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INTRODU« O

O câncer da próstata localizado é uma doença de curso
arrastado na qual a decisão terapêutica é extremamente
complexa e dependente de fatores, como: a idade e
estado geral de saúde do paciente. Uma avaliação
completa das comorbidades deve ser pesquisada a fim
de se selecionar indivíduos candidatos a tratamento
cirúrgico, bem como outras modalidades, como
observação vigilante ou radioterapia(1-3).
O estadiamento do câncer da próstata é também

controverso, encontrando adeptos para a utilização de
várias estratégias(4-8).
O Comitê Brasileiro de Estudos em Uroncologia reuniuse, entre os dias 18 e 19 de fevereiro de 2005, para discutir
temas relacionados ao câncer da próstata localizado com
base nas melhores evidências científicas disponíveis.

Comitê Brasileiro de Estudos em Uro-Oncologia (CoBEU)
Nelson Rodrigues Netto Jr. [TiSBU] - Presidente
Ubirajara Ferreira [TiSBU] - Secretário
Antônio Carlos Lima Pompeo [TiSBU]
Francisco Bretas [TiSBU]
Marcus Sadi [TiSBU]
Walter José Koff [TiSBU]
Otávio Clark [Oncologista]
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M…TODO

Uma revisão estruturada da literatura foi realizada nas
bases de dados do MEDLINE, do CENTRAL e do
DARE, buscando identificar os estudos com desenho
metodológico mais adequado para responder às questões
propostas. Para questões sobre tratamento, incluímos
preferencialmente metanálises e estudos randomizados.
Para questões de diagnóstico, incluímos estudos de
acurácia que comparassem o método em questão contra
um padrão-ouro. Apenas em situações em que estes
estudos com o melhor desenho metodológico não
existiam, foi permitido o uso de outros desenhos. Mais
de 2500 referências foram recuperadas pelas estratégias
de busca e 112 foram incluídas no texto final.
Para cada questão, foi elaborado previamente um
sumário dos estudos. Este sumário foi enviado com
antecedência para cada um dos participantes, que
puderam avaliar, criticar e rascunhar suas próprias
sugestões. Durante o encontro, cada um dos responsáveis
apresentou seu trabalho e foi feita uma discussão entre
os membros, que fizeram as modificações que o grupo
julgou pertinentes.
O texto final é resultado da concordância explícita de
todos os membros. Com base na qualidade das
informações científicas disponíveis, uma recomendação
foi emitida com base nos Níveis de Evidências (NE) e
na concordância entre os membros do painel. Para
questões de tratamento, utilizamos a adaptação da
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classificação do Centre for Evidence Based Medicine de
Oxford(9), reproduzida nas tabelas, com o correspondente
Grau de Recomendação (GR) proposto pela Associação
Médica Brasileira (AMB), descrita previamente(10). Para
as questões de diagnóstico, foi utilizada a classificação e
graus de recomendação do Centre for Evidence Based
Medicine de Oxford(9) (Tabelas). O uso de níveis de
evidências permite que o leitor identifique com facilidade
qual a qualidade da informação científica sustenta as
recomendações feitas pelos especialistas. Uma
recomendação de nível “A” ou “B” é baseada em estudos
de alta qualidade científica e deveria ser adotada na prática
médica na absoluta maioria dos casos, salvo naqueles
que fujam do habitual. Já uma recomendação com nível
“C” ou “D” é baseada em informações científicas de
qualidade menor, e o julgamento do especialista no
cotidiano deve ter um papel mais preponderante sobre
adotá-la ou não.
Este e os outros trabalhos do CoBEU podem ser vistos
na home page www.evidencias.com.br/cobeu.htm.
O CoBEU pode ser contatado pelo e-mail
cobeu@evidencias.com.br. Críticas e sugestões são muito
bem-vindas.
Apesar de contarmos com o apoio da indústria
farmacêutica, esta não teve qualquer influência sobre as
informações apresentadas, nem na discussão, nem na
redação do texto, formal ou informalmente.

PERGUNTAS RESPONDIDAS

1. Quais os exames de estadiamento necessários para os
pacientes com câncer de próstata localizado?
2. Há indicação de tratamento expectante? Se sim, em
quais situações?
3. Há indicação de radioterapia, braquiterapia ou
da combinação de ambas? Se sim, para quais
pacientes?

4. Há indicação de cirurgia? Se sim, para quais pacientes?
5. Há indicação de tratamento complementar com
radioterapia para os pacientes operados? Se sim, em quais
situações?
6. Quais os fatores prognósticos que importam para o
paciente? Qual a implicação destes na recaída e na
mortalidade?
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1. Quais os exames de estadiamento necess·rios para os
pacientes com c‚ncer da prÛstata localizado?
Para uma melhor avaliação da extensão tumoral antes
do início de qualquer tratamento, diferentes exames de
estadiamento têm sido usados. O estadiamento clínico
inicial, entretanto, é baseado apenas no toque retal e no
PSA sérico, sendo suplementado em alguns casos por
outros exames.

Toque Retal (TR)
O TR não é método preciso de estadiamento do Câncer
da Próstata (CaP), pois os achados podem variar entre
observadores diferentes. A existência de doenças
prostáticas associadas como a hipertrofia benigna,
prostatite, biópsias ou cirurgias prévias podem tornar o
exame menos conclusivo(11).
Também seu tamanho ou localização não podem ser
aferidos se o tumor não é palpável, como ocorre em
grande número de casos. No entanto, o TR é parte
integrante de estadiamento clínico, e utilizado
amplamente em nomogramas para avaliação de extensão
extracapsular e prognóstico(12, 13)(NE 3). Outro fator
importante a se considerar é que a maioria dos tumores
de próstata que cursam com PSA < 4,0ng/ml, e que são
diagnosticados exclusivamente pelo TR, são em geral de
pequeno volume (0,24mm3 a 0,83 mm3) e bem
diferenciados (escore de Gleason <7). Entretanto, 16%
dos casos podem apresentar doença avançada(14)(NE 2).

PSA
Embora o PSA não se constitua classicamente em exame
de estadiamento, diversos trabalhos mostram a
existência de doença clinicamente localizada em casos de
PSA < 10ng/ml(13, 15, 16). Existe risco aumentado de
extensão extracapsular, de vesículas seminais, e de metástases
à distância, em casos de PSA total > 10ng/ml(15-17). Se o
PSA total é maior que 50ng/ml, a maioria dos pacientes
tem metástases em linfonodos pélvicos(17)(NE 3).

Ultra-som Transretal (USTR)
Embora seja o instrumento usado para a realização de
biópsias, seu valor no estadiamento do CaP é questionável
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por ser operador-dependente, não existir adequada
correspondência com a microscopia e pelo fato do valor
preditivo positivo das lesões hipoecóicas prostáticas em
zona periférica representarem câncer em apenas 15% a
41% dos casos(18, 19). Ultra-sonografistas experientes
também não conseguem maior acurácia que o toque retal
na detecção de doença extraprostática ou invasão de
vesículas seminais(19), o que é corroborado por outros.
Alguns autores citam subestadiamento da doença em até
26% dos casos(20), enquanto outros referem um valor
preditivo positivo de apenas 63% na detecção de extensão
extracapsular, em outro estudo prospectivo(21)(NE 2).
Um estudo recente utilizando USTR acoplado a doppler
vascular em 3D mostrou maior probabilidade de
diagnóstico de extensão extracapsular, mas ainda é
pequeno o número de pacientes avaliados(22). Outro
estudo mostrou um valor preditivo positivo de 90% e
valor preditivo negativo de 96% no diagnóstico de lesões
T3. A acurácia no estadiamento foi de 94% contra os
72% do USTR convencional. Uma limitação do
método é que estes dados foram significativos apenas
em lesões hipoecóicas(23).

Tomografia Computadorizada (TC)
A TC como método auxiliar de estadiamento foi avaliada
em inúmeros trabalhos, com baixa sensibilidade e
especificidade para diagnóstico de doença extracapsular.
Há evidencias de que não deve ser solicitada em casos de
risco baixo de metástases (T1 ou T2a, escore de Gleason
2-6, PSA <10ng/ml) ou intermediário (T2b ou escore
de Gleason 7 ou PSA 10-20ng/ml), podendo ser
admitido o seu uso em pacientes de alto risco (T2c ou
escore de Gleason 8-10 ou PSA > 20ng/ml) para o
estadiamento regional (acometimento de linfonodos
ilíacos e obturatórios) (24-29) (NE 2). Um estudo
prospectivo com 285 pacientes mostrou que a TC
associada à biópsia aspirativa de linfonodos aumentados
pode apresentar acurácia de 96,5% dos casos(30)(NE 2).
A biópsia aspirativa destes linfonodos pélvicos orientada
pela tomografia é uma alternativa às linfadenectomias.

Resson‚ncia MagnÈtica (RM)
(16)

Os mesmos critérios de estratificação de risco para
utilização da TC aplicam-se à RM, sendo a acurácia do
exame ainda influenciada pela experiência do radiologista
com o método(31). Não deve ser realizada em casos de
risco baixo ou intermediário de extensão extracapsular
ou metástases, podendo ser indicada em pacientes com
risco elevado(32, 33)(NE 2).
Em metanálise da literatura publicada até maio de 2000,
demonstrou-se que a RM, mesmo com turbo spin echo,
bobina endorretal e contraste, apresenta valor limitado.
A acurácia global foi de 71% no estadiamento (T2 vs.
T3)(33)(NE 2). Isso está de acordo com uma segunda
metanálise(34) e é similar aos resultados obtidos em
estudo prospectivo multiinstitucional com o exame retal
(72%) ou com o USTR (69%)(19). Outros autores
apresentam dados diferentes com o uso da RM em
pacientes de alto risco, e, em análise multivariada de 336
pacientes, observou-se sensibilidade de 50% a 69% e
especificidade de 95% na detecção de lesões T3(35).
A eficácia da RM na detecção de linfonodos pélvicos
metastáticos baseia-se na avaliação de seu tamanho
(potencialmente positivos > 1cm em seu menor eixo),
e, embora sua especificidade seja de cerca de 90%, sua
sensibilidade é inferior a 70%, próxima da TC(36) (NE 2).
Contudo, um estudo prospectivo controlado recente
com 34 pacientes usando-se um método conhecido
como RM Linfotrófica, apresentou 98% de
sensibilidade e 92% de especificidade na identificação
de linfonodos metastáticos, o que ainda aguarda avaliação
por outros grupos(37).
A RM pode desempenhar papel importante na avaliação
óssea de pacientes suspeitos de metástases, documentando
lesões incaracterísticas visualizadas na cintilografia
óssea(38)(NE 4).

30% vistos há 30 anos. Este grupo de pacientes com
tumores T1-T3a tem pequena probabilidade de
diagnóstico de lesões com a CO, sendo muito raro
encontrar-se um exame positivo com PSA < 8,0ng/ml,
e infreqüente se o PSA é < 20,0 ng/ml. Vários estudos
retrospectivos prévios analisaram estes achados(39, 40): em
estudo com revisão da literatura até junho de 2002,
envolvendo 8.644 pacientes, a positividade da CO foi
de 5,3% para pacientes com PSA até 20,0 ng/ml, e de
16,2% para a faixa com PSA de 20,0 a 50,0ng/ml(25)
(NE 2). Dessa forma, a maioria dos pacientes
diagnosticados com tumores localizados não necessita
da realização de CO, devendo esta ser realizada quando
o PSA for superior a 20ng/ml, ou com escore de Gleason
>7, ou em tumores localmente avançados (T3-T4), ou
em pacientes com sintomas de doença óssea metastática
ou elevação da fosfatase alcalina(25, 41)(NE 2).

RECOMENDA« O DO CoBEU
O estadiamento clínico inicial do câncer de próstata deve
ser feito unicamente com o toque retal e com PSA (NE3;
GR B).
A TC de pelve não está indicada em pacientes com
doença localizada de baixo risco (NE 3; GR B).
A biópsia aspirativa de linfonodos pélvicos aumentados
vizibilizados pela tomografia é uma alternativa à
linfadenectomia (NE2; GRA).
A RM não está indicada em pacientes com doença
localizada de baixo risco (NE2; GR A).
A RM está indicada em caso de dúvida quanto à presença
de metástases na Cintilografia Óssea (NE 4; GR A).
A CO deve ser realizada apenas em casos com alto risco
de doença extracapsular ou metastática, ou com sintomas
de doença óssea metastática ou elevação da fosfatase
alcalina (NE 2;GR A).

Cintilografia ”ssea (CO)
Atualmente, menos de 5% dos pacientes com tumores
localizados apresentam metástases detectadas por
métodos de imagem, um quadro diferente dos cerca de
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2. H· indicaÁ„o de tratamento expectante? Se sim, em quais
situaÁões?
Carcinoma da próstata de bom prognóstico, definido
por neoplasia restrita à próstata com PSA < 10 ng/ml e
com Gleason < 7, representa cerca de 50% dos tumores
diagnosticados na atualidade(42-44). Um grande percentual
destes tumores pode ter um comportamento indolente,
não alterando a sobrevida do seu portador (45-50).
Entretanto, até o momento, não existem critérios bem
definidos sobre como selecionar adequadamente os
pacientes com tumores pouco agressivos(51, 52).
De maneira geral, a conduta expectante(42, 53) caracterizase por observação de um grupo selecionado de pacientes
para determinar qual a melhor época para instituir o
tratamento curativo. Esse conceito baseia-se no fato de
que, para muitos pacientes com tumores pouco
agressivos, existe uma “janela de tempo” após o seu
diagnóstico, sem que haja progressão da doença. Muitos
destes pacientes não apresentarão doença clínica evolutiva
e poderão ser simplesmente observados, enquanto outros,
ao longo do tempo, terão progressão tumoral e poderão
ser submetidos ao tratamento, sem que tenha se perdido
a oportunidade de curá-los.
Uma metanálise de seis estudos sobre tratamento
expectante no carcinoma da próstata demonstrou que a
sobrevida câncer específica após 10 anos de seguimento
foi de 87% para pacientes com tumores bem ou
moderadamente diferenciados e a sobrevida livre de
metástases ocorreu em 81% e 58% dos casos,
respectivamente (54) (NE 2). Outros estudos
demonstraram resultados similares(43).
Os valores do PSA relacionados com tumores de bom
prognóstico são controversos; mas, em geral, são
inferiores a 15ng/ml (42, 55, 56).
O único estudo prospectivo que comparou diretamente
a prostatectomia radical com o tratamento expectante
na era pós-PSA não demonstrou diferença na sobrevida
global entre os pacientes de ambos os grupos após oito
anos, embora a sobrevida câncer específica tenha sido
maior no grupo tratado com a cirurgia (7.1% versus
13.4%). Os pacientes selecionados tinham PSA < 50
ng/ml(57)(NE 2). Em todos os estudos, o tratamento
expectante consistiu somente em oferecer-se tratamento
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hormonal quando houve o aparecimento de metástases.
Não existem informações sobre a história natural do
câncer da próstata diagnosticado por rastreamento
populacional, o que poderá aumentar ainda mais o viés
de tempo ganho. Estes dados sugerem que os resultados
benéficos dos tratamentos radicais são, muitas vezes,
superestimados e que, um subgrupo de pacientes com
carcinoma da próstata localizado, com tumores de bom
prognóstico, pode ser acompanhado sem tratamento
curativo inicial, com razoável segurança(42, 43, 57)(NE 2).
Critérios de seleção uniformes para estes pacientes são
inexistentes. As variáveis utilizadas por cinco estudos
prospectivos recentes(55, 56, 58-60) estão demonstradas nas
Tabelas 1 e 2 e são diferentes entre si (NE 3).
Todos os pacientes são seguidos com exame digital da
próstata e com dosagens seriadas do PSA (Tabelas 1 e
2). Dados do Baltimore Longitudinal Study of Aging e
outros sugerem existir uma relação importante entre o
tempo de duplicação do PSA (TD-PSA) e o
comportamento biológico do carcinoma da próstata(56,
61)
. Um mínimo de três medidas consecutivas é
necessário. TD-PSA < 2-3 anos parece identificar tumores
com alto poder agressivo, enquanto que TD-PSA > 2-3
anos sugere um câncer indolente(56)(NE 3). Em uma
revisão canadense, 1/3 dos pacientes com conduta
expectante apresentou TD-PSA > 10 anos e 20% < 3
anos(42)(NE 3).
Biópsia transretal da próstata após 12-18 meses é
recomendada para avaliar-se uma eventual progressão do
grau histopatológico, outro critério comum para iniciarse o tratamento curativo (Tabelas 1 e 2) (NE 4).
Apesar das limitações existentes, as indicações atuais
sugeridas para suspensão da conduta expectante e
introdução do tratamento curativo incluem:
1. desejo do paciente (NE 4);
2. progressão clínica local pelo toque retal ou ultra-som
transretal da próstata (NE 4);
3. TD-PSA < 2 ou 3 anos (NE 3);
4. piora dos achados histopatológicos nas biópsias
subseqüentes realizadas a cada 12-18 meses (NE 4).
Os resultados de médio e de longo prazo destes estudos

prospectivos com tratamento expectante e intervenção
seletiva ainda não estão disponíveis.
Pacientes idosos e com co-morbidade significante podem
beneficiar-se de conduta expectante seguida por
tratamento hormonal à época do aparecimento de
metástases(49, 50, 62). Pacientes com tumores localizados
T1-T2 tratados com cirurgia ou radioterapia e com
doenças significantes têm uma chance 5,7 maior de
morrer pela co-morbidade do que os hígidos(63). As
estimativas de co-morbidade podem ser avaliadas por
classificações já amplamente validadas(64-66).

RECOMENDA« O DO CoBEU
Pacientes idosos e/ou com co-morbidade significante,
portadores de tumores de bom prognóstico, podem
beneficiar-se da conduta expectante caracterizada por
observação clínica e introdução de bloqueio androgênico
quando houver progressão da doença (NE 2; GR B).
Pacientes com expectativa de vida maior que 10 anos e
portadores de tumores de bom prognóstico podem ser
candidatos à conduta conservadora, porém seguidos sob
estrita vigilância e tratados com intenção curativa quando
houver indícios de progressão da doença. É fundamental
que o paciente participe, aceite e compreenda a
importância da decisão terapêutica instituída.
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3. H· indicaÁ„o de cirurgia? Se sim, para quais pacientes?

Fatores a serem analisados antes da decisão terapêutica:

Idade e Estado Geral de Saúde
A idade e estado geral de saúde do paciente permanecem
criticamente importantes devido ao curso arrastado do
Câncer da Próstata.
Alguns pacientes idosos com boas condições físicas têm
expectativa de vida maior que a média do seu grupo
etário, não devendo a idade cronológica ser o único fator
decisivo na escolha do tratamento.
Como a prostatectomia radical envolve morbidade
significante, a avaliação completa das comorbidades do
paciente deve ser pesquisada a fim de se excluir indivíduos
com alto risco cirúrgico.
Os pacientes com maior probabilidade de se
beneficiarem da prostatectomia radical devem ter doença
clinicamente órgão-confinada, expectativa de vida
relativamente longa (superior a 10 anos), ausência de
fatores de risco cirúrgicos significantes e preferência em
se submeter à cirurgia(1)(NE 3).

Est·dio ClÌnico
Para os pacientes com tumores considerados
“localizados” (T1-T2Nx), o estádio clínico não
demonstrou ser um fator prognóstico independente
importante(2)(NE 4).

PSA
No câncer da próstata, o valor do PSA sérico tem sido
correlacionado com o volume tumoral, prognóstico,
estádio clínico e patológico(17, 73, 74). Embora os níveis de
PSA difiram entre os vários estádios clínicos, há
considerável sobreposição.
O PSA menor que 10ng/mL indica baixo risco de doença
periprostática e de metástases. Com PSA igual ou
superior a 10ng/mL, há aumento no risco de extensão
extracapsular, de envolvimento das vesículas seminais e
mesmo de metástases distantes. Considera-se pouco
provável que os pacientes com PSA superior a 20ng/
mL apresentem doença localizada e possam ser curados
apenas com a cirurgia, devendo ser cuidadosamente
10

avaliados para outras opções de tratamento antes da
realização da prostatectomia radical(17)(NE 2).
O PSA não pode estabelecer definitivamente o estádio
tumoral num determinado paciente e não deve ser usado
isoladamente como um fator contra-indicativo do
tratamento(75).

GraduaÁ„o Sistema Gleason
Embora a graduação de Gleason seja um fator
prognóstico importante, não pode ser tida como
absoluta para determinar o prognóstico ou para justificar
a conduta(75).
Pacientes com pequeno volume tumoral e PSA baixo,
mas com Gleason elevado, podem ter resultados
aceitáveis com a prostatectomia radical. A sobrevida
global foi de 67% entre 407 pacientes com Gleason > 8(76)
(NE 4).
A prostatectomia radical deve ser considerada em
particular para o grupo de alto risco de progressão
(Gleason > 6, estádio T2c ou PSA > 20ng/mL)(74). Neste
grupo de pacientes, a cirurgia pode alcançar taxas de
sobrevida global em 10 anos de 67%, sobrevida livre de
doença de 36% e sobrevida câncer específica de 85%(7678)
(NE 4).
Os benefícios potenciais da observação vigilante em
pacientes com tumores de baixo grau, baixo volume
tumoral, idade avançada e com baixa expectativa de vida
são a ausência de complicações comparadas à radioterapia
convencional ou à prostatectomia radical, além dos
mínimos custos envolvidos(45, 62, 79).

Efetividade do Tratamento
A prostatectomia radical deve ser reservada para homens
com probabilidade de cura e que viverão o suficiente
para se beneficiar com a cura da doença (mais de 10
anos)(80). O tratamento cirúrgico oferece um controle
efetivo e durável do câncer prostático. As taxas de
sobrevida livre de doença, determinadas pelo PSA,
situam-se entre 77% e 97% aos cinco anos e entre 54%
a 75% aos 10 anos (3, 73, 74, 81, 82). Após 15 anos de
seguimento, a sobrevida livre de doença situa-se entre

61% e 66%, e a sobrevida câncer específica situa-se entre
82% a 90%(81, 83)(NE 4).
Em estudo de metanálise de 2758 pacientes submetidos
à prostatectomia radical, a sobrevida causa específica com
10 anos foi de 94% para tumores grau 1, 80% para
tumores grau 2 e 77% para tumores grau 3(84)(NE 1).
Um estudo randomizado, que comparou prostatectomia
radical com observação vigilante, demonstrou redução
significante na mortalidade causa específica, progressão
local e desenvolvimento de metástases nos pacientes
submetidos à prostatectomia radical. Embora o estudo
falhasse em mostrar melhora na sobrevida global,
forneceu importante informação de que a prostatectomia
radical melhora a sobrevida livre de doença e a sobrevida
livre de metástases. Talvez, um seguimento mais longo
pudesse demonstrar diferença na sobrevida global(57)
(NE 1).
Um recente estudo revisou trabalhos randomizados que
compararam diferentes modalidades de tratamentos
primários do CaP localizado. A análise dos estudos,
apesar de falhas metodológicas, não foi capaz de
demonstrar vantagens convincentes da prostatectomia
radical sobre observação vigilante ou sobre a radioterapia
externa(53)(NE 1).
Resultados de revisões de estudos retrospectivos e nãorandomizadas mostraram que a sobrevida em 10 e 15
anos é 10%-15% melhor com a cirurgia que com a
radioterapia ou observação vigilante, particularmente
para o grupo de pacientes de alto risco, isto é, Gleason
superior a 6, estádio T2c ou PSA >20(73, 81, 82, 85)(NE 4).

preservação de um ou ambos os feixes neurovasculares(86).
Em outra série, observaram-se 68% de potência com a
preservação bilateral e 47% com a preservação unilateral
dos feixes neurovasculares(87). Com relação à idade, a
preservação da potência foi alcançada em 91% dos
homens com menos de 50 anos, em 75% dos homens
entre 50 e 60 anos, em 58% dos homens entre 60 e 70
anos e em apenas 25% dos pacientes com mais de 70
anos(75)(NE 4).
As taxas de incontinência urinária variam de 5% a 31%.
Na maioria dos centros de excelência em prostatectomia,
esses valores situam-se em torno de 10%(81, 88-91)(NE 3).
A idade também é um forte elemento na predição dos
resultados. Apenas 5% dos homens com menos de 69
anos ficaram incontinentes, contra 31% com 70 ou mais
anos(88)(NE 3).

RECOMENDA« O DO CoBEU
Os pacientes com maior probabilidade de se
beneficiarem da prostatectomia radical devem ter (NE 1;
GR A):
1. doença clinicamente órgão-confinada;
2. expectativa de vida relativamente longa (superior a
10 anos);
3. ausência de fatores de risco cirúrgicos significantes;
4. desejo de se submeterem à cirurgia.

ComplicaÁões
Os riscos e os benefícios do tratamento devem ser
discutidos com o paciente. A prostatectomia radical pode
provocar impotência sexual e incontinência urinária,
comprometendo a qualidade de vida do paciente.
As taxas de impotência relatadas variam de 9% a 89% e
estão relacionadas à idade do paciente, à função erétil
antes da cirurgia e à possibilidade de preservação dos feixes
neurovasculares(75). A taxa de homens potentes foi de
90% entre os pacientes com menos de 50 anos e com
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4. H· indicaÁ„o de tratamento complementar com radioterapia para
os pacientes operados? Se sim, em quais situaÁões?
Se sim, qual benefÌcio deve-se esperar?
A elevação do PSA é a indicação mais precoce de
recorrência tumoral após a Prostatectomia Radical (PR).
Estudo sobre a história natural da elevação do PSA
mostrou que o período médio entre a sua detecção e o
aparecimento de metástases foi de oito anos e, entre este
e o óbito causado pelo câncer, de cinco anos(73). Por esta
razão, fica evidente que nem todos os pacientes com
recidiva bioquímica necessitam de tratamento imediato,
ou seja, a seleção dos pacientes é muito importante. O
câncer da próstata pode recorrer localmente ou com
comprometimento metastático, ainda muito pequeno
para ser detectado pelos métodos de imagem
convencionais.
A persistência ou recorrência do CaP estão relacionadas
a vários fatores que, isolados ou associados, predispõem
a este quadro clínico. Análises multivariadas demonstram
que os fatores prognósticos independentes são o estádio
patológico, o grau de diferenciação celular e o nível sérico
do PSA pré-operatório(74). A distinção entre recorrência
local ou sistêmica tem grande importância na decisão
terapêutica e baseia-se em vários parâmetros clínicos e
patológicos (Quadro 1).
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Para recidivas locais, a irradiação do leito prostático
constitui uma opção aceita pela maioria dos autores.
Aqueles com alto risco de disseminação metastática
requerem bloqueio androgênico(83).
Não existem evidências adequadas sobre quando e como
pacientes com recidiva bioquímica pós-PR devam ser
tratados(72, 94-96).
O benefício da radioterapia nos casos de alta
probabilidade de recidiva local é quantificado pela queda
do PSA em aproximadamente 50% dos casos (97).
Destaque-se que este benefício não é acompanhado por
melhora na sobrevida doença-específica ou no
aparecimento de metástases(97, 98)(NE 4).
A ASTRO (American Society of Radiation Oncology)
publicou uma diretriz baseada em consenso que
recomenda seu emprego de 64 Gy quando os níveis do
PSA são menores que 1,5 ng/ml(97). Níveis mais elevados
indicam risco aumentado de micrometástases e limitam
os resultados terapêuticos. Nestas situações, a associação
de radioterapia com tratamento hormonal ainda está em
investigação.

Não existem dados consistentes para indicação de radioterapia nos casos de margens cirúrgicas comprometidas
focais ou invasão capsular focal, pois a maioria dos pacientes permanece com PSA indetectável e livre de progressão apenas com tratamento cirúrgico(85, 99, 100).

RECOMENDA«’ES DO CoBEU
Pacientes com comprometimento apenas focal de margens
cirúrgicas, PSA indetectável e histologia favorável podem
ser somente seguidos (NE 4; GR C).
O benefício da radioterapia nos casos de alta probabilidade
de recidiva local é ainda controverso, não sendo possível,

no momento, fazer-se uma recomendação baseada em
literatura com bom nível de evidência.
A indicação de radioterapia em pacientes com margens
cirúrgicas extensamente comprometidas, extensão
extracapsular, histologia desfavorável e PSA indetectável
está em investigação e ainda não é possível fazer uma
recomendação baseada em literatura com bom nível de
evidência.
Pacientes com PSA elevado após prostatectomia radical
e com suspeita de recidiva local devem receber, pelo
menos, 64 Gy na fossa prostática antes do PSA atingir
1,5 ng/ml (NE 4; GR C).
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5. Quais os fatores prognÛsticos que importam para o paciente?
Qual a implicaÁ„o destes na recaÌda e na mortalidade?
O instrumento mais adequado para estimar os fatores
prognósticos do adenocarcinoma de próstata localizado
é a sobrevida doença-específica ou sobrevida global em
cinco ou em 10 anos.
Não existem ainda estudos de seguimento de tratamento
baseados em sobrevida doença-específica em câncer de
próstata localizado suficientemente longos para estimar
os melhores fatores prognósticos na doença localizada.
Por esta razão, usaremos a sobrevida livre de recidiva
bioquímica (do PSA) como instrumento para estimar
os fatores prognósticos.
Várias análises multivariadas têm mostrado que os níveis
de PSA, escore Gleason das biópsias e o estadiamento
TNM são os fatores mais importantes no prognóstico
baseado em sobrevida livre de recidiva bioquímica(17, 101, 102).
O emprego destes três fatores leva ao estabelecimento
de três grupos de risco para recidiva bioquímica(103)(NE 4):
Grupo I - baixo risco com 85% de sobrevida livre
de recidiva bioquímica em cinco anos:
PSA igual ou menor que 10 ng/ml E escore de Gleason
menor que 7 E estádio TNM T1c a T2a.
Grupo II - risco intermediário com 50% de chance
de sobrevida livre de recidiva bioquímica em cinco
anos:
PSA entre 10 e 20 ng%, OU escore de Gleason 7 OU
estádio T2b.
Grupo III - risco alto com 33% de chance de
sobrevida livre de recidiva bioquímica em cinco
anos:
PSA > 20 ng/ml OU escore de Gleason maior que 7
OU estádio T2c.
O escore de Gleason é um fator independente de risco
de recidiva bioquímica(104)(NE 4).
O uso destes três fatores prognósticos tem sido associado
a outras variáveis, tais como o volume tumoral,
estadiamento patológico, metástases em linfonodos
regionais e margens cirúrgicas para construir nomogramas
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capazes de prever a sobrevida livre de recidiva bioquímica
em cinco anos: Partin, usando os níveis de PSA préoperatórios, escore de Gleason da biópsia e estadiamento
TNM, compilou uma tabela de probabilidade de
extensão extracapsular do tumor, invasão de vesículas
seminais e envolvimento ganglionar, baseado em estudo
de 4133 pacientes(17)(NE 2). Mesmo sendo uma tabela
útil, logo se tornou aparente que nem todos os pacientes
com excelente prognóstico permaneciam livres de
recidiva bioquímica em cinco anos e, por outro lado,
nem todos aqueles com invasão de vesícula seminal ou
margens comprometidas desenvolviam recidiva
bioquímica no mesmo período(17).
Kattan e colaboradores desenvolveram um nomograma
baseado nos valores de PSA, escore de Gleason e estádio
patológico para prognosticar a sobrevida de cinco anos
livre de recidiva bioquímica, que tem se mostrado útil
na avaliação do prognóstico e também contra-indicar
tratamentos locais para doença aparentemente
localizada(105)(NE 2).
Entretanto, ao usar estes nomogramas na indicação de
tratamento, deve-se ter o pleno conhecimento de que
eles refletem resultados estatísticos e de que os pacientes
exibem características individuais de indicação de
tratamento e de contra-indicações que devem sempre
ser levadas em consideração.
Outros fatores adicionais têm sido estudados no
prognóstico, incluindo número de fragmentos positivos
na biópsia, percentagem de tumor nos fragmentos e
índices de proliferação tumoral ou de antígenos nos
fragmentos(106), mas não existe evidência científica de
boa qualidade para usar estes dados na indicação de
tratamento ou como fator prognóstico isolado e
independente.
O volume tumoral se relaciona com o grau histológico
e com o prognóstico, entretanto não é necessário que o
tumor atinja grande volume nem que chegue a grau
histológico alto para que se torne invasivo localmente(107).
Existem outros fatores de prognóstico baseados na
biologia tumoral e que têm sido investigados como
fatores independentes de prognóstico(108-112). Todo este

recente desenvolvimento em biologia molecular tem
potencial de se transformarem testes clínicos úteis na
determinação do prognóstico tumoral, mas seu
verdadeiro valor precisa ser determinado em estudos mais
amplos, carecendo de evidência clínica neste momento.

RECOMENDA« O DO CoBEU
Os níveis de PSA pré-tratamento, o escore de Gleason
da biópsia e o estadiamento clínico usados em conjunto
permitem classificar os pacientes em risco baixo,
intermediário e alto. Contudo, os nomogramas
construídos com estes estudos não permitem um alto
grau de certeza nesta determinação (NE 2; GR A).
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6. H· indicaÁ„o de radioterapia, braquiterapia ou da combinaÁ„o de
ambas? Se sim, para quais pacientes?
A maioria dos estudos que relata resultados da
radioterapia no tratamento curativo do câncer da próstata
não faz distinção entre câncer localizado (T1 e T2) e
localmente avançado (T3)(67-70).
Um estudo retrospectivo que comparou uma série de
pacientes que recebeu braquiterapia em Seattle com
pacientes submetidos à Prostatectomia Radical (PR) no
Hospital Johns Hopkins, em Baltimore, mostrou
sobrevida livre de recorrência bioquímica no grupo
tratado com PR de 97,8%, e 79% com braquiterapia,
no subgrupo de pacientes até T2c e com escore de gleason
até 6, após sete anos de seguimento. As complicações
com a braquiterapia foram 32% de impotência e 8% de
incontinência urinária(3)(NE 4).
Uma revisão sistemática da literatura que incluiu 13 séries
de casos e três estudos coortes sobre os efeitos da
braquiterapia em câncer localizado da próstata, em
pacientes com gleason < 7 e PSA < 10, mostrou
resultados semelhantes quanto ao índice de cura quando
comparada à PR. A retenção urinária aguda acorreu de
1% a 14%; incontinência urinária, em 5%; e impotência,
em 4% a 14% dos casos(71)(NE 1). Esses resultados
devem ser vistos com cautela, tendo em vista os diferentes
critérios de cura utilizados para cada modalidade
terapêutica. Não existe nenhuma análise de sobrevida.
Uma revisão sistemática de estudos publicada em língua
inglesa, entre 1966 e 2003, encontrou apenas dois
trabalhos prospectivos e randomizados comparando os
resultados da radioterapia e da cirurgia radical no câncer
da próstata, sendo que um deles incluía casos de tumor
localizado e localmente avançado. Nenhum demonstrou
vantagem estatisticamente significante entre a PR e a
radioterapia externa(53)( NE 1).
Uma revisão sistemática comparou os efeitos da
radioterapia convencional (em que se utilizou 70 Gy) e
da radioterapia conformacional (utilizando 78 Gy), em
pacientes com doença localizada, e demonstrou diferença
significante quanto aos efeitos colaterais precoces e
tardios. Os efeitos terapêuticos são melhores no grupo
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tratado com a radioterapia conformacional,
principalmente nos pacientes com PSA entre 10 e
20(71)(NE 1).
Dados obtidos de uma extensa e recente revisão
sistemática da literatura, incluindo 30 estudos
randomizados, 55 prospectivos, 210 retrospectivos num
total de 152.614 pacientes, mostraram que não existe
nenhum trabalho prospectivo randomizado comparando
PR, radioterapia externa e braquiterapia. Todavia, por
meio de dados de prognóstico, como o PSA prétratamento, escore de Gleason e estádio T, a comparação
pode ser possível. Nos pacientes com PSA inferior a 10,
Gleason não superior a 6 e estádio clínico até T2b, os
três métodos se equivalem em termos de eficácia(72)(NE 3).
Cinco estudos prospectivos randomizados com 2200
pacientes mostraram que, no grupo de pacientes com
câncer localizado da próstata e escore de Gleason até 6,
não houve benefício da utilização do bloqueio hormonal
concomitante à radioterapia(11)( NE 1).
Na revisão feita pelo CoBEU, não foram encontrados
estudos de boa qualidade metodológica sobre o uso
concomitante de radioterapia externa e braquiterapia no
câncer da próstata localizado que permitam avaliar sua
indicação terapêutica.

RECOMENDA« O DO CoBEU
Os índices de sucesso na abordagem dos pacientes
portadores de doença localizada com a braquiterapia são
inferiores aos da PR. Porém, no grupo de pacientes com
PSA inferior a 10, escore de gleason < 7, os resultados
sugerem que ambas as terapias são semelhantes (NE 4;
GR C).
Há evidências de superioridade terapêutica da
radioterapia conformacional sobre a convencional (NE
1; GR A).
Não há evidência de que os pacientes com câncer
localizado da próstata, com escore de gleason até 6,
submetidos à radioterapia se beneficiem do bloqueio
hormonal (NE 1; GR A).
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