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APRESENTAÇÃO DO CASO

Paciente masculino de 79 anos de idade, encaminhado ao 

pronto socorro para investigação etiológica do aumento das 

escórias nitrogenadas. Exames de entrada mostraram 

antígeno prostático específico (PSA) de 1000 ng/ml e 

ureterohidronefrose moderada bilateral ao ultrassom. Ao 

exame físico, ausência de linfonodos inguinais palpáveis e 

o exame digital revelou próstata aumentada com vários 

nódulos e consistência globalmente aumentada. Em genital 

presença de lesões glandares de cerca de um cm de 

diâmetro, vegetantes, endurecidas, e indolores, cuja biópsia 

revelou se tratarem de metástases de CaP. Após castração 

cirúrgica paciente evoluiu com remissão da sintomatologia 

e regressão completa das lesões na glande. Quatro meses 

após a intervenção, encontra-se com doença estável, com 

níveis de PSA de 10ng/ml.

DISCUSSÃO

Classicamente, no CaP a doença metastática apresenta

disseminação óssea, linfática, pulmonar, hepática e

cerebral, enquanto que a disseminação local costuma

acontecer principalmente para a bexiga1. Foram descritos

pouco mais de 200 casos de metástases tumorais para o

pênis. Uma detalhada anamnese é necessária para o

diagnóstico de metástases penianas, onde a observação de

nodulações ao longo do eixo peniano, bem como lesões

planas e discrômicas devem ser suspeitadas. Sintomas

como dor na ereção, retenção urinária, disúria, hematúria

podem ser encontrados, sendo descritos, até mesmo

episódios de priapismo2,4,5. A maioria dos pacientes morre

dentro de 6 a 12 meses após o diagnóstico, sendo

frequente a presença de metástases ósseas sincrônicas,

além de doença disseminada2. Os tratamentos disponíveis,

na atualidade, incluem desde amputação do órgão até

privação hormonal, radiação ou quimioterapia.

COMENTÁRIOS FINAIS

O CaP metastático apresenta um espectro bastante amplo

de acometimento sendo que, na presença de lesões

suspeitas, a possibilidade do pênis como local de

metástase deve ser considerada. O manejo desses

pacientes deve ser focado na melhora da sua qualidade de

vida, devendo-se considerar fortemente as opções

paliativas
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