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RESUMO 

 Desde a última atualização da norma de orientação clínica para orientação dos 

doentes com Cancro da Próstata do Centro Hospitalar do Porto, foram várias as 

publicações que evidenciaram novos e melhores métodos de diagnóstico e tratamento 

a aplicar nestes doentes, de forma a melhorar os seus outcomes. 

 No que respeita aos métodos de diagnóstico, destaca-se o papel da 

ressonância magnética multiparamétrica que, evidenciando-se como um método de 

diagnóstico altamente específico, com capacidade de deteção de doença de alto grau, 

a sua utilização é, atualmente, recomendada para confirmar a ausência de patologia 

em doentes com resultado de biópsia previamente negativo e nos quais a suspeita de 

doença persiste. 

 Relativamente ao sistema de classificação TNM destaca-se a eliminação das 

subclassificações da doença confinada à próstata (pT2), tendo-se deixado de atribuir 

importância prognóstica à extensão e à lateralidade da afeção do órgão. Foi, também, 

clarificada a definição de doença extraprostática (pT3). Os estadios de prognóstico 

foram também atualizados, passando o estadio III a incluir doença confinada à 

próstata por se passarem a ter em consideração critérios não anatómicos, convergindo 

para os mesmos critérios utilizados ao nível das guidelines para definir a abordagem 

terapêutica.  

 A International Society of Urological Pathology publicou uma nova 

classificação, dividida em 5 grupos (1-5), nos quais são agrupados os score de 

Gleason que se aproximam em termos de gravidade e prognóstico. Trata-se de uma 

classificação mais fidedigna relativamente a este último parâmetro, dado que passa a 

atribuir, por exemplo, graus diferentes aos Score de Gleason resultantes de 3+4 ou de 

3+4, anteriormente classificados como Gleason 7, mas aos quais são atribuídos 

prognósticos e, consequentemente, tratamentos distintos. 

 Ao nível do tratamento surge o maior número de atualizações. Evidências 

recentes vieram provar a superioridade da associação de terapêutica hormonal com 

quimioterapia, relativamente à utilização da primeira isoladamente no tratamento de 

doença sistémica (M1), ad initium. A associação da hormonoterapia com docetaxel 

demonstrou ganhos ao nível da sobrevida global, progressão favorável do PSA e 

maior período decorrido desde o início da terapêutica até que fosse desenvolvida 

resistência ao tratamento. No que respeita à recidiva local após tratamento curativo, 

assiste-se ao advento da bicalutamida em combinação com radioterapia de salvação 
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para o tratamento da recidiva após prostatectomia radical. E, relativamente ao 

tratamento da hormonorresistência, são atualmente sugeridos como fármacos de 

primeira linha a abiraterona, a enzalutamida e do docetaxel e, como terapêuticas de 

segunda linha surgem o cabazitaxel, a abiraterona ou a enzalutamida quando se 

verifica resistência ao docetaxel, ou o rádio-223, em caso de metástases ósseas; 

estes fármacos providenciam, no geral, um atraso na progressão da doença e 

aumento da sobrevida. 

 

Palavras-chave: Prostate Cancer; Prostate Cancer Epidemiology; Prostate Cancer 

Diagnosis; Prostate Cancer Treatment; Prostate Cancer Follow-up   
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ABSTRACT 

Since the last update of the clinical guidelines for the guidance of the patients 

with Prostate Cancer in the Centro Hospitalar do Porto, several publications were 

made which enhanced the methods of diagnosis and treatment to be applied on these 

patients to improve their outcomes.  

Regarding the diagnostic methods, it is worth mentioning the role of 

multiparametrical magnetic resonance imaging, which has demonstrated to be a highly 

specific diagnostic method with the capacity to detect high-risk disease. Its use 

nowadays is recommended to confirm the absence of pathology in patients with 

previously negative biopsy results but in which the suspicion of disease presists.  

Regarding the TNM staging system, it is important to highlight the removal of 

the substaging of the prostate-confined disease (pT2), where there is no longer a 

prognostic importance of the extension and laterality of the organ affection. The 

definition of extraprostatic disease (pT3) was also clarified. Moreover, the prognosis 

stages were updated: including the prostate-confined disease to stage III, taking into 

consideration the non-anatomical criteria, converging to the criteria used in the 

guidelines that define the therapeutic approach. 

The International Society of Urological Pathology published a new classification, 

divided into five groups (1-5), in which the Gleason score of similar risk and prognosis 

were grouped. This is a more reliable classification to predict the prognosis than using 

the previous classification of the Gleason score. For example, what was previously 

classified as Gleason 7, resulting from 3+4 or 4+3, is now grouped as ISUP 2 and 3 

respectively. This translates into a different attributed prognosis and, consequently, a 

distinctive treatment.  

The treatment scheme was subjected to several changes. Recent evidence 

came to prove the superiority of associating the hormonal therapy with chemotherapy 

relatively to the use of hormonal therapy isolated in the treatment of the systemic 

disease (M1) ad initium. Associating hormonal therapy with docetaxel has shown some 

gains on the global survival rates, retarded PSA progression and a longer period 

between the beginning of the therapy to the development of resistance against the 

treatment. Bicalutamide in combination with salvage radiotherapy is now being used for 

the treatment of local recurrences after radical prostatectomy. Abiraterone, 

enzalutamide and docetaxel are recommended as the first-line treatment for the 

hormone-resistance, alongside with cabazitaxel, abiraterone or enzalutamide (when 
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there is resistance to the docetaxel) or radium-223 (in case of bone metastases) as 

second-line treatment. In general, these drugs delay the progression of the disease 

and an increase in survival rates.  
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INTRODUÇÃO 
 

O CaP constitui a patologia maligna mais comum entre os homens europeus 

com idade superior a 70 anos,1 estimando-se que, nos EUA em 2017, 1 em cada 5 

diagnósticos de neoplasia maligna em indivíduos do sexo masculino tenham sido de 

CaP, prevendo-se que a mesma proporção se mantenha em 2018.2,3  

O CaP dirá respeito a cerca de 58% de todas as neoplasias com origem no 

sistema genitourinário. No sistema genitourinário masculino o CaP será responsável 

por 93% das neoplasias e, estima-se que por 97% das mortes.3 No que respeita ao 

continente Europeu, em 2009 em Portugal, 22% das neoplasias malignas 

diagnosticadas em indivíduos do sexo masculino tiveram origem na próstata.4 O 

aumento da incidência desta patologia acompanha o aumento da esperança média de 

vida da população.1 A par disto, na última década, tem-se verificado um aumento da 

sobrevida aos 5 anos associada a esta patologia: “de 73,4% entre 1999 e 2001 para 

83,4% entre 2005 e 2007.”5  

Confirmado o diagnóstico desta patologia, torna-se imperativo oferecer aos 

doentes o melhor e mais eficaz tratamento, reduzindo a morbimortalidade associada 

aos mesmos e à respectiva doença. Tais condições poderão ser asseguradas quando 

é garantido aos doentes um diagnóstico precoce baseado nas técnicas que têm vindo 

a demonstrar melhor evidência científica. É, cada vez mais, um objetivo encontrar 

técnicas de diagnóstico sensíveis e específicas capazes de evitarem o 

sobrediagnóstico ao mesmo tempo que, nas fases iniciais da investigação, permitam a 

distinção entre doença indolente e agressiva. Cada vez mais se apela e se 

compreende a importância da adoção uma abordagem individualizada e integrada, na 

qual se visa a escolha do melhor tratamento para cada doente, tendo em consideração 

a morbilidade associada ao doente previamente ao diagnóstico da patologia e aquela 

que estará implícita ao tratamento, tentando sempre corresponder às expectativas e 

desejos dos doentes. 

Atendendo ao supracitado, nomeadamente no que respeita à epidemiologia do 

CaP, que denota uma elevada incidência a nível mundial, e à crescente investigação 

que se tem vindo a realizar, tanto no que respeita aos métodos de diagnóstico, como 

às opções terapêuticas relativas a esta patologia, torna-se de importância major a 

atualização constante das normas hospitalares que permitem a orientação dos 

doentes com esta neoplasia, de forma a que lhes sejam oferecidos os melhores meios 
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de diagnóstico, tratamento e seguimento de forma a que atinjam os melhores 

outcomes. Assim, destacam-se como objetivos deste trabalho a análise bibliográfica 

cuidadosa das mais recentes e importantes guidelines acerca do CaP, bem como das 

publicações mais recentes disponíveis na PubMed acerca do mesmo assunto, 

servindo as mesmas de base à atualização da norma de orientação clínica para o 

Cancro da Próstata no serviço de Urologia do Centro Hospitalar do Porto, CHP. 

METODOLOGIA 
 

 Realizou-se uma análise bibliográfica das mais recentes guidelines acerca do 

Cancro da Próstata: EAU – ESTRO – ESUR – SIOG Guidelines on Prostate Cancer, 

2017 e NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, version 2.2017, tendo-se, 

paralelamente, realizado uma pesquisa na PubMed, exclusivamente em língua 

inglesa, com recurso às palavras-chave Prostate Cancer; Prostate Cancer 

Epidemiology; Prostate Cancer Diagnosis; Prostate Cancer Treatment; Prostate 

Cancer Follow-up, tendo sido selecionados os artigos mais recentes e cujo abstract se 

mostrou de maior relevância para o objetivo de atualizar a norma de orientação clínica 

para o Cancro da Próstata. 

RASTREIO (FIGURA 1) 

 

Cerca de 95% dos casos de CaP, à data do diagnóstico, estão confinados ao 

órgão (cN0M0) e, por não serem clinicamente aparentes (cT1c), são diagnosticados 

através de uma elevação do Prostate-specific Antigen (PSA) e confirmados 

histologicamente por biópsia prostática (BP).6 Programas de rastreio deverão ser 

disponibilizados a grupos cuidadosamente seleccionados dos quais façam parte 

indivíduos com expectativa de vida superior a 15 anos, com bom estado geral e bem 

informados acerca das implicações dos resultados implícitos a estas estratégias. 

Indivíduos com idade superior a 50 anos têm aumentado o risco de vir a desenvolver 

CaP, o mesmo acontece com homens com mais de 45 anos que tenham associada 

história familiar desta neoplasia e com afroamericanos; níveis de PSA>1ng/mL aos 40 

anos ou >2ng/mL aos 60 anos colocam os indivíduos em risco de desenvlverem CaP 

mestastático, como aumento da probabilidade de morte em consequência da doença, 

algumas décadas mais tarde.1,7  
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O PSA é uma proteína específica da próstata, mas não do CaP, atendendo ao 

facto de que outras condições prostáticas poderão implicar alterações nos seus níveis 

séricos. Também o aumento da idade estabelece uma relação com a mesma 

tendência relativamente aos valores de PSA, o que justifica a existência de diferentes 

cut-off em diferentes idades, como evidenciado anteriormente.1 Apesar disto, sabe-se 

que aumentos dos níveis de PSA estão associados a maior probabilidade de CaP.1 

(TABELA I) Considera-se que um PSA sérico entre 4-10ng/mL está associado a um 

risco de 30% de desenvolvimento de CaP, sendo este o cut-off atual para proceder à 

realização de BP; ainda para este intervalo de valores, e em caso de toque retal (TR) 

negativo, poderá ser útil a determinação da razão entre o PSAlivre/PSAtotal que fará a 

distinção entre CaP e Hiperplasia Benigna da Próstata: CaP é detetado na BP de 56% 

dos doentes com PSAlivre/PSAtotal<0,10ng/mL e em 8% dos doentes com 

PSAlivre/PSAtotal>0,25ng/mL.1,8  

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA (FIGURA 2) 
 

O diagnóstico do CaP implica suspeição clínica, com TR positivo e/ou elevação 

do valor PSA. O diagnóstico será, posteriormente, confirmado pela análise 

histopatológica dos 10-12 fragmentos resultantes de biópsia prostática guiada por 

ecografia transretal (BP-EcoTR) ou da peça cirurgica seguidamente à prostatectomia.1 

 A Ressonância Magnética Multiparamétrica (mpRMN) tem-se vindo a revelar 

uma técnica de imagem promissora no diagnóstico, estadiamento, tratamento e follow-

up do CaP.1,9 Tem-lhe sido reconhecida uma elevada sensibilidade para a deteção de 

doença clinicamente significativa (isto é, associada a maior volume ou com score de 

Gleason ≥71), sugerindo as evidências que, doentes com mpRMN negativa tenham um 

baixo risco associado de CaP.10 Adicionalmente permite a realização, a posteriori, de 

biópsia prostática guiada por RMN (BP-RMN) que, independentemente da técnica 

usada para a sua realização, se tem mostrado superior ao método standard: a BP-

EcoTR.1,11,12  

Existe grande variedade entre os vários estudos no que concerne ao 

verdadeiro valor preditivo negativo (VPN) associado à mpRMN, no entanto a grande 

maioria reconhece-o como elevado1,10 e com relação inversa com a prevalência da 

doença.1 Dependentemente do VPN atribuído à mpRMN e de acordo com o resultado 

da mesma,1 é possível que se esteja perante um potencial método de triagem para a 

realização de BP a posteriori.1,10,12,13 Todavia, não é consensual, e permanece em 
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estudo, se o VPN associado à mpRMN é suficientemente alto para dispensar os 

doentes com resultado negativo da realização de BP.10 Não há evidências que 

corroborem esta prática rotineiramente, no entanto perante uma mpRMN negativa a 

não realização de BP poderá ser uma opção em doentes selecionados mediante a 

estratificação do risco que pode ser feita com recurso a calculadores de risco ou pela 

monitorização da densidade do PSA (dPSA), nomeadamente em doentes jovens.1,10,12 

É necessário ter em consideração que, embora a mpRMN aumente o diagnóstico de 

doença significativa, nomeadamente na base e nas regiões médias da glândula, não 

permite a identificação da lesão índice em 5 a 20% dos casos e a identificação das 

lesões está comprometida na zona apical;11 também os carcinomas cribriformes e 

mucinoso, embora raros, são silenciosos na mpRMN podendo, por vezes, ser 

identificados em doentes com mpRMN negativa sujeitos a prostatectomia.10 

A mpRMN está altamente recomendada em doentes que, perante a suspeita 

de CaP, realizaram BP e nos quais a suspeita persiste mesmo após um resultado 

negativo.1,10,11,13 Assim sendo, e perante um resultado PI-RADSv2 ≥ 4,13 (TABELA II) 

será possível, a posteriori, biopsar a próstata com recurso a uma técnica guiada por 

RMN11 que, no caso de ser também ela negativa é altamente confiável na exclusão de 

doença.10 Esta abordagem tem vindo a demonstrar superioridade relativamente ao 

método standard e à biópsia por saturação.11 Doentes com PI-RADSv2 ≤ 2 estão 

dispensados da realização de BP posteriormente à mpRMN, enquanto o 

encaminhamento a dar aos doentes com PI-RADSv2 = 3, denominado como 

“indeterminado” permanece um desafio,13 isto porque estão descritas prevalências 

muito dispares no que concerne ao CaP que evolui a partir de lesões PI-RADS v2 = 3, 

o que em parte poderá ser justificado pelos diferentes protocolos de mpRMN utilizados 

em cada centro e à subjectividade inerente à avaliação uroradiológica.13 O risco 

inerente a cada doente deve ser determinado e o seguimento deste sem a realização 

de biópsia parece uma opção aceitável.13  

O estudo PRECISION veio comprovar a superioridade da mpRMN em doentes 

que não foram submetidos previamente a BP, comparativamente com o método de 

diagnóstico standard, independentemente da posterior realização de BP-RMN, ou 

não.12 Apesar disto, as evidências para a inclusão da mpRMN como primeira linha de 

diagnóstico são, ainda escassas, motivo pelo qual a sua utilização está preconizada 

apenas em doentes com BP prévia negativa e nos quais persiste a suspeita de CaP. 

Também os testes serológicos têm vindo a ganhar uma maior importância na 

predição de doença prostática significativa. Entre estes, destacam-se o Prostate 
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Health Index (PHI), calculado por uma fórmula matemática cujo valor final se provou 

ser melhor que qualquer um dos seus componentes isoladamente na predição de 

CaP. A maior utilidade deste marcador foi verificada em doentes com PSA entre os 2 e 

os 10ng/mL.1,14 A par deste, mas medido na urina, também o Prostate Cancer gene 3 

(PCA3) mostrou ter uma relação com a positividade da BP sendo, ao mesmo tempo, 

independente do volume prostático e do número de biópsias realizadas previamente.15 

Está recomendado, atualmente, para casos em que houve uma primeira biópsia 

negativa mas, devido à persistência da suspeição de doença maligna, há a 

necessidade de rebiopsar, funcionando o PCA3 como um preditor do resultado.1  

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 
 

ANATOMIA PATOLÓGICA 

 

Cerca de 95% da totalidade das neoplasias malignas dizem respeito a 

adenocarcinomas; dos restantes 5%, 90% correspondem a Carcinomas das Células 

de Transição e os restantes dividem-se entre Carcinomas Neuroendócrinos ou 

Sarcomas.16  

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO TNM PARA O CAP  

 

 Com a entrada em vigor em janeiro de 2018 da 8ª edição da Classificação TNM 

para o CaP da Union for International Cancer Control (UICC) verificaram-se quatro 

grandes alterações relativamente à edição anterior. ( 

TABELA III)  

A primeira consistiu na eliminação das subclassificações patológicas relativas à 

doença confinada à próstata (pT2), não se tendo mais em consideração o 

envolvimento do órgão, quer relativamente à extensão, quer à lateralidade; isto por 

não se atribuir significado clínico ou prognóstico a esta informação, atendendo ao facto 

de que esta subdivisão era passível de classificar um tumor de pequenas dimensões 

que ultrapassasse a linha prostática média como de maior gravidade 

comparativamente a um outro tumor de maiores dimensões confinado a um dos lobos. 

Em contraste, o volume tumoral, cujo real valor prognóstico permanece, ainda, incerto, 

tem vindo a ser relacionado com outras variáveis prognósticas.6,17 Relativamente ao 

estadio pT3 foi clarificada a definição de doença extra-prostática. 
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A segunda alteração consistiu numa atualização ao Score de Gleason,6 o 

melhor preditor independente de progressão do CaP,18 cujas principais falhas se 

relacionavam com o medo e ansiedade, bem como com a criação de expectativas 

relativamente à necessidade de um tratamento que, na realidade, poderia não ser 

necessário, quando se comunicava a um doente o diagnóstico de CaP com score de 

Gleason 6, numa escala possível de 2 a 10. Esta mesma classificação, por ser mais 

simplificada, falhava no reconhecimento de que tumores com o mesmo grau de 

Gleason (por exemplo 7, resultando de 3+4 ou 4+3) se diferenciavam em termos 

prognósticos, o que consequentemente obrigava a diferenciação, também, ao nível da 

terapêutica escolhida.19 Em 2014, a International Society of Urological Pathology 

(ISUP) publicou uma revisão da classificação de Gleason, com 5 grupos, cada um 

deles correspondente a um grau diferente: o grau 1 passou a integrar as neoplasias 

com score de Gleason ≤ 6; nos graus 2 e 3 incluem-se as neoplasias com score de 

Gleason 7, sendo que as de score 3+4, mais diferenciadas, integram o grau 2 e as 

4+3, menos diferenciadas, integram o grau 3; no grau 4 estão incluídas as neoplasias 

com score de Gleason 8 e no grau 5 as restantes (scores de Gleason 9 e 10).1,19 A 

classificação da ISUP foi associada a diminuição da ansiedade e medo dos doentes 

aquando da comunicação do diagnóstico da patologia e diminuição do 

sobretratamento associado ao diagnóstico decorrente do screening com mensuração 

dos níveis de PSA. Provou-se, ainda, de que a nova divisão em 5 graus é mais 

fidedigna, tendo-se associado bom prognóstico ao score ≤6, melhor prognóstico ao 

score 7 resultado de 3+4, comparativamente ao score 7 resultado de 4+3, o que 

poderá estar associado com a presença de maior número de glândulas cribriformes 

neste último, até aqui consideradas no padrão 3, mas desde 2014 incluídas no padrão 

histopatológico 4; aos scores 9 e 10 foi atribuído o pior prognóstico.19 (TABELA V) 

A terceira mudança relativamente à edição anterior assenta nas categorias 

prognósticas, em que o estadio III (IIIA) passa a incluir doença confinada à próstata, 

em consequência da inclusão de critérios não anatómicos, como o valor do PSA e o 

grau de Gleason, o que vai mais ao encontro das categorias de risco usadas para 

definir o tratamento nas guidelines.6 (TABELA IV) A última actualização centrou-se na 

inclusão de modelos preditores de sobrevida a longo prazo para cancros 

selecionados.6 Já na 7ª edição tinha sido acrescentado à Classificação TNM valor do 

PSA previamente ao tratamento, bem como o grau do tumor, o que conduziu à 

obtenção de valores de prognóstico mais realistas, reforçando a importância desses 

parâmetros, motivos pelos quais se perpetuam após esta última actualização.6 
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ESTADIAMENTO (FIGURA 3) 

 

 A extensão da doença prostática poderá será ser avaliada clinicamente, com 

recurso ao TR todavia, para um caracterização completa são, também, necessários 

exames serológicos e de imagem, dado que tal informação afeta fortemente as 

decisões relacionadas com o tratamento.1 

ESTADIAMENTO T 

 

 A mpRMN, também aqui, assume um papel importante: quando ponderada em 

T2 mostra-se muito útil no estadiamento local, permitindo identificar zonas de baixa 

intensidade que dizem respeito ao tecido tumoral, permite a identificação da linha 

correspondente à cápsula prostática, podendo-se, ainda, aferir a presença de doença 

intra e/ou extraprostática.11 A utilização de campos de alta intensidade (3T), 

juntamente com a ponderação em T2 e imagens funcionais tornam o método mais 

sensível para a deteção de doença extraprostática ou doença invasiva das vesículas 

seminais.1,6,11 A utilização de mpRMN está, sobretudo, indicada para o estadiamento 

local de doentes de intermédio e alto grau, isto é com ISUP>3.1  

Relativamente à invasão das vesiculas seminais, a biópsia guiada por RMN 

poderá ser utilizada para confirmar a presença de doença.6 Neste aspeto é importante 

destacar que não representa um método de primeira linha para o estadiamento, mas 

está indicada em doentes com risco elevado de invasão destes órgãos, 

nomeadamente doentes T>2a e PSA>10ng/mL1 ou naqueles que tiveram uma RMN 

positiva para tal.6 

 A ecografia transretal já não apresenta qualquer função neste domínio por não 

permitir a diferenciação entre doença T2 e T3.
1
 

ESTADIAMENTO N 

 

 O estadiamento N deve ser realizado sempre que se perspetive que os seus 

resultados possam vir a influenciar decisões futuras, nomeadamente acerca das 

escolhas terapêuticas, isto porque existem outras variáveis atendendo às quais 

determinado doente pode ser classificado como de alto, intermédio ou baixo risco: por 

exemplo, valores de PSA elevados, estadio T2b-3, má diferenciação tumoral e invasão 

de estruturas nervosas estão associados a doentes com elevado risco de 

metastização nodal.1,6  
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 A RMN e a TC são os métodos de diagnóstico por excelência utilizados para 

realizar este estadiamento, baseando-se no diâmetro e na morfologia dos gânglios 

para aferir a sua invasão pelo tumor.1,6 Todavia, atendendo às variações normais do 

tamanho dos gânglios na ausência de doença, bem como às diferenças inerentes às 

diferentes localizações anatómicas, o tamanho dos gânglios não metastizados pode 

sobrepor-se ao tamanho dos metastizados;1 por outro lado, gânglios com metástases 

microscópicas não terão, muito provavelmente, o seu tamanho aumentado ao ponto 

de se destacarem dos restantes nestes exames, podendo estar inerente a estes 

métodos o subdiagnóstico da metastização.1,6 Atendendo a isto, o cut-off que define 

invasão ganglionar não foi, ainda, consensualmente definido,1 sendo que os valores 

mais aceites para assumir positividade rondam os 0,80-1,0cm, medidos no menor eixo 

do gânglio.6 A sensibilidade, tanto da TC como da RMN, é <40% na identificação de 

gânglios positivos, aumentando o seu valor preditivo positivo (VPP) em doentes de alto 

risco, comparativamente aos demais.6 A RMN ponderada por difusão permite a 

deteção de metástases em gânglios de tamanho normal, no entanto não é suficiente 

para descartar a presença de invasão ganglionar quando o resultado é negativo, 

atendendo, não apenas à sensibilidade e especificidade do exame, mas também à 

qualidade das imagens abdominopélvicas obtidas, devido aos inúmeros artefactos 

provocados pelo gás intraintestinal.1 Tendo isto em consideração, a realização destes 

exames está preconizada em doentes de alto risco, não devendo ser usados 

rotineiramente nos restantes.1 Também a PET/TC com colina e a PET/TC que permite 

a marcação do antigénio específico da membrana prostática com Gálio (PET/CT Ga-

PSMA) são opções viáveis em doentes selecionados no caso do resultado negativo da 

TC e da RMN, não havendo, também, evidências suficientes para que o seu uso seja 

tornado rotineiro.1 

ESTADIAMENTO M 

  

 O atingimento extraprostático do CaP acontece sobretudo a nível ósseo e, com 

muito menor frequência e muito mais tardiamente no curso da doença, a nível hepático 

e/ou pulmonar.6  

A cintigrafia óssea (CO) é, atualmente, o gold standard para a deteção de 

lesões osteoblástica decorrentes de mestastização para o esqueleto;1,6 assim as 

indicações atuais preconizam a realização deste exame na avaliação inicial de todos 

os doentes sintomáticos, independentemente do valor do PSA, do grau de Gleason ou 

do estadiamento clínico,1 bem como em todos os doentes assintomáticos que 
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preencham qualquer um dos seguintes requisitos: T1 com PSA≥20ng/mL, ou T2 com 

PSA≥10ng/mL, ou ISUP≥4 ou doença nos estádios T3-T4.
20 Caso deste exame não 

advenha um diagnóstico claro ou em caso de CO negativa perante a qual a suspeita 

clínica persiste, a TC e a RMN são os exames de segunda linha indicados. Caso, 

também estes, não evidenciem um resultado convincente, pode, atualmente, recorrer-

se à tomografia por emissão de positrões de fluoreto de sódio (PET/TC-NaF), um 

método comparativamente mais sensível para a deteção de metástases ósseas, mas 

menos específico (e, portanto, associado a elevada taxa de falsos positivos).1,6 No que 

respeita à PET/TC com colina não se conseguiu, ainda, determinar a sua sensibilidade 

comparativamente à CO, mas a sua especificidade é maior no caso de menor número 

de lesões ósseas indeterminadas. Na mesma linha de raciocínio, também a PET/TC 

PSMA se mostra como um método promissor na confirmação ou exclusão de 

metastização ganglionar e/ou óssea, quando os exames de primeira e segunda linha 

são negativos e a suspeita persiste; neste caso em específico é-lhe atribuída uma taxa 

diagnóstica de 40%.1 Todavia não existem evidências que sustentem a utilização de 

qualquer um destes últimos métodos como métodos primários de estadiamento.1,6 

TRATAMENTO (FIGURA 4) 

TRATAMENTO DIFERIDO: ACTIVE SURVEILLANCE E WATCHFUL WAITING 

 

 Estima-se que cerca de 45% dos homens diagnosticados com CaP sejam 

candidatos a vigilância: active surveillance (AS) ou whatchful waiting (WW).1 

 Os doentes que beneficiam com AS são aqueles a quem está associado um 

baixo risco (T1-2a N0 M0), incluindo um ISUP=1 e PSA≤10ng/mL, sendo completamente 

excluídos desta opção os doentes com carcinoma ductal, carcinoma sarcomatóide, 

carcinoma de pequenas células, invasão linfovascular, invasão perineal ou extensão 

extraprostática.1 AS é preferível em doentes que preencham as características 

anteriores com expectativa de vida superior a 10 anos, estando provado que qualquer 

doente com doença de baixo risco beneficia de active monitoring.1 Por outro lado, o 

WW é preferível quando a expectativa de vida dos doentes é curta, nomeadamente, 

<10 anos.1,20 A oferta de qualquer um dos modelos de tratamento aos doentes implica 

um seguimento mais rigoroso no caso da AS com a realização anual de TR e medição 

dos valores de PSA a cada 6 meses; a BP deve ser repetida ao fim de 6 - 12 meses 

para excluir erros de amostragem e, posteriormente, com frequência máxima de 3 a 5 

anos; a mpRMN poderá ser uma opção em homens com história de neoplasia maligna 
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agressiva, bem como naqueles em que persiste a suspeita de neoplasia maligna, 

mesmo após BP negativas,20 permitindo, posteriormente, a realização de BP-RMN, 

superior no diagnóstico de doença avançada.1 Homens com menos de 55 anos, 

mesmo que preenchendo todos os requisitos para integrar o grupo de AS, deverão ser 

submetidos a um regime de follow-up mais intensivo.1 Diferentes estudos comprovam 

que alterações nos resultados da BP (grau de Gleason, aumento do número de 

fragmentos positivos para CaP e extensão do atingimento dos mesmos), a progressão 

do estadio T e as preferências do doente, são indicações para iniciar tratamento ativo.1 

 No que respeita ao WW, por se destinar essencialmente a homens idosos e 

com expectativa de vida reduzida, as intervenções são de cariz, essencialmente, 

paliativo na tentativa de manter, ou não prejudicar em demasia, a qualidade de vida 

(QoL) dos doentes.1  

 O tratamento diferido é, também, uma opção nos doentes com doença 

localmente avançada (T3-4 Nx-0 M0): os estudos mais recentes mostram que o tempo 

médio para o aparecimento dos primeiros sintomas é cerca de 7 anos a partir do 

diagnóstico da doença neste estadio.1 Assim, WW  poderá ser uma opção em doentes 

que não reúnem condições para tratamento ou que o recusam, quando PSA-

DT>12meses, PSA<50ng/mL e tumor pouco diferenciado. 

 Dos doentes diagnosticados já com doença disseminada (M1), apenas aqueles 

que querem evitar os efeitos laterais dos tratamentos devem ser encaminhados para 

tratamento diferido; todavia o intervalo de tempo decorrido até ao aparecimento dos 

primeiros sintomas é curto e a sobrevida, em média, não ultrapassa os 42 meses.1 

 

PROSTATECTOMIA RADICAL E LINFADENECTOMIA PÉLVICA 

  

 A prostatectomia radical (PR) visa a erradicação da doença, conservando, 

sempre que possível, a continência e a função sexual do indivíduo.1,20 Este tratamento 

está indicado em doentes de qualquer grupo de risco nos quais não se evidencie 

metastização, salvaguardando a doença localmente avançada, na qual as evidências 

são escassas.1 

 Em doentes de baixo risco, a PR deverá ser considerada atendendo à 

probabilidade de progressão clínica da doença, ao mesmo tempo que se tomam em 

consideração os riscos e benefícios da cirurgia; a idade dos doentes e as 
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comorbilidades que lhes estão inerentes são outros dos aspetos a ter em 

consideração. Nestes doentes, a linfadenectomia pélvica alargada (LPA) não está 

preconizada se o risco de N+, determinado por nomograma (p.ex. Nomograma de 

Briganti, MSKCC ou Fórmula de Roach) for <5%.1 Os estudos não são consensuais 

quanto aos benefícios da PR neste grupo de doentes, mas parece haver uma redução 

do risco de metastização à distância (comparativamente com os doentes submetidos a 

WW); todavia, a percentagem de mortes por CaP ou por outras causas não parece 

sofrer alterações.1 

 A PR com preservação das estruturas nervosas pode ser realizada com 

segurança em casos de doença de baixo risco e doença localizada; assim sendo, 

constituem contraindicações para esta opção terapêutica estadios de doença aos 

quais está inerente um grande risco de extensão extracapsular: cT2c–3 e ISUP>2.1 A 

mpRMN poderá desempenhar um importante papel na determinação dos limites da 

doença contribuindo para a decisão de preservar, ou não, as estruturas nervosas.1 

 No caso de doença de risco intermédio, a PR parece trazer benefícios a nível 

da metastização à distância, da morte por outras causas e da morte por CaP, embora 

para esta última nem todos os estudos sejam consensuais. O risco de metastização 

para gânglios regionais é maior (3,7 – 20,1%) neste grupo de doentes, no entanto a 

LPA só está recomendada em caso de risco de pN+ >5%.1 

 No que respeita à doença de alto risco, a decisão sobre o tratamento não é 

linear, todavia na presença de um tumor que não seja de grande volume, não aderente 

à parede pélvica ou que não invade o esfíncter da uretra, a PR é uma opção razoável 

como terapia de primeira linha. Contrariamente aos anteriores, a LPA está 

preconizada, estimando-se que possa haver positividade dos gânglios pélvicos 

metastizados em 15 a 40% dos casos.1 Especificamente no que respeita a doentes 

com ISUP≥4, nos quais a doença confinada ao órgão ronda os 26 a 31%, a PR, como 

parte de um tratamento multimodal em combinação com hormonoterapia adjuvante ou 

de salvação e/ou radioterapia, parece ter diminuído a mortalidade relacionada com o 

CaP em 60%, aos 15 anos. Algo similar acontece com doentes do grupo de alto risco 

com PSA>20ng/mL, nos quais se verifica uma diminuição da mortalidade relacionada 

com o CaP de 70%, aos 15 anos.1 A mesma tendência seguem os doentes com CaP 

localmente avançado que, sendo submetidos a PR como parte de uma terapia 

multimodal, vêem a mortalidade relacionada com o CaP ser reduzida em 60%, aos 15 

anos e uma melhoria na sobrevida global de 75%, aos 10anos.  
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RADIOTERAPIA 

 

 Atualmente, a radioterapia de intensidade modulada (RTIM) é aceite como o 

gold standard do tratamento radiológico. São fatores que influenciam a tomada de 

decisão acerca deste tratamento a extensão do tumor, a sua classificação TNM, o 

grau de Gleason (calculado com base em, no mínimo, 10 amostras de BP), o PSA 

inicial, a idade do doente, as suas comorbilidades e os anos expectáveis de vida, o 

International Prostate Symptom Score (IPSS) e também registos de 

urofluxometria>15mL/s, quando se considera a hipótese de Braquiterapia (BT), bem 

como os fatores de prognóstico da Associação Europeia de Urologia (EAU).1 

A radioterapia por feixe externo (RTFE) deve ser disponibilizada a todos os 

doentes que, independentemente do grupo de risco a que pertençam, não apresentem 

doença metastizada;1 devendo ser usada uma radiação entre os 74 e 78Gy, em 

doentes pertencentes ao grupo de baixo risco.1 Em doentes de risco intermédio a 

radiação deverá estar entre os 76 e os 78Gy e o tratamento deve ser feito em 

combinação com hormonoterapia por 4 a 6 meses.1 

Um número significativo de ensaios clínicos tem vindo, unanimemente, a 

demonstrar um benefício ao nível da sobrevida aos cinco anos, livre de recidiva 

bioquímica, com a escalada das doses aplicadas na radioterapia para os 74-

80Gy,1,21,22 verificando-se uma redução do risco de morte por CaP em 7,8%, em 

consequência do aumento de 2Gy na dose de RT utilizada em doentes de intermédio 

e alto grau.22 Os benefícios relacionados com este aumento da dose não se têm 

verificado nos grupos de baixo risco.22 Atualmente, é recomendada uma dose mínima 

de 74Gy na terapêutica combinada de RTFE com hormonoterapia.1  

Estudos recentes comprovaram a superioridade do tratamento combinado de 

RT com terapêutica de privação androgénica (TPA) (nomeadamente com LHRH), 

comparativamente à RT isolada seguida de tratamento hormonal após a recidiva.1 É 

prática standard atual a combinação destas duas modalidades terapêuticas em 

doentes com CaP localmente avançado.1,23 Ambas as modalidades poderão ser 

iniciadas em simultâneo, ou a TPA poderá ser iniciada dois a três meses antes, para a 

modalidade adjuvante ou neoadjuvante, respectivamente; no entanto, dá-se especial 

destaque ao momento em que ambas são aplicadas em simultâneo, dado que se 

verifica uma potenciação do efeito da RT pela terapia hormonal.1 Especificamente no 

caso da doença localmente avançada é aconselhável terapêutica hormonal por um 

longo período (2-3 anos).24  
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Doentes que não reúnam condições para terapêutica hormonal ou que não 

estejam dispostos a aceitar os efeitos colaterais desta, serão submetidos a RTIM em 

escalagem de dose (76-80Gy) ou RTIM em combinação com BT em baixas doses, 

quando preenchem os requisitos para tal.1 Ainda na doença localizada, mas 

relativamente ao grupo de alto risco, a probabilidade de recidiva fora do local irradiado 

não pode ser ignorada atendendo à agressividade inerente à doença neste estadio, o 

que motiva a combinação de alguns tratamentos: RTIM com escalagem da dose com 

inclusão da irradiação dos linfáticos pélvicos e hormonoterapia, cuja duração deverá 

ser decidida com base nas comorbilidades e no número de fatores de prognóstico 

desfavoráveis, tendo em atenção que a hormonoterapia de curta duração não 

demonstrou, até à data, benefício na sobrevida dos doentes neste estadio.1  

 

IRRADIAÇÃO DOS GÂNGLIOS PÉLVICOS 

 

 Doentes com gânglios linfáticos, clínica ou patologicamente positivos, 

apresentam mau prognóstico quando submetidos apenas a uma modalidade de 

tratamento, estando preconizada a sua submissão a RT em combinação com TPA de 

longa duração, tendo os estudos verificado que doentes pN1 tratados com RT e 

hormonoterapia imediata tiveram um melhor outcome aos cinco e aos nove anos no 

que respeita à sobrevida livre de progressão (PSA<1,5ng/mL), comparativamente aos 

tratados com RT isoladamente; tendo-se verificado, ainda, um impacto positivo ao 

nível da sobrevida global. A RTFE em combinação com hormonoterapia de longa 

duração poderá ser opção no caso de doentes com <80 anos, comprometimento 

ganglionar pélvico até aos gânglios ilíacos, sem comorbilidades graves e com WHO 

Performance Status Score 0-1. (TABELA VI)1 

 

BRAQUITERAPIA EM BAIXAS DOSES 

 

 A Braquiterapia (BT), tal como as restantes formas de irradiação prostática, 

pode ser usada em monoterapia ou em combinação com outros métodos. Constituem 

critérios de elegibilidade de doentes para BT em monoterapia os estadios clínicos T1b-

2a N0 Mo, ISUP=1 com ≤50% das amostras de biópsia positivas, ISUP= 2 com <33% 

das amostras de biópsia positivas, PSA inicial <10ng/mL, volume prostático <50cm3 e 

IPSS≤12 em associação com urofluxometia>15mL/s.25  
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Os doentes que mais beneficiarão com este tratamento são aqueles que 

integram o grupo de baixo risco ou de risco intermédio com prognóstico mais 

favorável, que nunca realizaram um resseção prostática transuretral, com um bom 

IPSS e volume prostático <50mL. Verificou-se, ainda, nestes doentes uma correlação 

favorável entre a dose utilizada no tratamento e o risco de recorrência aos quatro 

anos: doentes nos quais foi irradiada >90% da próstata com >140Gy tiveram uma taxa 

significativamente superior de controlo bioquímico (PSA<1,0ng/mL).1 No que respeita 

aos doentes que integram os grupos de intermédio e alto risco, a BT poderá ser 

suplementada com RTFE e com hormonoterapia. O reforço da RTFE com BT com 

dose de 115Gy mostrou-se benéfico no controlo do PSA (sobrevida livre de 

progressão) aos cinco e aos sete anos; foi também associado a um aumento da 

toxicidade urinária tardia, com estenose e incontinência uretral.1 Assim, em doentes de 

alto risco e doença localmente avançada cN0 recomenda-se RTFE (76-78Gy) em 

combinação com BT com baixas ou altas doses juntamente com hormonoterapia por 

um período de 2 a 3 anos, ou apenas a combinação de RTFE e hormonoterapia, pelo 

mesmo período.1  

BRAQUITERAPIA EM ALTAS DOSES 

 

 Tem-se verificado uma melhoria no que respeita ao outcome associado à 

combinação de BT em altas doses com RTFE, comparativamente às situações em que 

esta ultima é utilizada isoladamente. Em decorrência da primeira modalidade 

terapêutica verifica-se uma maior taxa livre de doença bioquímica (isto é, controlo do 

PSA) aos cinco, sete e dez anos.1 

 

HORMONOTERAPIA 

 

 A castração cirúrgica (CC) é reconhecida como o método primário de TPA, 

provocando um declínio considerável nos níveis de testosterona circulantes, com 

atingimento do “nível de castração”, cujo valor de referência são os 50ng/dL 

(1,7nmol/L), em cerca de 12 horas.1 A orquidectomia bilateral é a forma mais simples e 

segura para atingir a privação androgénica, no entanto é irreversível e não permite 

tratamento intermitente.1 É comum que, com a cirurgia se atinjam níveis circulantes de 

testosterona de cerca de 15ng/dL, demonstrando alguns estudos que melhores 

resultados pós-tratamento são obtidos com valores de testosterona circulante 

<20ng/dL.1  
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Atualmente, a principal forma de TPA consiste na utilização de Agonistas da 

LHRH que, pelo aumento transitório dos níveis de LH ou FSH, estão associados a um 

flair de testosterona dois a três dias após a administração e que poderá durar até uma 

semana. Este fenómeno, cujo risco é maior em casos de doença de grande volume 

e/ou doença óssea sintomática, poderá ser atenuado, mas não totalmente prevenido, 

com a administração, em simultâneo, de um bloqueador do recetor dos androgénios. 

O nível de castração é obtido duas a quatro semanas após a administração, sendo a 

eficácia dos diferentes agentes muito similar entre si e comparável à da 

orquidectomia.1 Outra classe de fármacos são os antagonistas da LHRH, que têm a 

vantagem, relativamente aos anteriores, de não estarem associados a fenómenos de 

flair, todavia a existência de formulações com duração de ação máxima de um mês e o 

facto de a sua superioridade terapêutica ainda não ter sido provada, coloca-os em 

desvantagem na hora de optar pelo melhor tratamento.1 Em monoterapia, os fármacos 

com ação sobre a LHRH mostraram-se inferiores à castração no que respeita à 

sobrevida global, à progressão clínica da doença, à falência terapêutica e à 

necessidade de interromper o tratamento devido aos efeitos colaterais decorrentes da 

mesma.1 

Os bloqueadores do recetor  dos androgénios dividem-se nos subgrupos 

esteróides e não esteróides. Os primeiros apresentam toxicidade cardiovascular e 

hepática e não parecem ter vantagens significativas relativamente aos demais 

fármacos; os segundos não suprimem a libertação de testosterona, mas associam-se 

a preservação da líbido, desempenho físico global e densidade óssea, podendo estar 

igualmente associados a toxicidade hepática, porventura, fatal. Aquele que apresenta 

um perfil de segurança e tolerância mais eficaz é a bicalutamida (bloqueador do 

recetor dos androgénios não esteróide), cujos efeitos colaterais de relevo são a 

ginecomastia e a mastalgia, em 70 e 68% dos casos, respectivamente.  

Posto isto, o tratamento com agonistas da LHRH poderá ser disponibilizado a 

doentes com metastização à distância, devendo ser combinado com um bloqueador 

do recetor dos androgénios, por um curto período de tempo, para prevenção do flair da 

testosterona, garantindo que este último deva ser iniciado no mesmo dia que o 

agonista da LHRH, ou mesmo até 7 dias antes da primeira administração, se o doente 

tiver sintomas.1  

No que respeita, especificamente, a grupos com doença metastizada, está-lhes 

associada uma sobrevida de, pelo menos, 42 meses, todavia são vários os fatores que 

podem influenciar este parâmetro, como o número e a localização das metástases 
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ósseas, e existência de metástases viscerais, o grau de Gleason, o estado geral do 

doente, o PSA inicial e a fosfatase alcalina.1 À exceção dos doentes que se 

apresentam com compressão medular, nos quais a TPA preferida consiste na 

orquidectomia bilateral ou na utilização de um antagonista da LHRH, em mais 

nenhuma situação, um tratamento se tem mostrado preferencial, em detrimento de 

outros.1 

Recentemente foram realizados vários estudos que provaram a superioridade 

da associação de TPA com quimioterapia (nomeadamente docetaxel, 75mg/smq), 

comparativamente à TPA em monoterapia.1 A associação de ambas as modalidades 

terapêuticas foi associada a um aumento da sobrevida global de 13,6 meses,26 tendo-

se verificado maior benefício em doentes com maior volume de doença (isto é, 

presença de metástases viscerais, ≥4 lesões ósseas com ≥1 além dos corpos 

vertebrais e da pelve).26 Verificou-se, ainda, um atingimento de níveis de PSA 

<0,2ng/mL aos 12 meses, em 27,7% dos doentes submetidos a terapêutica 

combinada, contra 16,8% dos doentes que realizaram apenas TPA. O intervalo de 

tempo até que fosse desenvolvida resistência ao tratamento foi maior nos doentes 

também tratados com docetaxel, e, ainda neste grupo, verificou-se um maior período 

de tempo até que a doença progredisse (33,0 contra 19,8 meses); foi, também, neste 

grupo que se registou maior toxicidade como consequência da terapêutica.26 De 

acordo com isto, a TPA em combinação com docetaxel deve ser disponibilizada a 

todos os doentes recém-diagnosticados com doença metastática (M1) com bom estado 

geral para serem submetidos a quimioterapia.1 

Em 2017, o ensaio de fase III denominado de LATITUDE, estudou o impacto de 

tratar ad initium a doença metastizada sensível com TPA em combinação com acetato 

de abiraterona (1000mg/dia) e prednisona (5mg/dia). O acetato de abiraterona 

consiste no pró-fármaco da abiraterona, com capacidade de inibição do citocromo 

P450c17 que tem importância extrema na síntese endógena de androgénios, tendo, 

ainda, o seu metabolito ativo efeitos antitumorais, também através da inibição de 

enzimas essenciais à síntese esteroidogénica e do bloqueio dos recetores 

esteróides.27 A prednisona deve ser associada ao tratamento na tentativa de prevenir 

o hiperaldosteronismo farmacologicamente induzido.1 Este estudo demonstrou que 

doentes tratados com TPA em combinação com acetato de abiraterona e prednisona 

(independentemente de já terem sido tratados previamente com docetaxel, ou não) 

viram aumentada a sua sobrevida, que foi de 66% aos três anos (contra 49% no 

mesmo período, no grupo tratado com placebo); o risco de morte foi de 28% no 

primeiro grupo e de 39% no segundo.28 Também a nível da sobrevida livre de 
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progressão radiográfica, o tratamento com acetato de abiraterona e prednisona 

mostrou superioridade, sendo que neste grupo o período decorrente até que a 

progressão fosse evidente foi de 33 meses, contra 14,8 meses no grupo tratado com 

placebo, verificando-se que, neste último grupo, a probabilidade de progressão da 

doença foi em 53% superior à do primeiro.28 Em contrapartida, doentes tratados com 

abiraterona e prednisona revelaram mais vezes efeitos colaterais decorrentes do 

tratamento, nomeadamente hipocaliémia e hipertensão.28 Este tratamento mostra-se 

então promissor e, não integrando ainda as guidelines atuais, tem potencial para vir a 

ser considerado no futuro. 

 

TERAPIAS HORMONAIS COMBINADAS 

 

Para conseguir um bloqueio androgénico completo (BAC) não se verificaram 

diferenças a nível da sobrevida conseguida à custa da CC ou da associação desta 

com flutamida (bloqueador dos recetores androgénicos não esteróide). Todavia, 

verificou-se um ganho de sobrevida de <5% aos cinco anos com a associação da CC 

com outros bloqueadores do recetor dos androgénios não esteróides, 

comparativamente à CC isoladamente ou aos agonistas da LHRH em monoterapia. 

Apesar disto, na escolha do tratamento, este ganho ao nível da sobrevida não se deve 

inexoravelmente sobrepor aos efeitos adversos da terapia com bloqueadores dos 

recetores androgénicos não esteróides.1 

 No que respeita ao melhor timing para iniciar esta terapêutica, no caso dos 

doentes que se apresentem sintomáticos é mandatório o seu início imediato; 

relativamente aos assintomáticos, a decisão é controversa mas, apesar de não se 

terem verificado ganhos, até à data, em termos de sobrevida global, a progressão da 

doença e as complicações que lhe estão inerentes são atrasadas pelo início precoce 

da TPA.1 

 No que respeita à privação de androgénios intermitente (PAI), as conclusões 

de diferentes estudos realizados com doentes em estadio M1 diferiram: o estudo 

SWOG, constatou que apenas doentes com resposta major do PSA poderão ser 

candidatos a este regime terapêutico o que, na melhor das hipóteses, corresponde a 

cerca de 50% dos doentes em estadio M1b; todavia não conseguiu descartar que 

doentes submetidos a PAI não tivessem associado um risco de morte 20% superior, 

comparativamente aos submetidos a privação de androgénios contínua (PAC); os 
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primeiros foram, ainda, associados a melhor saúde mental e sexual nos primeiros três 

meses de tratamento.29 A análise de um estudo de fase III não encontrou diferenças 

na sobrevida global e na sobrevida especificamente relacionada com o CaP entre 

grupos de doentes submetidos a PAI ou PAC; o mesmo estudo verificou que a PAI é 

preferível em doentes com PSA<1ng/mL e, a estes doentes, foi associada melhoria da 

função sexual.30 Este estudo constatou ainda que, clinicamente, há uma tendência 

generalizada para optar pela PAC.30 No que respeita a efeitos adversos major, ao 

contrário do que tem vindo a ser relatado, doentes tratados com PAI não parecem 

estar protegidos contra patologia óssea, endócrina ou cognitiva, estando mesmo 

predispostos a maior risco de eventos isquémicos e trombóticos.31  

Em conclusão, a PAI deverá ser uma opção terapêutica em caso de doença 

metastizada, mas apenas em doentes bem informados e/ou significativamente 

afetados pelos efeitos adversos da privação contínua, bem como naqueles que, 

declaradamente, recusam o tratamento.1  

 

DOENÇA RESIDUAL E PROGRESSÃO DA DOENÇA APÓS TRATAMENTO 

CURATIVO 
 

DOENÇA RESIDUAL (FIGURA 5) 

 

 Nos casos em que são identificados gânglios positivos após tratamento com 

PR, constituem preditores de recidiva precoce o número de gânglios positivos 

identificados e removidos, o volume ganglionar ocupado pelo tumor e a perfuração da 

cápsula das metástases.32 Assim, a densidade de gânglios linfáticos, definida como a 

percentagem de gânglios positivos relativamente ao total de gânglios removidos, 

quando >20% mostrou ser um indicador de mau prognóstico.33 Estes doentes devem 

ser submetidos a tratamento adjuvante posteriormente à cirurgia: nomeadamente TPA 

precoce,1 associada a um ganho de sobrevida significativo relacionada com o CaP,34 

ou a sua combinação com RT, cujo impacto na sobrevida parece ser muito 

influenciado pelas características do tumor, isto é indivíduos com <3 gânglios positivos 

com ISUP≥2 e pT3-4 ou R1, bem como homens com três a quatro gânglios positivos 

parecem ser os que mais beneficiam com a terapia combinada;35 no entanto, ainda 

não existe evidência suficiente para que se possa sugerir, com segurança, o campo 

pélvico óptimo a ser irradiado.1 A opção por tratamento diferido, nomeadamente 



 

19 

 

expectant management, poderá, também, ser considerada na eventualidade de se ter 

realizado uma LPA da qual resultaram <2 gânglios com envolvimento microscópico, na 

presença de nível sérico de PSA<0,1ng/mL e na ausência de evidências de 

metastização extraganglionar.1 

 Em doentes em estadio pT3 pN0 que apresentem alto risco de recidiva local 

após PR devido à presença de margens positivas (o indicador com maior relevância), 

rutura da cápsula prostática ou invasão das vesículas seminais, quando na presença 

de PSA<0,1ng/mL, duas opções estão disponíveis: a realização de RT adjuvante 

imediata da loca cirúrgica,1 que embora não pareça ter impacto positivo na sobrevida 

global, afeta significativamente a sobrevida livre de progressão bioquímica;36 deve, 

apenas, salvaguardar-se que este se inicia apenas após o restabelecimento da função 

urinária, ou RT de salvação após um período de monitorização clínica, sempre antes 

do PSA ultrapassar os 0,5ng/mL.1  

 

RECORRÊNCIA BIOQUÍMICA (FIGURA 6) 

  

 Entre 27 e 53% dos doentes que receberam como tratamento primário para o 

CaP PR ou RT virão, futuramente, a sofrer recorrência do PSA sem que isso 

signifique, obrigatoriamente, doença metastática.1 Todavia, detetada uma recidiva nos 

níveis de PSA após tratamento é de importância major compreender se esta é local ou 

sistémica, o que pode ser conseguido com recurso a marcadores clínicos e 

patológicos (categoria T, PSA e grau de Gleason) e cinéticos (PSA-DT e intervalo de 

tempo até à falência do PSA).1 Os valores de PSA que determinam recidiva estão 

inteiramente dependentes do tratamento primário: define-se como recidiva bioquímica 

pós-PR duas medições consecutivas do PSA>0,2ng/mL em ascensão e recidiva 

bioquímica pós-RT qualquer aumento do PSA>2ng/mL acima do valor nadir,  

independentemente da concentração sérica do nadir.1 

APÓS PROSTATECTOMIA RADICAL 

 

Dos doentes com risco de recidiva bioquímica, apenas 23 a 34% desenvolvem 

verdadeira recidiva clínica e 6% morrem por motivos relacionados com o CaP.1  

PSA-DT>12 meses, um intervalo de três anos entre a PR e a primeira deteção 

de subida do PSA, estadio pT3a e ISUP=1 são fatores que, quando presentes, 
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aumentam a probabilidade de se tratar de uma recidiva local pós-PR, em detrimento 

de recidiva sistémica.1  

A determinação específica, por imagem, do local de recorrência só está 

recomendada nos casos em que esta informação possa alterar o plano terapêutico.1 A 

maioria dos doentes são submetidos a terapia de salvação sem que antes seja obtida 

uma imagem local ou seja realizada uma biópsia, sendo a decisão tomada com base 

no risco de recorrência bioquímica.1 A realização de PET/TC com colina ou PET/TC 

PSMA está recomendada para PSA≥1ng/mL; para valores de PSA menores não está 

recomendado qualquer exame de imagem. A cintigrafia óssea e/ou TC ou RMN 

abdominopélvico estão recomendados em doentes com fatores de prognóstico que 

favoreçam a metastização à distância.1 Na actualidade, as biópsias da anastomose 

estão desaconselhadas dada a sua baixa sensibilidade.1 No que respeita à mpRMN foi 

determinada uma sensibilidade de 13% para a deteção de recidiva local em doentes 

com PSA<0,3ng/mL e de 86% para PSA<0,4ng/mL, tendo em conta que 0,5ng/mL de 

PSA é o cut-off para instituição de terapia de resgate.1  

As opções terapêuticas disponíveis vão desde WW, à RT do leito prostático, 

passando pela TPA.1 A primeira poderá ser considerada uma opção em doente com 

fatores de prognóstico desfavoráveis, doentes com expectativa de vida <10 anos ou 

que não estejam dispostos a realizar RT de salvação; em doentes não seleccionados 

para tratamento, a metastização à distância desenvolve-se em cerca de oito anos e o 

tempo médio até à morte na sequência das mesmas é de cinco anos, a partir da 

deteção.1 A RT de salvação aplicada precocemente parece ser vantajosa em doentes 

com PSA crescente ou persistentemente elevado, sendo que 60% dos doentes 

submetidos a este tratamento registam PSA numa faixa indetetável, com 80% de 

probabilidade de continuarem livres de doença ao fim de cinco anos; doentes 

selecionados para este tratamento com base no risco de recaída bioquímica 

aumentam três vezes a sobrevida relacionada com o CaP, tendo-se mostrado a RT 

também eficaz em doentes com PSA-DT curto.1 A dose mínima recomendada é de 

66Gy após PR, tendo-se verificado que doses superiores a 76Gy estão associadas a 

adversidades a nível do aparelho genitourinário.1 A associação da RT com TPA, 

nomeadamente RT + bicalutamida (150mg/dia) por um período de 24 meses, mostrou 

bons resultados tanto a nível do atraso/prevenção da progressão para doença 

metastática, redução da mortalidade geral e relacionada com o CaP.1 À exceção do 

estadio M0, os bloqueadores dos recetores dos androgénios não esteróides foram 

considerados inferiores à castração.1 No que respeita ao impacto sobre a sobrevida 

global e à sobrevida relacionada com o CaP, a hormonoterapia intermitente não se 
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tem mostrado inferior à contínua.1 Está preconizado que este tratamento seja 

reservado para doentes com maior risco de progressão, nomeadamente PSA-DT<6-12 

meses, ISUP≥2 e expectativa de vida longa; nas restantes situações os benefícios e 

potenciais efeitos colaterais devem ser pesados.1  

 

APÓS RADIOTERAPIA 

 

 Após a deteção de recidiva do PSA findo tratamento primário do CaP com RT, 

as biópsia recolhidas até 18-24 meses após este tratamento são o preditor major de 

outcome, sendo obrigatória a documentação da recidiva local antes da realização de 

qualquer tratamento localizado.1 PSA-DT>15 meses, estadiamento clínico<T3a, ISUP=1 

e tempo de recorrência do PSA após RT>3 anos constituem fatores que remetem para 

uma grande probabilidade de recidiva local, em detrimento de sistémica. No que 

respeita à recidiva com metastização à distância, PSA-DT<3 meses, estadiamento 

clínico T3b-4, ISUP≥4 e tempo de recorrência do PSA após RT<3 anos constituem os 

principais fatores indicadores;1 considerando exclusivamente este grupo, aqueles que 

apresentam >2 fatores de alto risco têm associado aumento da probabilidade de 

desenvolver doença à distância e de morte por motivos relacionados com o CaP.37 

Para confirmação da recorrência local de doença, a mpRMN constitui o melhor 

método, tendo a vantagem dos seus resultados poderem ser usados, a posteriori, para 

realização de BP-RMN; devendo, portanto ser aplicada em doentes considerados para 

terapia de salvação.1 A utilização de PET/TC com colina é outro método viável, que 

permite a deteção de recorrência sistémica, com a utilização posterior de 

nomogramas. Também a PET/TC PSMA poderá vir a desempenhar um papel cada 

vez mais importante, atribuindo-se-lhe uma sensibilidade superior comparativamente 

ao método anterior para valores de PSA mais baixos.1 A cintigrafia óssea e a TC 

abdominopélvica serão necessárias em situações específicas, nomeadamente para 

valores de PSA>10ng/mL ou com cinética de PSA pouco favorável: PSA-DT<6 meses 

ou velocidade do PSA>0,5ng/mL/mês, a favor de metastização sistémica.1 

No que respeita às alternativas terapêuticas, a TPA e procedimentos locais, 

como a PR, a crioterapia, a BT ou a HIFU são opções viáveis. Todavia, não existem 

recomendações fortes sobre qualquer uma delas atendendo ao facto de que as 

evidências existentes são de baixa qualidade.1 A PR de salvação é o procedimento 

com maior nível de evidência e o melhor conhecido, no entanto é necessário ter em 

consideração que comporta mais riscos para o doente quando aplicado nestas 
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circunstâncias comparativamente à sua utilização como tratamento primário do CaP, 

atendendo à eventual presença de aderência, maior risco de fibrose e maior 

dificuldade na cicatrização da ferida cirúrgica;1 a incontinência urinária varia entre os 

21 e os 90% e a disfunção eréctil instala-se na grande maioria dos doentes.38 Os 

outcomes deste tratamento são favoráveis com sobrevida global e específica ligada ao 

CaP aos 10 anos de, respectivamente, 50 a 89% e de 70 a 83%.1 Melhor prognóstico 

está associado a doença restrita à próstata, margens cirúrgicas negativas e ausência 

de envolvimento ganglionar ou das vesículas seminais.39 Esta abordagem constitui 

uma opção terapêutica para doentes sem comorbilidades, com expectativa de vida 

>10 anos, PSA<10ng/mL, ISUP≤3, na ausência de envolvimento ganglionar e das 

vesículas seminais e com estadio clínico inicial T1-2.
38

 

A crioablação prostática (CP), apesar de potencialmente causadora de menor 

morbilidade e de possuir igual eficácia comparativamente à PR de resgate, tem-se 

mostrado pouco eficaz nos estudos realizados.1 Os marcadores de sobrevida a longo 

prazo livre de doença não são animadores estando, ao mesmo tempo, associada a 

risco elevado de efeitos adversos, nomeadamente de incontinência urinária e 

disfunção eréctil, rondando os 28 e 90%, respectivamente.40 Assim, a ser considerada 

com potencial terapêutica, deverá ser opção apenas em doentes sem comorbilidades, 

com expectativa de vida >10 anos, com tumor primário confinado ao órgão (cT1c-2), 

ISUP≤3, PSA-DT≥16meses e PSA<10ng/mL, ambos pré-tratamento de salvação.1  

A WW constitui, também, uma opção viável em doentes que apresentem sinais 

de recorrência unicamente local que recusem tratamento curativo de segunda linha.1 

Relativamente à BT de salvação, o seu papel não está inteiramente definido. 

Todavia a utilização de BT de baixa ou alta dose é aceitável em doentes 

cuidadosamente seleccionados cujo CaP primário estava confinado à próstata e cuja 

recidiva foi comprovada histologicamente por BP, estando-lhe associada uma 

toxicidade favorável. Apesar disto, a sua utilização permanece confinada a centros 

experientes na matéria.1 A falta de dados relativamente à terapia focal com ultrasson 

de elevada intensidade (HIFU) faz com que seja encarada como um tratamento 

promissor, todavia impede que sejam feitas recomendações acerca da sua utilização.1 
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LINFADENECTOMIA PÉLVICA DE SALVAÇÃO  

 

 A linfadenectomia pélvica de salvação, na sequência do aparecimento de 

metástases ganglionares locais após tratamento curativo é um tema bastante discutido 

atualmente. Evidências recentes demonstram que doentes tratados segundo este 

método, na sua maioria, têm vindo a desenvolver recidiva bioquímica após o 

tratamento, no entanto mostraram que, aos dez anos, 70% dos doentes se 

apresentam livres de progressão clínica.1 A utilização desta técnica seguida da 

aplicação de RT poderá melhorar a taxa de recidiva bioquímica.41 Pelo facto de ainda 

não se conhecer a verdadeira eficácia deste procedimento e o seu impacto na 

sobrevida,42 a aplicação desta técnica, embora promissora, deve ser discutida com 

doentes nos quais a terapêutica curativa local não se tenha mostrado totalmente 

eficaz, devendo estes ser alertados para o seu carater experimental e para a grande 

probabilidade de virem a recidivar.1 

 

HORMONORRESISTÊNCIA 

 

 Define-se como Hormonorresistência (HR) um valor sérico de testosterona 

<50ng/dL (1,7nmol/L) em associação com três subidas consecutivas do valor do PSA 

com intervalo de uma semana, que resultam em dois aumentos de 50% sobre o nadir 

do PSA e um valor de PSA>2ng/mL (o que se denomina de progressão bioquímica) ou 

o aparecimento de duas ou mais novas lesões ósseas na CO ou de uma lesão num 

tecido mole, usando a escala de RECIST (o que se denomina de progressão 

radiológica). A progressão sintomática, apesar de dever ser questionada e de fornecer 

informação adicional, por si só não é suficiente para o diagnóstico.1 

 A vigilância contínua dos valores de PSA proporciona uma deteção precoce da 

doença em progressão. Em doentes que preencham os critérios de HR, na ausência 

de metástases clínicas detetáveis, o valor de PSA basal, a velocidade do PSA e o 

PSA-DT relacionam-se com o tempo necessário até ao aparecimento da primeira 

metástase óssea, tempo livre de metástases e sobrevida global, podendo estes fatores 

servir como base à triagem dos doentes que devem ser avaliados para doença 

metastizada.1 

 No que respeita à terapêutica de primeira linha para esta condição, as opções 

atuais são o acetato de abiraterona, a enzalutamida e o docetaxel.1 O tratamento com 
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acetato de abiraterona em combinação com prednisona mostrou benefícios a nível da 

sobrevida livre de progressão radiográfica (de 16,5 meses, o que reflectiu um ganho 

de 8,3 meses) bem como a nível da sobrevida global (com um ganho de 4,4 meses, 

atualmente 34,7 meses).43 Os efeitos laterais foram, essencialmente, decorrentes do 

excesso de mineralocorticóides e a nível hepático. O fármaco revelou-se, ainda, 

igualmente eficaz na população idosa, isto é >75anos.44 Relativamente à enzalutamida 

verificou-se um efeito favorável tanto sobre a sobrevida livre de progressão 

radiográfica quanto sobre a sobrevida global; cerca de 78% dos doentes registaram, 

ainda, diminuições nos níveis de PSA>50%; mostrou, também, ser bem tolerada por 

idosos e os efeitos laterais mais relatados foram a fadiga e a hipertensão.45 No que 

respeita ao docetaxel, já usado em combinação com o tratamento hormonal de 

primeira linha para tratamento da doença metastizada ad initium, verificou-se um 

ganho na sobrevida mediana de quase 3 meses, comparativamente ao tratamento 

combinado de mitoxantrona e corticóide.46 A idade não constitui um impedimento para 

a opção por este tratamento, exigindo apenas uma monitorização mais frequente. Em 

homens que não reúnam condições para serem submetidos a este tratamento em 

doses standard, 50mg/m2 de docetaxel parecem ser melhor toleradas, associando-se a 

menos efeitos secundários e garantindo-se um intervalo considerável até que se 

verifique falha terapêutica.47 

 O cabazitaxel (20mg/m2) constitui uma terapêutica de segunda linha a ser 

utilizada em doentes que se mostrem resistentes ao tratamento primário com 

docetaxel,48 tendo-se alcançado resultados favoráveis a nível da sobrevida livre de 

progressão e na resposta do PSA.1 Os efeitos colaterais são, sobretudo, a nível 

hematológico46 pelo que se aconselha monitorização frequente e, se necessário, 

terapêutica profilática com fatores estimuladores de granulócitos.1,49 O acetato de 

abiraterona mostrou-se, também, eficaz como terapêutica de segunda linha, após 

tratamento primário com, no máximo, dois ciclos de docetaxel. Este tratamento 

alcançou um ganho na sobrevida mediana de 4,6 meses, bem como benefícios ao 

nível do PSA, resposta tecidual radiológica, tempo de aumento do PSA e progressão 

objectiva da doença).1 Nas mesmas circunstâncias de progressão da doença após 

tratamento primário com docetaxel, a enzalutamida revelou um ganho de 4,8 meses 

de sobrevida mediana, independentemente da idade, intensidade da dor inicial e do 

tipo de progressão, mostrando, ainda, uma resposta favorável a nível do PSA, 

resposta dos tecidos moles, qualidade de vida, tempo para aumento do PSA e 

progressão objectiva.50 Além destes, também o radio-223 se associou a melhoria da 
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sobrevida em caso de doença metastizada sintomática a nível ósseo,51 em doentes 

previamente tratados, ou não, com docetaxel.52  

FOLLOW-UP (FIGURA 7) 
 

 TRATAMENTO LOCAL 

 

 Dos doentes submetidos a tratamento local, são muitos os que sofrem recidiva 

da doença. Além do objetivo de detetar precocemente possíveis recaídas, o follow-up 

tem objetivos diferentes consoante o tratamento aplicado e consoante o doente em 

questão: a sua idade, comorbilidades e expectativas.1 

 Os procedimentos requisitados a cada doente durante o follow-up dependem, 

também, do tratamento a que foram submetidos, com a exceção do TR e da medição 

dos níveis séricos de PSA e com base neles, elaboração da história da doença, que 

estão indicados em todos os doentes. As eventuais complicações decorrentes do 

tratamento são, também, de importância major e merecem a atenção do médico.1 

 No que concerne à PR, espera-se que o nível de PSA se torne indetetável no 

período de 6 semanas após a cirurgia; acreditando-se que, nestas situações, valores 

de PSA persistentemente elevados estão relacionados com doença residual: um 

aumento rápido do PSA está associado a metastização à distância, enquanto uma 

subida gradual deste sugere doença local remanescente; a par disto, também o tempo 

decorrido até que se verifique a subida, bem como o grau de diferenciação tumoral 

são fatores que ajudam a fazer a distinção. 

 Relativamente aos doentes submetidos a RT, espera-se que experimentem 

uma queda lenta do PSA após o tratamento, que pode chegar aos 3 anos, estando 

valores de PSA nadir<0,5ng/mL associados a bom prognóstico. Neste caso é o PSA-

DT que se relaciona com o local da recidiva: sendo que um tempo de duplicação 

médio de 13 meses está associado a recidiva local, enquanto duplicação do PSA em 

três meses está a relacionado com doença metastizada.1 

 Raramente se verifica recidiva com níveis de PSA indetetáveis e, quando isto 

acontece, é, normalmente, na presença de tumores indiferenciados, assumindo o TR 

importância major nestas situações.1 Por outro lado, em caso de doença favorável: 

<pT3, pN0 e ISUP≤3, a aferição dos valores de PSA e a constituição da história natural 

da doença poderão ser os únicos testes de follow-up.1 Os exames de imagem estão 
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indicados, apenas, em doentes com falência bioquímica e nos quais se prevê que os 

seus resultados alterem a decisão terapêutica.1  

 No que respeita aos timings, a probabilidade de recidiva é maior nos primeiros 

tempos após o tratamento, motivo pelo qual o intervalo entre as consultas deve ir 

aumentando ao longo do tempo.1 Está recomendado que a primeira consulta, após o 

tratamento, ocorra ao fim de três meses, com aferição do PSA sérico, delineamento da 

história específica da doença e TR; o mesmo deve ser repetido ao sexto e décimo 

segundo meses; posteriormente, até aos três anos, os mesmos exames devem ser 

requisitados bianualmente e, daí em diante, anualmente.1 Este cronograma pré-

definido é passível de alterações atendendo às características de cada doente e da 

doença.1 

 

HORMONOTERAPIA 

  

 Atendendo à variedade de apresentações inerentes à recaída bioquímica: 

rápida progressão sintomática ou progressão da doença na ausência de evidência 

imagiológica ou sintomática, é importante que o follow-up seja individualizado visando 

fazer uma boa gestão dos efeitos laterais inerentes ao tratamento e permitindo uma 

deteção precoce da resistência à TH.1 

 Nesta situação em específico, o acompanhamento clínico é insubstituível e não 

só deve visar a deteção precoce de progressão da doença, como deve pretender 

alertar os doentes para os sinais de alarme, indicativos de progressão.1 Também o 

nível sérico de PSA fornece informação significativa na progressão do CaP sensível 

aos androgénios, podendo, também, a resposta ao tratamento ser avaliada em função 

da variação deste parâmetro. A medição do valor de creatinina sérica ajuda a 

descartar eventuais obstruções ao nível do aparelho urinário, indicativas de 

progressão. Dependentemente dos fármacos usados, testes específicos deverão ser 

considerados, como avaliação da função hepática quando são utilizados bloqueadores 

do recetor dos androgénios não esteróides.1 No que respeita aos níveis séricos de 

testosterona, é de importância major a sua monitorização, isto porque embora muitos 

dos doentes tratados com agonistas da LHRH consigam atingir o “nível de castração” 

(<50ng/mL) durante o tratamento, até 38% não atingem o objetivo e até 24% 

apresentam períodos em que o objetivo é atingido e períodos em que o valor de 

testosterona sérico é superior ao cut-off.1 Aconselha-se que esta monitorização seja 
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realizada ao terceiro e sexto meses após instituição da terapêutica. Em caso de 

suspeita de resistência à castração, por progressão clínica ou por aumento do PSA 

sérico, considerando-se a substituição da terapêutica, deve garantir-se que os valores 

de testosterona sérica são inferiores ao cut-off.1 

 Atendendo aos efeitos colaterais decorrentes da TH, nomeadamente 

metabólicos, cardiovasculares e ósseos, deve promover-se o rastreio para a diabetes 

mellitus (com aferição dos valores da glicemia em jejum e da HbA1c no início da 

terapêutica e regularmente enquanto esta persistir) e para a hipercolesterolemia a 

todos os doentes submetidos a este tratamento. Atendendo à história médica passada 

do doente e ao seu estado geral, o apoio de outras especialidades poderá ser 

requisitado previamente à instituição de TH, nomeadamente da cardiologia em 

doentes com mais de 65 anos com antecedentes de doença cardiovascular. 

Relativamente às complicações ósseas, os níveis séricos de vitamina D e cálcio 

devem ser aferidos a cada dois anos após o início da TH, ou anualmente na presença 

de fatores de risco. Os doentes devem ser tratados, portanto, para todas as condições 

comorbidas que possuam e os benefícios da TH no tratamento do CaP devem ser 

contrabalançado com o seu impacto negativo sobre as mesmas.1 

 Doentes sob TH nos quais não se verifiquem sinais indicativos de doença em 

progressão devem ser acompanhados trimestral ou semestralmente, mas esta decisão 

deve ser individualizada a cada doente.1
 

 Exames de imagem estão desaconselhados no acompanhamento de rotina de 

doentes a realizar TH quando se verifica estabilidade do PSA sérico e ausência de 

sintomas.1 A suspeita de progressão é, já, indicação para realização de novos exames 

imagiológicos, mas sempre atendendo às expectativas do doente no que respeita à 

qualidade de vida, isto porque o objetivo de realizar novos exames assenta em avaliar 

o estado geral do doente e, com base neles, decidir sobre a aplicação de novas 

terapêuticas.1 
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CONCLUSÃO 

 Atendendo ao rápido avanço da investigação científica e da rapidez com que 

novos métodos de diagnóstico e de tratamento reúnem evidências suficientes para 

serem integrados nas guidelines que delineiam o seguimento a dar aos doentes com 

CaP, rapidamente se percebe a importância que a atualização das normas de 

orientação clínica internas de cada instituição tem para que as melhores técnicas 

possam ser oferecidas aos doentes, disponibilizando-lhes as melhores ferramentas 

para que consigam atingir os melhores outcomes.  

 A atualização constante dos sistemas de classificação permite, cada vez mais, 

uma classificação rigorosa da doença que permitirá, daí em diante, escolher as 

melhores abordagens para cada tumor em especifico, em detrimento de outras. A 

disponibilidade de técnicas de diagnóstico sofisticadas permite que o diagnóstico seja 

feito cada vez com mais certezas, tanto no que respeita à diminuição da taxa de falsos 

positivos, como relativamente à melhor caracterização da extensão da doença, 

permitindo que se faça uma escolha terapêutica em tudo concordante com a doença 

em questão. 

 As atualizações de maior destaque são as relacionadas com o tratamento que, 

no geral, estão associadas a ganhos na sobrevida e atrasos na progressão da doença, 

aliando, cada vez mais, a intenção de cura com a intensão de preservar a QoL dos 

doentes. 

 Este trabalho de atualização da norma de orientação clínica para o CaP 

mostra-se de importância major para garantir que os doentes são diagnosticados e 

tratados com recurso aos métodos que na actualidade são considerados, por 

evidência científica, os melhores, garantindo-se a qualidade dos cuidados prestados 

nos serviços de saúde, bem como o aumento da possibilidade de cura dos doentes, 

conservando, sempre que possível, a sua QoL. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I – FIGURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toque retal* 

Determinação do PSA* 

homens >50 anos; 

homens > 45 anos e com 
história familiar de CaP; 

homens afro-americanos 
>45 anos; 

homens com nível de PSA 
>1ng/mL aos 40 anos; 

homens com níveis de PSA 
>2ng/mL aos 60 anos. 

Autorização para 

determinar PSAlivre/PSAtotal 

quando PSA 4-10ng/mL 

*A cada 2 a 10 anos, dependendo do risco de cada doente e do valor inicial de PSA. 

Parar quando <15 anos de vida expectáveis. 

FIGURA 1 - ORGANIZAÇÃO DO RASTREIO PARA O CANCRO DA PRÓSTATA 
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DIAGNÓSTICO 
 

 

BP-EcoTR com 12 fragmentos 

mpRMN (quando BP-EcoTR negativa mas nos quais a suspeita de CaP 

persiste) 

Testes serológicos (quando BP-EcoTR negativa nos quais persiste a 

suspeita de CaP) 

 Prostate Health Index (PHI) (para valores de PSA entre os 2-

10ng/mL) 

  Prostate Cancer gene 3 (PCA3) 

 

 

INDICAÇÕES PARA REBIOPSAR: 

1) PSA persistentemente elevado (PSA>10ng/mL; PSAtotal 4-10ng/mL ou 

PSAlivre/PSAtotal<15% a aumentar (velocidade do PSA>0,75ng/mL/ano); 

2) TR suspeito; 

3) proliferação atípica de pequenos ácinos (ASAP); 

4) neoplasia intraepitelial prostática de alto grau (HGPIN) em ≥ 3 fragmentos de 

biópsia; 

5) glândulas atípicas adjacentes a regiões de neoplasia intraepitelial prostática 

de alto grau (PINATYP); 

6) achado isolado de carcinoma intaductal; 

7) mpRMN positiva; 

8) elevação do PCA3 e/ou do PHI. 

FIGURA 2 - PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS PARA O CANCRO DA PRÓSTATA 
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ESTADIAMENTO 
 

 
LOCAL (T) 
 

 

Toque retal 

PSA 

Biópsia das vesículas seminais guiada por RMN (se T>2 e 

PSA>10ng/mL ou RMN positiva para invasão das vesículas seminais) 

mpRMN (se ISUP>3) 

 

 
REGIONAL (N) 

 

 

O estadiamento regional só deve ser realizado quando se prevê que o resultado 

possa vir a ter uma influência direta na opção terapêutica, isto é quando existem 

indícios de doença suficientemente avançada a ponto de se suspeitar de extensão 

ganglionar, nomeadamente: PSA elevado, estadio T2b-3, tumor pouco diferenciado ou 

invasão perineural. 

TC abdominopélvico 

RMN abdominopélvica ponderada em T1 - T2 
 

 
SISTÉMICO (M) 

 

 

RMN ou TC abdominopélvicos (em doentes sintomáticos, com suspeita 

de metastização visceral) 

Cintigrafia óssea (em doentes sintomáticos, independentemente do valor 

do PSA, score de Gleason ou do estadio clínico; ou em doente T1 com 

PSA≥20ng/mL ou T2 com PSA≥10ng/mL, ou ISUP≥4 ou T3-T4) 

PET/TC com colina ou PET/TC PSMA ou PET/TC NaF (se a RMN ou TC 

andominopélvicos e a CO forem negativos e se a suspeita de metastização 

persistir) 

 

FIGURA 3 - MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO UTILIZADOS NO ESTADIAMENTO TNM PARA O 

CANCRO DA PRÓSTATA 
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TRATAMENTO 
 
 

Doentes de BAIXO RISCO (T1-2a N0 M0, ISUP=1, PSA<10ng/mL) 
 

  

&Active Surveillance (se expectativa de vida >10 anos, T1c-2a PSA≤10ng/mL, 

ISUP=1, ≤2 fragmentos de biópsia positivos com extensão do envolvimento 

≤50%) 

PSA a cada 6 meses 

Rebiopsar no máximo 3 a 5 anos depois (com primeira repetição 6-12 

meses após o diagnóstico para excluir erro de amostragem. Repetir se 

alterações no TR, resultado da mpRMN sugestivo de doença de alto grau ou 

aumento do PSA) 

mpRMN (se história de neoplasia maligna agressiva ou persistência da 

suspeita de CaP devido a aumento constante do PSA com biópsias 

negativas) 

 #Prostatectomia Radical (se expectativa de vida >10 anos) 

 Radioterapia por feixe externo 74-78Gy 

 »Braquiterapia em baixas doses (>140Gy cobrindo >90% da próstata) 

Watchful waiting (doentes não elegíveis para tratamento curativo e com 

expectativa de vida <10 anos)   

 

 

Doentes de RISCO INTERMÉDIO (T2b N0 M0 ou ISUP=2 ou 3 ou PSA 10-20ng/mL) 
 

  

Watchful waiting (doentes não elegíveis para tratamento curativo e com 

expectativa de vida <10 anos)   

#Prostatectomia Radical (se expectativa de vida >10 ano) 

Radioterapia por feixe externo 76-78Gy + privação de androgénios (4 – 6 

meses) 

 

 

Doentes de ALTO RISCO COM DOENÇA LOCALIZADA (T2c N0 M0 ou ISUP=4 ou 5 

ou PSA>20ng/mL) 
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Watchful waiting (doentes não elegíveis para tratamento curativo e com 

expectativa de vida <10 anos)   

# Prostatectomia Radical como parte do tratamento multimodal (em doentes 

selecionados com doença localmente avançada T3a e expectativa de vida >10 

anos) + linfadenectomia pélvica alargada 

Radioterapia por feixe externo 76-78Gy ± braquiterapia em baixas» ou 

altas doses ± privação de androgénios (2-3 anos)  

Radioterapia + privação de androgénios (2-3 anos) (em doentes com doença 

localmente avançada N0) 

Hormonoterapia (doentes que não querem ou não podem receber qualquer 

forma de tratamento local, sintomáticos ou assintomáticos com um PSA-DT 

<12 meses, com PSA>50ng/mL e um CaP pouco diferenciado) 

 

# Oferecer cirurgia conservadora das estruturas nervosas em doentes com baixo 

risco de doença com extensão extracapsular, usado a mpRMN para fazer a seleção) ± 

linfadenectomia pélvica alargada (se risco de gânglios positivos >5%)  

 

Doentes de ALTO RISCO COM DOENÇA LOCALMENTE AVANÇADA (T3-4 ou N+, 

qualquer PSA ou qualquer ISUP) 
 

 

Watchful waiting (em doentes M0, que não reúnem condições ou não querem 

receber qualquer tratamento local, com PSA-DT>12meses e PSA<50ng/mL e 

tumor pouco diferenciado) 

Prostatectomia radical como parte de tratamento multimodal (em doentes 

seleccionados cT3b-4 N0 ou qualquer T N1)  

Radioterapia por feixe externo 76-78Gy ± braquiterapia em baixas» ou 

altas doses ± privação de androgénios (2-3 anos) (em doentes com doença 

localmente avançada N0) 

Radioterapia + privação de androgénios (2-3 anos) (em doentes cN0)  

 

 

Doentes N1 

 



 

34 

 

  

Radioterapia pélvica por feixe externo + Hormonoterapia de longo curso 

(doentes cN+ sem ultrapassar os gânglios ilíacos regionais, <80 anos, WHO 

PS 0-1 e sem comorbilidades severas) 

Hormonoterapia  

Expectant management (em doentes que realizaram linfadenectomia pélvica 

alargada com ≤2 gânglios com envolvimento microscópico e PSA<0,1ng/mL e 

ausência de envolvimento extraganglionar) 

 

Doentes com METASTIZAÇÃO À DISTÂNCIA (M1) 
 

  

**Castração química* ou cirugica + 6 ciclos de quimioterapia (docetaxel, 

75mg/smq, a cada 3 semanas) (todos os doentes M1 à apresentação cujo 

estado geral de saúde permite realização de quimioterapia) 

**Castração química* ou cirurgica ± bloqueador do recetor dos 

androgénios (quaisquer doentes M1, sintomáticos ou assintomáticos, que não 

reúnam condições ou não queiram realizar quimioterapia combinada) 

Terapia de privação androgénica intermitente*** (doentes assintomáticos 

M1, motivados e com resposta PSA major após um período de indução) 

- interromper o tratamento quando PSA<4ng/mL após 6 a 7 meses de 

tratamento, em doentes informados e sem progressão da doença; 

- retomar o tratamento quando PSA>10-20ng/mL ou quando atinge 

valor igual ao do diagnóstico, sendo <20ng/mL. 

 

*Garantir que doentes tratados com agonistas da LHRH recebem, por um curto 

período de tempo, tratamento combinado com fármaco bloqueador do recetor dos 

androgénios não esteróide, a fim de prevenir o flair da testosterona. O tratamento 

com o bloqueador do recetor dos androgénios não esteróide deve ser iniciado no 

mesmo dia do agonista da LHRH, ou até 7 dias antes da primeira administração se o 

doente apresentar sintomas. 

 

**No caso de doentes com compressão medular, a orquidectomia ou os 

antagonistas da LHRH são os tratamentos de preferência. 

 

***Agonista da LHRH + bloqueador do recetor dos androgénios não esteróide. No 



 

35 

 

caso de doentes com compressão medular ou obstrução vesical optar por 

antagonistas da LHRH. 

 

 

» INDICAÇÕES PARA BRAQUITERAPIA EM BAIXAS DOSES 

1) estadio T1b – T2a N0 M0; 

2) ISUP=1 com ≤50% das amostras de biópsia positivas; 

3) ISUP= 2 com <33% das amostras de biópsia positivas; 

4) PSA inicial <10ng/mL; 

5) volume prostático <50cm3; 

6) IPSS≤12 e fluxo máximo >15mL/min em testes de fluxo urinário. 

 

FIGURA 4 - ABORDAGEM TERAPÊUTICA DE ACORDO COM O ESTADIO DO CANCRO DA 

PRÓSTATA 
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DOENÇA RESIDUAL 
 

 

Doentes cN0 submetidos a Prostatectomia Radical, cuja INVASÃO GANGLIONAR 

LOCAL (pN1) foi confirmada durante a cirurgia 
 

  

Privação de Androgénios adjuvante 

Privação de Androgénios adjuvante + Radioterapia (se <3 gânglios 

afectados com ISUP≥2 e Pt3-4 ou R1, ou se 3-4 gânglios positivos) 

Expectant management (se linfadenectomia pélvica alargada <2 gânglios 

com envolvimento microscópico, PSA<0,1ng/mL e ausência de doença 

extraganglionar)  

 

 

Doentes cN0 submetidos a Prostatectomia Radical, com R1 ou INVASÃO DAS 

VESÍCULAS SEMINAIS confirmada durante a cirurgia e PSA<0,1ng/mL 

  

Radioterapia adjuvante imediata da loca prostática 

 Radioterapia de salvação após período de monitorização clínica 

 

FIGURA 5 - ABORDAGEM TERAPÊUTICA EM DOENTES COM DOENÇA RESIDUAL: N+, R1 E 

INVASÃO DAS VESÍCULAS SEMINAIS APÓS PROSTATECTOMIA 
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PROGRESSÃO DA DOENÇA APÓS TRATAMENTO CURATIVO  
 
  

RECORRÊNCIA BIOQUÍMICA APÓS PROSTATECTOMIA RADICAL 

 

23-34% dos doentes com risco de recorrência bioquímica desenvolvem recorrência 

clínica e 6% morrem por complicações devidas ao CaP.  

 

 

DEFINIÇÃO: Duas medições consecutivas do valor de PSA >0,2ng/mL e a aumentar. 

 

1) RECIDIVA LOCAL 

FATORES DE BAIXO RISCO PARA METÁSTASES E MORTE POR CAP 

1) PSA-DT>12 meses;  

2) tumor confinado à próstata ou extensão extracapsular limitada (pT3a); 

3)  ISUP=1;  

4) tempo de recorrência do PSA após cirurgia > 3 anos. 

 

2) RECIDIVA SISTÉMICA 

FATORES DE ALTO RISCO PARA METÁSTASES E MORTE POR CAP 

1) PSA-DT < 3meses; 

2) invasão das vesículas seminais (pT3b); 

3) ISUP≥4; 

4) tempo de recorrência do PSA após cirurgia < 3 anos. 

 

DIAGNÓSTICO: 

A determinação específica, por imagem, do local de recorrência só está recomendada 

nos casos em que esta informação possa alterar o plano terapêutico.   

PET/TC com colina ou PET/TC PSMA (se PSA≥1ng/mL) 

Cintigrafia óssea e/ou TC ou RMN abdominopélvica (apenas se 

PSA>10ng/mL ou PSA-DT<6 meses ou velocidade-PSA>0,5ng/mL/mês)  
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OPÇÕES TERAPÊTICAS$ 

 

RECIDIVA LOCAL 

Whatchful waiting (doentes com expectativa de vida <10 anos ou que se 

recusem radioterapia de salvação) 

&Active Surveillance ± radioterapia de salvação (em doentes com PSA 

superior à faixa indetetável e com fatores de prognóstico favoráveis)  

Radioterapia de salvação ≥66Gy (PSA superior à faixa indetetável o mais 

precocemente possível para PSA<0,5ng/mL) 

 Radioterapia de salvação + Bicalutamida (150mg/dia por 24 meses) 

  

RECIDIVA SISTÉMICA 

Whatchful waiting (doentes com expectativa de vida <10 anos ou que se 

recusem radioterapia de resgate) 

Terapia de privação androgénica  

Terapia de privação androgénica intermitente (doentes bem informados 

e/ou significativamente afetados pelos efeitos adversos da privação 

androgénica contínua, bem como naqueles que, declaradamente, recusam o 

tratamento) 

RECORRÊNCIA BIOQUÍMICA APÓS RADIOTERAPIA 

 

DEFINIÇÃO: aumento do PSA>2ng/mL acima do valor nadir,  independentemente da 

concentração sérica do nadir. 

 

1) RECIDIVA LOCAL 

FATORES DE BAIXO RISCO PARA METÁSTASES E MORTE POR CAP 

1) PSA-DT > 15 meses;  

2) <pT3a; 

3)  ISUP=1;  

4) tempo de recorrência do PSA após RT > 3 anos. 

 

2) RECIDIVA À DISTÂNCIA 

FATORES DE ALTO RISCO PARA METÁSTASES E MORTE POR CAP* 

1) PSA-DT < 3meses; 

2) cT3b-4; 
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3) grau de Gleason ≥ 4; 

4) tempo de recorrência do PSA após RT < 3 anos. 

 

*Doentes com >2 fatores de de alto risco têm risco aumentado de desenvolver 

metástases e maior risco de mortalidade relacionada com o CaP. 

 

DIAGNÓSTICO 

As biópsia recolhidas até 18-24 meses após o tratamento primário são o preditor 

major do resultado, sendo obrigatória a documentação da recidiva local antes da 

realização de qualquer tratamento local.   

mpRMN + biópsia guiada por RMN (apenas em doentes que sejam 

potenciais candidatos a tratamento de resgate local) 

PET/TC com colina ou PET/TC PSMA (para excluir envolvimento ganglionar 

e metástases à distância em doentes que reúnem condições para tratamento 

de resgate curativo) 

Cintigrafia óssea e/ou TC ou RMN abdominopélvica (apenas se 

PSA>10ng/mL ou PSA-DT<6 meses ou velocidade-PSA>0,5ng/mL/mês)  

 

OPÇÕES TERAPÊUTICAS$
  

Prostatectomia radical de resgate (doentes sem comorbilidades, com 

expectativa de vida>10 anos, PSA<10ng/mL, grau de Gleason≤3, ausência de 

envolvimento ganglionar ou evidência de doença metastizada, com 

estadiamento inicial pré radioterapia T1-2) 

Crioablação prostática (apenas em doentes sem comorbilidades, com 

expectativa de vida>10 anos, tumor primário confinado à próstata: cT1c-2, grau 

de Gleason inicial≤3, PSA-DT pré-tratamento de resgate≥16meses e PSA pré-

tratamento de resgate<10ng/mL)  

Whatchful waiting (apenas em doentes com recorrência local que recusem 

tratamento curativo de 2ª linha) 

HIFU ou braquiterapia de resgate (em doentes com ou sem prova histológica 

de recorrência local). É importante informar os doentes acerca do caracter 

experimental destas opções  

 

$Terapia de privação androgénica não deve ser oferecida rotineiramente a doentes 

assintomáticos com recorrência bioquímica nem a doentes com PSA-DT>12meses. 
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HORMONORRESISTÊNCIA 

 
DEFINIÇÃO: Nível sérico de testosterona <50ng/dL (1,7nmol/L) mais: 
 

1) PROGRESSÃO BIOQUÍMICA: três subidas consecutivas do valor do PSA com 

intervalo de uma semana, que resultam em dois aumentos de 50% sobre o 

nadir do PSA e um valor de PSA>2ng/mL 

 ou 

2) PROGRESSÃO RADIOLÓGICA: aparecimento de duas ou mais novas lesões 

ósseas na cintigrafia ou de uma lesão num tecido mole, usando a escala de 

RECIST. 

A progressão sintomática, apesar de dever ser questionada e de fornecer 

informações adicionais, por si só não é suficiente para o diagnóstico. 

 

OPÇÕES TERAPÊUTICAS 

 1ª LINHA 

Acetato de abiraterona 
  Enzalutamida 
  Docetaxel 
 
 2ª LINHA 

  Cabazitaxel 

  Abiraterona posteriormente ao Docetaxel 

  Enzalutamida posteriormente ao Docetaxel 

  Radio-223 (na presença de metástases ósseas) 

 

&
 INDICAÇÕES PARA SUSPENDER A ACTIVE SURVEILLANCE E INICIAR TRATAMENTO 

ATIVAMENTE 

1) alteração do grau de Gleason; 

2) aumento do número de fragmentos positivos na biópsia prostática; 

3) aumento da extensão do atingimento de cada fragmento de biópsia; 

4) progressão do estadio T; 

5) preferências do doente. 

 

FIGURA 6 - ABORDAGEM TERAPÊUTICA NOS DOENTES QUE EVIDENCIARAM PROGRESSÃO DA 

DOENÇA APÓS TRATAMENTO CURATIVO. 
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FOLLOW-UP 
 

 
PÓS-PROSTATECTOMIA RADICAL

# 

   

Toque retal + doseamento de PSA + história específica da doença 

1º ano pós-cirurgia: 3º, 6º e 12º meses 

2º + 3º anos pós-cirurgia: de 6 em 6 meses 

Depois do 3º ano pós-cirurgia: anualmente 

  

 
PÓS-RADIOTERAPIA

# 

  

Toque retal + doseamento de PSA + história específica da doença 

1º ano pós-cirurgia: 3º, 6º e 12º meses 

2º + 3º anos pós-cirurgia: de 6 em 6 meses 

Depois do 3º ano pós-cirurgia: anualmente 

 

 

# Exames imagiológicos para deteção de recorrência local estão indicados, apenas, se 

se perspetivar que o seu resultado venha a alterar a opção terapêutica.  

A biópsia não é, normalmente, necessária antes da instituição de terapêutica de 

segunda linha. 

Cintigrafia óssea e outros exames imagiológicos não devem ser requisitados, por 

rotina, a doentes assintomáticos sem sinais de recaída bioquímica; devem ser 

reservados para quando surge sintomatologia sugestiva de progressão (como dor 

óssea), o que obriga a novo estadiamento, independentemente do valor do PSA. 

 

 
TERAPÊUTICA HORMONAL
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A frequência do follow-up deve se adaptada às características individuais do doente, 

estadio da doença, sintomas, fatores de prognóstico e ao tratamento em questão. 

Exames de imagem não devem ser requisitados por rotina e, sempre que se verifique 

progressão ou ausência de resposta ao tratamento, adaptações individuais devem ser 

realizadas. 

Toque retal + doseamento PSA + doseamento da testosterona + 

avaliação clínica da sintomatologia 

De 3 em 3 ou de 6 em 6 meses, em doentes sob TH, adaptado às 

necessidades de cada doente. 

Toque retal + doseamento PSA + história específica da doença (em 

doentes no estadio M0, com boa resposta ao tratamento) 

A cada 6 meses. 

Toque retal + doseamento PSA + história específica da doença + 

hemoglobina + creatinina sérica + fosfatase alcalina ± testosterona 

sérica$ (em doentes no estadio M1, com boa resposta ao tratamento) 

De 3 em 3 ou, no máximo, de 6 em 6 meses.  

Doseamento PSA + doseamento da testosterona em intervalos fixos 

mensais ou trimestrais durante a pausa do tratamento hormonal (em 

doentes submetidos a privação androgénica intermitente) 

 

$ a sua realização é de especial importância durante o primeiro ano de tratamento. 

  

FIGURA 7 - FOLLOW-UP DO DOENTE COM CANCRO DA PRÓSTATA DE ACORDO COM O 

TRATAMENTO A QUE FOI SUBMETIDO 
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ANEXO II – TABELAS 

 

TABELA I - RELAÇÃO ENTRE O RISCO DE CANCRO DA PRÓSTATA E NÍVEIS DE PSA<4NG/ML 

PSA SÉRICO (NG/ML) RISCO DE CAP (%) 
RISCO DE CAP COM GRAU 

DE GLEASON ≥7 (%) 

0,0 – 0,5 6,6 0,8 

0,6 – 1,0 10,1 1,0 

1,1 – 2,0 17,0 2,0 

2,1 – 3,0 23,9 4,6 

3,1 – 4,0 26,9 6,7 

 

TABELA II - SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO PI-RADSV2 PARA O CANCRO DA PRÓSTATA PARA 

RM2-T2W 

SCORE 

PI-

RADSV2 

 

DESCRIÇÃO 

 

 

ZONA PERIFÉRICA 
 

ZONA DE TRANSIÇÃO 

1 sinal hiperintenso de distribuição 

uniforme (normal) 

sinal de intensidade intermédia com 

distribuição homogénea (normal) 

2 

sinal hipointenso unifocal ou em forma 

de cunha 

ou 

sinal hipointenso suave e difuso, com 

margem indistinguível 

nódulos encapsulados circunscritos 

com sinal hipointensos ou heterogéneo 

3 

sinal de intensidade heterogénea 

ou 

sinal moderadamente hipointenso, 

arredondado e com margem 

indistinguível 

ou 

outros que não se incluam em PI-

RADS 2, 4 ou 5 

sinal de intensidade heterogénea com 

margem indistinguível 

ou 

sinal hipointenso suave e difuso com 

margem indistinguível 

4 

sinal de hipointensidade moderada, 

circunscrita e homogénea com massa 

confinada à próstata e com <1,5cm de 

comprimento na sua dimensão maior 

sinal moderadamente hipointenso, 

homogéneo não circunscrito ou 

lenticular com <1,5cm de comprimento 

na sua dimensão maior 

5 

sinal de hipointensidade moderada, 

circunscrita e homogénea com ≥1,5cm 

de comprimento na sua maior 

dimensão ou com comportamento 

invasivo 

sinal moderadamente hipointenso, 

homogéneo não circunscrito ou 

lenticular com ≥1,5cm de comprimento 

na sua maior dimensão ou com 

comportamento invasivo 
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TABELA III - CLASSIFICAÇÃO TNM PARA O CANCRO DA PRÓSTATA, UNION FOR 

INTERNATIONAL CANCER CONTROL 

 

T – TUMOR PRIMÁRIO 

 

Tx Tumor primário não classificado 

T0 Sem evidência de tumor 

T1 Tumor inacessível clinicamente, não palpável* 

 T1a Tumor histlogicamente incidental em ≤5% do tecido ressecado 

 T1b Tumor histlogicamente incidental em >5% do tecido ressecado 

 T1c Tumor identificado por biópsia (por PSA elevado) 

T2 Tumor palpável e confinado à próstata** 

 T2a Tumor invade metade de um dos lobos prostáticos 

 T2b 
Tumor invade mais metade de um dos lobos prostáticos, mas não ambos os 

lobos 

 T2c Tumor invade ambos os lobos prostáticos 

T3 Tumor com extensão extracapsular*** 

 T3a 
Extensão extracapsular (uni ou bilateral) incluindo o envolvimento 

microscópico do colo vesical 

 T3b Invasão de uma ou ambas as vesículas seminais 

T4 
Tumor fixo ou com invasão de estruturas adjacentes, que não as vesículas seminais: 

esfíncter externo, reto, músculo elevador do anus ou parede pélvica  

 

N – NÓDULOS LINFÁTICOS REGIONAIS**** 

 

NX Nódulos linfáticos regionais não classificados 

N0 Nódulos linfáticos regionais não metastizados 

N1 Nódulos linfáticos regionais metastizados 

 

M – METÁSTASES***** 

 

M0 Ausência de metástases à distância 

M1 Presença de metástases à distância 

 M1a Ausência de gânglios linfáticos regionais 

 M1b Ósseas 

 M1C Outras estruturas 

* Não existe subcategoria pT1. 

** T2a – c existe apenas na classificação clínica (cT); a classificação patológica limita-se a pT2. 

*** Invasão para o ápice prostático ou para dentro (mas não além), a cápsula prostática não é 

classificada como T3, mas como T2. 

**** Metástases ≤0,2cm podem ser classificadas com pNmi. 

***** Quando estão presentes metástases em mais que um local, considera-se sempre a 

classificação mais elevada. pM1c é a classificação mais elevada. 
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TABELA IV - GRUPOS DE ESTADIO DE PROGNÓSTICO PARA O CANCRO DA PRÓSTACA 

SEGUNDO O AMERICAN JOIN COMITTE 

GRUPO DE 

ESTADIO DE 

PROGNÓSTICO 

T N M 
PSA 

(ng/mL) 
ISUP 

I cT1a-c, cT2a N0 M0 <10 1 

I pT2 N0 M0 <10 1 

IIA cT1a-c, cT2a N0 M0 ≥10,  <20 1 

IIA pT2 N0 M0 ≥10,  <20 1 

IIA cT2b-c N0 M0 <20 1 

IIB T1-2 N0 M0 <20 2 

IIC T1-2 N0 M0 <20 3 

IIC T1-2 N0 M0 <20 4 

IIIA T1-2 N0 M0 ≥20 1 – 4 

IIIB T3-4 N0 M0 
Qualquer 

PSA 
1 – 4 

IIIC Qualquer T N0 M0 
Qualquer 

PSA 
5 

IVA Qualquer T N1 M0 
Qualquer 

PSA 

Qualquer 

Grau de 

Gleason 

IVB Qualquer T Qualquer N M1 
Qualquer 

PSA 

Qualquer 

Grau de 

Gleason 

*Na ausência do valor de PSA ou do Grau de Gleason, o Grupo de Estadio de Prognóstico 

deverá ser determinado pela categoria do T. 

 

TABELA V - CLASSIFICAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DO CANCRO DA PRÓSTATA POR GRAUS DA 

INTERNATIONAL SOCIETY OR UROLOGAL PATHOLOGY (ISUP), 2014 EM COMPARAÇÃO COM 

O SCORE DE GLEASON 

 

 

SCORE DE GLEASON 
 

GRAU ISUP 

2 – 6 1 

7 (3 + 4) 2 

7 (4 + 3) 3 

8 (4 + 4 ou 3 + 5 ou 5 + 3) 4 

9 – 10 5 
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TABELA VI - WHO PERFORMANCE STATUS SCORE 

 

PERFORMANCE 

STATUS SCORE 
 

DEFINIÇÃO 

0 

 

doente totalmente ativo, com capacidade para realizar todas as 

atividades que realizava antes do diagnóstico da doença sem 

restrições; 
 

1 

 

restrição para a prática de actividades físicas extenuantes, mas 

mantém a capacidade de realizar trabalhos de natureza leve ou 

sedentária (p.ex. trabalho de escritório); 
 

2 

 

capacidade de caminhar e de  autocuidado, mas sem capacidade 

para realizar qualquer atividade laboral. Ativo por mais de 50% das 

horas de vigília; 
 

3 

 

capacidade de caminhar e de  autocuidado com algumas limitações. 

Confinado à cama ou cadeira por mais de 50% das horas de vigília 
 

4 

 

dependência completa de terceiros: sem capacidade para se 

autocuidado; totalmente confinado à cama ou à cadeira 
 

5 
 

morto 
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ANEXO III – NORMA DE ORIENTAÇÃO CLÍNICA PARA O SERVIÇO DE UROLOGIA 

DO CENTRO HOSPITALAR DO PORTO 

 

OBJETIVO/ENQUADRAMENTO 

Cancro da Próstata  

ÂMBITO 

Serviço de Urologia do Centro Hospitalar do Porto 

SIGLAS/ABREVIATURAS 

BP-EcoTR – biópsia prostática guiada por ecografia transretal 

mpRMN – ressonância magnética multiparamétrica 

PCA3 – Prostate Cancer gene 3 

PET/TC-NaF – Tomografia por emissão de positrões de Fluoreto de Sódio 

PET/CT PSMA - PET/TC com marcação do antigénio específico da membrana 
prostática  

PHI - Prostate Health Index  

PSA – Prostata specific antigen 

RT - Radioterapia 

TR – Toque retal 

WHO PS – Who Performance Status Score 
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RASTREIO 

 

 

*A cada 2 a 10 anos, dependendo do risco de cada doente e do valor inicial de PSA. 

 

SUSPEITA 

Toque Retal positivo 

PSA elevado 

 

DIAGNÓSTICO 

BP-EcoTR com 12 fragmentos 

mpRMN (quando BP-EcoTR negativa mas nos quais a suspeita de CaP 

persiste) 

Testes serológicos (quando BP-EcoTR negativa nos quais persiste a suspeita 

de CaP) 

  Prostate Health Index (PHI) (para valores de PSA entre os 2-10ng/mL) 

  Prostate Cancer gene 3 (PCA3) 

Toque retal* 

Determinação do PSA* 

homens >50 anos; 

homens > 45 anos e com 
história familiar de CaP; 

homens afro-americanos 
>45 anos; 

homens com nível de PSA 
>1ng/mL aos 40 anos; 

homens com níveis de PSA 
>2ng/mL aos 60 anos. 

Autorização para 

determinar PSAlivre/PSAtotal 

quando PSA 4-10ng/mL 

Parar quando <15 anos de vida expectáveis. 
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INDICAÇÕES PARA REBIOPSAR: 

1) PSA persistentemente elevado (PSA>10ng/mL; PSAtotal 4-10ng/mL ou 

PSAlivre/PSAtotal<15% a aumentar (velocidade do PSA>0,75ng/mL/ano); 

2) TR suspeito; 

3) proliferação atípica de pequenos ácinos (ASAP); 

4) neoplasia intraepitelial prostática de alto grau (HGPIN) em ≥ 3 fragmentos de 

biópsia; 

5) glândulas atípicas adjacentes a regiões de neoplasia intraepitelial prostática de 

alto grau (PINATYP); 

6) achado isolado de carcinoma intaductal; 

7) mpRMN positiva; 

8) elevação do PCA3 e/ou do PHI. 

 

ESTADIAMENTO 

TABELA I - CLASSIFICAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DO CANCRO DA PRÓSTATA POR GRAUS DA 

INTERNATIONAL SOCIETY OF UROLOGICAL PATHOLOGY (ISUP),2014 EM COMPARAÇÃO DO 

SCORE DE GLEASON 

 

SCORE DE GLEASON 
 

GRAU ISUP 

2 – 6 1 

7 (3 + 4) 2 

7 (4 + 3) 3 

8 (4 + 4 ou 3 + 5 ou 5 + 3) 4 

9 – 10 5 

 

LOCAL (T) 

Toque retal 

PSA 

Biópsia das vesículas seminais guiada por RMN (se T>2 e 

PSA>10ng/mL ou RMN positiva para invasão das vesículas seminais) 

mpRMN (se ISUP>3) 
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REGIONAL (N) 

O estadiamento regional só deve ser realizado quando se prevê que o resultado possa 

vir a ter uma influência direta na opção terapêutica, isto é quando existem indícios de 

doença suficientemente avançada a ponto de se suspeitar de extensão ganglionar, 

nomeadamente: PSA elevado, estadio T2b-3, tumor pouco diferenciado ou invasão 

perineural. 

TC abdominopélvico 

RMN abdominopélvica ponderada em T1 - T2 

 

SISTÉMICO (M) 

RMN ou TC abdominopélvicos (em doentes sintomáticos, com 

suspeita de metastização visceral) 

Cintigrafia óssea (em doentes sintomáticos, independentemente do 

valor do PSA, score de Gleason ou do estadio clínico; ou em doente T1 

com PSA≥20ng/mL ou T2 com PSA≥10ng/mL, ou ISUP≥4 ou T3-T4) 

PET/TC com colina ou PET/TC PSMA ou PET/TC NaF (se a RMN ou 

TC andominopélvicos e a CO forem negativos e se a suspeita de 

metastização persistir) 
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CLASSIFICAÇÃO TNM  

TABELA II - CLASSIFICAÇÃO TMN PARA O CANCRO DA PRÓSTATA, UICC 2016 

 

T – TUMOR PRIMÁRIO 

 

Tx Tumor primário não classificado 

T0 Sem evidência de tumor 

T1 Tumor inacessível clinicamente, não palpável* 

 T1a Tumor histlogicamente incidental em ≤5% do tecido ressecado 

 T1b Tumor histlogicamente incidental em >5% do tecido ressecado 

 T1c Tumor identificado por biópsia (por PSA elevado) 

T2 Tumor palpável e confinado à próstata** 

 T2a Tumor invade metade de um dos lobos prostáticos 

 T2b 
Tumor invade mais metade de um dos lobos prostáticos, mas não ambos os 

lobos 

 T2c Tumor invade ambos os lobos prostáticos 

T3 Tumor com extensão extracapsular*** 

 T3a 
Extensão extracapsular (uni ou bilateral) incluindo o envolvimento 

microscópico do colo vesical 

 T3b Invasão de uma ou ambas as vesículas seminais 

T4 
Tumor fixo ou com invasão de estruturas adjacentes, que não as vesículas seminais: 

esfíncter externo, reto, músculo elevador do anus ou parede pélvica  

 

N – NÓDULOS LINFÁTICOS REGIONAIS**** 

 

NX Nódulos linfáticos regionais não classificados 

N0 Nódulos linfáticos regionais não metastizados 

N1 Nódulos linfáticos regionais metastizados 

 

M – METÁSTASES***** 

 

M0 Ausência de metástases à distância 

M1 Presença de metástases à distância 

 M1a Ausência de gânglios linfáticos regionais 

 M1b Ósseas 

 M1C Outras estruturas 

* Não existe subcategoria pT1. 

** T2a – c existe apenas na classificação clínica (cT); a classificação patológica limita-se a pT2. 

*** Invasão para o ápice prostático ou para dentro (mas não além), a cápsula prostática não é 

classificada como T3, mas como T2. 

**** Metástases ≤0,2cm podem ser classificadas com pNmi. 

***** Quando estão presentes metástases em mais que um local, considera-se sempre a classificação 

mais elevada. pM1c é a classificação mais elevada. 
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GRUPOS DE ESTADIOS DE PROGNÓSTICO PARA O CAP SEGUNDO A AMERICAN JOIN 

COMMITTE* 

 

TABELA III – GRUPOS DE ESTADIO DE PROGNÓSTICO PARA O CANCRO DA PRÓSTATA 

SEGUNDO O AMERICAN JOIN COMMITTE 

GRUPO DE 

ESTADIO DE 

PROGNÓSTICO 

T N M 
PSA 

(ng/mL) 
ISUP 

I cT1a-c, cT2a N0 M0 <10 1 

I pT2 N0 M0 <10 1 

IIA cT1a-c, cT2a N0 M0 ≥10,  <20 1 

IIA pT2 N0 M0 ≥10,  <20 1 

IIA cT2b-c N0 M0 <20 1 

IIB T1-2 N0 M0 <20 2 

IIC T1-2 N0 M0 <20 3 

IIC T1-2 N0 M0 <20 4 

IIIA T1-2 N0 M0 ≥20 1 – 4 

IIIB T3-4 N0 M0 
Qualquer 

PSA 
1 – 4 

IIIC Qualquer T N0 M0 
Qualquer 

PSA 
5 

IVA Qualquer T N1 M0 
Qualquer 

PSA 

Qualquer 

Grau de 

Gleason 

IVB Qualquer T Qualquer N M1 
Qualquer 

PSA 

Qualquer 

Grau de 

Gleason 

*Na ausência do valor de PSA ou do Grau de Gleason, o Grupo de Estadio de Prognóstico deverá ser 

determinado pela categoria do T. 
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TRATAMENTO 

 

Doentes de BAIXO RISCO (T1-2a N0 M0, ISUP=1, PSA<10ng/mL) 

 &Active Surveillance (se expectativa de vida >10 anos, T1c-2a PSA≤10ng/mL, 

ISUP=1, ≤2 fragmentos de biópsia positivos com extensão do envolvimento 

≤50%) 

PSA a cada 6 meses 

Rebiopsar no máximo 3 a 5 anos depois (com primeira repetição 6-12 

meses após o diagnóstico para excluir erro de amostragem. Repetir se 

alterações no TR, resultado da mpRMN sugestivo de doença de alto 

grau ou aumento do PSA) 

mpRMN (se história de neoplasia maligna agressiva ou persistência da 

suspeita de CaP devido a aumento constante do PSA com biópsias 

negativas) 

 #Prostatectomia Radical (se expectativa de vida >10 anos) 

 Radioterapia por feixe externo 74-78Gy 

 »Braquiterapia em baixas doses (>140Gy cobrindo >90% da próstata) 

 Watchful waiting (doentes não elegíveis para tratamento curativo e com 

expectativa de vida <10 anos)   

 

Doentes de RISCO INTERMÉDIO (T2b N0 M0 ou ISUP=2 ou 3 ou PSA 10-20ng/mL) 

 Watchful waiting (doentes não elegíveis para tratamento curativo e com 

expectativa de vida <10 anos)   

#Prostatectomia Radical (se expectativa de vida >10 ano) 

 Radioterapia por feixe externo 76-78Gy + privação de androgénios (4 – 6 

meses) 
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Doentes de ALTO RISCO COM DOENÇA LOCALIZADA (T2c N0 M0 ou ISUP=4 ou 5 

ou PSA>20ng/mL) 

 Watchful waiting (doentes não elegíveis para tratamento curativo e com 

expectativa de vida <10 anos)   

 # Prostatectomia Radical como parte do tratamento multimodal (em doentes 

selecionados com doença localmente avançada T3a e expectativa de vida >10 

anos) + linfadenectomia pélvica alargada 

 Radioterapia por feixe externo 76-78Gy ± braquiterapia em baixas» ou 

altas doses ± privação de androgénios (2-3 anos)  

 Radioterapia + privação de androgénios (2-3 anos) (em doentes com doença 

localmente avançada N0) 

 Hormonoterapia (doentes que não querem ou não podem receber qualquer 

forma de tratamento local, sintomáticos ou assintomáticos com um PSA-DT 

<12 meses, com PSA>50ng/mL e um CaP pouco diferenciado) 

 

# Oferecer cirurgia conservadora das estruturas nervosas em doentes com baixo 

risco de doença com extensão extracapsular, usado a mpRMN para fazer a seleção) ± 

linfadenectomia pélvica alargada (se risco de gânglios positivos >5%)  

 

Doentes de ALTO RISCO COM DOENÇA LOCALMENTE AVANÇADA (T3-4 ou N+, 

qualquer PSA ou qualquer ISUP) 

 Watchful waiting (em doentes M0, que não reúnem condições ou não querem 

receber qualquer tratamento local, com PSA-DT>12meses e PSA<50ng/mL e 

tumor pouco diferenciado) 

 Prostatectomia radical como parte de tratamento multimodal (em doentes 

seleccionados cT3b-4 N0 ou qualquer T N1)  

Radioterapia por feixe externo 76-78Gy ± braquiterapia em baixas» ou 

altas doses ± privação de androgénios (2-3 anos) (em doentes com doença 

localmente avançada N0) 

 Radioterapia + privação de androgénios (2-3 anos) (em doentes cN0)  
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Doentes N1 

 Radioterapia pélvica por feixe externo + Hormonoterapia de longo curso 

(doentes cN+ sem ultrapassar os gânglios ilíacos regionais, <80 anos, WHO 

PS 0-1 e sem comorbilidades severas) 

Hormonoterapia  

Expectant management (em doentes que realizaram linfadenectomia pélvica 

alargada com ≤2 gânglios com envolvimento microscópico e PSA<0,1ng/mL e 

ausência de envolvimento extraganglionar) 

 

Doentes com METASTIZAÇÃO À DISTÂNCIA (M1) 

 **Castração química* ou cirugica + 6 ciclos de quimioterapia (docetaxel, 

75mg/smq, a cada 3 semanas) (todos os doentes M1 à apresentação cujo 

estado geral de saúde permite realização de quimioterapia) 

**Castração química* ou cirurgica ± bloqueador dos recetores dos 

androgénios (quaisquer doentes M1, sintomáticos ou assintomáticos, que não 

reúnam condições ou não queiram realizar quimioterapia combinada) 

Terapia de privação androgénica intermitente*** (doentes assintomáticos 

M1, motivados e com resposta PSA major após um período de indução) 

 - interromper o tratamento quando PSA<4ng/mL após 6 a 7 meses de 

tratamento, em doentes informados e sem progressão da doença; 

 - retomar o tratamento quando PSA>10-20ng/mL ou quando atinge 

valor igual ao do diagnóstico, sendo <20ng/mL. 

*Garantir que doentes tratados com agonistas da LHRH recebem, por um curto 

período de tempo, tratamento combinado com fármaco bloqueador do recetor dos 

androgénios não esteróide, a fim de prevenir o flair da testosterona. O tratamento 

com o bloqueador do recetor dos androgénios não esteróide deve ser iniciado no 

mesmo dia do agonista da LHRH, ou até 7 dias antes da primeira administração se o 

doente apresentar sintomas. 

**No caso de doentes com compressão medular, a orquidectomia ou os 

antagonistas da LHRH são os tratamentos de preferência. 
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***Agonista da LHRH + bloqueador do recetor dos androgénios não esteróide. No 

caso de doentes com compressão medular ou obstrução vesical optar por 

antagonistas da LHRH. 

 

» INDICAÇÕES PARA BRAQUITERAPIA EM BAIXAS DOSES 

1) estadio T1b – T2a N0 M0; 

2) ISUP=1 com ≤50% das amostras de biópsia positivas; 

3) ISUP= 2 com <33% das amostras de biópsia positivas; 

4) PSA inicial <10ng/mL; 

5) volume prostático <50cm3; 

6) IPSS≤12 e fluxo máximo >15mL/min em testes de fluxo urinário. 

  

DOENÇA RESIDUAL E PROGRESSÃO DA DOENÇA APÓS TRATAMENTO CURATIVO  

 

 DOENÇA RESIDUAL 

Doentes cN0 submetidos a Prostatectomia Radical, cuja INVASÃO GANGLIONAR 

LOCAL (pN1) foi confirmada durante a cirurgia 

 Privação de Androgénios adjuvante 

 Privação de Androgénios adjuvante + Radioterapia (se <3 gânglios 

afectados com ISUP≥2 e Pt3-4 ou R1, ou se 3-4 gânglios positivos) 

 Expectant management (se linfadenectomia pélvica alargada <2 gânglios com 

envolvimento microscópico, PSA<0,1ng/mL e ausência de doença extraganglionar)  

 

Doentes cN0 submetidos a Prostatectomia Radical, com R1 ou INVASÃO DAS 

VESÍCULAS SEMINAIS confirmada durante a cirurgia e PSA<0,1ng/mL 

 Radioterapia adjuvante imediata da loca prostática 

 Radioterapia de salvação após período de monitorização clínica 
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PROGRESSÃO DA DOENÇA APÓS TRATAMENTO CURATIVO  

 

RECORRÊNCIA BIOQUÍMICA APÓS PROSTATECTOMIA RADICAL 

 

23-34% dos doentes com risco de recorrência bioquímica desenvolvem recorrência 

clínica e 6% morrem por complicações devidas ao CaP.  

 

DEFINIÇÃO: Duas medições consecutivas do valor de PSA >0,2ng/mL e a aumentar. 

1) RECIDIVA LOCAL 

FATORES DE BAIXO RISCO PARA METÁSTASES E MORTE POR CAP 

1) PSA-DT>12 meses;  

2) tumor confinado à próstata ou extensão extracapsular limitada (pT3a); 

3)  ISUP=1;  

4) tempo de recorrência do PSA após cirurgia > 3 anos. 

 

2) RECIDIVA SISTÉMICA 

FATORES DE ALTO RISCO PARA METÁSTASES E MORTE POR CAP 

1) PSA-DT < 3meses; 

2) invasão das vesículas seminais (pT3b); 

3) ISUP≥4; 

4) tempo de recorrência do PSA após cirurgia < 3 anos. 

 

DIAGNÓSTICO: 

A determinação específica, por imagem, do local de recorrência só está recomendada 

nos casos em que esta informação possa alterar o plano terapêutico.   

PET/TC com colina ou PET/TC PSMA (se PSA≥1ng/mL) 

 Cintigrafia óssea e/ou TC ou RMN abdominopélvica (apenas se 

PSA>10ng/mL ou PSA-DT<6 meses ou velocidade-PSA>0,5ng/mL/mês)  
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OPÇÕES TERAPÊTICAS$ 

RECIDIVA LOCAL 

Whatchful waiting (doentes com expectativa de vida <10 anos ou que 

se recusem radioterapia de salvação) 

&Active Surveillance ± radioterapia de salvação (em doentes com 

PSA superior à faixa indetetável e com fatores de prognóstico 

favoráveis)  

 Radioterapia de salvação ≥66Gy (PSA superior à faixa indetetável o 

mais precocemente possível para PSA<0,5ng/mL) 

  Radioterapia de salvação + Bicalutamida (150mg/dia por 24 meses) 

 

RECIDIVA SISTÉMICA 

Whatchful waiting (doentes com expectativa de vida <10 anos ou que 

se recusem radioterapia de resgate) 

Terapia de privação androgénica  

Terapia de privação androgénica intermitente (doentes bem 

informados e/ou significativamente afetados pelos efeitos adversos da 

privação androgénica contínua, bem como naqueles que, 

declaradamente, recusam o tratamento) 

 

RECORRÊNCIA BIOQUÍMICA APÓS RADIOTERAPIA 

 

DEFINIÇÃO: aumento do PSA>2ng/mL acima do valor nadir,  independentemente da 

concentração sérica do nadir. 

1) RECIDIVA LOCAL 

FATORES DE BAIXO RISCO PARA METÁSTASES E MORTE POR CAP 

1) PSA-DT > 15 meses;  

2) <pT3a; 
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3)  ISUP=1;  

4) tempo de recorrência do PSA após RT > 3 anos. 

 

2) RECIDIVA À DISTÂNCIA 

FATORES DE ALTO RISCO PARA METÁSTASES E MORTE POR CAP* 

1) PSA-DT < 3meses; 

2) cT3b-4; 

3) grau de Gleason ≥ 4; 

4) tempo de recorrência do PSA após RT < 3 anos. 

*Doentes com >2 fatores de de alto risco têm risco aumentado de desenvolver 

metástases e maior risco de mortalidade relacionada com o CaP. 

 

DIAGNÓSTICO 

As biópsia recolhidas até 18-24 meses após o tratamento primário são o preditor major 

do resultado, sendo obrigatória a documentação da recidiva local antes da realização 

de qualquer tratamento local.   

mpRMN + biópsia guiada por RMN (apenas em doentes que sejam potenciais 

candidatos a tratamento de resgate local) 

PET/TC com colina ou PET/TC PSMA (para excluir envolvimento ganglionar e 

metástases à distância em doentes que reúnem condições para tratamento de 

resgate curativo) 

Cintigrafia óssea e/ou TC ou RMN abdominopélvica (apenas se 

PSA>10ng/mL ou PSA-DT<6 meses ou velocidade-PSA>0,5ng/mL/mês)  

 

OPÇÕES TERAPÊUTICAS$
  

 Prostatectomia radical de resgate (doentes sem comorbilidades, com 

expectativa de vida>10 anos, PSA<10ng/mL, grau de Gleason≤3, ausência de 

envolvimento ganglionar ou evidência de doença metastizada, com 

estadiamento inicial pré radioterapia T1-2) 
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 Crioablação prostática (apenas em doentes sem comorbilidades, com 

expectativa de vida>10 anos, tumor primário confinado à próstata: cT1c-2, grau 

de Gleason inicial≤3, PSA-DT pré-tratamento de resgate≥16meses e PSA pré-

tratamento de resgate<10ng/mL)  

 Whatchful waiting (apenas em doentes com recorrência local que recusem 

tratamento curativo de 2ª linha) 

 HIFU ou braquiterapia de resgate (em doentes com ou sem prova histológica 

de recorrência local). É importante informar os doentes acerca do caracter 

experimental destas opções  

 

$Terapia de privação androgénica não deve ser oferecida rotineiramente a doentes 

assintomáticos com recorrência bioquímica nem a doentes com PSA-DT>12meses. 

 

HORMONORRESISTÊNCIA 

DEFINIÇÃO: Nível sérico de testosterona <50ng/dL (1,7nmol/L) mais: 

 

1) PROGRESSÃO BIOQUÍMICA: três subidas consecutivas do valor do PSA com 

intervalo de uma semana, que resultam em dois aumentos de 50% sobre o 

nadir do PSA e um valor de PSA>2ng/mL 

Ou 

2) PROGRESSÃO RADIOLÓGICA: aparecimento de duas ou mais novas lesões 

ósseas na cintigrafia ou de uma lesão num tecido mole, usando a escala de 

RECIST. 

A progressão sintomática, apesar de dever ser questionada e de fornecer informações 

adicionais, por si só não é suficiente para o diagnóstico. 

 

OPÇÕES TERAPÊUTICAS 

 1ª LINHA 

Acetato de abiraterona 



 

61 

 

  Enzalutamida 

  Docetaxel 

 

 2ª LINHA 

  Cabazitaxel 

  Abiraterona posteriormente ao Docetaxel 

  Enzalutamida posteriormente ao Docetaxel 

  Radio-223 (na presença de metástases ósseas) 

 

&INDICAÇÕES PARA SUSPENDER A ACTIVE SURVEILLANCE E INICIAR TRATAMENTO 

ATIVAMENTE 

1) alteração do grau de Gleason; 

2) aumento do número de fragmentos positivos na biópsia prostática; 

3) aumento da extensão do atingimento de cada fragmento de biópsia; 

4) progressão do estadio T; 

5) preferências do doente. 

 

FOLLOW-UP 

 

 PÓS-PROSTATECTOMIA RADICAL
# 

 

  Toque retal + doseamento de PSA + história específica da doença 

   1º ano pós-cirurgia: 3º, 6º e 12º meses 

   2º + 3º anos pós-cirurgia: de 6 em 6 meses 

   Depois do 3º ano pós-cirurgia: anualmente 
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PÓS-RADIOTERAPIA
# 

  

  Toque retal + doseamento de PSA + história específica da doença 

   1º ano pós-cirurgia: 3º, 6º e 12º meses 

   2º + 3º anos pós-cirurgia: de 6 em 6 meses 

   Depois do 3º ano pós-cirurgia: anualmente 

 

# Exames imagiológicos para deteção de recorrência local estão indicados, apenas, se 

se perspetivar que o seu resultado venha a alterar a opção terapêutica.  

A biópsia não é, normalmente, necessária antes da instituição de terapêutica 

de segunda linha. 

Cintigrafia óssea e outros exames imagiológicos não devem ser 

requisitados, por rotina, a doentes assintomáticos sem sinais de recaída 

bioquímica; devem ser reservados para quando surge sintomatologia sugestiva 

de progressão (como dor óssea), o que obriga a novo estadiamento, 

independentemente do valor do PSA. 

 

 

TERAPÊUTICA HORMONAL
 

 

A frequência do follow-up deve se adaptada às características individuais do doente, 

estadio da doença, sintomas, fatores de prognóstico e ao tratamento em questão. 

Exames de imagem não devem ser requisitados por rotina e, sempre que se verifique 

progressão ou ausência de resposta ao tratamento, adaptações individuais devem ser 

realizadas. 

 Toque retal + doseamento PSA + doseamento da testosterona + 

avaliação clínica da sintomatologia 

  De 3 em 3 ou de 6 em 6 meses, em doentes sob TH, adaptado 

às necessidades de cada doente. 

 Toque retal + doseamento PSA + história específica da doença (em 

doentes no estadio M0, com boa resposta ao tratamento) 
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   A cada 6 meses. 

 Toque retal + doseamento PSA + história específica da doença + 

hemoglobina + creatinina sérica + fosfatase alcalina ± testosterona 

sérica$ (em doentes no estadio M1, com boa resposta ao tratamento) 

   De 3 em 3 ou, no máximo, de 6 em 6 meses.  

$ a sua realização é de especial importância durante o primeiro ano de tratamento. 

 Doseamento PSA + doseamento da testosterona em intervalos 

fixos mensais ou trimestrais durante a pausa do tratamento 

hormonal (em doentes submetidos a privação androgénica 

intermitente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

1.  Mottet N, Bellmunt J, Representative EBP, et al. EAU, ESTRO,ESUR, SIOG 
Guidelines on Prostate Cancer, 2017. 2017. 

2.  Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2017. CA Cancer J Clin. 
2017;67(1). doi:10.3322/caac.21387. 

3.  Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2018. CA Cancer J Clin. 2018. 
doi:10.3322/caac.21442. 

4.  Programa Nacional para as Doenças Oncológicas POrtugal Doenças 
Oncológicas em números – 2014. 

5.  De Angelis R, Sant M, Coleman MP, Francisci S, Baili P, Pierannunzio D, Trama 
A, Visser O, Brenner H, Ardanaz E, Bielska-Lasota M, Engholm G, Nennecke A, 
Siesling S, Berrino F CRE-5 WG. Cancer survival in Europe 1999-2007 by 
country and age: results of EUROCARE-5 - a population-based study. Lancet 
Oncol. 2014. doi:10.1016/S1470-2045(13)70546-1. 

6.  Edition E, Staging C. Prostate Cancer – Major Changes in the American Joint 
Committee on Cancer Eighth CME CNE Edition Cancer Staging Manual. CA 
Cancer J Clin. 2017. doi:10.3322/caac.21389. 

7.  Cortez JE, Sousa R, Vaz V. Prescrição E Determinação Do Antigénio Específico 
Da Próstata - PSA. Lisboa; 2017. 

8.  Catalona WJ, Partin AW, Slawin KM, et al. Use of the percentage of free 
prostate-specific antigen to enhance differentiation of prostate cancer from 
benign prostatic disease: A prospective multicenter clinical trial. J Am Med 
Assoc. 1998. doi:10.1001/jama.279.19.1542. 

9.  Kumar V, Bora GS, Kumar R, Jagannathan NR. Multiparametric (mp) MRI of 
prostate cancer. Prog Nucl Magn Reson Spectrosc. 2018. 
doi:10.1016/j.pnmrs.2018.01.001. 

10.  Panebianco V, Barchetti G, Simone G, et al. Negative Multiparametric Magnetic 
Resonance Imaging for Prostate Cancer: What’s Next? Eur Urol. 2018. 
doi:10.1016/j.eururo.2018.03.007. 

11.  Demirel HC, Davis JW. Multiparametric magnetic resonance imaging: Overview 
of the technique, clinical applications in prostate biopsy and future directions. 
Rev 93 UROONCOLOGY Turk J Urol. 2018;44(2):93-102. 
doi:10.5152/tud.2018.56056. 

12.  V. Kasivisvanathan, A.S. Rannikko, M. Borghi, V. Panebianco LAM, M.H. 
Vaarala, A. Briganti, L. Budäus, G. Hellawell, R.G. Hindley MJR, S. Eggener, M. 
Ghei, A. Villers, F. Bladou, G.M. Villeirs, J. Virdi, S. Boxler GR, et al. MRI - 
Targeted or standard biopsy for prostate cancer diagnosis. N Engl J Med. 2018. 
doi:10.1056/NEJMoa1801993. 

13.  Rivas JG, Giganti F, Lvarez-Maestro M, et al. Prostate Indeterminate Lesions on 
Magnetic Resonance Imaging— Biopsy Versus Surveillance: A Literature 
Review. Eur Urol Focus. 2018;https. doi:10.1016/j.euf.2018.02.012. 

14.  Loeb S, Catalona WJ. The Prostate Health Index: A new test for the detection of 



 

65 

 

prostate cancer. Ther Adv Urol. 2014. doi:10.1177/1756287213513488. 

15.  Deras IL, Aubin SMJ, Blase A, et al. PCA3: A Molecular Urine Assay for 
Predicting Prostate Biopsy Outcome. J Urol. 2008. 
doi:10.1016/j.juro.2007.11.038. 

16.  Tanagho EA, McAninch JW. Smith’s General Urology.; 2004. doi:10.1016/0140-
6736(90)93087-6. 

17.  Van Der Kwast TH, Amin MB, Billis A, et al. International society of urological 
pathology (ISUP) consensus conference on handling and staging of radical 
prostatectomy specimens. working group 2: T2 substaging and prostate cancer 
volume. Mod Pathol. 2011. doi:10.1038/modpathol.2010.156. 

18.  Offermann A, Hohensteiner S, Kuempers C, et al. Prognostic Value of the New 
Prostate Cancer International Society of Urological Pathology Grade Groups. 
Front Med. 2017. doi:10.3389/fmed.2017.00157. 

19.  Epstein JI, Zelefsky MJ, Sjoberg DD, et al. A Contemporary Prostate Cancer 
Grading System: A Validated Alternative to the Gleason Score. Eur Urol. 
2016;69(3). doi:10.1016/j.eururo.2015.06.046. 

20.  NCCN. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) 
Prostate Cancer. Version 12017. 2017. 

21.  Heemsbergen WD, Al-Mamgani A, Slot A, Dielwart MFH, Lebesque J V. Long-
term results of the Dutch randomized prostate cancer trial: Impact of dose-
escalation on local, biochemical, clinical failure, and survival. Radiother Oncol. 
2014. doi:10.1016/j.radonc.2013.09.026. 

22.  Kalbasi A, Li J, Berman A, et al. Dose-Escalated Irradiation and Overall Survival 
in Men With Nonmetastatic Prostate Cancer. JAMA Oncol. 2015. 
doi:10.1001/jamaoncol.2015.2316. 

23.  Bolla M, Van Tienhoven G, Warde P, et al. External irradiation with or without 
long-term androgen suppression for prostate cancer with high metastatic risk: 
10-year results of an EORTC randomised study. Lancet Oncol. 2010. 
doi:10.1016/S1470-2045(10)70223-0. 

24.  Bolla M, de Reijke TM, Van Tienhoven G, et al. Duration of androgen 
suppression in the treatment of prostate cancer. N Engl J Med. 2009. 
doi:10.1056/NEJMoa0810095. 

25.  Ash D, Flynn A, Battermann J, De Reijke T, Lavagnini P, Blank L. 
ESTRO/EAU/EORTC recommendations on permanent seed implantation for 
localized prostate cancer. In: Radiotherapy and Oncology. ; 2000. 
doi:10.1016/S0167-8140(00)00306-6. 

26.  Sweeney CJ, Chen Y-H, Carducci M, et al. Chemohormonal Therapy in 
Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer. N Engl J Med. 2015. 
doi:10.1056/NEJMoa1503747. 

27.  Li Z, Bishop AC, Alyamani M, et al. Conversion of abiraterone to D4A drives anti-
tumour activity in prostate cancer. Nature. 2015. doi:10.1038/nature14406. 

28.  Fizazi K, Tran N, Fein L, et al. Abiraterone plus Prednisone in Metastatic, 
Castration-Sensitive Prostate Cancer. N Engl J Med. 2017. 
doi:10.1056/NEJMoa1704174. 



 

66 

 

29.  Hussain M, Tangen CM, Berry DL, et al. Intermittent versus continuous 
androgen deprivation in prostate cancer. N Engl J Med. 2013. 
doi:10.1056/NEJMoa1212299. 

30.  Silva FC Da, Silva FMC Da, Gonçalves F, et al. Locally advanced and metastatic 
prostate cancer treated with intermittent androgen monotherapy or maximal 
androgen blockade: Results from a randomised phase 3 study by the south 
european uroncological group. Eur Urol. 2014. 
doi:10.1016/j.eururo.2013.03.055. 

31.  Hershman DL, Unger JM, Wright JD, et al. Adverse Health Events Following 
Intermittent and Continuous Androgen Deprivation in Patients With Metastatic 
Prostate Cancer. JAMA Oncol. 2015. doi:10.1001/jamaoncol.2015.4655. 

32.  Passoni NM, Fajkovic H, Xylinas E, et al. Prognosis of patients with pelvic lymph 
node (LN) metastasis after radical prostatectomy: Value of extranodal extension 
and size of the largest LN metastasis. BJU Int. 2014. doi:10.1111/bju.12342. 

33.  Daneshmand S, Quek ML, Stein JP, et al. Prognosis of patients with lymph node 
positive prostate cancer following radical prostatectomy: long-term results. J 
Urol. 2004. doi:10.1097/01.ju.0000143448.04161.cc. 

34.  Ghavamian R, Bergstralh EJ, Blute ML, Slezak J, Zincke H. Radical retropubic 
prostatectomy plus orchiectomy versus orchiectomy alone for pTxN+ prostate 
cancer: A matched comparison. J Urol. 1999. doi:10.1016/S0022-
5347(01)61640-9. 

35.  Abdollah F, Karnes RJ, Suardi N, et al. Impact of adjuvant radiotherapy on 
survival of patients with node-positive prostate cancer. J Clin Oncol. 2014. 
doi:10.1200/JCO.2013.54.7893. 

36.  Bolla M, Van Poppel H, Tombal B, et al. Postoperative radiotherapy after radical 
prostatectomy for high-risk prostate cancer: Long-term results of a randomised 
controlled trial (EORTC trial 22911). Lancet. 2012. doi:10.1016/S0140-
6736(12)61253-7. 

37.  Zumsteg ZS, Spratt DE, Romesser PB, et al. The natural history and predictors 
of outcome following biochemical relapse in the dose escalation era for prostate 
cancer patients undergoing definitive external beam radiotherapy. Eur Urol. 
2015. doi:10.1016/j.eururo.2014.09.028. 

38.  Chade DC, Eastham J, Graefen M, et al. Cancer control and functional 
outcomes of salvage radical prostatectomy for radiation-recurrent prostate 
cancer: A systematic review of the literature. Eur Urol. 2012. 
doi:10.1016/j.eururo.2012.01.022. 

39.  Heidenreich A, Richter S, Thüer D, Pfister D. Prognostic Parameters, 
Complications, and Oncologic and Functional Outcome of Salvage Radical 
Prostatectomy for Locally Recurrent Prostate Cancer after 21st-Century 
Radiotherapy. Eur Urol. 2010. doi:10.1016/j.eururo.2009.02.041. 

40.  Pisters LL, Rewcastle JC, Donnelly BJ, Lugnani FM, Katz AE, Jones JS. 
Salvage prostate cryoablation: initial results from the cryo on-line data 
registry.[see comment]. J Urol. 2008. 

41.  Rischke HC, Schultze-Seemann W, Wieser G, et al. Adjuvant radiotherapy after 
salvage lymph node dissection because of nodal relapse of prostate cancer 



 

67 

 

versus salvage lymph node dissection only. Strahlentherapie und Onkol. 2015. 
doi:10.1007/s00066-014-0763-5. 

42.  Ploussard G, Almeras C, Briganti A, et al. Management of node only recurrence 
after primary local treatment for prostate cancer: A systematic review of the 
literature. J Urol. 2015. doi:10.1016/j.juro.2015.04.103. 

43.  Ryan CJ, Smith MR, Fizazi K, et al. Abiraterone acetate plus prednisone versus 
placebo plus prednisone in chemotherapy-naive men with metastatic castration-
resistant prostate cancer (COU-AA-302): Final overall survival analysis of a 
randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 study. Lancet Oncol. 
2015. doi:10.1016/S1470-2045(14)71205-7. 

44.  Smith MR, Rathkopf DE, Mulders PF a, et al. Efficacy and Safety of Abiraterone 
Acetate in Elderly (≥75 Years) Chemotherapy-Naïve Patients with Metastatic 
Castration-Resistant Prostate Cancer. J Urol. 2015. 
doi:10.1016/j.juro.2015.07.004. 

45.  Graff JN, Baciarello G, Armstrong AJ, et al. Efficacy and safety of enzalutamide 
in patients 75 years or older with chemotherapy-naive metastatic 
castrationresistant prostate cancer: Results from PREVAIL. Ann Oncol. 2016. 
doi:10.1093/annonc/mdv542. 

46.  Tannock IF, de Wit R, Berry WR, et al. Docetaxel plus prednisone or 
mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer. N Engl J Med. 
2004. doi:10.1056/NEJMoa040720. 

47.  Kellokumpu-Lehtinen PL, Harmenberg U, Joensuu T, et al. 2-weekly versus 3-
weekly docetaxel to treat castration-resistant advanced prostate cancer: A 
randomised, Phase 3 trial. Lancet Oncol. 2013. doi:10.1016/S1470-
2045(12)70537-5. 

48.  De Bono JS, Oudard S, Ozguroglu M, et al. Prednisone plus cabazitaxel or 
mitoxantrone for metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after 
docetaxel treatment: A randomised open-label trial. Lancet. 2010. 
doi:10.1016/S0140-6736(10)61389-X. 

49.  Resnick MJ, Lacchetti C, Bergman J, et al. Prostate cancer survivorship care 
guideline: American society of clinical oncology clinical practice guideline 
endorsement. J Clin Oncol. 2015. doi:10.1200/JCO.2014.60.2557. 

50.  Scher HI, Fizazi K, Saad F, et al. Increased survival with enzalutamide in 
prostate cancer after chemotherapy. N Engl J Med. 2012. 
doi:10.1056/NEJMoa1207506. 

51.  Parker C, Nilsson S, Heinrich D, et al. Alpha Emitter Radium-223 and Survival in 
Metastatic Prostate Cancer. N Engl J Med. 2013. doi:10.1056/NEJMoa1213755. 

52.  Hoskin P, Sartor O, O’Sullivan JM, et al. Efficacy and safety of radium-223 
dichloride in patients with castration-resistant prostate cancer and symptomatic 
bone metastases, with or without previous docetaxel use: A prespecified 
subgroup analysis from the randomised, double-blind, phase 3 ALSYMPCA trial. 
Lancet Oncol. 2014. doi:10.1016/S1470-2045(14)70474-7. 

 

 


