correlaciona com maior possibilidade de disseminação metastática e 

pior prognóstico. A graduação da diferenciação tumoral é outra característica 

extremamente relevante, porém de difícil determinação devido à variabilidade desta 

graduação na superfície do tumor e a necrose associada que dificulta a análise. Em 

geral, tumores com baixo grau de diferenciação tendem a ter uma evolução desfavorável 

e com maior potencial de metástases. A invasão da uretra também tem evolução 

diferente de acordo com seu local de acometimento. A ocorrência de tumor na uretra 

proximal na base do pênis, tem prognóstico pior que acometimentos uretrais distais 

(CUBILLA, 2009) (VELAZQUEZ, 2005).  

A invasão tumoral dos corpos esponjosos e cavernosos é uma das características 

patológicas mais relevantes na lesão peniana do CP. A presença desta invasão classifica 

o tumor como estádio pT2 e impacta enormemente na evolução e na conduta 

tratamento. Apesar da invasão cavernosa e esponjosa estarem na mesma classificação, 

observa-se, na prática, a clara diferença de evolução das duas situações, com melhor 

prognóstico para o acometimento do corpo esponjoso isolado. Há uma tendência em 

propor a subdivisão desta categoria em pT2 A e B, para se valorizar esta diferença 

prognóstica (REES, 2008) (LEIJTE, 2002). 

A presença do HPV nos tumores penianos é frequente. Os tumores basalóides, 

verruciformes (condilomatosos) e tumores mistos condilomatosos/basalóides são os 

mais associados à infecção pelo HPV, 76 e 82%, respectivamente. Os CCE verrucosos e 

papilares são HPV negativos. Existem mais de 200 tipos conhecidos de HPV, os mais 

frequentemente encontrados nas lesões penianas, como já mencionado, são o 16 e 18, 

sendo que o primeiro subtipo representa mais de 70% das amostras (HAKENBERG, 

2013).  
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1.4-! Estadiamento TNM 

 

O estadiamento mais utilizado para avaliação do CP é o Tumor Nodes Metastasis 

(TNM), com revisão pela International Union Against Cancer em 2009 (Anexo I).  

Na versão atual, houve uma divisão dos tumores T1 em A e B, de acordo com o 

grau tumoral e com a presença ou não de invasão linfovascular. Esta subdivisão 

estratifica os tumores T1 com risco aumentado de disseminação linfática, sendo 

importante sua correta descrição na patologia. Isto fica mais evidente nos pacientes sem 

linfonodos inguinais suspeitos (SOBIN, 2009). 

O tumores T2 são classificados em relação à presença da invasão dos corpos 

cavernosos ou esponjosos. Apesar do prognóstico distinto da evolução de cada invasão, 

mais favorável para o acometimento esponjoso, não existe uma subdivisão para esta 

classificação, somente evidências isoladas e a inferência da diferença de cada tipo de  

invasão, como já mencionado (REES, 2008).  

O acometimento linfonodal também foi atualizado. Qualquer metástase em 

linfonodos com extensão extra-nodal é classificada como pN3 e lesões linfonodais 

retroperitoneais são consideradas como metástases à distância e dessa forma pM1 

(SOBIN, 2009).  

!

1.5-! Diagnóstico  

 

1.5.1- Clínico 

 

Usualmente, o CP se apresenta como uma lesão ulcerada, dolorida ocupando a 

porção distal do pênis com infecção e necrose. Não é raro, também, a apresentação 

inicial através de uma grande tumoração envolvida pelo prepúcio e associada à fimose, 

ou até fimose acompanhada de uma tumefação inguinal ulcerada já sugerindo metástase 

inguinal. É importante o exame cuidadoso de todo o órgão para avaliação de 

acometimento da uretra, haste e base do pênis.  

A biópsia é mandatória para confirmação histológica do tumor e para 

programação do tratamento subsequente, tendo em vista que pode se tratar de lesão 

peniana inflamatória sem origem neoplásica.  

A avaliação clínica dos linfonodos regionais é de máxima importância no CP. A 

drenagem da pele peniana se dá para os linfonodos inguinais superficiais e os corpos 
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esponjosos e cavernosos para os linfonodos inguinais profundos. Após o acometimento 

dos linfonodos inguinais, segue-se a disseminação para os linfonodos pélvicos ilíacos. 

Não há lateralidade associada e também pode ocorrer a não obediência à esta sequência 

de profundidade. Dessa forma, durante o exame físico do paciente com CP, palpação da 

região inguinal bilateral deve ser realizada cuidadosamente, observando a presença de 

linfonodos palpáveis, suas características (número, edema, consistência) ou até lesões 

ulceradas, o que não é raro. Muitas vezes, este exame é dificultado pela obesidade 

associada ou mesmo inexperiência, dada a baixa incidência da doença. (HAKENBERG, 

2013) 

 

1.5.2- Complementar  

 

A) Lesão peniana 

 

Não existe consenso no uso de exames de imagem ou métodos de diagnóstico 

complementares indicados para o estadiamento clínico da lesão peniana primária no CP. 

O diagnóstico, na maioria da vezes, é baseado no exame clínico e nas informações da 

biópsia. Toda lesão peniana crônica com aspecto suspeito e que não apresentou melhora 

com tratamento tópico local, deve ser avaliado, por meio da biópsia. O ultrassom 

peniano pode ser utilizado na análise da profundidade da infiltração tumoral no pênis. A 

ressonância magnética peniana, associada à ereção farmacológica induzida, pode 

fornecer informações acerca do acometimento dos corpos cavernosos quando se planeja 

a estratégia da preservação peniana. Não há relato na literatura de utilização da 

tomografia com uso do PET no estadiamento da lesão peniana (LONT, 2003) 

(PETRALIA, 2008).  

 

B) Linfonodos Regionais  

 

B.1) Pacientes sem linfonodos inguinais palpáveis (cN-) 

 

 Os pacientes com o exame físico da região inguinal normal e sem linfonodos 

palpáveis não estão isentos de doença linfonodal. As micro-metástases ocultas podem 

ocorrer em até 25% dos casos e não são detectadas somente com o exame clínico 

(HUGHES,2009).  
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 Exames de imagem da região inguinal têm valor limitado na detecção de lesões 

metastáticas iniciais que ocorrem em linfonodos de tamanho usual.  O ultrassom 

inguinal pode auxiliar na detecção de linfonodos aumentados e suspeitos, mas que 

também são geralmente encontrados no exame físico. Parâmetros como a relação do 

diâmetro transverso/longitudinal e avaliação do hilo linfonodal têm especificidade 

relativa, porém não são utilizados de rotina. A tomografia computadorizada (TC) e a 

ressonância magnética (RM) isolados não auxiliam no diagnóstico, principalmente em 

relação às metástases mínimas e também não são rotineiramente utilizados (KRISHNA, 

2008).  

 Os pacientes cN- com invasão do tecido conectivo subepitelial associado à 

presença de invasão linfovascular ou com alto grau tumoral (pT1b G3-4) são 

considerados de alto risco para metástase linfonodal.  Neste grupo de maior risco pode-

se utilizar a biópsia do linfonodo sentinela para avaliação dos linfonodos regionais 

(Dynamic sentinela-node biopsy - DSNB). A DSNB consiste na tentativa de detecção 

do linfonodo que drena a lesão peniana através da cintilografia com a utilização do 

nanocolóide marcado com Tecnécio-99m. É um método de difícil reprodução, que 

necessita de treinamento extenso para sua realização e leitura dos resultados. Além 

disso, a variabilidade do padrão de drenagem linfonodal do pênis aumenta sua 

dificuldade. Mesmo nos poucos centros com experiência, a DSNB pode apresentar 

cerca de 15% de falsos negativos. O risco desta falha deve ser sempre considerado nos 

pacientes de alto risco, uma vez que a recorrência tardia dificulta enormemente a 

reavaliação da região inguinal devido à destruição do padrão inicial de drenagem 

linfática. Há uma lacuna, portanto, na avaiação complementar dos cN(-) (LEIJTE, 2008) 

(SAISORN, 2006).   

 

B.2) Pacientes com linfonodos inguinais palpáveis (cN+) 

 

Os nódulos palpáveis na região inguinal podem representar metástase linfonodal  

em 60 a 80% dos casos. Porém, também podem se tratar de linfonodos contendo reação 

inflamatória inespecífica secundária à infecção associada do tumor primário. A TC e a 

RM novamente não apresentam resultados satisfatórios em diferenciar inflamação de 

acomentimento tumoral nestes nodos palpáveis. Os exames de imagem podem auxiliar a 

definir a viabilidade da ressecção cirúrgica de lesões grandes e fixas, bem como uma 
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melhor avaliação da região inguinal em pacientes obesos (KAYRES, 2007) 

(GRAAFLAND, 2011). 

 

1.6-! Tratamento  

 

1.6.1- Tratamento da lesão primária  

 

O tratamento da lesão peniana varia de acordo com o tamanho e o estadiamento 

local. O objetivo é a ressecção completa do tumor com margens livres e a manutenção 

de um coto peniano adequado para micção e até atividade sexual nos pacientes com 

lesões iniciais.  

Nos tumores pequenos e superficiais, menores que 4 cm, pode-se utilizar 

tratamentos locais: drogas tópicas, laser, radioterapia ou ressecção cirúrgica local. O 

principal objetivo neste estádio tumoral é associar o controle local adequado com a 

preservação peniana (AYRES, 2011) (LI, 2011).  

 Nas lesões maiores de 4 cm, o tratamento padrão é a amputação parcial. A técnica 

cirúrgica  preconiza uma margem de ressecção de cerca de 5 mm e a manutenção de um 

coto peniano em torno de 4 cm para permitir a micção sem prejuízo funcional 

(AUSTONI, 2008). 

Lesões mais avançadas com acometimento de toda haste peniana, ou até escroto, 

podem necessitar de cirurgias mais extensas e mutiladoras.  Muitas vezes com a 

confecção de uretrostomia perineal ou até cistostomia para micção ou drenagem 

urinária. Estes tumores são mais raros e representam somente 5% nas séries européias e 

13% dos tumores no Brasil. Em pacientes considerados inoperáveis devido o extenso 

acomentimento local, a quimioterapia neoadjuvante e cirurgia paliativa nos pacientes 

que responderem ao tratamento é a opção preconizada (HAKENBERG, 2013).  

 

1.6.2- Tratamento dos linfonodos  

 

A correta avaliação dos linfondos regionais é considerada o ponto crucial no 

tratamento do CP. A característica linfocítica de disseminação do CCE peniano, com 

menos de 5% de metástase à distância, somado à importância prognóstica deste 

acometimento, faz com que pacientes com lesões nodais ressecadas no momento 

adequado possam ser curados (GRAAFLAND, 2010).  
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A conduta nos pacientes sem linfonodos clinicamente detectáveis (cN-) é norteada 

por meio da subdivisão destes pacientes em dois grupos, os de baixo e alto risco para 

ocorrência de metástases. Pacientes com tumores superficiais, são considerados de 

muito baixo risco. Estes necessitam ser estratificados de acordo com o grau tumoral e a 

presença ou não de invasão linfovascular. Lesões penianas com invasão dos corpos 

cavernosos ou esponjosos, também são consideradas de alto risco, bem como os 

tumores maiores ou localmente avançados (HUGHES, 2010). 

Os métodos invasivos de avaliação linfonodal são uma opção de análise dos 

linfonodos regionais nos pacientes cN- de alto risco.  Porém, geralmente de difícil 

reprodução, com os melhores resultados restritos a centros isolados de excelência e com 

índices de falso negativo de até 15% (KIRRANDER, 2013) (DJAJADININGRAT, 

2013).  

A conduta expectante dos linfonodos regionais nos pacientes cN- pode 

comprometer a sobrevida. Sabe-se que pacientes tratados com linfadenectomia (LND) 

inguinal precoce têm evolução mais favorável do que os que se encontram em 

observação e evoluem com aparecimento de metástases durante este período. Nestes 

últimos, após  serem submetidos à LND e confirmando pN+, a sobrevida é reduzida em 

mais de 50% em comparação àqueles submetidos à LND inicial como forma de 

tratamento precoce. Utilizando-se como referência esta drástica diminuição na 

sobrevida e a ausência de métodos complementares efetivos de avaliação dos linfonodos 

regionais,  pode-se  inferir que nos pacientes cN- de alto risco, a LND precoce é a opção 

mais racional (KULKARNI, 1994). 

Os pacientes que apresentam linfonodos clinicamente positivos devem ser 

submetidos à LND imediata devido à alta probabilidade de se tratar de linfonodos 

metastáticos, ainda que, em até 40% destes pacientes, o aumento linfonodal possa ser 

resultante de reação inflamatória inespecífica ao tumor primário (ZHU, 2010).  

A LND inguinal é uma cirurgia acompanhada de alta morbidade. Apresenta 

incidência elevada de linfedema, necrose de retalho cutâneo, infecção, abscesso, 

trombose venosa, dentre outras complicações. As taxas de complicação variam de 

acordo com estádio da doença, status performance, obesidade e com experiência da 

equipe cirúrgica que realiza o procedimento. Várias medidas são tomadas para 

minimizar estas complicações, porém muitas não são efetivas e mesmo em centros de 

excelência observa-se até cerca de 25% de complicações (KOIFMAN, 2013) (YAO, 

2010).  
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Os pacientes com volumosos linfonodos inguinais fixos, bilaterais, ulcerados ou 

lesões pélvicas, cN3,  apresentam prognóstico desfavorável. Devem ser sempre 

estadiados à distância no abdome e tórax.  A abordagem deve ser multimodal, com a 

possibilidade de quimioterapia neoadjuvante, afim de se viabilizar a ressecção das 

lesões nos pacientes que apresentarem resposta terapêutica à terapia sistêmica. As taxas 

de sobrevida livre de doença a longo prazo são menores que 40% (HAKENBERG, 

2013).  

 

1.7- Tomografia por emissão de pósitron - 18F-FDG PET/CT 

 

1.7.1- Tomografia por emissão de pósitrons (PET/CT) com uso do 18F-FDG 

 

A tomografia por emissão de pósitrons (PET), utilizando traçadores marcados 

com radionuclídeos emissores de pósitrons, foi introduzida como método de imagem in 

vivo em meados da década de 1980. Desde então, as informações obtidas com o método 

promoveram inegável avanço na medicina, principalmente no campo da oncologia, 

auxiliando no diagnóstico, estadiamento e acompanhamento dos pacientes (ROHREN, 

2004).  

O PET é um exame de medicina nuclear capaz de prover informações moleculares 

e/ou metabólicas, através da ligação entre radiofármaco e receptor ou da retenção do 

radiofármaco no compartimento de interesse mediado por uma reação substrato-enzima. 

O radiofármaco ou radiotraçador é constituído por compostos específicos (anticorpos, 

ligantes, moléculas químicas, precursores proteicos ou estruturais, etc.) marcados com 

algum isótopo radioativo emissores de pósitrons (18F) (TER-POGOSSIAN, 1975).  

Radionuclídeos emissores de pósitrons são mais comumente produzidos em 

cíclotrons pelo bombardeio a elementos estáveis com prótons, deutrinos ou núcleos de 

hélio. Os radionuclídeos produzidos possuem um excesso de prótons e decaem por 

emissão de pósitrons. Quando um pósitron é emitido do núcleo, ele percorre uma curta 

distância do seu sítio de origem, perdendo energia gradativamente para o meio em que 

se movimenta (tecidos, ar, etc.). No momento em que a maioria de sua energia cinética 

é perdida, o pósitron interage com um elétron livre, ocasionando uma reação de 

aniquilação. Essa reação gera dois fótons gama de 511 KeV, que são emitidos em 

direções opostas, de aproximadamente 180o um do outro (DELBEKE, 2006).  
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Em um aparelho PET, os fótons emitidos do paciente interagem com um detector 

em anel, que definem uma linha ao longo da qual a reação de aniquilação ocorreu, 

permitindo sua localização. Dessa maneira, utilizando muitos eventos, a imagem do 

PET pode ser reconstruída (ROHREN, 2004).  

A fluorodesoxiglicose (FDG), um análogo da glicose, marcada com o Flúor-18 

(18F), (18F-FDG), é o radiofármaco mais comumente utilizado nas imagens clínicas do 

PET. A sua crescente aplicabilidade em oncologia como traçador tumoral é justificada 

pelo efeito Warburg observado nas células malignas. A conversão de glicose em ácido 

lático, mesmo na presença de oxigênio, é conhecida como glicólise aeróbica ou efeito 

Warburg (WARBUG, 1956). Este fenótipo é somente observado em cânceres e, 

especialmente, em cânceres humanos. Sua persistência, mesmo sob condições de 

normóxia, e sua correlação com a agressividade do tumor indicam que o fenótipo 

glicolítico confere uma vantagem proliferativa significante durante a evolução somática 

do câncer. No entanto, anormalidades metabólicas relacionadas ao tumor não se limitam 

à alteração do equilíbrio entre a fermentação de glicose e a fosforilação oxidativa. 

Genes tumorais chave, tais como p53 e c-MYC, estão sendo designados como mestres 

reguladores do metabolismo; além de mutações em enzimas metabólicas como a 

isocitrato desidrogenase 1 (IDH1), piruvato quinase 2 (PKM2), fumarato hidratase (FH) 

e succinato desidrogenase (SDH). Sendo assim, o estado metabólico alterado, efeito 

Warburg, e fatores moleculares promovem a proliferação celular extremamente rápida e 

o crescimento do tumor (KOPPENOL, 2011).  

Além do efeito Warburg, a maioria das células tumorais, diferente das células não 

cancerosas, usam grandes quantidades de glicose como fonte de energia por 

apresentarem um importante aumento na expressão dos transportadores de glicose 

(especialmente GLUT-1) e na atividade da hexoquinase (especialmente HK-2), 

promovendo a ampla utilização do PET com 18F-FDG na detecção dos tumores 

malignos (KOSTAKOGLU, 2003).  

Os transportadores de glicose transportam a glicose e a 18F-FDG para o interior da 

célula, onde elas são fosforiladas pelas hexoquinases. Embora a glicose fosforilada seja 

rapidamente metabolizada, a 18F-FDG fosforilada não pode ser rapidamente 

metabolizada e a 18F-FDG fica presa dentro da célula na proporção do metabolismo 

glicolítico (DELBEKE, 2006).  

Embora a 18F-FDG atinja um platô de concentração em tumores malignos em 

cerca de 45 minutos, a melhor relação tumor-radiação de fundo ocorre entre uma e três 
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horas após a administração endovenosa. Concentrações fisiológicas do radiofármaco 

pelo organismo, denominadas biodistribuição, são encontradas em órgãos e tecidos que 

apresentam elevado metabolismo de glicose (cérebro, coração, músculos, trato 

gastrointestinal) e nas vias de excreção (sistema urinário) (KOSTAKOGLU, 2004).  

Assim, o PET pode detectar anormalidades funcionais antes mesmo de se 

tornarem morfologicamente evidentes nas imagens convencionais (exemplo: CT), além 

de ser útil na detecção de células tumorais viáveis após tratamento, diferenciando-as de 

fibrose e de edema (AMBROSINI, 2012). Com o advento do PET a avaliação de 

tumores historicamente realizada por métodos de imagem morfológicos, como a TC, 

passou a se basear em dados moleculares metabólicos.  

Atualmente, um único instrumento híbrido pode adquirir dados do PET e da CT 

sequencialmente na mesma mesa, reduzindo erros de fusão e movimentação do 

paciente, gerados quando os exames são adquiridos em momentos distintos. A 

constatação de seus excelentes resultados em termos de acurácia e efetividade clínicas 

permitiram a rápida disseminação do método (KAPOOR, 2004).  

No Brasil, os equipamentos de PET/CT foram gradativamente incorporados ao 

arsenal diagnóstico a partir de 2003. Recentemente, notou-se um avanço crescente no 

número de equipamentos instalados em instituições públicas e privadas, associado a um 

número também crescente de instalações de cíclotrons (equipamentos que produzem os 

isótopos emissores de pósitrons utilizados na realização dos exames). Os cíclotrons 

existentes no Brasil estão localizados em diferentes regiões do país, o que possibilita a 

descentralização da realização dos exames de PET/CT.  

 

 
Figura 1 - Equipamento PET/CT 
Fonte: https://eradiologia.wordpress.com/ 
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Figura 2 - Exame de 18F-FDG PET/CT  

Nota: Observa-se hipermetabolismo anormal dos linfonodos paratraqueais e peribrônquicos 

bilateralmente em paciente com câncer de pulmão. 

 

1.7.2- 18F-FDG PET/CT no câncer de pênis  

 

O uso do 18F-FDG PET/CT na avaliação do câncer de pênis é recente e as poucas 

publicações são com pequeno número de pacientes. A baixa incidência global do tumor 

é um dos fatores responsáveis pelo número reduzido de indivíduos, porém o mais 

relevante talvez seja o fato de que a maior ocorrência do CP seja em populações com 

baixo nível de desenvolvimento econômico, onde a tecnologia do PET/CT não está 

disponível como ferramenta de diagnóstico complementar (RAVIZZINI, 2001). 

O CCE é um tumor com elevada taxa de replicação celular e metabolismo 

aumentado, gerando um grande consumo glicêmico, tornando-se um candidato 

promissor ao uso do 18F-FDG PET/CT. Apesar de suas características tumorais, a 

presença de processo inflamatório, associada à áreas de necrose, aumenta o risco da 

ocorrência de falsos positivos e isto deve ser levado em consideração. 

A dificuldade e a morbidade da avaliação dos linfonodos regionais nos pacientes 

com CP e o impacto desta correta avaliação na sobrevida destes doentes justifica a 

necessidade de uma ferramenta não invasiva confiável. Séries recentes mostraram 

resultados promissores na utilização dessa ferramenta diagnóstica, com sensibilidade e 

especificidade de 88,2% e 98,1% respectivamente e VPN e VPP de 96,3% e 93,8% 

respectivamente; em cerca de 35 pacientes (SCHLENKER, 2012).  
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Objetivando resultados mais consistentes sobre a detecção da doença linfonodal 

regional no CP com uso do 18F-FDG PET/CT,  mais pacientes devem ser avaliados por 

centros e metodologias diferentes. Dessa forma, o presente estudo pretende analisar a 

incorporação desta tecnologia e seu impacto nos pacientes na realidade brasileira, um 

dos países com maior incidência desta doença no mundo e que ainda não publicou 

resultados  sobre o PET/CT no CP. 

  



! 29!

2- OBJETIVOS 

 

2.1-! Primários: 

 

Verificar o papel do 18F-FDG PET/CT no estadiamento de pacientes com câncer 

de pênis confirmado histopatologicamente e encaminhado ao tratamento cirúrgico. 

 

2.2-! Secundários 

 

Correlacionar os achados clínico-cirúrgicos e histopatológicos com os de imagem 

molecular do 18F-FDG PET/CT para determinação de potenciais marcadores 

prognósticos. 

Avaliar o valor prognóstico dos achados da imagem molecular de 18F-FDG 

PET/CT na sobrevida livre de doença dos pacientes, bem como na evolução. 
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3- METODOLOGIA 

 

3.1- Aspectos Éticos 

 

Trata-se de um projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Minas Gerais (COEP - UFMG), com o número do parecer: 

179.121 (ANEXO II), cumprindo a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Ética 

em Pesquisa - CONEP. 

 

3.2- Caracterização da Amostra 

 

A amostra foi constituída por pacientes portadores de CP confirmado 

histologicamente. Todos realizaram o exame de 18F-FDG PET/CT no Centro de 

Tecnologia em Medicina Molecular (CTMM) da Faculdade de Medicina da UFMG. Os 

pacientes foram provenientes de dois serviços públicos hospitalares em Belo Horizonte, 

o Instituto Mário Penna e o Hospital das Clínicas da UFMG.  

Os critérios de inclusão considerados foram pacientes maiores de 18 anos, com 

diagnóstico histopatológico de CP e com capacidade de compreender e assinar o TCLE. 

Como critério de exclusão, a história prévia de ressecção cirúrgica do CP, quadro de 

diabetes sem controle apresentando glicemia no momento do exame acima de 190 

mg/dl.  

A história clínica (dados demográficos, epidemiológicos e clínicos; exames 

histopatológicos, propedêuticos complementares e procedimentos cirúrgicos) foram 

coletados dos prontuários dos pacientes nos respectivos centros de referência, por meio 

de uma análise retrospectiva. Todas as informações foram armazenadas em um banco de 

dados do CTMM. As variáveis analisadas podem ser acessadas no Anexo III. 

 

3.3- Exames de Imagem Molecular 

 

Todos os exames de 18F-FDG PET/CT foram realizados segundo o protocolo de 

aquisição do CTMM. As imagens tomográficas de emissão foram obtidas do crânio à 

raiz da coxa cerca de 60 minutos após a administração endovenosa do radiofármaco 

(18F-FDG) na dose de 3,7 MBq/Kg (0,10 mCi/Kg). Imagens tomográficas morfológicas 

(CT) das mesmas regiões foram realizadas antes das imagens metabólicas com baixa 
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dose e sem contraste venoso, apenas para criação do mapa de atenuação, sem fins 

diagnósticos. Para os pacientes sem história de reação alérgica ao contraste iodado, CT 

do tórax, abdômen e pelve, com cortes de 3mm, foram realizadas subsequentemente ao 

estudo do PET,  através da infusão endovenosa de contraste iodado com parâmetros para 

diagnóstico.  

Todas análises dos estudos de 18F-FDG PET/CT foram realizadas de forma 

independente por dois médicos nucleares, ambos com título de especialista em Medicina 

Nuclear e com vasta experiência em PET oncológico. As interpretações dos exames 

foram feitas em duas categorias:  

 1- PET-negativo: ausência de qualquer área de concentração patológica do 

 radiofármaco.  

 2- PET-positivo: presença de captação anômala do radiofármaco não atribuída à 

 biodistribuição fisiológica do marcador.  

No caso de discordância, a interpretação foi feita por meio de consenso entre os 

dois examinadores. 

Para os pacientes com PET-positivo, as análises das áreas anômalas de aumento da 

concentração do marcador foram realizadas semiquantitativamente através do método do 

valor de captação padronizado máximo (SUVmax), no plano axial (NABI; ZUBELDIA, 

2002), conforme a equação abaixo (Equação 1). Todas regiões de interesse foram 

normalizadas para a atividade administrada de 18F-FDG e pela massa magra do paciente, 

registrando-se o valor máximo nos voxels em cada região ou órgão. Utilizou-se o valor 

máximo encontrado para minimizar os efeitos de volume parcial, aumentando, assim, a 

reprodutibilidade das aferições. Essa metodologia permitiu a melhor caracterização das 

áreas de interesse. 

 

!"#$%&' = ' )*+,+-.-/'á1/.'+2*/1/33/'(56+/58)
)*+,+-.-/'.-5+2+3*1.-.'(56+)

:/3;'<;1:;1.='(>?)
''''Equação'1''''''''  

 

As captações da lesão primária foram avaliadas, assim como dos linfonodos 

regionais, pélvicos e captações à distância. Dessa forma, os pacientes que apresentaram 

PET-positivo foram classificados também como linfonodos-positivo (LN+) ou 

metástases-positiva (METS+).  
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Após o estudo de imagem molecular com 18F-FDG PET/CT, todos os pacientes 

foram reencaminhados aos centros de referência para continuação do tratamento 

cirúrgico do CP.  

 

3.4- Tratamentos Cirúrgicos  

 

A lesão primária foi abordada cirurgicamente de acordo com a sua apresentação 

clínica (tamanho, localização e grau tumoral da biópsia), seguindo os critérios de 

ressecção e reconstrução determinados pela literatura urológica atual 

(PETTAWAY,2011). Dessa forma, lesões menores, com baixo grau tumoral e com 

localização favorável à preservação peniana, foram tratadas por meio de resseção local 

objetivando margem cirúrgica adequada. Para as lesões maiores, sem possibilidade de 

preservação da haste peniana, realizou-se a amputação parcial com margem de 

ressecção de cinco milímetros e, quando possível, um coto peniano remanescente de 

cerca de cerca de quatro centímetros. Em relação às lesões que ocupavam toda haste ou 

até órgãos adjacentes, realizou-se a amputação total com uretrostomia perienal.  

Os linfonodos regionais foram tratados de acordo com as características clínico-

patológicas:  

•! Pacientes sem linfonodos palpáveis ao exame clínico (cN-), com patologia 

da lesão primária até pT1a, foram observados. 

•! Pacientes sem linfonodos palpáveis ao exame clínico (cN-), com patologia 

da lesão primária de pT1b ou acima, foram submetidos à linfadenectomia. 

•! Pacientes com linfonodos palpáveis e com aspecto suspeito ao exame 

clínico (cN+), foram submetidos à linfadenectomia.  

As linfadenectomias inguinais foram todas realizadas com incisão inguinal oblíqua 

e paralela ao ligamento inguinal, com técnica radical aberta não-modificada e 

obedecendo os limites determinados pela literatura urológica atual (PETTAWAY,2011). 

Quando possível, optou-se por realizar a cirurgia bilateral no mesmo tempo cirúrgico. A 

técnica obedeceu à seguinte padronização: incisão paralela ao ligamento inguinal, 

dissecção das fáscias superficiais e profundas com manutenção do retalho de pele, 

dissecção e retirada, em monobloco, da peça cirúrgica com os seguintes limites: superior 

borda inferior do ligamento inguinal, inferior ápice do trígono femoral, lateral 
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aponeurose do músculo oblíquo externo e medial à fáscia do músculo adutor longo. Os 

limites de ressecção poderiam se ampliados de acordo com a necessidade, ou quando se 

deparava com lesão suspeita além dos limites tradicionais de ressecção. A região do 

trígono femoral foi submetida à meticulosa dissecção dos vasos femorais, com 

preservação da veia sefena, quando viável. O músculo sartório foi reposicionado sempre 

que necessário, sempre foi utilizado dreno de sucção contínua.  

 

3.5- Análise de evolução clínica e sobrevida 

 

Para a análise da evolução clínica dos pacientes avaliados, o período evolutivo 

considerado iniciou-se a partir da data de realização do exame de PET/CT. Utilizou-se 

os seguintes critérios:  

1-! Progressão da doença:  

a.! Sinais de recorrência local confirmada histopatologicamente.  

b.! Linfonodomegalia e/ou metástases à distância diagnosticado por meio 

de exames clínicos e/ou de imagens evolutivos. 

2-! Doença controlada ou estável:  

a.! Sem sinal de recorrência local. 

b.! Sem diagnóstico de acometimento linfonodal e/ou metastático até a 

última consulta no ambulatório de urologia.  

Para a análise de sobrevida global, o período evolutivo considerado iniciou-se a 

partir da data de realização do exame de PET/CT. Os seguintes critérios foram 

utilizados:  

1-! Evolução ao óbito: confirmação da data do óbito e sua relação direta com a 

doença de base. 

2-! Pacientes que não evoluíram ao óbito: data da última consulta de 

acompanhamento no ambulatório de urologia.   

 

3.6- Análise Estatística 

 

A análise estatística descritiva foi realizada para todas as variáveis estudadas, 

enquanto teste de normalidade foi verificado para as variáveis quantitativas. ANOVA e 

teste t-student (análises paramétricas), assim como Kruskal-Wallis e Mann-Whitney 

(análise não paramétricas) foram utilizadas para verificar diferenças entre as variáveis 



! 34!

quantitativas. Teste Chi-Quadrado foi aplicado a todas as variáveis qualitativas. Curvas 

ROC foram calculadas para variáveis quantitativas com o intuito de verificar pontos de 

corte significativos para classificação entre as variáveis qualitativas. Análise de 

correlação não-paramétrica (Spearman) foi utilizada para análise, quando pertinente. 

Estudo de sobrevida (Kaplan-Meier) foi utilizado para os fatores prognósticos 

significativos. As análises estatísticas foram realizadas nos seguintes softwares: IBM 

SPSS (Versão 20.00), Minitab (Versão 16) e Medcalc (Versão 18.2).  
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4.! RESULTADOS  

 

4.1.! Demográficos  

 

Recrutamos cinquenta e cinco pacientes, dois foram excluídos devido a glicemia 

acima do valor de referencia para uso do FDG, dessa forma avaliamos 53 pacientes. 

Identificamos a idade média de 56,6 ± 13,6 anos (variando de 26 a 84 anos), os pacientes 

foram avaliados durante o período de outubro de 2012 a novembro de 2014. Dos 

pacientes avaliados, somente 7 (13%) tinham 40 anos ou menos.  

A escolaridade do grupo evidencia o baixo nível educacional dos pacientes 

avaliados, 58,5% possuíam somente o nível fundamental incompleto (Tabela 1). Mais da 

metade dos pacientes eram casados (52,7% do total). Do início dos sintomas ao 

diagnóstico do câncer de pênis, observou-se um tempo médio de 14,4 ± 16,4 meses 

(variando de 0 a 96 meses).  

 

Tabela 1 – Distribuição da escolaridade dos pacientes com câncer de pênis 

Escolaridade Frequência % 
Absoluta 

% 
Acumulada 

Analfabeto 6 11,3 11,3 
Fundamental Incompleto 25 47,2 58,5 
Fundamental Completo 10 18,8 77,3 

Médio Completo 3 5,7 83,0 
Não disponível 9 17,0 100,0 

Total 53 100.0 - 
 

Em se tratando dos fatores de risco, apenas um paciente apresentava história 

familiar positiva para o câncer de pênis, enquanto 31% e 58% apresentavam fimose e 

uso do tabaco, respectivamente (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Fatores de risco associados ao câncer de pênis 

Variável N Positiva  Negativa  
Frequência % Frequência % 

História Familiar 53 1 1,9 52 98,1 
Fimose 53 17 32,1 36 67,9 
Tabagismo 53 30 56,6 23 43,4 
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4.2.! Estadiamento clínico  

 

Sobre o estadiamento clínico dos pacientes avaliados, observa-se que 32,1% dos 

pacientes apresentavam lesões tumorais com aspecto clínico localizado, ou seja, lesões 

menores que 4cm. Por outro lado, 68% apresentavam tumores maiores de 4cm e com 

aspecto invasivo (cT2 e 3). Já em relação à avaliação clínica da região inguinal, 45,4% 

dos pacientes apresentavam linfonodos clinicamente positivos ao diagnóstico (cN≥1 de 

acordo com TNM). (Tabela 3) 

 

Tabela 3 – Estadiamento TNM clínico dos pacientes com câncer de pênis 

Estadiamento  
Clínico Frequência % 

Frequência 
% 

Acumulada  
T (tumor)    
 1 17 32,1 32,1 
 2 24 45,3 77,4 
 3 10 18,9 96,2 
 4 2 3,8 100,0 
 Total 53 100.0 - 
     
N (linfonodo)    
 0 29 54,7 54,7 
 1 3 5,7 60,4 
 2 18 34,0 94,3 
 3 3 5,7 100,0 
 Total 53 100,0 - 

 

4.3.! Procedimentos Cirúrgicos 

 

Em relação aos procedimentos cirúrgicos para tratamento da lesão primária dos 

pacientes com CP avaliados no presente estudo, a maioria (71,7% do total) foi 

submetida à amputação parcial do pênis enquanto somente 9,4% foram submetidos à 

ressecção local da lesão peniana. (Tabela 4). Apesar da indicação clínica de ressecção 

parcial da lesão primária, um dos pacientes do presente estudo abandonou o tratamento. 
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Tabela 4 – Procedimentos cirúrgicos realizados no tratamento da lesão 

primária 

Procedimento Cirúrgico Frequência % 

Biópsia 1 1,9 
Ressecção Local 5 9,4 
Amputação Parcial 38 71,7 
Amputação Total 9 17,0 
TOTAL 54 100,0 

 

Para abordagem cirúrgica dos linfonodos regionais inguinais, 30 pacientes (60%) 

foram submetidos à linfadenectomia inguinal, sendo que das linfadenectomias 

realizadas, 27 (54%) foram bilaterais (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Linfadenectomias inguinais realizadas  

Linfadenectomia 

N 
Não Unilateral Bilateral 

Frequência % Frequência % Frequência % 

53 23 40.0 3 6.0 27 54.0 

  

Na presente série, as complicações mais frequentemente observadas foram 

deiscência da sutura (40%), seguida de abscesso (36,7%) e necrose da borda cirúrgica 

(36,7%) todas classificas como Clavien IIIa. Um paciente cN3, com volumosa massa 

ulcerada inguinal,  evoluiu ao óbito após uma complicação vascular, complicação 

Clavien V (Tabela 6) (DINDO, 2004).  

 

Tabela 6 – Principais complicações cirúrgicas relacionadas à linfadenectomia 

inguinal 

Variável Presente Ausente 
Frequência % Frequência % 

Abscesso 11 36,7 19 63,3 
Deiscência 12 40,0 18 60,0 
Necrose 11 36,7 19 63,3 
Trombose 3 10,0 27 90,0 
Embolia 1 3,3 29 96,7 
Infecção Urinária 1 3,3 29 96,7 
Sepse 2 6,6 28 93,4 
Óbito 1 3,3 29 96,7 
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4.4.! Análise anatomopatológica  

Os tumores primários apresentaram dimensões variadas em média de 18,3 ± 

20,3 mm2 (1,0 a 99,8 mm2) à patologia. A localização mais comumente acometida pelo 

tumor foi a porção distal do pênis. A maioria dos pacientes apresentou acometimento da 

glande (92,4%) e prepúcio (79,1%), e 28,3% apresentaram acometimento uretral. 

Considerando a profundidade de invasão da lesão tumoral, pode-se observar que 67,9% 

e 54,7% dos pacientes apresentavam invasão dos corpos esponjosos e cavernosos, 

respectivamente. (Tabela 7) 

 

Tabela 7 – Aspectos anátomo-patológicos do câncer de pênis 

Variável 
Positive Negative NA 
N (%) N (%) N (%) 

Área envolvida    
 Glande 49 (92,4) 1 (1,9) 3 (5,7) 
 Prepúcio 42 (79,1) 2 (3,8) 9 (17,1) 
 Uretra 15 (28,3) 11 (20,8) 27 (50,9) 
 Corpo peniano 14 (26,4) 1 (1,9) 38 (71,7) 
    
 Invasão/Área de infiltração    
 Invasão Perineural  35 (66,0) 18 (34,0) 0 (0,0) 
 Invasão Angiolinfática 32 (60,4) 21 (39,6) 0 (0,0) 
 Infiltração de Dartos  29 (54,7) 18 (34,0) 6 (11,3) 
 Infiltração Lâmina Própria  48 (90,6) 4 (7,5) 1 (1,9) 
 Infiltração Corpo Esponjoso 36 (67,9) 15 (28,3) 2 (3,8) 
 Infiltração Corpo Cavernoso 29 (54,7) 19 (35,8) 5 (8,6) 
 Infiltração Pele 18 (34,0) 25 (47,0) 10 (19,0) 

 

Todos os tumores foram confirmados como carcinomas de células escamosas e 

destes, 35,8% eram CCE invasores. A subdivisão histológica dos CCE invasores 

identificados podem ser visualizados na Tabela 8. Nota-se uma frequência maior dos 

tumores pouco diferenciados (41,5%) (Tabela 8).  
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Tabela 8 – Subtipos histológicos e grau de diferenciação dos CCE invasores 

Variável Frequência % 
Tipo Histológico de CCE   
 “In situ” baixo grau 1 1,9 
 “In situ” alto grau 2 3,8 
 Invasor 19 35,8 
 Ambos 27 50,9 
 Verruciforme 3 5,7 
 Não caracterizado 1 1,9 
 Total 53 100,0 
    
Subtipos Histológicos de CCE   

 0- NSA 3 5,7 
 1- Usual 25 47,2 
 2- Verruciforme (Condilomatoso) 1 1,9 
 3- Verruciforme (Verrucoso) 1 1,9 
 4- Misto (Usual e Verrucoso) 11 20,8 
 5- Basaloide 1 1,9 
 6- Misto (Usual e Basaloide) 1 1,9 
 7- Invasão Superficial Focal (NC) 4 7,5 
 8- Verruciforme e Invasão Superficial 4 7,5 
 9- Não classificável 2 3,8 

 Total 53 100.0 
    
Grau de Diferenciação   
 Não caracterizado 2 3,8 
 Bem 11 20,8 
 Moderado 18 34,0 
 Pouco/Indiferenciado 22 41,5 
 Total 53 100,0 

 

Dos 30 pacientes submetidos à linfadenectomia inguinal, avaliamos um total de 

727 linfondos, e obteve-se uma média de 9 linfonodos dissecados do lado direito 

(variando de 3 a 23) e 8 linfonodos dissecados do lado esquerdo (variando de 2 a 24) 

(Tabela 10).  
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Tabela 9 – Perfil patológico dos linfonodos ressecados das 57 regiões inguinais 
avaliadas 

Variável 
Positivo Negativo 

Total 
Frequência % Frequência % 

Linfonodo Inguinal      
 Direito (n=28) 60 15,5 326 84,5 386 
 Esquerdo (n=29) 79 23,2 262 76,8 341 
 Total 139 19,1 588 80,9 727 

 

Em 54,4% do total das 57 regiões inguinais avaliadas, os linfonodos não 

apresentava comprometimento tumoral ao exame patológico (Tabela 11). Dos pacientes 

com linfonodos positivos, evidenciou-se uma densidade média de linfonodos 

acometidos de 38% no lado direito e 25% no lado esquerdo.  

 

Tabela 10 – Perfil histopatológico dos linfonodos ressecados das 57 regiões 
inguinais avaliadas 

Variável 
Positivo Negativo 

Frequência % Frequência % 
Linfonodo Inguinal      
 Direito (n=28)  12 42,8 16 57,2 
 Esquerdo(n=29)  14 48,2 15 51,8 
 Total  26 45,6 31 54,4 

 

Ao se analisar a eficiência diagnóstica da avaliação clínica dos linfonodos, 

observa-se (Tabela 12) que há uma moderada sensibilidade (caracterizada pelo aumento 

linfonodal) de 81,3% e baixa especificidade (provavelmente relacionada ao processo 

reacional inflamatório e/ou inespecífico que levam ao aumento dos linfonodos) de 

70,3%.  
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Tabela 11 – Características diagnósticas clínicas (cN) dos linfonodos inguinais em 

pacientes com câncer de pênis 

pN 
cN  Parâmetro % 

+ -  Sensibilidade 81,3 

+ 13 3  Especificidade 70,3 

- 11 26  Acurácia 73,6 

Nota: VP: verdadeiro positivo; VN: verdadeiro negativo; FP: falso positivo; FN: falso negativo; VPP: 

valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo negativo. 

 

4.5.! Classificação TNM patológica e estadiamento patológico 

 

A classificação TNM dos tumores penianos e o estadiamento tumoral, após os 

achados anátomo-patológicos, podem ser avaliados na Tabela 13. Observa-se que 

79,2% dos pacientes apresentavam tumores acima de pT2 e dos pacientes pT1, 3,8% 

eram pT1b, ou seja, com aspecto patológico invasivo e com prognóstico mais reservado, 

além de sinalizar a necessidade de investigação dos linfonodos regionais. Em relação 

aos linfonodos ressecados, 30,2% estavam positivos e nenhum apresentava metástases à 

distância. Dessa forma, 69,8% dos pacientes avaliados apresentavam estádio I e II, com 

potencial de tratamento curativo da lesão primária (Tabela 14). 
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Tabela 12 – Classificação patológica pelo TNM do câncer de pênis 

Estadiamento 
Patológico Frequência % 

Absoluta 
% 

Acumulada 
T (tumor)    
 “In situ” 2 3,8 3,8 
 1a 7 13,2 17 
 1b 2 3,8 20,8 
 2 27 50,9 71,7 
 3 15 28,3 100,0 
 Total 53 100,0 - 
    
N (linfonodo)    
 x 23 43,4 43,4 
 0 14 26,4 69,8 
 1 1 1,9 71,7 
 2 5 9,4 81,1 
 3 10 18,9 100,0 
 Total 53 100,0 - 
    
M (Metástases)    
 0 53 100,0 100,0 
 1 0 0 100,0 
 Total 53 100.0 - 

Nota: * : 25 pacientes pNx. 

 

Tabela 13 – Estadiamento patológico do câncer de pênis 

Estadiamento Frequência % 
Absoluta 

% 
Acumulada 

0 2 3,8 3,8 
1 6 11,3 15,1 
2 29 54,7 69,8 
3a 1 1,9 71,7 
3b 5 9,4 81,1 
4 10 18,9 100,0 

Total 53 100,0 - 
 

4.6.! Exames de 18F-FDG PET/CT 

 

Os dados semiquantitativos calculados para a lesão tumoral primária e para os 

linfonodos regionais inguinais dos exames de 18F-FDG PET/CT são mostrados na 

Tabela 17. O exame de 18F-FDG PET/CT apresentou-se positivo na lesão primária em 

53 casos. Observa-se grande variação do SUVmax nas lesões tumorais primárias 13,0 ± 

7,1 (faixa de 2,5 a 31,6), aspecto semelhante nas regiões inguinais positivas.  
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Tabela 14 – Resultados semiquantitativos do exame de  18F-FDG PET/CT nos 

pacientes com câncer de pênis 

Localização 
 SUVmax 

N Média Mediana SD Faixa 
Tumor principal 53 14,1 13,0 7,1 2,5 ~ 31,6 
Linfonodos Inguinais      
  Direito 32 6,5 5,6 4,1 1,9 ~ 18,7 
  Esquerdo 34 8,1 5,9 7,2 2,0 ~ 33,8 
Linfonodos Pélvicos      
  Direito 10 6,1 5,5 2,6 3,1 ~ 12,1 
  Esquerdo 10 8,5 6,5 5,6 3,5 ~ 22,5 

Nota: SD: Desvio padrão. 
 Levando-se em consideração os subtipos histológicos do carcinoma de células 

escamosas e o nível das captações do 18F-FDG pela lesão tumoral (SUVmax peniano), 

observa-se um maior metabolismo glicolítico para os subtipos usual e verrucoso. Porém, 

não foi possível avaliar diferenças significativas devido à pequena frequência nestes 

subtipos (Tabela 18).  

Apesar das nítidas diferenças dos valores de SUVmax entre os graus de 

diferenciação do tumor, a análise ANOVA não demonstrou significância estatística para 

essas diferenças (F=2,205, p=0,121) (Tabela 18).  

 

Tabela 15 – Valores do SUVmax de acordo com o subtipo histológico e o grau de 

diferenciação, das lesões primárias. 

Variável N 
SUVmax 

Média Mediana SD Range 
Tipo Histológico      
 Invasor 19 14.3 13.0 6.3 4.8 ~28.6 
 Ambos 27 13.9 13.3 6.4 2.5 ~ 29.1 
Subtipo Histológico      
 Usual 25 14.2 13.3 7.2 2.5 ~ 31.6 
 Misto (Usual e Verrucoso) 11 16.6 14.6 5.3 9.8 ~ 25.3 
Grau de Diferenciação      
 Bem 11 14.5 14.0 8,8 4.7 ~ 31.6 
 Moderado 18 12,6 12.0 5,5 2.5 ~ 25.3 
 Pouco/Indiferenciado 22 16,1 16.3 6,8 4.8 ~ 29.1 

Nota: CCE: carcinoma células escamosas. 
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 Com o objetivo de se avaliar o poder do SUVmax na estratificação prognóstica 

dos pacientes em relação à patologia da lesão primária, o estadiamento pT foi 

reagrupado em dois grupos: 1) pacientes com estádio até pT1a e 2) pacientes com 

estádios mais avançados (pT1b a 4). Observou-se diferença significativa dos valores 

semiquatitativos do 18F-FDG PET/CT (Tabela 19).  

 

Tabela 16 – Distribuição dos valores de captação das lesões tumorais primárias 

(SUVmax peniano) de acordo com o T patológico (pT) 

SUVmax  
(lesão peniana) N  SUVmax p-valor 

Média Mediana SD 
 pT (0 e 1a)  9 9.2 7.3 7.1 0,019$ 
 pT (1b a 4) 44 15.2 14.4 6,7 

Nota: SD: Desvio padrão; $: Teste t-student 

 

 A curva ROC evidenciou o ponto de corte do SUVmax peniano em 14,0 ( com 

sensibilidade: 72,73% e especificidade: 88,89%) afim de se criar a separação dos 

pacientes com e sem acometimento dos corpos cavernosos ou esponjosos. Observou-se 

área abaixo da curva de 0,785 (IC-95%: 0,651 a 0,886) e com um nível de significância 

de p=0,0046 (Figura 3). 

 
Figura 3 - Curva ROC do valor de captação SUVmax peniano em relação ao 

estádio > pT1b  
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Avaliando a captação dos tumores penianos primários e dos linfonodos regionais 

inguinais e relacionando-os com a patologia dos linfonodos inguinais, houve diferença 

significativa entre as médias do SUVmax da lesão peniana primária (p=0,039, test t-

student). Entre as medianas do SUVmax dos linfonodos inguinais, observou-se 

resultado significativo (p=0,019; teste Mann-Whitney) (Tabela 20).  

 

Tabela 17 – Avaliação dos resultados dos SUVmax peniano e dos linfonodos 

regionais inguinais em relação à patologia dos Linfonodos regionais inguinais (pN) 

pN  N SUVmax p-valor Média  Mediana SD 
SUVmax (lesão peniana) 
 Negativo 37 12.8 12.3 7.1 0,039$  Positivo 16 17.2 18.0 6,3 

 
SUVmax (linfonodo) 
 Negativo 24 5.5 5.0 2,3 0,019§  Positivo 16 12.0 7.6 9,5 

Nota: SD: Desvio padrão; $: Teste t-student; § Teste Mann-Whitney. 

 

 O poder diagnóstico da imagem molecular pelo 18F-FDG PET/CT no 

estadiamento do câncer de pênis pode ser observado na caracterização dos linfonodos 

inguinais acometidos (Tabela 21). Nota-se uma excelente sensibilidade (81,3%), 

entretanto, com moderada especificidade (70,3%).  

 

Tabela 18 – Características diagnósticas dos linfonodos inguinais pelo 18F-FDG 

PET/CT em pacientes com câncer de pênis 

pN 
cN  Parâmetro % 

+ -  Sensibilidade 81,3 

+ 13 3  Especificidade 70,3 

- 11 26  Acurácia 73,6 

 

Nota: VP: verdadeiro positivo; VN: verdadeiro negativo; FP: falso positivo; FN: falso negativo; VPP: 

valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo negativo. 

 

Não há dúvidas que o dilema do tratamento dos pacientes com câncer de pênis 

seja a correta avaliação dos linfonodos. Afim de se encontrar melhores resultados 

diagnósticos, optou-se por se estratificar os pacientes de acordo com a avaliação clínica 
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da região inguinal em cN(-) e cN(+). Dessa forma, utilizando-se o resultado 

histopatológico dos linfonodos ressecados (pN) e relacionando com os dados 

semiquantitativos do PET/CT para as captações penianas e linfonodais inguinais, 

observou-se que os resultados são distintos para cada grupo (Tabela 22).  

Apesar das diferenças absolutas das captações do 18F-FDG nos linfonodos 

positivos ou negativos patológicos, não há dados estatisticamente significativos para se 

rejeitar a hipótese nula da igualdade da média (SUVmax peniano) e da mediana 

(SUVmax inguinal) nos pacientes cN(-) (Tabela 22).  

 Por outro lado, em relação aos pacientes cN(+), observa-se uma relação 

estatisticamente significativa (p=0,015) para os dados semiquantitativos do SUVmax 

inguinal. Achado não evidenciado para o SUVmax peniano (Tabela 22).  

 

Tabela 19 – Análise do perfil metabólico dos linfonodos inguinais, estratificados 

em  cN(-) e cN(+), através do uso do 18F-FDG PET/CT nos pacientes com câncer de 

pênis 

Variável 
SUVmax (Peniano) SUVmax (Inguinal) 

N Média Mediana SD p N Média Mediana SD p 
cN(-)   

 pN (-) 26 12.1 11.6 7.3 0.631 15 5.5 5.0 2.2 0.342  pN (+) 3 14.2 11.5 6.1 3 4.3 4.0 1.5 
cN(+)   

 pN (-) 11 14.7 14.9 6.2 0.231 9 5.4 5.0 2.5 0.015  pN (+) 13 17.9 18.6 6.3 13 13.8 10.0 9.8 
Nota: cN (-): estadiamento clínico linfonodal negativo; cN (+): estadiamento clínico linfonodal positivo; 

pN (-): estadiamento patológico linfonodal negativo; pN (+): estadiamento patológico linfonodal positivo; 

SD: desvio padrão; IC 95%: intervalo de confiança de 95%; §: Mann-Whitney entre as variáveis. 

 

 Levando em consideração os resultados dos achados anteriores (Tabela 22), 

análises das curvas ROC dos valores de SUVmax peniano e SUVmax inguinal 

estratificados para os pacientes com cN(-) e cN(+) foram calculadas. Os achados 

evidenciados corroboraram o potencial da aplicação do 18F-FDG PET/CT nos pacientes 

com câncer de pênis cN(+). Com uma área abaixo da curva de 0,816; o valor de corte de 

6,2 para o SUVmax inguinal foi o mais significativo (Figura 4). Os dados das curvas 

ROC estão demonstrados na Tabela 23.  
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Figura 4 – ROC dos valores de SUVmax do linfonodos inguinais nos pacientes 

cN(+)  

 

Tabela 20 - Dados das curvas  ROC de avaliação dos linfonodos inguinais, 

utilizando os valores semiquantitativos de captação do 18F-FDG PET/CT nos 

pacientes com câncer de pênis 

Variável PC AUC IC95% p-valor Sens. 
(%) 

Espec. 
(%) 

SUVmax Peniano 

 cN(-) 9.8 0.596 0.399 0.773 0.555 100.0 42.3 
 cN(+) 16.5 0.664 0.444 0.842 0.158 69,2 72.7 

SUVmax Inguinal 
 cN(-) 4.2 0.633 0.378 0.843 0.525 66.7 66.7 
 cN(+) 6.2 0.816 0.595 0.947 0.0006 76.9 77.8 

 

Nota: PC: ponto de corte; AUC: área abaixo da curva; Sens.: sensibilidade; Espec.: especificidade;        

cN (-): estadiamento clínico linfonodal negativo; cN (+): estadiamento clínico linfonodal positivo; IC 

95%: intervalo de confiança de 95%. 

 

Utilizando-se os pontos de corte encontrados acima, pacientes cN(-) com valor 

de 4,2 (não significativo) e cN(+) com valor de 6,2 (significativo), observou-se que o 
18F-FDG PET/CT melhorou significativamente o diagnóstico dos linfonodos positivos à 

patologia nos pacientes clinicamente positivos (Tabela 24). 
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Tabela 21 – Características de diagnóstico do 18F-FDG PET/CT nos pacientes com 

câncer de pênis, estratificados em cN(-) e cN(+), utilizando os pontos de corte 

específicos de SUVing (>4,2) e SUVing (>6,2) 

cN(-) vs SUVing (>4,2)  cN (+) vs SUVing (>6,2) 
 N  %   N  % 

TP 3 Sens. 75,0  TP 11 Sens. 84,6 
TN 2 Espec. 40,0  TN 6 Espec. 75,0 
FP 3 VPP 50,0  FP 2 VPP 84,6 
FN 1 VPN 75,0  FN 2 VPN 84,6 

  Acur. 55,6    Acur. 81,0 
Nota: N: amostra; cN(-): estadiamento clínico linfonodal negativo; cN(+): estadiamento clínico 

linfonodal positivo; SUVing (>4.0): SUVmax inguinal maior que 4,0; SUVing (>5,7): SUVmax inguinal 

maior que 5,7; VP: verdadeiro positivo; VN: verdadeiro negativo; FP: falso positivo; FN: falso negativo; 

VPP: valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo negativo. 

 

Avaliando-se o estadiamento patológico e levando em consideração os valores 

de SUVmax peniano. Com estes dados, observa-se que lesões primárias com alto índice 

de proliferação celular e consequente maior SUV (avaliado pelas imagens de PET/CT 

com 18F-FDG), tendem a ser mais agressivos, invasivos e com pior prognóstico e ter 

maior estadiamento.  

 

Tabela 22 – Avaliação da relação do valor do SUVmax  da lesão peniana primária 

de acordo com o estadiamento patológico 

Estadiamento Frequência 
 SUVmax 

Média Mediana SD 
0 2 4.2 4.2 2.1 
1 6 10.4 9.3 8.1 
2 29 13.9 13.3 6.6 
3 6 18,7 19.7 4.0 
4 10 16.2 14.6 7.4 

Nota: *: PET foi negativo para a pequena lesão na glande peniana; #: baseado em apenas um dado; §: 

entre estádios I e II; ‡: entre estádios I e III; ¶: entre estádios I e IV. Teste t-student entre os 

estadiamentos. 
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4.7.! Avaliações de evolução clínica e sobrevida  

 

A evolução dos pacientes ao longo de 16 meses (6–38 meses) está evidenciada 

na tabela 30, observou-se 60,4% dos pacientes livre de doença e 13 óbitos (24,5%) 

câncer específico. Ao se considerar os dados semiquantitativos dos exames de PET/CT 

como marcador prognóstico para óbito câncer específico, curvas ROC demonstraram 

que o SUVmax peniano (ponto de corte de 14,9) poderia ser utilizado com sensibilidade 

de 84,6% e especificidade de 78,4% (tabela 31, Figura 6). 

 

Tabela 23 - Evolução clínica dos pacientes com câncer de pênis 

Condição Clínica Frequência % 
Absoluta 

Livre Doença 32 60.4 
Mets Linfonodal 5 9.4 
Óbito 13 24.5 
Óbito não relacionado 1 1.9 
Abandono 2 3.8 

Total 53 100.0 
 

Tabela 24 - Resultados das curvas ROC para óbito câncer específico utilizando os 

dados semiquantitativos do 18F-FDG PET/CT nos pacientes com CP  

Variável PC AUC IC95% p-valor Sens. 
(%) 

Espec. 
(%) 

SUVmax Inguinal 5.5 0.688 0.517 0.828 0,041 76.9 60,0 
SUVmax Peniano  14.9 0.838 0.706 0.927 0,0001 84.6 78.4 

Nota: PC: ponto de corte; AUC: área abaixo da curva; Sens.: sensibilidade; Espec.: especificidade;        

cN (-): estadiamento clínico linfonodal negativo; cN (+): estadiamento clínico linfonodal positivo; IC 

95%: intervalo de confiança de 95%. 
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Figura 5 – Curva ROC do SUVmax peniano na avaliação de óbito câncer 

específico 
 

Utilizando-se análise de sobrevida global pelo teste de Kaplan-Meier em relação 

aos diferentes pontos de corte do SUVmax peniano e inguinal (valores gerados pelas 

análises das curvas ROC), conclui-se:  

a) Valor do SUVmax peniano: 

 análise de óbito – 14,9  

b) Valor do SUVmax inguinal:  

 pacientes cN(+) – 6,2  

 análise de evolução clínica – 6,2 

Observa-se que o SUVmax peniano no valor de 15,5 revelou-se como o melhor 

valor prognóstico para sobrevida global dos pacientes com câncer de pênis (Tabela 31 e 

Figura 5).  
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Tabela 25 - Análise de sobrevida global através dos dados semiquantitativos do 
18F-FDG PET/CT no câncer de pênis 

SUVmax 
Mediana 

(meses) 

IC 95% 

(meses) 

Log 

Rank 
p-valor 

Hazard Ratio 

(95% CI) 

SUVmax Peniano 

 16.5 18.0 13.0 ~ 27.0 14.04 0.0002 
6.83 

(1.94 a 24.03) 

 14.9 18.0 16.0 ~ 27.0 16.01 0.0001 
11.14 

(3.51 a 35.39) 

 
14.0 22.0 16.0 ~ 27.0 11.22 0.0008 

8.38 

(2.76 ~ 25.46) 

SUVmax Inguinal 

 
6.2 17.0 13.0 ~ 18.0 4.70 0.03 

3.17  

(1.00 ~ 10.03) 

Nota: SD: Desvio padrão; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%. 

 

 

 
Figura 6 - Curvas de Kaplan-Meier para análise de sobrevida global no câncer de 

pênis através do 18F-FDG PET/CT (SUVmax peniano=14,9) 
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5- DISCUSSÃO 
 

O CP é uma doença rara, porém, no Brasil, pode ser considerado um problema de 

saúde pública. No presente estudo 55 pacientes foram avaliados em cerca de dois anos 

de recrutamento, todos provenientes do estado de Minas Gerais. A média de idade (56,6 

anos) e o baixo nível de escolaridade (58,5% fundamental incompleto) estão 

compatíveis com dados demográficos prévios. Koifman e cols. publicaram uma série de 

230 casos de CP, todos no estado do Rio de Janeiro, no período de 2002 a 2008, onde a 

média de idade foi de 58,3 anos, sendo que 71,3% dos pacientes não haviam terminado o 

ensino fundamental. Estes dados corroboram a hipótese de que o CP é uma doença que 

acomete a população adulta em torno da sexta década de vida e geralmente homens com 

baixo nível sócio econômico, sugerindo hábitos de higiene precários e desinformação. 

Os resultados denotam a necessidade de uma política pública para conscientizar os 

homens sobre a doença e sua prevenção. O tabagismo e a ocorrência de fimose são 

relacionados como possíveis desencadeadores da doença, apesar do desenho do estudo 

não permitir demonstrar tal aspecto epidemiológico, observou-se que 56,6% dos 

pacientes eram tabagistas e 32,1% apresentavam fimose ao diagnóstico (KOIFMAN, 

2011).   

O diagnóstico do CP é feito, na maioria das vezes, através de grandes lesões com 

aspecto de doença localmente avançada. Uma hipótese para este fato seria a dificuldade 

de acesso da população ao atendimento médico e o baixo nível sócio-econômico, soma-

se também o receio do paciente masculino adulto em procurar atendimento médico para 

uma lesão no órgão sexual. Dos pacientes avaliados, 64,2% apresentavam lesões cT2 e 

3, ou seja com aspecto clínico avançado, sendo que 71,7% foram submetidos à 

amputação parcial ou total do pênis. Esses números refletem a realidade de que: para se 

obter o tratamento oncológico adequado da lesão primária, na sua maioria lesões mais 

avançadas, os procedimentos cirúrgicos tem de ser mais invasivos, impossibilitando 

preservação peniana através de tratamentos locais. Spiess e cols. publicaram uma revisão 

onde relataram que as terapias locais para preservação peniana podem apresentar cerca 

de 12% de recorrência local, em contra partida, a penectomia parcial apresentou somente 

6,5% de recorrência local e a penectomia total nenhuma recorrência, demonstrando a 

necessidade da radicalidade adequada no tratamento da lesão primária peniana e a 

impossibilidade da preservação peniana com esses procedimentos (SPIESS, 2013).  
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A avalição clínica dos pacientes com CP é fundamental e etapa crucial no 

planejamento terapêutico e no desfecho evolutivo. Na presente casuística, esta avaliação 

pôde ser observada de uma maneira crítica, principalmente em relação aos linfonodos 

inguinais. Cerca de metadde dos pacientes foram considerados cN(+), porém a patologia 

confirmou a presença de doença em aproximadamente 45,6% desses casos. Dessa forma, 

o estadiamento clínico, apesar de fundamental no CP, não apresenta resultados 

diagnósticos eficazes. Isto reforça a necessidade de se avaliar métodos diagnósticos 

menos invasivos que possam confirmar a presença de acometimento linfonodal, evitando 

tratamentos desnecessários (HAKENBERG, 2015) (CLARK, 2013). 

Apesar do conhecimento dos diversos subtipos histopatológicos do carcinoma de 

células escamosas e seus aspectos na evolução clínica dos pacientes, o presente estudo 

não obteve dados amostrais suficientes para sua avaliação. Agrupando-se os principais 

subtipos do câncer de pênis em relação à presença do HPV, fator prognóstico ainda sob 

análise no CP, a amostra ficou comprometida, não sendo possível qualquer tipo de 

inferência estatística. Entretanto, é notório que cerca de 40% dos casos avaliados 

apresentavam grau de diferenciação baixo ou indiferenciados. Este fato é importante, 

visto que os tumores pouco ou indiferenciados possuem prognóstico pior com grande 

possibilidade de metástases linfonodal (CUBILLA, 1993) (ZUR, 2009). 

Pode-se observar na série em questão, que o PET/CT demonstrou sua capacidade 

de estratificar, através dos valores semiquantitativos do SUVmax da lesão primária, 

lesões mais invasivas (T2 a T4), ou seja lesões com maior potencial de disseminação 

metastática inguinal. O valor do SUVmax peniano de 14,0 foi evidenciado como ponto 

de corte através da curva ROC. Tendo em vista que a avaliação clínica local não permite 

correto diagnóstico e não existem exames de imagem que também fornecem este dado 

com segurança, estes resultados corroboram o potencial do exame de PET/CT no 

estadiamento das lesões penianas, principalmente naqueles pacientes candidatos à 

preservação do órgão. (SCHER, 2005) (SCHLENKER, 2012) (ROSEVEAR, 2012) 

(SOUILLAC, 2012).  

A interferência da presença da inflamação na avaliação dos pacientes com câncer 

de pênis através do PET/CT com 18F-FDG é sabidamente conhecida e afeta diretamente 

a avaiaçao dos linfonodos inguinais. Nota-se importante diferença na atividade 

metabólica das lesões com maior processo inflamatório e este como fator de confusão no 

estadiamento desses pacientes pelo PET/CT. Isto vem reafirmar a necessidade de 

considerar a intensidade da inflamação/infecção na lesão tumoral na análise dos 
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resultados. Este fato é mais marcante na avaliação dos linfonodos inguinais que drenam 

diretamente a lesão primária, pois o seu aumento pode ser resultante somente da 

inflamação. Mamede e cols avaliaram o 18F-FDG PET/CT como potencial marcador de 

avaliação de resposta terapêutica em 25 pacientes com câncer de esôfago que foram 

submetidos à radio/quimioterapia neoadjuvante. Os autores concluíram que a avaliação 

da comparação da atividade metabólica glicolítica dos tumores pré e pós neoadjuvância 

era importante ferramenta prognóstica, porém, de forma semelhante aos tumores 

penianos, a intensa reação inflamatória local dos CCE esofageanos interferia de maneira 

negativa e confundia os resultados (MAMEDE, 2007). 

Levando-se em consideração a disseminação linfonodal inguinal como o mais 

importante fator no estadiamento e na condução dos pacientes com CP; o 18F-FDG 

PET/CT foi capaz de evidenciar linfonodos positivos à patologia (Tabela 21). O poder 

diagnóstico do exame de PET/CT com 18F-FDG na detecção de LN+ mostrou excelente 

sensibilidade, mas com especificidade baixa. Pode-se atribuir isto principalmente à 

presença de intenso processo inflamatório, característico do CCE. Fator que eleva 

sensivelmente os valores de falso positivos ao PET/CT . Sadeghi e cols., realizaram uma 

revisão da literatura acerca da acurácia do 18F-FDG PET/CT no diagnóstico da metástase 

inguinal dos pacientes com CP. Da mesma forma que o exposto aqui, os autores 

concluíram que a sensibilidade varia consideravelmente entre os diversos grupos de 

pacientes, muito pela heterogeneidade destes, e concluiram também que a especificidade 

é baixa. Dessa forma o exame não estaria indicado para uso rotineiro em todos os casos 

de CP afim de se avaliar os  linfonodos regionais (SADEGHI, 2012).  

Ao se estratificar pacientes com linfonodos clinicamente positivos daqueles 

negativos, observa-se uma diferença significativa nos resultados do PET/CT. Pode-se 

afirmar que, após a estratificação, nos pacientes cN(+) o 18F-FDG PET/CT apresentou 

grande potencial para confirmar a presença de doença e consequentemente evitar 

cirurgias desnecessárias. Este achado não foi verificado entre os pacientes com cN(-). 

Ao se avaliar potenciais valores de corte para a caracterização de LN+ à patologia, o 

valor de SUVmax inguinal (SUVmax=6,2), nos pacientes cN(+), demonstrou o melhor 

poder diagnóstico do PET/CT, elevando sensivelmente a acurácia diagnóstica acima de 

80% (Tabela 24). Em um trabalho semelhante, Soulliac e cols. avaliaram 30 pacientes 

de 2005 a 2010. Do total de pacientes, 22 eram cN(-) e 8 eram cN(+) e todos foram 

submetidos à linfadenectomia para avaliação do acometimento linfonodal. Nos 22 

pacientes cN(-), os autores encontraram 75% e 87.5% de sensibilidade e especificidade 
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respectivamente. No grupo cN(+), 8 pacientes, foi detectado 100% de sensibilidade e 

especificidade (SOULLIAC, 2012). 

Como observado, apesar das nítidas diferenças absolutas das captações do 18F-

FDG nos linfonodos dos pacientes cN(-), não há dados estatisticamente significativos 

para se rejeitar a hipótese nula da igualdade da média (SUVmax inguinal) e da mediana 

(SUVmax peniano). Dessa forma o exame de PET/CT isolado ainda não é elucidador 

neste grupo de pacientes de grande interesse, pois poderia se evitar procedimentos 

invasivos em pacientes com regiões inguinais clinicamente com aspecto normal. Leitje e 

cols apresentaram uma série prospectiva onde 24 pacientes com diagnóstico de CP cN- 

foram submetidos ao PET/CT e à pesquisa de linfonodo sentinela.  Foram avaliadas 42 

regiões inguinais e o PET/CT identificou corretamente 34 das 37 regiões inguinais 

negativas, conferindo uma especificidade de 92%, com VPP 25% e VPN 89%, 

excelente em se tratando de pacientes com linfonodos clinicamente normais.  Porém, 

esta série também revela as duas limitações significativas, o pequeno número de 

pacientes avaliados e a dificuldade de reprodução da técnica específica de avaliação do 

linfonodo sentinela no CP (LEIJTE, 2009). 

A linfadenectomia inguinal é considerada o padrão ouro na avaliação dos 

linfonodos inguinais dos pacientes com risco aumentado para disseminação tumoral, 

porém é um procedimento com significativa morbidade. Foram realizadas 

linfadenectomias inguinais em 30 pacientes, todas cirurgias abertas, mais de 90% 

cirurgias bilaterais. Considerando as três complicações mais frequentes encontradas, 

evidenciou-se  uma taxa média de complicações de cerca de 37,8% (Tabela 6). A 

maioria das complicações de média morbidade (Clavien IIIa) e estavam relacionadas à 

natureza inflamatória da lesão tumoral ou à perda do retalho de pele (DINDO, 2004). 

Todas as complicações foram manejadas com procedimentos sem anestesia geral, 

porém resultando em prolongamento da internação, a média do tempo de dreno de 

sucção contínua foi de sete dias (3-16 dias).  Oito pacientes necessitaram de re-

internação, três para tratamento de trombose venosa, um para tratamento de trombo-

embolia pulmonar, dois para tratamento de quadro séptico e dois para manejo parenteral 

de infecções. Um paciente evoluiu ao óbito (Clavien V) no pós operatório imediato 

secundário à complicações vasculares.  

Considerando que a presente série foi realizada em dois centros de referência no 

tratamento cirúrgico do CP e com equipe com experiência na realização e na condução 

pós-operatória da linfadenectomia inguinal, o procedimento por si apresenta-se com 
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elevada complexidade de realização e de acompanhamento pós operatório. Na tentativa 

de tornar a morbidade da linfadenectomia menor, Tobias e cols. realizaram um trabalho 

comparando a linfadenectomia aberta com a cirurgia laparoscópica. Em 10 pacientes 

com CP e com risco aumentado para metástase linfonodal inguinal, os autores 

realizaram a técnica laparoscópica em um lado da região inguinal e a aberta tradicional 

no outro lado. O tempo operatório aumentou significativamente na técnica 

laparoscópica. O número total de linfonodos, bem como a densidade de positividade 

linfonodal foi semelhante nas duas técnicas. Um resultado significativo foi a diminuição 

das complicações cutâneas na técnica laparoscópica, bem como a melhor aceitação 

pessoal de 9 dos 10 pacientes pela técnica por vídeo. A elevada taxa geral de 

complicações na técnica aberta de 70% chama atenção nos resultados. O lado 

laparoscópico apresentou somente 20% de complicações. O pequeno número de 

pacientes da amostra também tem que ser analisado com uma visão crítica. Fica claro 

que ainda não há um consenso sobre a melhor técnica cirúrgica com menos morbidade 

para linfadenectomia inguinal nos pacientes com CP. Pode-se inferir, como em várias  

outras cirurgias, que as complicações podem ser proporcionais à experiência e à 

casuística do centro de realização da cirurgia, independente da técnica. (TOBIAS-

MACHADO, 2007).  

Apesar da superioridade na capacidade de avaliação linfonodal da 

linfadenectomia inguinal, observa-se que a elevada morbidade impede que ela seja 

realizada em todos os pacientes com CP com risco aumentado para doença nodal. 

Métodos invasivos com menor morbidade podem ser uma opção.  

Em uma recente série, Jakobsen e cols. avaliaram prospectivamente o uso do 
18F-FDG PET/CT no estadiamento de 254 regiões inguinais, de 128 pacientes com CP 

invasor e cN(-); de T1G1 a T3G3, seguimento médio de 23 meses (14 -35). Os 

resultados dos exames PET/CT foram confrontados com os da biópsia do linfonodo 

sentinela das áreas suspeitas. O objetivo primário era avaliar a sensibilidade, 

especificidade e falso negativo do PET/CT. O objetivo secundário era avaliar a taxa de 

complicação da biópsia dos linfonodos. Obtiveram uma excelente sensibilidade (94,4%) 

e uma taxa de falso negativo de somente 5,6%. Comparando-se o valor de 75% de 

sensibilidade e acurácia de somente 55,6% nos pacientes cN(-) do presente estudo, 

observa-se uma diferença significativa utilizando a metodologia dos autores 

dinamarqueses nos pacientes cN(-). A taxa de geral de complicação foi de somente de 

11,6% (Clavien I-IIIa), também bem inferior à taxa apresentada no presente estudo 
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(37,8%), porém é importante salientar que esta taxa refere-se também aos pacientes cN2 

e N3. Chama atenção o fato de que os dois pacientes, na série dinamarquesa, com 

resultado falso negativo, a despeito do tratamento com radioterapia e quimioterapia, 

evoluíram para o óbito por câncer de pênis. Este fato reforça uma das faces do dilema 

dos pacientes cN(-) com CP. A ocorrência tardia da metástase linfonodal que não foi 

detectada na avaliação inicial, é mais agressiva do que as metástases diagnosticadas 

precocemente. O estudo apresenta algumas limitações, uma delas diz respeito à falta de 

padronização na realização da biópsia dos linfonodos. Utilizavam duas técnicas 

distintas: com cintilografia e com azul de metileno, perpetuando a discussão inicial 

acerca da dificuldade de se reproduzir os resultados da biópsia do linfonodo sentinela no 

CP. Apesar de ser estabelecido que a maioria das recorrências ocorrem em cerca de 24 

meses no acompanhamento, o segmento médio de 23,3 meses pode estar falseando o 

resultado de somente 5,6% de falsos negativos, sugerindo a necessidade de um desfecho 

mais longo para confirmação dos resultados. Mais uma vez fica claro que o PET/CT no 

estadiamento dos pacientes com CP vem apresentando resultados cada vez mais 

robustos, mesmo em pacientes cN(-) (JAKOBSEN, 2015).  

Como ferramenta de estadiamento dos pacientes com câncer de pênis, não há 

dúvidas que o exame de 18F-FDG PET/CT tem papel cada vez mais promissor, 

apresentando resultados mais consistentes. Seguindo essa linha de pensamento, na lesão 

primária, o SUVmax peniano de 14.0 foi o valor significativo de determinação dos 

pacientes com estadio > pT2 com sensibilidade excelente. Em relação aos linfonodos 

regionais inguinais, nos pacientes cN+, encontrou-se o valor de corte de 6,2 do 

SUVmax inguinal, também significativo e também com excelente poder diagnóstico de 

pacientes pN(+). Assim, os dados apresentados são inéditos na literatura.  

Após estadiar os pacientes, é importante avaliar a ferramenta PET/CT na 

predição da mortalidade câncer específica. O SUVmax da lesão primária peniana com o 

valor de corte de 14,9 foi mais robusto na avaliação da ocorrência de óbito câncer 

específico. Achados semelhantes não foram evidenciados para o valores de SUVmax das 

lesões inguinais, tanto para evolução clínica como para óbito câncer específico. Até o 

momento, não há dados na literatura que confrontem o presente achado relacionados aos 

valores de captação do SUV das lesões primárias.  

Em relação ao óbito câncer específico, observou-se que o SUVmax da lesão 

primária peniana conseguiu predizer aqueles pacientes que apresentaram desfecho 

negativo, ou óbito durante a evolução clínica. Isto é extremamente importante para o 



! 58!

planejamento de terapias de neoadjuvância ou adjuvância, pois, no intuito de ampliar a 

sobrevida de pacientes, pode-se separá-los de acordo com o perfil metabólico fornecido 

pelo PET/CT nos grupos de bom ou de mau prognóstico. Até o momento, não há estudos 

que avaliaram esta tecnologia na sobrevida câncer específica dos pacientes com CP.  

 O presente trabalho apresentou algumas limitações que impediram a expansão 

dos achados metabólicos do PET/CT nos pacientes com CP: 1) apesar da incidência 

baixa do CP, a amostra pode ser considerada relativamente grande. Entretanto, para 

algumas análises estatísticas, faz-se necessário ampliar o número de pacientes avaliados. 

Na realidade Brasileira isto é limitado muito pelo custo elevado do exame de PET/CT; 

2) o perfil social dos pacientes, como já mencionado, muito pela distância de 

procedência, baixo nível social e econômico e aspectos específicos como medo e 

vergonha, dificultam enormemente o acompanhamento e a condução das terapias.  
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6- CONCLUSÃO 

 

 O correto estadiamento dos pacientes com câncer de pênis é desafiador, uma vez 

que se trata de uma neoplasia com características específicas: rápida evolução, 

acentuada agressividade local, elevada capacidade de disseminação linfática e grande 

morbidade dos procedimentos cirúrgicos. Neste cenário, o presente estudo apresentou 

resultados promissores na utilização do PET/CT com 18F-FDG como ferramenta 

diagnóstica.  

 Os resultados semiquantitativos da captação do 18F-FDG no exame de PET/CT 

na lesão peniana foram capazes de determinar o estadiamento patológico da lesão 

primária. Isto é significativo, pois há uma lacuna diagnóstica nesta fase da avaliação 

clínica. Além disso, nas lesões em que se planeja o tratamento local com preservação 

peniana, predizer o estádio local é de máxima importância.  

 Em relação ao acometimento linfonodal regional, no grupo de pacientes com 

linfonodos inguinais clinicamente positivos, o exame com PET/CT conseguiu 

determinar a real presença de metástase linfonodal.  

 Observou-se, ainda, que o ponto de corte específico no valor do SUVmax 

peniano foi capaz de predizer o desfecho clínico dos pacientes com CP. O estudo 

metabólico da lesão primária com o uso do 18F-FDG PET/CT possibilitou identificar 

lesões tumorais primárias metabolicamente distintas, que apresentavam maior 

agressividade e capacidade de disseminação metastática aumentada, por conseguinte, 

pior evolução.  

  Vale reiterar que há a necessidade de testar prospectivamente os dados 

evidenciados no presente estudo em uma população maior de pacientes com CP.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I - Tabela TNM 2009 - Classificação clínica e patológica do câncer de 
pênis e Estadiamento tumoral  

Classificação Clínica (cTNM) 

T - Tumor Primário  

TX  Tumor primário não pode ser avaliado 

T0 Sem evidência de tumor primário 

Tis Carcinoma in situ 

Ta  Carcinoma não invasivo 

T1 Tumor invade o tecido conectivo subepitelial 

  T1a  Tumor invade o tecido conectivo subepitelial sem invasão linfo 
vascular e não é pouco diferenciado ou indiferenciado (T1 G1-2) 

  T1b  Tumor invade o tecido conectivo subepitelial com invasão linfo 
vascular ou é pouco diferenciado ou indiferenciado (T1 G3-4) 

T2 Tumor invade o corpo esponjoso e/ou corpo cavernoso 

T3 Tumor invade a uretra  

T4 Tumor invade estruturas adjacentes 

cN – Linfonodos regionais 

cNx  Linfonodos regionais não podem sem avaliados 

cN0  Linfonodos inguinais não palpáveis ou sem sinais de aumento 

cN1  Linfonodo inguinal palpável unilateral 

cN2 Múltiplos linfonodos inguinais palpáveis unilateral ou linfonodos 
inguinais palpáveis bilateral 

cN3 Massa linfonodal inguinal fixa ou linfo adenopatia pélvica, unilateral ou 
bilateral 

M - Metastáses à distância  

M0  Sem metástases à distância  

M1 Com metástases à distância  

Classificação clínica  

A categoria pT corresponde à categoria cT. A categoria pN é baseada na biópsia 
linfonodal ou à excisão cirúrgica dos linfonodos.  
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pN – Linfonodos regionais 

pNx  Linfonodos regionais não podem sem avaliados 

pN0  Linfonodos regionais sem metástases 

pN1  Metástase intra nodal em um único linfonodo inguinal 

pN2 Metástases em múltiplos linfonodos inguinais ou em linfonodos inguinais 
bilaterais 

pN3 Metástases em linfonodo(s) pélvico unilateral ou bilateral ou extensão 
extra nodal em qualquer metástase de linfonodo regional 

pM - Metástases à distância  

pM0  Sem metástases à distância  

pM1 Com metástases à distância  

G – Graduação Histopatológica  

GX  Grau de diferenciação não pode ser avaliado 

G1 Bem diferenciado 

G2  Moderadamente diferenciado 

G3-4 Pouco diferenciado/indiferenciado 

 

Estadiamento tumoral  
 

Estádio T  
(Tumor) 

N 
(Linfonodo) 

M 
(Metástases) 

0 In situ 0 0 
I 1a 0 0 
II 1b 0 0 
 2 0 0 
 3 0 0 

III 1 ~ 3 1 0 
 1 ~ 3 2 0 

IV 4 0 ~ 3 0 
 1 ~ 4 3 0 
 1 ~ 4 0 ~ 3 1 
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ANEXO II - Parecer do COEP-UFMG 
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Anexo III – Variáveis do Projeto 
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