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O câncer de próstata é o tumor mais comum em homens 
e sua incidência vem aumentando continuamente nas últi-
mas décadas. No mundo, o número estimado de casos no 
ano de 2000 foi de 513.000 com 201.000 mortes.1-10 Nos 
Estados Unidos, para 2010, estimou-se 217.730 casos novos 
e 32.050 mortes.11

A idade, a hereditariedade e o estilo de vida são os principias 
fatores de risco para o câncer de próstata, que raramente se ins-
tala antes da quarta década de vida.12 

A descoberta do antígeno prostático específico (prostate-
-specific antigen, PSA) há três décadas, revolucionou o diag-
nóstico e o tratamento do câncer de próstata. Observou-se 
aumento da detecção precoce da doença, na maioria das vezes 
em indivíduos assintomáticos.13

A avaliação clínica diagnóstica inicial objetiva determinar a 
precisa extensão da doença, o que traz implicações prognósti-
cas e indica o tratamento mais adequado. Associado ao esta-
diamento TNM (Tumor, linfonodos, mestástase),14 que inclui 
o exame digital do reto, os fatores mais importantes a serem 
analisados para decisão terapêutica são o grau histológico do 
tumor por meio do escore de Gleason, o valor do PSA, a idade 
e a presença de comorbidades.15-17

Dessa forma, estratificam-se os pacientes em grupos de acor-
do com fatores prognósticos relacionados à doença. Dentre as 
classificações existentes, tem-se classicamente: D’Amico e cols.18 
e Radiation Therapy Oncology Group (RTOG)19 (Tabela 1). 

Nos tumores precoces, o tratamento radical locorregional 
pode alterar o curso natural da doença, diminuindo a pro-
gressão local, as metástases a distância e a morte pelo câncer 
de próstata.20-22

A terapêutica ideal para o câncer de próstata localizado ainda 
é objeto de controvérsias. A longa história natural dos tumores 
iniciais e de baixo risco faz com que nem todos os pacientes 
necessitem de tratamento se a expectativa de vida for menor do 

que 10 anos (vigilância ativa).20 Várias alternativas de tratamen-
to podem ser empregadas, como prostatectomia radical, radio-
terapia externa e braquiterapia, sendo todas efetivas no controle 
locorregional da doença.

A cirurgia radical foi descrita por Young em 190523 e uti-
lizava o acesso perineal. A via retropúbica foi introduzida por 
Millin em 194724 e, desde então, a técnica tem evoluído de-
vido aos novos conhecimentos anatômicos e funcionais. As 
modificações propostas por Walsh e Donker25 permitiram 
aperfeiçoar a hemostasia e a preservação eficiente de estruturas 
esfincterianas e neurovasculares, com consequente ganho nos 
índices de incontinência urinária e disfunção erétil. A mortali-
dade perioperatória associada à prostatectomia radical é muito 
baixa com as atuais técnicas cirúrgicas. As complicações intra-
operatórias são raras e incluem sangramento, lesão retal e ure-
teral. No pós-operatório precoce, pode ocorrer febre, infecção 
de ferida, trombose venosa e embolia pulmonar. Tardiamente, 
pode existir estenose da anastomose vesicouretral, incontinên-
cia urinária e impotência sexual.26 

A radioterapia é uma modalidade de tratamento que utiliza 
radiações do tipo ionizantes para destruir ou inibir o crescimen-
to de células tumorais. A teleterapia (tele, do grego “à distân-
cia”), ou radioterapia externa, é realizada com uso de acelerado-
res lineares ou aparelhos de cobalto. Nessa técnica, existe uma 
distância física entre o paciente e a fonte da radiação. Na bra-
quiterapia (brachys do grego “próximo”), são usadas fontes de 
radiação em contato direto com os tecidos a serem irradiados. 
As técnicas de radioterapia se modernizaram e hoje se tem tele-
terapia tridimensional conformada com modulação da intensi-
dade de feixes (intensity-modulated radiation therapy, IMRT) e 
radioterapia guiada por imagem (image guided radiation thera-
py, IGRT). Com isso, há possibilidade de entregar maior dose 
nos volumes alvos de tratamento poupando estruturas sadias 
adjacentes. De forma semelhante, em braquiterapia de próstata, 
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atualmente se utilizam sistemas de planejamento computadori-
zados que são capazes de distribuir de forma ordenada as fontes 
radioativas, evitando situações indesejadas como áreas de sub-
dosagem e superdosagem. 

A teleterapia é realizada sem a necessidade de hospitalização 
e normalmente os pacientes não interrompem suas atividades 
cotidianas. As aplicações são efetuadas diariamente (cinco dias 
por semana) durante cinco a oito semanas, a depender da dose 
prescrita. Quando presente, a morbidade da radioterapia ex-
terna está normalmente associada com efeitos gastrintestinais, 
urinários ou sexuais. Durante o curso do tratamento, apesar 
de raro com o uso de técnicas modernas, pode ocorrer retite 
e enterite. Mais comumente, observam-se sintomas urinários, 
como disúria, polaciúria e urgência miccional. Tardiamente, 
pode existir disfunção erétil; complicações urinárias graves são 
bastante incomuns, acometendo apenas 8% dos pacientes.27-29 

A braquiterapia é realizada por via transperineal, sob anes-
tesia geral ou epidural. A técnica mais popularizada é a do im-
plante permanente de sementes, conhecida como braquiterapia 
de baixa taxa de dose. Os dois radioisótopos mais utilizados 
são: Iodo-125 e Paládio-103. Em geral é utilizada como único 
tratamento, com bons resultados nos casos de risco baixo ou 
intermediário.30 A baixa energia desses isótopos garante o con-
vívio social e familiar dos pacientes após o implante, quase sem 
restrições. A grande vantagem da braquiterapia está na conve-
niência de um tratamento de um dia com ou sem necessidade 
de internação. A braquiterapia de alta taxa de dose constitui 
implante temporário, frequentemente utilizando fonte modi-
ficada de Irídio-192 e sistema de pós-carregamento (afterload). 
Pode ser utilizada de maneira exclusiva (baixo risco), mas em 
geral é associada à teleterapia nos demais casos, também com 
resultados equivalentes às outras modalidades de tratamento.31 
As complicações nos primeiros três meses são dominadas pelos 
sintomas urinários, em geral mais obstrutivos que irritativos: 
polaciúria, noctúria e às vezes disúria. O risco de incontinên-
cia urinária pós-braquiterapia é baixo (< 5%), entretanto, nos 
pacientes que previamente foram submetidos à ressecção tran-
suretral, a incidência é maior e, quando recente, o procedimen-
to não é recomendado.32 Apesar de a disfunção erétil também 

poder estar presente, a literatura sugere fortemente que é menos 
frequente que na cirurgia e teleterapia.30,31,33 

Apesar da grande discussão sobre a melhor modalidade tera-
pêutica nos pacientes de risco baixo e intermediário, e da ausên-
cia de estudos fase III de qualidade, a maioria das publicações 
sugere fortemente que a prostatectomia radical, a radioterapia 
externa e a braquiterapia sejam tratamentos equivalentes em 
termos de controle bioquímico. Ressalvas devem ser feitas para 
a dose de radioterapia externa empregada (menor do que 72 
Gy)34 e o papel da braquiterapia no risco intermediário existin-
do hoje diretrizes que orientam a indicação dessas modalidades 
de tratamentos.35,36 

Kupelian e cols.37 demonstraram os resultados de um estu-
do que reuniu 2.991 pacientes em estádio T1-2. O objetivo 
foi comparar prostatectomia radical, radioterapia externa < 72 
Gy, radioterapia externa ≥ 72 Gy, braquiterapia + radioterapia 
externa e braquiterapia exclusiva (implante permanente de se-
mentes). Os resultados de radioterapia externa < 72 Gy foram 
inferiores (P < 0,001), alcançando controle bioquímico ao redor 
de 50% em sete anos de acompanhamento. As outras modali-
dades foram equivalentes para o grupo favorável (baixo risco) e 
desfavorável (intermediário ou alto risco), com controle bioquí-
mico ao redor de 85-90% e 65-75%, respectivamente. Porém, 
os pacientes cirúrgicos são mais jovens e favoráveis, enquanto 
os que fazem radioterapia recebem mais hormonioterapia.

D’Amico e cols.38 conduziram estudo com o objetivo de esti-
mar o controle bioquímico após prostatectomia radical, radio-
terapia externa ou braquiterapia com ou sem hormonioterapia 
neoadjuvante em pacientes com câncer de próstata clinicamen-
te localizado. Foram avaliados 1.872 doentes, que foram divi-
didos em grupos de risco e compararam prostatectomia radical, 
braquiterapia (implante permanente com paládio ± hormonio-
terapia neoadjuvante) e radioterapia externa (aproximadamente 
66 Gy no baixo risco e 75 Gy no risco intermediário). Não 
houve diferença em controle bioquímico no grupo de baixo 
risco. Mas nos grupos intermediário e alto, a braquiterapia ex-
clusiva teve resultado significativamente inferior.

A falta de bons estudos deve-se principalmente à dificuldade 
de alocar os pacientes nas diversas modalidades de tratamento, 

D’Amico RTOG
Risco baixo T1-T2a, Gleason ≤ 6, PSA ≤ 10 T1-T2 e Gleason ≤ 6
Risco intermediário T2b e/ou Gleason 7 e/ou PSA 10-20 T1-T2 e Gleason 7; ou T3/N1 e Gleason ≤ 6
Risco alto ≥ T2c ou Gleason 8-10 ou PSA 20 T1-T2 e Gleason 8-10; ou T3/N1 e Gleason 7
Risco mais elevado - T3/N1 e Gleason 8-10

Tabela 1. Grupos de Risco de Acordo com D’Amico e Radiation Therapy Oncology Group (RTOG)

T1 = tumor clinicamente invisível (impalpável ou indetectável através de exame de imagem); T1a = achado histológico incidental do tumor primário em menos de 
5% do tecido ressecado; T1b = achado histológico incidental do tumor primário em mais de 5% do tecido ressecado; T1c = tumor identificado através da biópsia por 
agulha, com tumores encontrados em um ou em ambos os lobos da próstata, mas que não são palpáveis ou visualizados através do exame de imagem; T2 = tumor 
restrito à próstata; T2a = tumores que envolvem menos da metade de um lobo; T2b = tumores que envolvem menos que ou cujo volume seja de um lobo; T2c = 
tumores que afetam dois lobos; T3 = tumores que se estendem através, mas não além, da cápsula da próstata e sem a invasão do ápice prostático; T3a = extensão 
extracapsular (uni ou bilateral); T3b = tumores que invadem a(s) vesícula(s) seminal(is).
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na árdua comparação de desfechos (definições diferentes de 
controle bioquímico), além do longo tempo de acompanha-
mento necessário para consolidação dos resultados.

O câncer de próstata é uma neoplasia bastante comum e está 
presente na rotina de profissionais como radio-oncologistas, 
urologistas e oncologistas clínicos. Quando diagnosticado pre-
cocemente, a decisão da melhor abordagem terapêutica deve 
ser discutida com os pacientes de forma a esclarecer as carac-
terísticas de cada procedimento, enfatizando seus resultados e 
possíveis efeitos colaterais inerentes.   

REFERÊNCIAS
1. World Health Organization Classification of Tumours. WHO and TNM 

classifications. In: Eble JN, Sauter G, Epstein JI, Sesterhenn IA, editors. World 
Health Organization Classification of Tumours. Pathology and genetics of 
tumours of the urinary system and male genital organs. Lyon: IARC Press; 
2004. p. 218-9.

2. Woodward PJ, Heidenreich PJ, Looijenga LHJ, et al. Germ cell tumours. In: Eble 
JN, Sauter G, Epstein JI, Sesterhenn IA, editors. World Health Organization 
Classification of Tumours. Pathology and genetics of tumours of the urinary 
system and male genital organs. Lyon: IARC Press; 2004. p. 220.

3. Mostofi FK, Sesterhenn IA. Introduction. In: Eble JN, Sauter G, Epstein JI, 
Sesterhenn IA, editors. World Health Organization Classification of Tumours. 
Pathology and genetics of tumours of the urinary system and male genital 
organs. Lyon: IARC Press; 2004. p. 221-46.

4. Sesterhenn IA, Cheville J, Woodward PJ, et al. Sex cord/gonadal stromal 
tumours. In: Eble JN, Sauter G, Epstein JI, Sesterhenn IA, editors. World 
Health Organization Classification of Tumours. Pathology and genetics of 
tumours of the urinary system and male genital organs. Lyon: IARC Press; 
2004. p. 250-58.

5. Ulbright TM. Tumours containing both germ cell and sex cord/gonadal 
stromal elements. In: Eble JN, Sauter G, Epstein JI, Sesterhenn IA, editors. 
World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and 
genetics of tumours of the urinary system and male genital organs. Lyon: 
IARC Press; 2004. p. 259-60.

6. Mostofi FK, Sesterhenn IA, Srigley JR, Levin HS. Miscellaneous tumours of 
the testis. In: Eble JN, Sauter G, Epstein JI, Sesterhenn IA, editors. World 
Health Organization Classification of Tumours. Pathology and genetics of 
tumours of the urinary system and male genital organs. Lyon: IARC Press; 
2004. p. 261-2.

7. Marx A, Woodward PJ. Lymphoma and plasmacytoma of the testis and 
paratesticular tissues. In: Eble JN, Sauter G, Epstein JI, Sesterhenn IA, 
editors. World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and 
genetics of tumours of the urinary system and male genital organs. Lyon: 
IARC Press; 2004. p. 263-4.

8. Nochomovitz L. Tumours of collecting ducts and rete. In: Eble JN, Sauter G, 
Epstein JI, Sesterhenn IA, editors. World Health Organization Classification of 
Tumours. Pathology and genetics of tumours of the urinary system and male 
genital organs. Lyon: IARC Press; 2004. p. 265-6.

9. Davis CJ, Woodward PJ, Dehner LP, et al. Tumours of paratesticular 
structures. In: Eble JN, Sauter G, Epstein JI, Sesterhenn IA, editors. World 
Health Organization Classification of Tumours. Pathology and genetics of 
tumours of the urinary system and male genital organs. Lyon: IARC Press; 
2004. p. 267-76.

10. Davis CJ. Secondary tumours. In: Eble JN, Sauter G, Epstein JI, Sesterhenn IA, 
editors. World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and 
genetics of tumours of the urinary system and male genital organs. Lyon: 
IARC Press; 2004. p. 277-8.

11. Jemal A, Siegel R, Xu J, Ward E. Cancer statistics, 2010. CA Cancer J Clin. 
2010;60(5):277-300. 

12. Ruijter E, van de Kaa C, Miller G, et al. Molecular genetics and epidemiology 
of prostate carcinoma. Endocr Rev. 1999;20(1):22-45.

13. Catalona WJ, Smith DS, Ratliff TL, Basler JW. Detection of organ-confined 
prostate cancer is increased through prostate-specific antigen-based 
screening. JAMA. 1993;270(8):948-54.

14. Edge SB, Byrd DR. AJCC cancer staging manual. Chicago: Springer Science 
and Business Media; 2010.

15. Partin AW, Stutzman RE. Elevated prostate-specific antigen, abnormal 
prostate evaluation on digital rectal examination, and transrectal ultrasound 
and prostate biopsy. Urol Clin North Am. 1998;25(4):581-9, viii.

16. Partin AW, Yoo J, Carter HB, et al. The use of prostate specific antigen, clinical 
stage and Gleason score to predict pathological stage in men with localized 
prostate cancer. J Urol. 1993;150(1):110-4.

17. Walz J, Gallina A, Saad F, et al. A nomogram predicting 10-year life expectancy 
in candidates for radical prostatectomy or radiotherapy for prostate cancer. 
J Clin Oncol. 2007;25(24):3576-81. 

18. D’Amico AV, Whittington R, Malkowicz SB, et al. A multivariate analysis of 
clinical and pathological factors that predict for prostate specific antigen 
failure after radical prostatectomy for prostate cancer. J Urol. 1995; 
154(1):131-8. 

19. Roach M, Lu J, Pilepich MV, et al. Four prognostic groups predict long-term 
survival from prostate cancer following radiotherapy alone on Radiation 
Therapy Oncology Group clinical trials. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 
2000;47(3):609-15. 

20. Holmberg L, Bill-Axelson A, Helgesen F, et al. A randomized trial comparing 
radical prostatectomy with watchful waiting in early prostate cancer. N Engl 
J Med. 2002;347(11):781-9. 

21. Bill-Axelson A, Holmberg L, Ruutu M, et al. Radical prostatectomy versus 
watchful waiting in early prostate cancer. N Engl J Med. 2005;352(19): 
1977-84. 

22. Wilt TJ, Brawer MK. The Prostate Cancer Intervention Versus Observation 
Trial: a randomized trial comparing radical prostatectomy versus expectant 
management for the treatment of clinically localized prostate cancer. J Urol. 
1994;152(5 Pt 2):1910-4.

23. Young HH. The early diagnosis and radical cure of carcinoma of the prostate. 
Being a study of 40 cases and presentation of a radical operation which 
was carried out in four cases. 1905. J Urol. 2002;167(2 Pt 2):939-46;  
discussion 947. 

24. Millin TJ. Retropubic urinary surgery. London: Williams and Wilkins; 1947.
25. Walsh PC, Donker PJ. Impotence following radical prostatectomy: insight 

into etiology and prevention. J Urol. 1982;128(3):492-7.
26. Lepor H, Nieder AM, Ferrandino MN. Intraoperative and postoperative 

complications of radical retropubic prostatectomy in a consecutive series of 
1,000 cases. J Urol. 2001;166(5):1729-33.

27. Litwin MS, Gore JL, Kwan L, et al. Quality of life after surgery, external 
beam irradiation, or brachytherapy for early-stage prostate cancer. Cancer. 
2007;109(11):2239-47. 

28. Hamilton AS, Stanford JL, Gilliland FD, et al. Health outcomes after external-
beam radiation therapy for clinically localized prostate cancer: results from 
the Prostate Cancer Outcomes Study. J Clin Oncol. 2001;19(9):2517-26. 

29. Potosky AL, Davis WW, Hoffman RM, et al. Five-year outcomes after 
prostatectomy or radiotherapy for prostate cancer: the prostate cancer 
outcomes study. J Natl Cancer Inst. 2004;96(18):1358-67. 

30. Amadei LP, Silva JLF, Hanna SA, et al. Biochemical control of prostate cancer 
with Iodine-125 brachytherapy alone: experience of a single institution. 
Clinical and Translational Oncology (in press).

31. Neviani CB, Miziara MA, de Andrade Carvalho H. Results of high dose-rate 
brachytherapy boost before 2D or 3D external beam irradiation for prostate 
cancer. Radiother Oncol. 2011;98(2):169-74.



Diagn Tratamento. 2012;17(2):90-3.

Gustavo Nader Marta | Samir Abdallah Hanna | João Luís Fernandes da Silva | Heloisa de Andrade Carvalho 93

32. Blasko JC, Ragde H, Luse RW, et al. Should brachytherapy be considered 
a therapeutic option in localized prostate cancer? Urol Clin North Am. 
1996;23(4):633-50.

33. Crook JM, Gomez-Iturriaga A, Wallace K, et al. Comparison of health-related 
quality of life 5 years after SPIRIT: Surgical Prostatectomy Versus Interstitial 
Radiation Intervention Trial. J Clin Oncol. 2011;29(4):362-8.

34. Viani GA, Stefano EJ, Afonso SL. Higher-than-conventional radiation doses 
in localized prostate cancer treatment: a meta-analysis of randomized, 
controlled trials. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2009;74(5):1405-18.

35. Rosenthal SA, Bittner NH, Beyer DC, et al. American Society for Radiation 
Oncology (ASTRO) and American College of Radiology (ACR) practice 
guideline for the transperineal permanent brachytherapy of prostate cancer. 
Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2011;79(2):335-41. 

36. American Urological Association. Prostate Cancer. Guideline for the 
Management of Clinically Localized Prostate Cancer: 2007 Update. Disponível 
em: http://www.auanet.org/content/guidelines-and-quality-care/clinical-
guidelines/main-reports/proscan07/content.pdf. Acessado em 2012 (27 jan).

37. Kupelian PA, Potters L, Khuntia D, et al. Radical prostatectomy, external beam 
radiotherapy <72 Gy, external beam radiotherapy > or =72 Gy, permanent 
seed implantation, or combined seeds/external beam radiotherapy for stage 
T1-T2 prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2004;58(1):25-33.

38. D’Amico AV, Whittington R, Malkowicz SB, et al. Biochemical outcome 
after radical prostatectomy, external beam radiation therapy, or 
interstitial radiation therapy for clinically localized prostate cancer. JAMA. 
1998;280(11):969-74.

INFORMAÇÕES
Endereço para correspondência:
Gustavo Nader Marta
Hospital Sírio-Libanês - Centro de Oncologia - Serviço de Radioterapia
Rua Dona Adma Jafet, 91 
São Paulo (SP) 
CEP 01308-050
Tel. (11) 3155-0558 
Email: gnmarta@uol.com.br

Fontes de fomento: nenhuma declarada
Conflito de interesse: nenhum declarado

Data de entrada: 8 de dezembro de 2011
Data da última modificação: 4 de fevereiro de 2012
Data de aceitação: 15 de fevereiro de 2012


