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Ferreira DM.  Previsão pré-operatória do estadiamento local do câncer prostático: 
análise multifatorial baseada em parâmetros clínicos, laboratoriais e de imagem por 
ressonância magnética e ultra-sonografia [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2005.  144p. 
 
INTRODUÇÃO: O câncer de próstata ocupa o segundo lugar entre as neoplasias 
de maior incidência na população masculina mundial. Uma vez estabelecido o 
diagnóstico, o estadiamento passa a ter papel fundamental na escolha da opção e 
tática terapêuticas. OBJETIVO: Avaliar as diferenças clínicas, laboratoriais e 
anatomopatológicas dos pacientes e determinar a acurácia, a sensibilidade, a 
especificidade e os valores preditivos positivo e negativo de vários exames pré-
operatórios, avaliando isoladamente e em conjunto aqueles capazes de melhor 
prever o estadiamento local do câncer prostático. MÉTODOS: Foram analisados o 
antígeno prostático específico (PSA), as densidades de PSA calculadas pelos 
exames de ressonância magnética e ultra-som (DPSA), a graduação de Gleason, o 
número de sextantes positivos e a porcentagem de fragmentos positivos nas 
biópsias, as probabilidades de doença intraprostática, doença extracapsular e 
comprometimento das vesículas seminais segundo os nomogramas de Kattan e 
Partin, e os resultados dos exames de toque retal, da ressonância magnética com 
bobina endorretal e do ultra-som com Doppler de amplitude em relação ao 
estadiamento do câncer de próstata em 49 pacientes submetidos à prostatectomia 
radical. Os resultados foram comparados com os resultados anatomopatológicos. 
RESULTADOS: Dos 49 pacientes com tumores classificados clinicamente como 
intraprostáticos, respectivamente 59,2 %, 51,0 % e 32,7 % dos pacientes foram 
subestadiados clinicamente em relação à doença extraprostática, doença 
extracapsular e comprometimento das vesículas seminais. Estadiamentos clínicos 
iniciais tiveram taxas de subestadiamento menores e estadiamentos clínicos mais 
avançados tiveram taxas de subestadiamento maiores. As médias da maioria dos 
parâmetros clínicos e laboratoriais dos pacientes com doença avançada 
apresentaram valores maiores do que as médias dos pacientes com doença 
localizada. A biópsia prostática superestimou a graduação histopatológica final de 
Gleason em 10,2 % dos casos, subestimou a graduação em 49,0 % dos casos e a 
correlação foi idêntica em 40,8 %. A ressonância magnética, quando comparada 
aos outros parâmetros analisados de forma isolada, apresentou os maiores valores 
de acurácia na discriminação doença intraprostática x doença extraprostática (73,5 
%), doença intracapsular x doença extracapsular (81,6 %) e comprometimento ou 
não das vesículas seminais (77,6 %). A acurácia geral dos modelos de regressão 
logística baseada nas variáveis contempladas foi de 71,4 % na previsão de doença 
extraprostática, 87,2 % na previsão de doença extracapsular e 81,0 % na previsão 
de comprometimento das vesículas seminais. CONCLUSÃO: A ressonância 
magnética com bobina endorretal se mostrou ser um dos melhores métodos para o 
estadiamento local do câncer de próstata e pode ser considerada no estudo de 
pacientes selecionados. 

 

Descritores: 1.Próstata  2.Neoplasias Prostáticas  3.Estadiamento de Neoplasias  
4.Imagem por Ressonância Magnética  5.Ultra-som  6.Antígeno Prostático 
Específico  7.Biópsia. 
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Ferreira DM.  Preoperative prediction of local staging of prostate cancer: 
multifactorial analysis based on clinical, laboratory and imaging parameters by 
magnetic resonance and ultrasonography (thesis). São Paulo: School of Medicine, 
University of São Paulo; 2005.  144p. 
 
INTRODUCTION: The prostate cancer is the second more frequent neoplasia in the 
worldwide male population. Since the diagnosis is established, the staging has a 
fundamental role on the choice of therapeutic option and tactics. OBJECTIVE: To 
evaluate the clinical, laboratory and anatomopathological differences of patients and 
determine the accuracy, sensitiveness, specificity and positive and negative 
predictive values of several preoperative examinations, by evaluating individually 
and conjointly those which are able to better predict the local staging of prostate 
cancer. METHODS: The prostate-specific antigen (PSA) was analyzed as well as 
the PSA densities (PSAD) were calculated through the magnetic resonance and 
ultrasound, the Gleason’s grading, the number of positive sextants and the 
percentage of positive fragments in biopsies, the probabilities of intraprostatic 
disease, extracapsular disease and involvement of seminal vesicles according to 
Kattan and Partin’s nomograms, and the results of rectal palpations, the use of 
endorectal coil magnetic resonance imaging and the use of amplitude Doppler 
ultrasound in relation to the staging of prostate cancer in 49 patients who were 
submitted to radical prostatectomy. The results were compared with the 
anatomopathological results. RESULTS: Among 49 patients with tumors clinically 
classified as intraprostatic, 59.2%, 51.0% and 32.7% patients respectively were 
clinically understaged in relation to extraprostatic disease, extracapsular disease 
and involvement of seminal vesicles. The initial clinical staging had lower substaging 
rates and the more advanced clinical staging had higher substaging rates. The 
averages of most clinical and laboratory parameters of patients with advanced 
disease presented values higher than the averages of patients with localized 
disease. The prostatic biopsy overestimated the Gleason’s final histopathologic 
grade in 10.2% of cases, underestimated the grade in 49.0 % of cases and had 
identical correlation in 40.8%. The magnetic resonance imaging, when compared 
with all of other parameters analyzed isolately, presented the highest accuracy 
values in the discrimination intraprostatic disease x extraprostatic disease (73.5%), 
intracapsular disease x extracapsular disease (81.6 %) and the presence of seminal 
vesicles involvement (77.6%). The general accuracy of logistic regression models 
based on contemplated variables was of 71.4% in the extraprostatic disease 
prediction, 87.2% in the extracapsular disease prediction and 81.0% in the 
prediction of involvement of seminal vesicles. CONCLUSION: The use of endorectal 
coil magnetic resonance imaging was one of the best predictors of local staging of 
prostate cancer and could be considered in the study of selected patients. 

 

Keywords: 1. Prostate  2. Prostatic Neoplasms  3. Neoplasm Staging  4. Magnetic 
Resonance Imaging  5. Ultrasonics  6. Prostate-Specific Antigen  7. Biopsy. 
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1.1. EPIDEMIOLOGIA 

Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), o 

câncer de próstata ocupa o segundo lugar entre as neoplasias de maior 

incidência e o sexto lugar em mortalidade quando consideramos a 

população masculina mundial. No ano 2002 foram diagnosticados 679 023 

casos dos quais 221 002 morreram da doença (25,3 casos e 8,2 mortes a 

cada 100 000 homens) (Ferlay et al., 2004). Nos países industrializados 

ocidentais, principalmente na América do Norte e na Europa Ocidental, o 

câncer de próstata tornou-se um problema sócio-econômico e de saúde 

pública. Nos Estados Unidos é a segunda neoplasia maligna de maior 

incidência, superada pelo câncer de pele não melanoma, e a segunda 

principal causa de morte, superada pelo câncer de pulmão. Estima-se que 

em 2005 cerca de 232 090 novos casos de câncer de próstata serão 

diagnosticados e que 30 350 homens morrerão devido a esta doença (166,7 

casos e 31,5 mortes a cada 100 000 homens) (ACS, 2005). No Brasil, para o 

ano de 2003, estima-se 35 240 novos casos diagnosticados e 8 230 mortes 

devido a esta doença, o câncer de próstata também terá a segunda taxa 

mais elevada de incidência e a segunda taxa mais elevada de mortalidade 

quando consideradas todas as neoplasias malignas (40,5 novos casos e 9,5 
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mortes a cada 100.000 homens), superado respectivamente pelo câncer de 

pele não melanoma e pelo câncer de pulmão (INCA, 2003). 

Os únicos fatores de risco bem estabelecidos para câncer de 

próstata são a idade, o grupo étnico, a história familiar e as concentrações 

do fator de crescimento insulina-like (IGF-I) (“insulin-like growth factor”) 

(Gronberg, 2003). A incidência deste tipo de tumor é incomum antes dos 50 

anos e cresce rapidamente após este período. Quando consideramos 

diferentes países e grupos étnicos ao redor do mundo, a população negra de 

países ocidentais industrializados tem as maiores taxas de incidência e a 

população asiática e de países em desenvolvimento têm as menores taxas 

(Ferlay et al., 2004; Parkin et al., 2002; WHO, 2001). Indivíduos com 

parentes de primeiro grau (pai, irmão ou filho), informando história de câncer 

de próstata antes dos 60 anos de idade, têm maior chance de apresentar 

este tipo de tumor (Johns e Houlston, 2003). 

Fatores relacionados à dieta podem influenciar a gênese do 

câncer de próstata, no entanto os resultados ainda são incertos, mas 

existem evidências de que uma alimentação rica em frutas, verduras, 

legumes, grãos, cereais integrais (carotenóides, vitaminas A, C, D e E) e 

minerais (zinco e selênio), e pobre em gordura de origem animal (carne 

vermelha, gordura e leite) (Chan e Giovannucci, 2001; Chan et al., 1998; 

Clinton e Giovannucci, 1998) está associada a um menor risco de câncer de 

próstata. 
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1.2. DIAGNÓSTICO 

Os tumores prostáticos não apresentam na maioria das vezes, 

sinais e sintomas específicos que permitam o seu diagnóstico precoce. A 

introdução da dosagem sérica do antígeno prostático específico (PSA) 

associada ao toque retal como métodos de rastreamento do câncer de 

próstata na década de noventa, fez com que ocorresse um aumento na 

incidência e uma redução na mortalidade devido a uma maior detecção de 

casos assintomáticos e em fases iniciais da doença. No entanto, apesar do 

grande aumento na incidência, relacionada principalmente a este avanço na 

detecção da doença em estádios iniciais em detrimento de casos em 

estádios avançados, a taxa de mortalidade apresentou apenas um pequeno 

declínio e o motivo responsável por este fato ainda não está totalmente 

esclarecido (Hankey et al., 1999; Potosky et al., 1995). 

O toque retal tem grande importância no diagnóstico do câncer de 

próstata devido à sua facilidade de realização, baixo custo e baixo risco. No 

entanto, existe uma grande variabilidade na sua taxa de detecção quando 

empregado isoladamente (Baran et al., 1991; Mettlin et al., 1991), 

comparada com a sua utilização associado ao PSA e/ou ao exame de ultra-

som endorretal (Babaian et al., 1993; Catalona et al., 1994a; Drago e York, 

1992). Baseados nestes dados, a utilização do toque retal como método 

único na detecção do câncer de próstata não é indicada, no entanto ele 

ainda continua como teste inicial, particularmente na detecção de tumores 

que não são identificados pelo PSA e pelo exame de ultra-som endorretal, 
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sendo que sua utilização em conjunto com outros métodos, acarreta um 

aumento na taxa de detecção. 

O uso do PSA como único método de rastreamento do câncer de 

próstata também não apresenta sensibilidade, especificidade e valores 

preditivos positivos que justifiquem sua utilização isoladamente. Uma grande 

proporção de homens sem evidências de câncer de próstata apresenta 

valores de PSA acima do limite considerado normal de 0,0 a 4,0 ng/mL 

(Brawer et al., 1993; Catalona et al., 1994a), sendo que também não é 

incomum, indivíduos com câncer de próstata confirmado apresentarem 

valores de PSA dentro dos limites de normalidade (Catalona et al., 1994b; 

Mettlin et al., 1993; Rommel et al., 1994; Thompson et al., 2004). A utilização 

do PSA associado a outros métodos de detecção como o toque retal e o 

exame de ultra-som endorretal também apresenta melhor sensibilidade, 

especificidade e valores preditivos positivos quando comparada com a sua 

utilização isolada (Babaian et al., 1993; Catalona et al., 1994a; Catalona et 

al., 1991). A utilização de pontos de corte diferentes nos níveis de PSA pode 

levar a um aumento ou a uma diminuição da sensibilidade e especificidade 

do método, à medida que respectivamente diminuímos ou aumentamos os 

níveis de corte, resultando em alteração no número de falsos positivos 

(Gann et al., 1995; Gillatt e Reynard, 1995). 

Diversos parâmetros prostáticos relacionados ao PSA também 

têm sido empregados com o intuito de se aumentar a especificidade deste 

teste na detecção do câncer de próstata, a utilização de níveis de corte de 

PSA ajustados à idade, a densidade de PSA (DPSA), a velocidade de PSA 
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(VPSA), e as relações entre as porções livre (PSA livre) e conjugada (PSA 

conjugado) do PSA são alguns deles. 

A utilização de níveis de corte de PSA ajustados à idade baseia-

se no fato de que as concentrações deste antígeno estão diretamente 

relacionadas com a idade (Oesterling et al., 1993a; Oesterling et al., 1993b), 

com isso, utilizando-se de níveis de corte diferentes aumentaríamos a 

sensibilidade na população mais jovem (nível de corte menor) e 

aumentaríamos a especificidade na população mais velha (nível de corte 

maior), diminuindo o número de biópsias desnecessárias. 

A DPSA tem sido empregada com a finalidade de diferenciar 

pacientes com hiperplasia benigna da próstata (HBP) daqueles com tumores 

de pequeno volume. Pelo fato da HBP também elevar os níveis séricos do 

PSA, calcula-se a relação entre a dosagem do PSA e o volume da glândula. 

Considerando que o tecido maligno produz maiores níveis de PSA por 

grama de parênquima prostático quando comparado com o tecido 

hiperplásico (Benson et al., 1992; Smith e Scaletsky, 1993), podemos 

deduzir que o valor da DPSA é maior nos indivíduos com câncer de próstata. 

Atualmente níveis de DPSA acima de 0,12 - 0,15 ng/mL/cm3 são 

considerados anormais (Catalona et al., 2000; Ruckle et al., 1994). 

A VPSA foi introduzida com a finalidade de aumentar a 

especificidade do exame de PSA, ela mede a mudança na dosagem sérica 

deste antígeno em um determinado período de tempo. Mudanças maiores 

ou iguais a 0,75 ng/mL/ano ou maiores que 20,0 a 30,0 % (Carter et al., 
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1992; Ruckle et al., 1994; Smith e Catalona, 1994) em relação à dosagem 

anterior são consideradas anormais. 

A maior parte do PSA que se encontra no soro está sob a forma 

conjugada à alfa-1-antiquimotripsina (PSA conjugado), havendo apenas uma 

pequena parte de PSA livre (PSA livre). A soma do PSA livre com o PSA 

conjugado é o que chamamos de PSA total (PSAT). Em indivíduos com 

câncer existe um aumento da forma conjugada de PSA, diminuindo a 

relação entre o PSA livre e o PSA total (porcentagem de PSA livre). Em 

paciente com câncer observamos que a relação entre o PSA livre e o PSA 

total é menor do que a observada em pacientes com HBP. Na maioria das 

vezes, se o valor desta relação for menor ou igual a 0,25, a biópsia deve ser 

indicada (Catalona et al., 2000). 

O exame de ultra-som endorretal tem sido utilizado com diferentes 

finalidades no estudo da próstata: analisar o volume, diagnosticar câncer, 

guiar as biópsias, fazer o estadiamento, além de detectar e monitorar a 

doença antes e após o tratamento. No entanto, quando empregado 

isoladamente com a finalidade diagnóstica, o método ainda tem uma grande 

variação de sensibilidade e especificidade na detecção do câncer (Baran et 

al., 1991; Chodak et al., 1986; Mettlin et al., 1991). A sua utilização em 

conjunto com outros exames, como observado anteriormente, aumenta a 

sua performance (Babaian et al., 1993; Catalona et al., 1994a; Drago e York, 

1992). No entanto, este exame é de pequena utilidade para o diagnóstico 

inicial, sendo utilizado primariamente como método de eleição para guiar a 

agulha de biópsia para confirmação do diagnóstico de câncer (Ragde et al., 
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1988; Rifkin et al., 1991), ou identificar áreas suspeitas, em pacientes 

selecionados, cujo toque retal ou exame de PSA não mostraram 

anormalidades (Brawer, 1993; Terris et al., 1992). 

A tomografia computadorizada convencional tem pouco valor na 

detecção do câncer de próstata. Pelo fato deste tipo de neoplasia apresentar 

maior vascularização em relação tecido prostático normal, a utilização da 

tomografia computadorizada helicoidal foi analisada em um grupo 

selecionado de pacientes que mostraram realce na zona periférica da 

próstata após a injeção do contraste (Prando e Wallace, 2000). Estas 

regiões que apresentaram realce pelo meio de contraste na maioria dos 

casos correspondiam a áreas com câncer, no entanto, este método não tem 

sido empregado rotineiramente, sendo utilizado nos pacientes com biópsias 

prostáticas prévias negativas em locais onde não existe acesso ao exame de 

ressonância magnética com bobina endorretal e nos pacientes submetidos à 

ressecção abdômino-perineal. 

A introdução de novas técnicas e novos métodos capazes de 

melhor orientar a localização do tumor e direcionar as biópsias, como o 

exame de ultra-som endorretal com Doppler (Lavoipierre et al., 1998; Roy et 

al., 2003; Shigeno et al., 2000), o uso do contraste ultra-sonográfico com 

microbolhas (Frauscher et al., 2001; Roy et al., 2003) e mais recentemente a 

ressonância magnética com bobina endorretal associada à espectroscopia 

de prótons (Coakley et al., 2003; Kurhanewicz et al., 2002) e ao estudo 

perfusional (van Dorsten et al., 2004), têm permitido a detecção de tumores 

menores, localizados, não palpáveis, com baixa graduação histológica, em 
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pacientes mais jovens, com baixos níveis de PSA e em indivíduos com 

biópsias prostáticas prévias negativas, que são casos cada vez mais 

comuns na prática diária (Freedland et al., 2003; Han et al., 2001; Paquette 

et al., 2002). 

No entanto, apesar de alguns estudos já mostrarem os benefícios 

do rastreamento do câncer de próstata (Labrie et al., 1999; Smith et al., 

1996), a recomendação das diversas sociedades médicas nacionais e 

internacionais ainda não são inteiramente concordantes em relação a esta 

indicação e aguardam os resultados dos ensaios clínicos atualmente em 

andamento nos Estados Unidos (“The Prostate, Lung, Colorectal and Ovary 

Cancer Trial”) (Gohagan et al., 1994) e na Europa (“European Randomized 

Screening for Prostate Cancer Trial”) (Schroder, 1994). 

A Sociedade Americana de Câncer (“American Cancer Society – 

ACS”), em seu manual publicado em 2003 (Smith et al., 2003), assim como 

a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) (SBU, 2005), recomendam como 

método de detecção precoce do câncer de próstata: a realização anual do 

toque retal associado à dosagem do PSA em todos os indivíduos com 50 

anos ou mais que tenham expectativa de vida de pelo menos 10 anos. 

Pacientes com alto risco para câncer de próstata como os afrodescendentes 

e aqueles que têm pelo menos um parente de primeiro grau com história de 

câncer diagnosticado em idade jovem devem ser submetidos ao 

rastreamento a partir dos 45 anos de idade. Homens com história de mais de 

um parente de primeiro grau que desenvolveu câncer de próstata em idade 

jovem podem começar o rastreamento aos 40 anos de idade. No entanto se 
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a dosagem do PSA for menor que 1,0 ng/mL nenhuma dosagem adicional é 

necessária até os 45 anos de idade. Se a dosagem estiver maior que 1,0 

ng/mL e menor que 2,5 ng/mL, a dosagem anual é recomendada, e se for 

maior ou igual a 2,5 ng/mL deve ser considerada a avaliação através da 

biópsia prostática. 

As forças-tarefa americana (“United States Preventive Services 

Task Force”) (Harris e Lohr, 2002) e canadense (“Canadian Task Force on 

Preventive Health Care”) (Feightner, 1994), o Instituto Nacional do Câncer 

Americano (“National Cancer Institute – NCI”) (NCI, 2005) e o Instituto 

Nacional de Câncer do Brasil (INCA) (INCA, 2002) afirmam que não existem 

evidências contra ou a favor do rastreamento de rotina para o câncer de 

próstata utilizando-se do PSA e do toque retal. Concordam que o exame de 

PSA e o toque retal podem detectar câncer em estádios iniciais da doença, 

no entanto, esclarecem que não existem evidências de que este diagnóstico 

precoce vai incrementar anos de vida aos pacientes que foram 

diagnosticados precocemente (Friedman et al., 1991; Richert-Boe et al., 

1998). Apesar disso recomendam uma discussão com os pacientes a 

respeito dos potenciais riscos e benefícios do rastreamento com o toque e o 

PSA, considerando as preferências de cada um e individualizando a decisão 

em cada caso. 

 

1.2.1. A biópsia prostática 

A biópsia prostática guiada pelo exame de ultra-som endorretal é 

um método seguro, com baixos índices de complicações (Berger et al., 
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2004), considerado de eleição para o diagnóstico histológico do câncer 

prostático. A técnica de biópsia prostática, que era guiada pelo toque retal, 

evoluiu consideravelmente desde a introdução do protocolo de biópsia 

sistemática randomizada em sextantes proposta pela primeira vez pelo 

grupo de Stanford em 1989 (Hodge et al., 1989), que indicava a obtenção de 

seis (6) amostras no eixo parassagital da próstata bilateralmente, três (3) de 

cada lado, retiradas das regiões da base, porção média e do ápice. 

No entanto, diversos autores passaram a observar a incidência de 

falsos negativos em pacientes submetidos à biópsia de próstata pela técnica 

de sextante, principalmente em glândulas com grande volume, e passaram a 

sugerir um aumento no número de fragmentos (Karakiewicz et al., 1997; 

Uzzo et al., 1995), e um direcionamento das biópsias para a região da zona 

periférica (Stamey, 1995). 

Em estudos inicialmente realizados por Eskew et al. (Eskew et al., 

1997) e Chang et al. (Chang et al., 1998) utilizando-se da técnica de 

sextantes associada à retirada de amostras adicionais da porção lateral da 

próstata, além da biópsia direta de lesões detectadas pelo exame de ultra-

som, foi observado um incremento na detecção do câncer de próstata, o que 

foi confirmado posteriormente por diversos autores (Donahue e Moul, 2003). 

Atualmente, apesar de ainda não existir um consenso mundial 

sobre a técnica de realização da primeira biópsia para o diagnóstico do 

câncer de próstata, a utilização de biópsias estendidas guiadas pelo exame 

de ultra-som com a obtenção de 10 a 12 fragmentos, direcionadas para as 

regiões da zona periférica e obtendo amostras adicionais das lesões 
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detectadas pela ultra-sonografia endorretal associado ao Doppler, 

aumentaram de forma expressiva a taxa de detecção deste tipo de câncer. 

Em relação à repetição da biópsia, esta deve ser considerada em 

pacientes com anormalidades persistentes no toque retal e elevação nos 

níveis de PSA e seus derivados (Roehl et al., 2002) não explicadas pela 

presença de prostatite ou HBP, e quando proliferação de pequenas 

glândulas atípicas (ASAP) (Brausi et al., 2004; Epstein e Potter, 2001) ou 

neoplasia intra-epitelial (NIP) de alto grau (Allen et al., 1998; Bostwick e 

Qian, 2004) forem detectadas em biópsias prévias. Em alguns casos as 

biópsias da zona de transição (Liu et al., 2001), das vesículas seminais e 

dos feixes neurovasculares (Kravchick et al., 2003; Linzer et al., 1996; 

Saliken et al., 2000) também podem ser indicadas. 

A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) em consenso com o 

Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR) e a Sociedade Brasileira de Patologia 

(SBP) publicou em 2003 um manual de padronização da biópsia prostática 

(Cury et al., 2003) onde recomenda a retirada de no mínimo 12 fragmentos, 

sendo que o número pode ser ampliado de acordo com a situação clínica e 

ultra-sonográfica de cada paciente e, no caso de haver nódulo, área suspeita 

ou alteração focal da vascularização ao Doppler, dois fragmentos adicionais 

de cada uma dessas eventuais alterações devem ser obtidos. Além disso, 

biópsias adicionais das vesículas seminais e dos tecidos periprostáticos 

podem ser realizadas de acordo com os dados clínicos e os achados 

encontrados durante cada exame. 
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1.3. TRATAMENTO 

A diversidade de formas de tratamento do câncer prostático varia 

desde a intervenção definitiva com a prostatectomia radical e a radioterapia 

até a conduta expectante. A escolha da melhor opção, baseada na extensão 

da doença e nas características individuais de cada paciente (Carroll et al., 

2003), deve procurar o tratamento precoce e definitivo naqueles que têm 

doença potencialmente curável e deve evitar intervenções agressivas e 

mutilantes em pacientes com baixa expectativa de vida e doença 

potencialmente indolentes (Henry e O'Mahony, 1999; Hittelman et al., 2004; 

Johansson et al., 2004). A acurácia do estadiamento do câncer prostático e 

as características clínicas de cada tumor têm importância significativa na 

seleção do tratamento e na avaliação do seu risco de sucesso ou fracasso, o 

prognóstico está intimamente relacionado ao estádio; tumores confinados à 

próstata têm um prognóstico relativamente melhor e podem ser tratados com 

cirurgia e pacientes com tumor extraprostático têm um prognóstico pior e 

geralmente são tratados através de procedimentos não cirúrgicos (Henry e 

O'Mahony, 1999; Holmberg et al., 2002; Morton et al., 1991; Partin et al., 

1993a; Pound et al., 1997). 

Níveis não detectáveis de PSA (≤ 0,2 ng/mL) após a cirurgia de 

prostatectomia radical têm sido utilizados como padrão para considerar 

pacientes livres de doença. Diversos autores analisaram a influência de 

alguns parâmetros na taxa atuarial1 de recorrência do PSA após este 

procedimento e observaram que os principais previsores da progressão da 

                                                 
1 Relativo à parte da estatística que investiga a probabilidade de eventos e avaliação de 
riscos de uma coletividade. 
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doença são o estadiamento anatomopatológico final e a graduação 

histopatológica de Gleason (Morton et al., 1991; Partin et al., 1993a; Pound 

et al., 1997), sendo que em relação ao estadiamento, pacientes com doença 

órgão confinada têm probabilidade de apresentar recorrência menor que 

pacientes com comprometimento extracapsular isolado, e estes, por sua vez, 

têm menor probabilidade de apresentar recorrência do que os pacientes com 

comprometimento das vesículas seminais. 

 

 

1.4. ESTADIAMENTO 

Uma vez estabelecido o diagnóstico do câncer de próstata, o 

estadiamento passa a ter papel fundamental na escolha da opção e tática 

terapêuticas. A definição da localização e das características clínicas de 

cada tumor têm importância para a escolha da melhor opção de tratamento. 

O adequado estadiamento vai contribuir para a escolha da técnica e tática 

terapêuticas, permitindo aos médicos, entre outras coisas, decidir pela 

realização da cirurgia de prostatectomia radical ou pelo tratamento 

conservador, pela preservação ou não dos feixes neurovasculares, pela 

ampliação das margens cirúrgicas e, além disso, determinar as doses da 

terapia, caso seja utilizada a radioterapia, a braquiterapia ou a crioterapia, e 

as formas de tratamento hormonal em doenças avançadas e metastáticas. 

Além disso, a localização e a extensão exata e precisa do 

comprometimento tumoral, levando em consideração a localização do tumor 

na próstata, o local e o grau da extensão extracapsular, o comprometimento 
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e lado do feixe neurovascular acometido e a associação ou não do 

comprometimento extracapsular com comprometimento das vesículas 

seminais, têm importância cada vez maior, chegando a alterar o 

planejamento cirúrgico, não só em relação à ampliação das margens como 

na preservação ou não dos feixes neurovasculares e das vesículas seminais 

(Hricak et al., 2004; Zlotta et al., 2004). 

Atualmente dois sistemas de estadiamento são os mais 

empregados na literatura médica: o TNM (Tumor primário, linfoNodos 

regionais, Metástases à distância) e o Jewett-Whitmore (Whitmore, 1984). O 

sistema TNM sofre atualizações periódicas pela UICC (“International Union 

Against Câncer – Union Internationale Contre le Cancer”), e é o mais 

empregado atualmente. A tabela 1 demonstra este dois sistemas e compara 

as diferenças entre as edições de 1992 (Spiessl et al., 1993), 1997 (Sobin, 

1998) e 2002 (Sobin, 2002) do sistema TNM. 
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Tabela 1 – Comparação entre os sistemas Jewett-Whitmore, TNM (1992), 
TNM (1997) e TNM (2002) no estadiamento do câncer de 
próstata 

TNM (1992) TNM (1997) TNM (2002) Jew ett-Whitmore
Tumor primário

O tumor primário não pode ser avaliado TX TX TX
Não há evidência de tumor primário T0 T0 T0
Tumor não diagnosticado clinicamente, não palpável 
ou visível por meio de exames de imagem

T1 T1 T1 A

Achado histológico incidental em 5% ou menos de tecido 
ressecado

T1a T1a T1a A1

Achado histológico incidental em mais de 5% de tecido 
ressecado.

T1b T1b T1b A2

Tumor identif icado por biópsia por agulha, mas não palpável 
ou visível por exame de imagem

T1c T1c T1c

Tumor limitado à próstata T2 T2 T2 B
Tumor envolve menos de 50% de um lobo T2a T2a T2a B1
Tumor envolve mais de 50% de um lobo T2b T2a T2b B2
Tumor envolve ambos os lobos T2c T2b T2c B2
Tumor que se estende através da cápsula T3 T3 T3 C
Extensão extracapsular unilateral T3a T3a T3a C1
Extensão extracapsular bilateral T3b T3a T3a C1
Tumor que invade vesícula(s) seminal(is) T3c T3b T3b C2
Tumor está fixo ou invade outras estruturas 
adjacentes, que não as vesículas seminais T4 T4 T4 C2

Linfonodos regionais
Os linfonodos regionais não podem ser avaliados NX NX NX
Ausência de metástases em linfonodos regionais N0 N0 N0
Metástase em linfonodo regional N1 N1 N1 D1

Metástase à distância
Presença de metástase à distância não pode ser avaliada MX Mx Mx
Ausência de metástase à distância M0 M0 M0
Metástase à distância M1 M1 M1 D2
Metástase em linfonodo(s) não regional(ais) M1a M1a M1a
Metástase óssea M1b M1b M1b
Metástase em outras localizações M1c M1c M1c

EXTENSÃO DO TUMOR SISTEMA DE ESTADIAMENTO

 
O freqüente uso do PSA e do toque retal como métodos de 

rastreamento e os novos métodos de diagnóstico têm mudado as 

características do câncer de próstata. Pacientes estão sendo diagnosticados 

com níveis séricos de PSA cada vez menores e conseqüentemente têm 

ocorrido uma migração dos estádios para níveis mais baixos, atingindo um 

limite em que os atuais métodos de estadiamento por si só passam a ser 

pouco informativos. Em vista disto existe uma necessidade para se 

identificar novos métodos capazes de predizer o estadiamento do câncer de 

próstata, independentemente ou em conjunto com os atuais marcadores, 
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permitindo uma melhor diferenciação entre tumores potencialmente 

indolentes, doença localizada e doença metastática (Canto et al., 2003). 

Diversos métodos clínicos, laboratoriais e de imagem têm sido 

utilizados com a finalidade de estabelecer de forma acurada o estadiamento 

do câncer prostático, mas nenhum deles têm se mostrado uma modalidade 

padrão (Canto et al., 2003; Purohit et al., 2003). 

 

1.4.1. O toque retal 

O toque retal é o método mais comum de avaliação do tamanho e 

da consistência da próstata. Em condições normais a glândula apresenta 

mobilidade, superfície lisa, consistência macia e tamanho aproximado de 

uma bola de tênis de mesa. O câncer aparece na maioria das vezes como 

áreas de consistência firme ou como nódulos assimétricos no parênquima 

prostático. Quando associado à extensão extracapsular o tumor provoca 

certo grau de fixação local da próstata devido ao comprometimento dos 

tecidos periprostáticos. 

O estadiamento prostático baseado no toque retal não tem 

mostrado bons resultados, a acurácia e o valor preditivo positivo do método 

na detecção de doença extraprostática, variam de 49,0 a 74,0 % e de 30,0 a 

71,0 %, respectivamente (Catalona et al., 1994a; Cornud et al., 2002; Hricak 

et al., 1987; Huch Boni et al., 1995; Mukamel et al., 1987; Partin et al., 1997; 

Partin et al., 1993b; Sebo et al., 2000; Zlotta et al., 1998). No trabalho 

publicado por Partin et al. (Partin et al., 1997) que estudaram 4 133 

pacientes, a acurácia e os valores preditivos positivo e negativo do toque 
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retal foram respectivamente 61,0 %, 61,0 % e 61,0 % na detecção de 

doença extraprostática, 54,0 %, 45,0 % e 68,0 % respectivamente na 

detecção de doença extracapsular e 42,0 %, 9,0 % e 96,0 % na detecção de 

comprometimento das vesículas seminais. A variabilidade interobservadores 

e a experiência clínica do examinador (Wilkinson e Hamdy, 2001), além de 

alterações intraprostáticas ou periprostáticas como edema, endurações, 

fibrose ou fixações dos tecidos adjacentes provocados por manipulações 

cirúrgicas prévias ou outros tipos de tratamentos empregados antes da 

cirurgia de prostatectomia radical, podem interferir no estadiamento local 

pré-operatório e confundir a interpretação do toque retal (Mukamel et al., 

1987). 

 

1.4.2. O antígeno prostático específico 

O antígeno prostático específico (PSA) foi isolado pela primeira 

vez em 1979, passou a ser utilizado na prática clínica em 1987 e é 

considerado o mais importante marcador no manejo do câncer prostático. O 

PSA é produzido pelas células epiteliais acinares e ductais do tecido 

prostático normal, hiperplásico ou carcinomatoso, sendo portanto órgão 

específico mas não câncer específico. Os níveis séricos de PSA dependem 

do tamanho do tumor, do seu grau de diferenciação e do seu estádio, no 

entanto o PSA não é capaz de fazer uma boa previsão do estádio clínico e 

patológico (Wilkinson e Hamdy, 2001). Existe uma relação linear entre o 

aumento dos níveis de PSA e a presença de doença extraprostática (Partin 

et al., 1997), no entanto somente quando níveis séricos muito altos ou muito 
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baixos são encontrados, é que o PSA se torna um método excelente na 

previsão do estadiamento prostático (Partin et al., 1990; Stamey et al., 2002; 

Stamey et al., 1987). Atualmente, devido à migração dos estádios do câncer 

de próstata para níveis mais baixos, com menores valores de PSA, este 

teste passou a ter pouca utilização quando empregado isoladamente, sendo 

necessária a utilização de novos marcadores para adequadamente 

determinar o estádio destes pacientes. 

Quando se utilizou níveis de corte de PSAT de 4,0 ng/mL, a 

acurácia e o valor preditivo positivo obtidos (Catalona et al., 1994a; Partin et 

al., 1997; Partin et al., 1993b) variaram de 59,0 a 65,0 % e de 32,0 a 59,0 % 

respectivamente na previsão de doença extraprostática, de 48,0 a 51,0 % e 

de 33,0 a 43,0 % respectivamente na previsão de doença extracapsular e de 

29,0 a 46,0 % e 9,0 a 10,0 % na previsão de comprometimento das 

vesículas seminais. Zlotta et al. (Zlotta et al., 1998) obtiveram um valor 

preditivo positivo de 55,0 % quando utilizaram o nível de corte de 6,0 ng/mL. 

Quando o nível de corte analisado foi de 10,0 ng/mL, a acurácia e o valor 

preditivo positivo obtidos (Catalona et al., 1994a; Partin et al., 1997; Partin et 

al., 1993b) variaram de 58,0 a 68,0 % e de 53,0 a 77,0 % respectivamente 

na previsão de doença extraprostática, de 35,0 a 46,0 % e de 35,0 a 46,0 % 

respectivamente na previsão de doença extracapsular e de 71,0 a 78,0 % e 

13,0 a 18,0 % na previsão de comprometimento das vesículas seminais. 
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1.4.2.1. As frações do antígeno prostático específico 

A maior parte do PSA sérico está ligado à alfa-1-antiquimotripsina 

e uma menor parte está ligada à alfa-2-macroglobulina (PSA conjugado), 

havendo somente uma pequena parte encontrada sob a forma livre (PSA 

livre). A soma do PSA livre com o PSA conjugado é o que chamamos de 

PSA total (PSAT). Em indivíduos com câncer existe um aumento da forma 

conjugada de PSA, diminuindo a relação entre o PSA livre e o PSA total 

(porcentagem de PSA livre), e aumentando a especificidade do exame de 

PSA e das suas frações no manejo desta doença (Potter e Partin, 1999). 

Diversos trabalhos apontam para um aprimoramento do 

estadiamento do câncer de próstata quando o PSA e suas frações livre e 

conjugada são utilizados com a finalidade de predizer o estádio patológico 

final, existindo uma relação inversa entre a porcentagem de PSA livre 

(%PSA livre) e a presença de extensão extraprostática, graduação 

histológica e o volume tumoral, especialmente em pacientes com 

estadiamentos clínicos baixos, baseados não só no toque retal como nos 

níveis de graduação de Gleason e de PSA total (Arcangeli et al., 1998; 

Morote et al., 2002; Naya et al., 2003; Southwick et al., 1999). Segundo 

Morote et al. (Morote et al., 2002), pacientes com porcentagens de PSA livre 

(%PSA livre) acima de 15,0 % têm 68,3 % de probabilidade de apresentarem 

doença intraprostática. 

Pannek et al. (Pannek et al., 1998) obtiveram sensibilidade, 

especificidade e valores preditivos positivos e negativos de 22,0 %, 93,0 %, 

76,0 % e 53,0 %, respectivamente, na avaliação de doença confinada à 
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próstata quando o nível de corte adotado foi de 15,0 %, e valores de 1,5 %, 

100,0 %, 100,0 % e 49,0 %, respectivamente, quando o nível de corte 

adotado foi de 25,0 %. 

Zlotta et al. (Zlotta et al., 1998) avaliando a presença de doença 

extraprostática obtiveram sensibilidade, especificidade e valores preditivos 

positivos e negativos de 66,7 %, 45,7 %, 54,8 % e 58,1 %, respectivamente, 

quando o nível de corte adotado foi de 15,0 %, e valores de 84,9 %, 22,3 %, 

51,9 % e 60,0 %, respectivamente, quando o nível de corte foi de 25,0 %. 

 

1.4.2.2. As densidades do antígeno prostático específico 

Considerando que o tecido maligno produz maiores níveis de PSA 

por grama de parênquima prostático, podemos deduzir que o valor da DPSA 

é maior nos indivíduos com câncer de próstata e conseqüentemente existe 

uma relação direta entre os níveis de DPSA e o comprometimento 

extraprostático. As densidades das formas livre (DPSA livre), conjugada 

(DPSA conjugado) e total do PSA (DPSAT), mostram performance 

equivalente ao PSAT e à porcentagem de PSA livre (%PSA livre) e parecem 

elevar a probabilidade na determinação de doença extraprostática (Catalona 

et al., 2000; Naya et al., 2003; Zlotta et al., 1998). Cerca de 74,0 % dos 

pacientes com densidade de PSA (DPSA) menores ou igual à 15,0 % têm 

doença com achados patológicos favoráveis. (Catalona et al., 2000). 

Quando se utilizou como nível de corte de DPSA o valor de 0,15 

ng/mL/cm3, a sensibilidade, a especificidade e o valores preditivos positivo e 

negativo para doença extraprostática foram de 86,0 %, 41,0, 57,0 % e 76,0 
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%, respectivamente, e quando o nível de corte foi de 0,20 ng/mL/cm3, a 

sensibilidade, a especificidade e o valores preditivos positivo e negativo 

foram de 78,0 %, 67,0 %, 68,0 % e 77,0 % respectivamente (Zlotta et al., 

1998). 

 

1.4.2.3. A velocidade do antígeno prostático específico 

Um recente estudo realizado por D’amico et al. (D'Amico et al., 

2004) avaliou a probabilidade de morte por câncer de próstata após a 

cirurgia de prostatectomia radical, baseada nas informações obtidas durante 

o diagnóstico, e observou que homens que apresentaram aumento nos 

níveis de PSA maiores que 2,0 ng/mL durante o ano anterior ao diagnóstico 

têm um maior risco relativo de morrerem de câncer de próstata. Outros 

autores (Egawa et al., 2000; Goluboff et al., 1997) mostraram que a VPSA 

pode predizer o estadiamento e a graduação do câncer de próstata, 

pacientes com tempo de duplicação de PSA (“PSA doubling - time”) menores 

ou iguais a 36 meses têm maior chance de apresentar tumores com 

extensão extraprostática. 

 

1.4.3. Os resultados da biópsia prostática 

1.4.3.1. A graduação histopatológica de Gleason 

O sistema de graduação histopatológica introduzido por Donald 

Gleason em 1974 alterou de forma significativa a epidemiologia do câncer de 

próstata. Até hoje ele se mantém como um dos principais testes capazes de 

prever o estadiamento e o prognóstico desta doença. 
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O sistema de classificação leva em consideração a diferenciação 

arquitetural glandular, ignorando as características citológicas de cada 

célula. O primeiro e o segundo tipos mais comuns são identificados e 

graduados de 1 a 5 de acordo com a agressividade (1 = menos agressivo, 5 

= mais agressivo). A maior graduação de cada uma das duas porções com 

os tipos mais comuns de tumor são somadas com a finalidade de fornecer 

um escore final que varia de 2 a 10 (Gleason, 1992). Tumores com 

graduação final menor tendem a ser localizados e ter melhor prognóstico 

enquanto tumores com graduação maior tendem a ser localmente 

avançados e ter um prognóstico pior (Hull et al., 2002; Makarov et al., 2002; 

Narayan et al., 1995; Partin et al., 1997). O escore de Gleason, na previsão 

de metástases e doença extracapsular, tem um alto valor preditivo negativo 

nos níveis mais baixos (escore de 2 a 4) e um alto valor preditivo positivo 

nos níveis mais altos (escore de 8 a 10). No entanto, nos níveis 

intermediários (escore de 5 a 7), que correspondem à maioria dos casos, a 

graduação histopatológica de Gleason por si só é um marcador pobre na 

previsão do estadiamento patológico (Epstein et al., 1996; Kramer et al., 

1980; Oesterling et al., 1987). 

A acurácia, a especificidade, e os valores preditivos positivo e 

negativo foram respectivamente de 44,7 %, 91,6 %, 25,7 % e 45,8 % quando 

se utilizou a graduação final 4 da escala de Gleason como nível de corte e 

50,9 %, 98,1 %, 83,3 % e 49,1 % quando se utilizou a graduação final 7 da 

escala de Gleason como nível de corte para determinar a presença de 

doença extraprostática. Em relação à presença de extensão extracapsular 
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os valores foram respectivamente 43,1 %, 7,0 %, 41,2 % e 77,5 %, quando 

se utilizou a graduação final 4 da escala de Gleason como nível de corte e 

58,6 %, 94,5 %, 39,2 % e 59,2 % quando se utilizou a graduação final 7 da 

escala de Gleason. Em relação ao comprometimento das vesículas seminais 

os valores foram respectivamente 12,4 %, 5,6 %, 7,6 % e 97,3 % quando se 

utilizou a graduação final 4 da escala de Gleason como nível de corte e 89,9 

%, 95,6 %, 24,3 % e 93,6 % quando se utilizou a graduação final 7 da escala 

de Gleason (Partin et al., 1997). 

 

1.4.3.2. O volume tumoral na biópsia 

Diversos autores (Egawa et al., 1998; Lotan et al., 2004; Naya et 

al., 2004; Ravery et al., 1994; Sebo et al., 2000; Wills et al., 1998) mostraram 

uma correlação entre o volume tumoral e a probabilidade de 

comprometimento extraprostático. O volume tumoral na biópsia pode ser 

avaliado de diversas formas: o número de sextantes ou fragmentos 

positivos, a porcentagem de fragmentos positivos, a porcentagem de câncer 

em cada fragmento de biópsia, o comprimento total de câncer em cada 

fragmento e o comprimento total do câncer em todos os fragmentos são 

alguns dos parâmetros que podem ser analisados. No entanto observou-se 

que a porcentagem de fragmentos positivos e o número de fragmentos ou 

sextantes positivos são os principais parâmetros capazes de melhor predizer 

o estadiamento patológico. Sebo et al. (Sebo et al., 2000) observaram que 

pacientes com mais que 17,0 % (1/6), 33,0 % (2/6), 50,0 % (3/6) e 67,0 % 

(4/6) de fragmentos positivos têm, respectivamente, risco de 36,0 %, 45,7 %, 
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46,8 % e 48,3 % de apresentar doença extraprostática. No entanto, apesar 

deste parâmetro se apresentar como um bom previsor do estadiamento do 

câncer prostático, sua performance melhora ainda mais, quando utilizado em 

conjunto com outros dados clínicos e laboratoriais pré-operatórios como o 

PSA, o escore de Gleason e o toque retal. 

 

1.4.4. Os métodos de imagem 

Os métodos de imagem foram inicialmente utilizados com a 

finalidade de complementar o uso dos diversos parâmetros clínicos e 

laboratoriais no estadiamento do câncer de próstata. O método de imagem 

ideal deve ser barato, minimamente invasivo, com pequena variabilidade 

entre os observadores e, além disso, ser capaz de estabelecer a extensão 

local do tumor, sua localização e o seu volume. No entanto, apesar da 

grande variabilidade de métodos disponíveis atualmente, ainda não existe 

um método pouco invasivo, com acurácia, sensibilidade, especificidade e 

custo-benefício capazes de fornecer informações com impacto nos cuidados 

de cada paciente. 

 

1.4.4.1. O exame de ultra-som endorretal 

O exame de ultra-som endorretal está sendo utilizado há mais de 

25 anos no estudo da próstata. No entanto, devido à utilização de 

transdutores de baixa freqüência e com baixa qualidade de imagens, a sua 

aplicabilidade no manejo do câncer de próstata ficou prejudicada por algum 

tempo. A partir de 1980, com a introdução das imagens em modo B (escala 
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de cinzas), e de 1985 com a introdução de transdutores de freqüência 

superiores a 5 MHz, este método de imagem passou a ser o mais utilizado 

na avaliação prostática (Langer, 1999). Ele tem sido empregado para 

determinar o volume prostático, detectar áreas suspeitas, guiar biópsias e 

avaliar a presença de câncer com comprometimento extracapsular e das 

vesículas seminais. 

A grande maioria dos cânceres de próstata aparece como lesões 

hipoecogênicas ou isoecogênicas localizadas na zona periférica e raramente 

são encontradas lesões hiperecogênicas (Shinohara et al., 1989). Apesar da 

grande maioria dos cânceres serem hipoecogênicos, a presença de uma 

área com estas características não é específica para câncer. Diversas outras 

alterações como a presença de hemorragia e cicatrizes pós-biópsia, 

prostatite, doenças granulomatosas, nódulos periféricos de hiperplasia, 

radioterapia, criocirurgia e terapia hormonal, podem se manifestar com estas 

características na zona periférica. 

A baixa especificidade das lesões hipoecogênicas e as limitações 

do exame de ultra-som endorretal na detecção de cânceres isoecogênicos 

fizeram com que vários pesquisadores passassem a investigar o uso 

potencial de novas técnicas associadas a este método capazes de levar em 

consideração as características de vascularização do tumor determinadas 

pela angiogênese. Estes pesquisadores demonstraram que a maioria das 

áreas com câncer da zona periférica apresenta hipervascularização quando 

comparadas com a zona periférica adjacente normal. Com isso, o uso do 

Doppler colorido (Cornud et al., 1997; Lavoipierre et al., 1998; Rifkin et al., 
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1993) e mais recentemente do Doppler de amplitude (Power Doppler®, 

Angio Doppler®) (Cho et al., 1998; Shigeno et al., 2000), que é menos 

vulnerável às variações de ângulo e mais sensível na detecção de fluxos de 

baixa velocidade e em pequenos vasos (Rubin et al., 1994), passaram a ser 

utilizados para melhor localização e detecção do câncer de próstata, 

adicionando mais informações para o seu correto estadiamento. 

Baseados nas características ultra-sonográficas do câncer de 

próstata, diversos trabalhos (Bates et al., 1997; Hardeman et al., 1989; 

Liebross et al., 1999; Lorentzen et al., 1992; Presti et al., 1996; Rifkin et al., 

1990; Salo et al., 1987; Smith et al., 1997) foram realizados com a finalidade 

de predizer o estadiamento prostático. No entanto, os resultados obtidos 

com a utilização da ultra-sonografia endorretal sem Doppler, foram 

extremamente variáveis com valores de sensibilidade de 23,0 a 91,0 %, 

especificidade de 46,0 a 71,0 %, valores preditivos positivos de 50,0 a 63,0 

% e valores preditivos negativos de 49,0 a 90,0 % na detecção de doença 

extraprostática e de 22,0 a 75,0 %, 88,0 a 100,0 %, 67,0 a 75,0 % e 86,0 a 

98,0 % respectivamente, na detecção de comprometimento das vesículas 

seminais. 

O uso dos exames de ultra-som com Doppler colorido, ultra-som 

com Doppler de amplitude e ultra-som tridimensional com Doppler de 

amplitude por via endorretal (Baroni, 2004; Garg et al., 1999; Sauvain et al., 

2003), parecem incrementar os resultados obtidos com a utilização do 

exame de ultra-som endorretal isolado, tanto na detecção quanto no 

estadiamento do câncer prostático. Sauvain et al. em 2003 (Sauvain et al., 
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2003) obtiveram uma acurácia de 79,3 %, uma sensibilidade de 59,3 %, uma 

especificidade de 94,4 %, um valor preditivo positivo de 88,9 % e um valor 

preditivo negativo de 75,6 % na detecção de doença extracapsular com a 

utilização do Doppler de amplitude. 

As características ultra-sonográficas de alguns tumores que são 

isoecogênicos ao tecido prostático normal, a variabilidade de critérios para 

se estabelecer a invasão extracapsular e o comprometimento das vesículas 

seminais e a diversidade técnica dos observadores e dos aparelhos 

utilizados nos exames, são alguns dos fatores que podem explicar esta 

grande variabilidade nos resultados. 

 

1.4.4.2. A tomografia computadorizada 

A utilização da tomografia computadorizada da pelve no 

estadiamento local do câncer de próstata tem se mostrado de pouco valor. A 

dificuldade na visualização da cápsula prostática e das vesículas seminais, a 

inabilidade de se distinguir HBP de câncer, e a baixa resolução espacial para 

tecidos moles da região pélvica, principalmente relacionados à próstata e 

região periprostática, são alguns dos aspectos a serem considerados 

quando se emprega este método. Diversos autores mostraram pequena 

diferença entre o estadiamento local pela tomografia computadorizada e os 

métodos clínicos em paciente com estádios baixos determinados 

clinicamente. No entanto, em pacientes com alto risco de doença 

extracapsular, a tomografia computadorizada pode ter utilidade limitada na 

detecção de comprometimento linfonodal e invasão da gordura periprostática 
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(Engeler et al., 1992; Flanigan et al., 1996; Lee et al., 1999; Levran et al., 

1995). 

 

1.4.4.3. A ressonância magnética 

Com o aparecimento da técnica de ressonância magnética, abriu-

se uma nova possibilidade de estudo da pelve masculina através deste 

método. Um dos primeiros trabalhos sobre anatomia e patologia da próstata 

com o uso da ressonância magnética (Hricak et al., 1983) já permitiu uma 

melhor caracterização dos tecidos moles prostáticos e periprostáticos e uma 

avaliação do órgão nos três planos ortogonais, mostrando o potencial do 

método na avaliação do câncer de próstata confinado ou não à glândula. 

Diversos avanços técnicos foram incrementados ao estudo da 

próstata pela ressonância magnética até os dias de hoje. Os primeiros 

exames com a finalidade de se estabelecer o estadiamento local pré-

operatório do câncer de próstata foram realizados utilizando-se a bobina de 

corpo em aparelhos que, na maioria das vezes, apresentavam um baixo 

campo magnético (Hricak et al., 1987) e realizavam seqüências lentas para a 

aquisição das imagens (Rifkin et al., 1990). As imagens obtidas, não 

apresentavam sinal e resolução adequados, a área de interesse ficava 

distante da bobina e os artefatos de movimento prejudicavam a qualidade. 

Logo depois foram utilizadas bobinas de superfície colocadas na região 

pélvica e seqüências mais rápidas, o que melhorou um pouco o sinal e a 

resolução das imagens obtidas desta região (Kier et al., 1993). No entanto, 

somente com a introdução das bobinas endorretais (Martin et al., 1988; 
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Schnall et al., 1989) e mais recentemente do uso combinado das bobinas 

endorretais com as bobinas de superfície (Hricak et al., 1994; Schnall et al., 

1992), foi possível um ganho significativo na qualidade das imagens obtidas 

da próstata, permitindo a obtenção de imagens com maior resolução 

espacial devido à maior proximidade da área de interesse com as bobinas e 

através da realização de cortes cada vez mais finos e de seqüências de 

aquisição cada vez mais rápidas. 

Atualmente, equipamentos com alto campo magnético, de pelo 

menos 1,5 T (tesla), o uso combinado das bobinas de superfície (“phased-

array”) e endorretal, a geração de imagens através de seqüências rápidas e 

multiplanares e a utilização opcional de meio de contraste paramagnético 

(Barentsz et al., 1999; Oyen, 2003) são recomendações da grande maioria 

dos autores para se proceder ao estudo da próstata através da ressonância 

magnética (Engelbrecht et al., 2002). 

No entanto, apesar da busca de uma padronização dos estudos 

na avaliação da ressonância magnética no estadiamento local do câncer de 

próstata, a literatura atual ainda mostra uma grande variação nos limites de 

acurácia deste método com esta finalidade (Cornud et al., 2002; Hricak et al., 

1987; Hricak et al., 1994; Kier et al., 1993; Nakashima et al., 2004; Outwater 

et al., 1994; Rifkin et al., 1990; Schnall et al., 1991; Tempany et al., 1994; Yu 

et al., 1997) (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Níveis descritivos de sensibilidade, especificidade, acurácia e 
valores preditivos positivo e negativo da ressonância magnética 
no estadiamento do câncer de próstata 

S E A VPP VPN
Hricak el al. (1987) 0,35 T
DEP 75,0 88,0 83,0 83,0 82,0 bobina de corpo

 7,0 mm de espessura, seqüências lentas
Rifkin et al. (1990) 1,5 T
DEP 77,0 57,0 69,0 71,0 63,0 bobina de corpo

 10,0 mm de espessura, seqüências  lentas
Kier et al. (1993) 1,5 T
DEP 85,0 bobina pélvica

 5,0 mm de espessura, seqüências rápidas
Schnall et al. (1991) 1,5 T
DEP 93,0 84,0 82,0 bobina endorretal

3 a 4 mm de espessura,seqüências lentas
Hricak et al. (1994) 1,5 T
DEC 84,0 80,0 81,0 65,0 92,0 bobina de pélvica e endorretal

3,0 mm de espessura, seqüências rápidas
Outwater et al. (1994) 1,5 T
DEC 68,0 72,0 71,0 32,0 bobina endorretal

4,0 mm de espessura, seqüências rápidas
Tempany et al. (1994) 1,5 T
DEC 51,0 67,0 57,0 71,0 46,0 bobina endorretal

4,0 mm de espessura, seqüências rápidas
Yu et al. (1997) 1,5 T
DEC 47-82 67-74 62-77 59-70 64-84 bobina de pélvica e endorretal

3,0 mm de espessura, seqüências rápidas
Cornud et al. (2002) 1,5 T
DEP 40,0 95,0 76,0 bobina de pélvica e endorretal
DEC 38,0 94,0 77,0 4,0 mm de espessura, seqüências rápidas
VS 34,0 99,0 89,0
Nakashima et al. (2004) 1,5 T
DEP 62,1 81,8 75,8 60,0 83,1 bobina de pélvica e endorretal
DEC 57,1 82,1 74,7 57,1 82,1 4,0 mm de espessura, seqüências rápidas
VS 33,3 98,9 94,7 66,6 95,7

DEP - Doença extraprostática.
DEC - Doença extracapsular.
VS - Comprometimento das vesículas seminais.

NÍVEIS DESCRITIVOS - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICASAUTORES

S - Sensibilidade. E - Especificidade. A - Acurácia. VPP - Valor preditivo positivo. VPN - Valor preditivo negativo.

 
 

Grande parte dos tumores prostáticos, principalmente os pouco 

diferenciados (Ikonen et al., 2000), são mais facilmente detectados nas 

imagens ponderadas em T2 eco de spin rápido como lesões com hipossinal 

dentro da área normal de hipersinal da zona periférica. No entanto, assim 

como no exame ultra-sonográfico, outros fatores podem levar a uma redução 

na intensidade de sinal da zona periférica (a presença de hemorragia e 

cicatrizes pós-biópsia, prostatite, doenças granulomatosas, nódulos de 

hiperplasia periféricos, radioterapia, criocirurgia e terapia hormonal), fazendo 

com que este exame seja menos específico na localização do foco tumoral. 
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Estas características fizeram com que os pesquisadores passassem a 

investigar recentemente o uso potencial de novas técnicas associadas à 

ressonância magnética capazes de permitir uma melhor localização do 

tumor na glândula prostática, uma melhor interpretação dos critérios 

morfológicos usados no diagnóstico da doença extraprostática, uma 

diminuição na variabilidade interobservadores e uma estimativa da 

agressividade tumoral. 

O uso das imagens de ressonância magnética com contraste 

paramagnético endovenoso dinâmico passou a ser estudado com a 

finalidade de se alcançar uma maior acurácia na localização e estadiamento 

do câncer prostático do que a obtida somente com as imagens 

convencionais ponderadas em T2 eco de spin rápido. O argumento para sua 

utilização baseou-se no fato de que a neovascularização nas áreas com 

tumor resultaria em uma impregnação de contraste diferente da observada 

nas regiões com tecido prostático normal (Brasch e Turetschek, 2000). O 

pico de impregnação em relação ao tecido normal adjacente e a detecção de 

áreas de impregnação precoce dentro de 30 a 60 segundos após a injeção 

do meio de contraste, são alguns dos principais parâmetros capazes de 

adicionar informações em relação à localização do tumor e a agressividade 

tumoral (Engelbrecht et al., 2003; Ogura et al., 2001). No entanto, apesar de 

parecer promissora, a experiência com uso do contraste dinâmico ainda 

necessita de novos estudos capazes de julgar definitivamente o seu valor na 

prática clínica. 
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A espectroscopia de prótons por ressonância magnética também 

passou a ser utilizada na avaliação da próstata. Esta técnica proporciona 

uma avaliação da concentração relativa dos diferentes metabólitos do tecido 

prostático dentro de uma região de interesse. O citrato, a colina e a creatina 

são os principais metabólitos estudados. O tecido prostático normal 

apresenta altas concentrações de citrato. Na presença de câncer há uma 

diminuição nos níveis de citrato devido a uma substituição do tecido normal 

por tecido tumoral, e um incremento nos níveis de colina devido à 

proliferação de membrana celular no tecido maligno em crescimento. 

Portanto, o método utilizado para localização tumoral está baseado na 

relação colina-citrato. Quando avaliamos o gráfico espectral os picos de 

colina e de creatina estão muito próximos e praticamente inseparáveis, 

fazendo com que na prática clínica seja utilizada a relação colina-

creatina/citrato na localização tumoral, uma vez que as concentrações de 

creatina são praticamente constantes. As áreas, na maioria das vezes, são 

consideradas suspeitas quando a relação colina-creatina/citrato é pelo 

menos dois desvios padrões maior que a relação no tecido prostático normal 

e, altamente suspeitas, quando a relação colina-creatina/citrato é pelo 

menos três desvios padrões maior que a relação no tecido prostático normal 

(Kurhanewicz et al., 2002; Kurhanewicz et al., 1996). O uso combinado das 

imagens de ressonância magnética convencionais e da espectroscopia têm 

mostrado excelente sensibilidade e especificidade na localização do câncer 

de próstata na zona periférica, além de diminuir a variabilidade 

interobservadores, tanto na localização quanto no estadiamento (Scheidler 
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et al., 1999; Yu et al., 1999), permitir uma estimativa da agressividade 

tumoral (Kurhanewicz et al., 2002) e proporcionar uma previsão do 

estadiamento pré-operatório baseado no número de porções com alterações 

suspeitas à espectroscopia (Claus et al., 2004; Yu et al., 1999). Um grande 

trabalho multicêntrico com a finalidade de verificar a efetividade da 

ressonância magnética associada à espectroscopia no estadiamento do 

câncer prostático está em estádio inicial e os resultados estão sendo 

aguardados (Weinreb, 2003). 

Apesar dos recentes avanços tecnológicos adicionados aos 

exames de ressonância magnética, a cada dia novas técnicas estão sendo 

incorporadas. Exames realizados com aparelhos de alto campo com até três 

teslas (3 T) (Bloch et al., 2004) e a utilização de imagens de difusão (Chan et 

al., 2003) são novas opções que já começam a fazer parte do arsenal 

tecnológico atual para estudo do estadiamento do câncer prostático através 

da ressonância magnética e brevemente estarão disponíveis na prática 

clínica. 

 

1.4.5. Os nomogramas 

Os nomogramas, de um modo geral, são instrumentos que 

utilizam um grupo de dados para fazer previsões de um resultado final, são 

recursos utilizados por médicos e pacientes para ajudá-los na escolha da 

melhor forma de tratamento e manejo, no caso do câncer prostático, 

baseados na previsão do resultado final. 
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Apesar da maioria dos nomogramas relacionados ao câncer de 

próstata serem aplicados a pacientes com doença clinicamente localizada, 

existem outros para pacientes em condições clinicas diferentes (Ross et al., 

2001). 

Os nomogramas de Kattan (K) e Partin (P) (Partin et al., 1997; 

Partin et al., 2001) são os principais nomogramas disponibilizados 

livremente, validados e que analisaram um número significativo de pacientes 

e, atualmente, são os mais utilizados para prever o estádio patológico final 

do câncer de próstata clinicamente localizado. 

O principal objetivo destes nomogramas foi determinar, através de 

uma análise estatística, a probabilidade dos diferentes estádios patológicos 

finais (doença confinada à próstata, doença com extensão extracapsular, 

doença com comprometimento das vesículas seminais e doença com 

comprometimento linfonodal), baseada nos resultados estratificados dos 

valores de PSA, estadiamento clínico (TNM) e escore de Gleason da 

biópsia, obtidos antes da cirurgia. 

Apesar de outros autores terem sugerido a incorporação de 

fatores capazes de melhorar a previsão do estádio patológico, como raça, 

número de fragmentos positivos da biópsia, porcentagem de fragmentos da 

biópsia, resultados dos exames de ultra-som, resultados do exame de 

ressonância magnética e análise genética; a utilização de muitas variáveis 

necessita de um sistema composto de programas e bases de dados e 

tornaria a utilização das tabelas mais complexa. 

 



 INTRODUÇÃO 36

Em virtude do arsenal de métodos clínicos, laboratoriais e de 

imagem disponibilizados atualmente com a finalidade de se predizer um 

adequado estadiamento local do câncer de próstata e da variabilidade de 

resultados observados na literatura mundial, tornou-se necessário um estudo 

capaz de realizar uma análise comparativa entre os diversos métodos 

utilizados com esta finalidade no nosso meio, utilizando-se das técnicas mais 

modernas disponíveis e de criteriosa metodologia. 

 

 



 

 

 

 

2. Objetivos 
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1) Avaliar as diferenças entre as características clínicas e 

laboratoriais de pacientes com e sem doença extraprostática, com e sem 

doença extracapsular e com comprometimento ou não das vesículas 

seminais. 

2) Determinar os melhores valores de sensibilidade, 

especificidade, acurácia e valores preditivos positivo e negativo dos 

parâmetros clínicos, laboratoriais e de imagem por ressonância magnética e 

ultra-sonografia na discriminação de doença intraprostática x doença 

extraprostática, doença intracapsular x doença extracapsular e 

comprometimento ou não das vesículas seminais. 

3) Determinar se a utilização de parâmetros clínicos, laboratoriais 

e de imagem por ressonância magnética e ultra-sonografia em conjunto 

permite uma melhor discriminação dos estádios do câncer de próstata. 

 

 



 

 

 

 

3. Métodos 
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O estudo foi realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) durante o período de 

abril de 2002 a julho de 2003, com a participação da Divisão de Clínica 

Urológica e Ambulatório de Urologia, Setores de Ressonância Magnética e 

Ultra-sonografia do Instituto de Radiologia e Divisão de Anatomia Patológica. 

A Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

(CAPpesq) do Hospital das Clínicas aprovou o presente projeto, bem como o 

termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelos pacientes (Anexo 

A). 

Foram estudados inicialmente 65 pacientes provenientes do 

Ambulatório de Urologia do Instituto Central do HCFMUSP que obedeceram 

aos seguintes critérios de inclusão: 

- Diagnóstico histológico de câncer de próstata confirmado 

através de exame anatomopatológico. 

- Assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

pelo sujeito da pesquisa ou seu responsável legal. 

Foram excluídos deste estudo: 

- Pacientes que não se submeteram à cirurgia de 

prostatectomia radical. 
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- Pacientes com contra-indicação à realização dos exames 

de ressonância magnética ou de ultra-som endorretal com Doppler. 

- Pacientes que não toleraram a inserção da bobina ou do 

transdutor endorretal. 

Antes de serem realizadas as cirurgias, indicadas pela Equipe de 

Oncologia da Divisão de Clínica Urológica e Ambulatório de Urologia do 

HCFMUSP, os pacientes foram submetidos aos exames de ressonância 

magnética com bobina endorretal e ultra-som endorretal com Doppler de 

amplitude, com a finalidade de definir o estadiamento local pré-operatório da 

doença. Para que não existissem alterações na evolução da doença que 

justificassem achados discordantes no estadiamento final, os dois exames 

foram realizados na mesma semana e com um intervalo mínimo de 30 dias 

após a biópsia prostática, para que as alterações provocadas por este 

procedimento não prejudicassem a interpretação dos resultados. 

Os parâmetros clínicos e laboratoriais pré-operatórios (toque retal, 

dosagem do PSA e o resultado das biópsias de fragmento), foram obtidos 

através da consulta aos prontuários dos pacientes e ao banco de dados do 

hospital. 

Após a realização das cirurgias, os resultados dos diferentes 

parâmetros obtidos na fase pré-operatoria foram correlacionados com o 

estudo anatomopatológico das peças cirúrgicas obtidas das prostatectomias 

radicais, considerado o exame de referência. O sistema de classificação 

utilizado para o estadiamento pré-operatório e patológico final foi o TNM 

(Tumor primário, linfoNodos regionais, Metástases à distância) de 1992 (Han 
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et al., 2000; Spiessl et al., 1993), pelo fato de nesta edição o sistema de 

estadiamento TNM fazer distinção entre extensão extracapsular unilateral 

(T3a) e extensão extracapsular bilateral, o que não ocorre na edição mais 

recente de 2002 (Tabela 1). 

Dos 65 pacientes que preencheram os critérios de inclusão no 

estudo, 16 pacientes foram excluídos, pois não foram submetidos à cirurgia 

de prostatectomia radical (nove pacientes tinham doença avançada 

diagnosticada clinicamente, três pacientes tinham outras doenças que os 

colocavam em alto risco cirúrgico, dois pacientes se recusaram a realizar a 

cirurgia por motivos pessoais e dois pacientes perderam o seguimento). 

Todos os 49 pacientes restantes foram submetidos ao exame de 

ressonância magnética com bobina endorretal e à cirurgia de prostatectomia 

radical. Sete (7) pacientes deste grupo, mesmo após a assinatura do termo 

de consentimento, se recusaram a realizar o exame de ultra-som endorretal 

com Doppler antes da cirurgia, mas foram incluídos no estudo. Em dois (2) 

pacientes dos 49 analisados não foi possível determinar os parâmetros: 

número de biópsias positivas e porcentagem de biópsias positivas, pois o 

diagnóstico de câncer foi estabelecido através de ressecção transuretral da 

próstata. Todos os demais pacientes tinham disponíveis os parâmetros 

clínicos, laboratoriais e de imagem analisados (Anexo C). 

O grupo formado pelos 49 pacientes tinha idades que variaram 

entre 46 e 75 anos (média de 64,4 anos ± 7,8, mediana de 66,0 anos e 

moda de 67,0 anos). 
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3.1. EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM BOBINA 

ENDORRETAL 

Os pacientes foram submetidos a exame de ressonância 

magnética no aparelho GE Horizon LX 9.0 de 1,5 T com gradiente de 23 

mT/m (General Eletric Sistemas Médicos, Milwaukee, WI, EUA) utilizando a 

bobina de superfície TORSO Phased Array 1,5 T (General Eletric Sistemas 

Médicos, Milwaukee, WI, EUA) acoplada através do dispositivo ATD Torso 

Medrad 1,5 T MR (Medrad, Inc. Indianola, EUA) à bobina Endorretal 

MRInnervu Medrad 1,5 T MR (Medrad, Inc. Indianola, EUA). A adição da 

bobina endorretal proporciona maior sensibilidade para as regiões internas 

da cavidade pélvica, oferecendo captação de imagens de maior resolução 

(Hricak et al., 1994; Pegios et al., 2003; Schnall et al., 1991; Tempany et al., 

1994). 

O tempo total de exame incluindo a colocação das bobinas e o 

posicionamento dos pacientes foi de cerca de 45 minutos. Como preparo foi 

solicitado que os pacientes mantivessem jejum de 4 horas e esvaziassem 

sua ampola retal minutos antes do início do exame. Foi administrado 20 mg 

de butilbrometo de escopolamina por via endovenosa, para diminuir os 

artefatos provocados pelos movimentos peristálticos (Marti-Bonmati et al., 

1996). Cada paciente foi colocado em decúbito dorsal horizontal na mesa do 

aparelho de ressonância magnética com seu eixo mediano paralelo e o mais 

coincidente possível com o eixo central longitudinal do aparelho. 

A bobina de superfície TORSO Phased Array, com suas duas 

placas anterior e posterior, foi posicionada com isocentro coincidente na 
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pelve junto às superfícies anterior e posterior do paciente. Um cinto foi fixado 

sobre a placa anterior da bobina para evitar seu deslocamento e diminuir os 

artefatos de movimentação. Uma seqüência de pulsos de localização foi 

realizada para confirmar o adequado posicionamento da bobina e do 

paciente, iniciando-se a seguir o protocolo de estudo da pelve. 

Após o término do estudo da pelve a placa anterior da bobina de 

superfície foi retirada e o paciente foi colocado em decúbito lateral esquerdo 

para inserção da bobina endorretal (Figura 1). 

 

 

38,0 cm

Figura 1 – Bobina endorretal MRInnervu Medrad 1,5 T MR 
 

A bobina endorretal foi coberta com preservativo, lubrificada com 

anestésico em gel (cloridrato de lidocaína – 2 %) e introduzida no canal anal 

de maneira que a face anterior côncava da bobina endorretal se acoplasse 

adequadamente com a face posterior convexa da próstata e o seu eixo 

central de posicionamento ficasse coincidente com o eixo central da próstata 

(Figura 2). A bobina foi inflada com cerca de 100 mL de ar e fixada de modo 

a evitar seu deslocamento no interior da ampola retal. 
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posicionamento das bobinas (endorretal e torso), iniciando a seguir o 

protocolo de estudo da próstata. 

 
3.1.1. Protocolos básicos 

3.1.1.1. Exame da pelve 

- Imagens no plano axial desde a bifurcação aórtica até a 

margem inferior da sínfise púbica, ponderadas em T2 eco de spin rápido 

com saturação de gordura, tempo de repetição (TR) = 3100 ms, tempo de 

eco (TE) = 100 ms, espessura de corte de 7,0 mm e intervalo de 1,0 mm, 

campo de visão de 30 x 30 cm, matriz 256 x 256, número de excitações = 3, 

freqüência transversal, com duração de cerca de 5 minutos e 15 segundos. 

- Imagens no plano axial desde a bifurcação aórtica até a 

margem inferior da sínfise púbica, ponderadas em T1 eco de gradiente 

rápido espoliado, com tempo de repetição (TR) = 200 ms, tempo de eco (TE) 

= 4,2 ms, ângulo de inclinação de 90o, espessura de corte de 7,0 mm e 

intervalo de 1,0 mm, campo de visão de 30 x 30 cm, matriz 256 x 160, 

número de excitações = 1, freqüência transversal, com duração de cerca de 

25 segundos. 

 

3.1.1.2. Exame endorretal da próstata 

- Imagens no plano axial desde o fundo das vesículas 

seminais até o ápice prostático, ponderadas em T2 eco de spin rápido, com 

tempo de repetição (TR) = 5600 ms, tempo de eco (TE) = 100 ms, espessura 

de corte entre 3,0 - 4,0 mm e intervalo entre 0,0 - 1,0 mm, campo de visão 
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de 14 x 14 cm, matriz 256 x 256, número de excitações = 4, freqüência 

ântero-posterior, com duração de cerca de 5 minutos. 

- Imagens no plano sagital incluindo toda a próstata e as 

vesículas seminais, ponderadas em T2 eco de spin rápido, com tempo de 

repetição (TR) = 3800 ms, tempo de eco (TE) = 100 ms, espessura de corte 

entre 3,0 - 4,0 mm e intervalo entre 0,0 - 1,0 mm, campo de visão de 17 x 17 

cm, matriz 256 x 224, número de excitações = 2, freqüência ântero-posterior, 

com duração de cerca de 1 minuto e 40 segundos. 

- Imagens no plano coronal desde a margem posterior da 

sínfise púbica até o fundo das vesículas seminais, ponderadas em T2 eco de 

spin rápido, com tempo de repetição (TR) = 3800 ms, tempo de eco (TE) = 

100 ms, espessura de corte entre 3,0 - 4,0 mm e intervalo entre 0,0 - 1,0 

mm, campo de visão de 17 x 17 cm, matriz 256 x 224, número de excitações 

= 3, freqüência ântero-posterior, com duração de cerca de 2 minutos e 50 

segundos. 

- Imagens no plano axial desde o fundo das vesículas 

seminais até o ápice prostático, ponderadas em T1 eco de spin, com tempo 

de repetição (TR) = 800 ms, tempo de eco (TE) = 10 ms, espessura de corte 

entre 3,0 - 4,0 mm e intervalo entre 0,0 - 1,0 mm, campo de visão de 14 x 14 

cm, matriz 256 x 192, número de excitações = 1, freqüência ântero-posterior, 

com duração de cerca de 1 minuto e 25 segundos. 

Após o término do exame a placa anterior da bobina de superfície 

foi retirada, o paciente foi colocado novamente em decúbito lateral esquerdo 

e a bobina endorretal recolhida. 
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As imagens obtidas foram pós-processadas através do dispositivo 

“Surface Coil Intensity Correction” – SCIC para homogeneização do sinal, 

gravadas em disco óptico e transmitidas para a estação de trabalho GE 

Advantage Workstation AW 4.0_05 (General Eletric Sistemas Médicos, 

Milwauke, WI, EUA) para serem analisadas. 

 

3.1.2. Interpretação das imagens de ressonância magnética 

As imagens de ressonância magnética foram interpretadas 

através de consenso entre dois radiologistas (RHB – 5 anos de experiência e 

RRGJ – 9 anos de experiência no método) que não tiveram acesso a dados 

clínicos, laboratoriais ou resultados de outros métodos de imagem dos 

pacientes, mas foram informados que os mesmos tinham diagnóstico de 

câncer de próstata confirmado através de exame anatomopatológico. 

As imagens axiais da pelve ponderadas em T2 eco de spin rápido 

com saturação de gordura e T1 eco de gradiente rápido, foram utilizadas 

para verificar a presença de metástases ósseas (Rydh et al., 2003) e de 

linfonodos nas cadeias regionais da próstata (localizadas abaixo da 

bifurcação das artérias ilíacas comuns) que incluem os linfonodos 

obturadores, ilíacos internos, ilíacos externos e ilíacos comuns. Os 

linfonodos paraaórticos, inguinais e pré-sacrais são comprometidos em 

estágios avançados da doença e não são considerados linfonodos regionais. 

Os linfonodos identificados e localizados foram considerados 

comprometidos quando apresentavam morfologia alongada com menor 
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diâmetro maior ou igual a 10,0 mm ou morfologia arredondada com diâmetro 

médio maior que 8,0 mm (Jager et al., 1996). 

As imagens axiais da próstata ponderadas em T1 eco de spin 

foram adquiridas para detectar possíveis focos de sangramento decorrentes 

da biópsia endorretal prévia, evidenciados como produtos de degradação da 

hemoglobina (metaemoglobina) com hipersinal nas seqüências ponderadas 

em T1 e hipossinal (metaemoglobina intracelular) ou hipersinal 

(metaemoglobina extracelular) nas seqüências ponderadas em T2 (Ikonen et 

al., 2001b). 

As imagens axiais, coronais e sagitais da próstata ponderadas em 

T2 eco de spin rápido foram adquiridas para avaliar a localização do tumor, a 

presença de doença confinada à próstata, doença com extensão 

extracapsular e o envolvimento das vesículas seminais. 

A próstata foi dividida em seis regiões que corresponderiam aos 

sextantes (basal, médio e apical à direita e basal, médio e apical à 

esquerda), com a finalidade de precisar a localização do tumor. 

Em condições normais a zona periférica da próstata apresenta 

hipersinal homogêneo em relação à glândula central. A maioria dos focos de 

tumor aparece nas imagens ponderadas em T2 eco de spin rápido como 

lesões com hipossinal dentro da área normal de hipersinal da zona periférica 

(Anexo B). No entanto, existem outros fatores que podem levar a uma 

redução na intensidade de sinal da zona periférica como a presença de 

hemorragia e cicatrizes pós-biópsia, prostatite, doenças granulomatosas, 

nódulos de hiperplasia periféricos, radioterapia, criocirurgia e terapia 
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hormonal. Entre estes fatores de interferência na localização dos tumores, o 

único que pode ser determinado é a presença de hemorragia pós-biópsia, 

identificada quando uma área de hipossinal nas seqüências ponderadas em 

T2 corresponde a uma área de hipersinal na seqüência ponderada em T1, 

realizada com a finalidade de detectar este tipo de artefato. Sendo assim, 

todas as áreas focais de hipossinal da zona periférica que não 

correspondiam a focos de hemorragia foram interpretadas como prováveis 

áreas com câncer (Ikonen et al., 2001a; Ikonen et al., 2001b). A localização 

de tumor na glândula interna não foi objeto de nosso estudo. 

Os critérios utilizados para determinar a presença de extensão 

extracapsular e o comprometimento das vesículas seminais basearam-se na 

literatura (Cornud et al., 1996; Outwater et al., 1994; Schnall et al., 1991; Yu 

et al., 1997) e foram os seguintes: 

- Sinais de extensão extracapsular: 

• Tecido sólido na gordura periprostática, 

• Assimetria do feixe neurovascular, 

• Descontinuidade da cápsula, 

• Abaulamento irregular do contorno capsular, 

- Sinais de envolvimento das vesículas seminais: 

• Hipossinal das vesículas seminais, 

• Obliteração do ângulo entre a próstata e as 

vesículas seminais, 

• Espessamento e/ou não visualização das 

paredes dos ductos ejaculatórios e das vesículas seminais, 
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Todos os sinais foram observados próximos ou em continuidade 

com os focos de hipossinal em T2 identificados como tumor na zona 

periférica. 

As imagens ponderadas em T2 foram utilizadas para fazer as 

medidas longitudinal, transversal e ântero-posterior da próstata para permitir 

o cálculo do seu volume, utilizando-se da fórmula da elipse (al-Rimawi et al., 

1994) (eixo longitudinal x eixo ântero-posterior x eixo transversal x 0,523). 

Baseados na localização do tumor, nos sinais de 

comprometimento extracapsular e de envolvimento das vesículas seminais e 

na identificação dos linfonodos, os dois radiologistas em consenso 

estabeleceram a classificação TNM pré-operatória para cada paciente. 

Os resultados foram utilizados com a finalidade de comparar o 

estadiamento final estabelecido pela ressonância magnética com o resultado 

dos exames anatomopatológicos. A análise foi feita primeiramente 

avaliando-se a presença de doença intraprostática (T1a - T2c) e doença 

extraprostática (T3a - T4), a seguir foram feitas análises em separado 

levando-se em consideração a presença ou ausência de extensão 

extracapsular e a presença ou ausência de comprometimento das vesículas 

seminais estabelecidos pelo exame de ressonância magnética. 
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3.2. EXAME DE ULTRA-SOM ENDORRETAL COM DOPPLER 

DE AMPLITUDE 

Os pacientes foram submetidos ao exame de ultra-som endorretal 

com Doppler no aparelho Logic 700 MR GE com transdutor endorretal 

multifreqüêncial de 5,0 a 7,5 MHz (General Eletric Sistemas Médicos, 

Milwaukee, WI, EUA). 

Os exames foram realizados com o paciente em decúbito lateral 

esquerdo e membros inferiores em semiflexão. Não foi solicitado nenhum 

tipo de preparo. 

O transdutor endorretal foi recoberto com preservativo, lubrificado 

com anestésico em gel (cloridrato de lidocaína – 2 %) e introduzido no canal 

anal. Imagens axiais, sagitais e obliquas da próstata, das vesículas seminais 

e dos tecidos periprostáticos foram obtidas de forma que todas as estruturas 

e porções fossem visualizadas e analisadas. 

As imagens foram interpretadas em tempo real pelo examinador e 

os achados significativos foram fotografados. 

O cálculo do volume prostático foi baseado nas medidas obtidas 

nos planos sagital (medida longitudinal) e axial (medidas ântero-posterior e 

transversal), utilizando-se também da fórmula da elipse para cálculo do 

volume (al-Rimawi et al., 1994). 
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3.2.1. Interpretação das imagens do exame de ultra-som 

endorretal com Doppler de amplitude 

Os exames foram realizados por uma única radiologista (LMOC – 

12 anos de experiência no método) que não dispunha de resultados de 

exames clínicos, laboratoriais ou de outros métodos de imagem dos 

pacientes, mas foi informada de que todos tinham diagnóstico de câncer de 

próstata confirmado através de exame anatomopatológico. 

O exame ultra-sonográfico, assim como a ressonância magnética, 

procurou determinar a localização do tumor, a presença de doença 

confinada à próstata, doença com extensão extracapsular e o envolvimento 

das vesículas seminais. Não foi possível avaliar através deste método a 

presença de metástases ósseas e de linfonodos regionais, devido às suas 

limitações para estas finalidades. 

A próstata também foi dividida em seis regiões que 

corresponderiam aos sextantes, com a finalidade de precisar a localização 

dos prováveis focos de tumor. 

Ao exame ultra-sonográfico, a zona periférica da próstata 

apresenta ecogenicidade aumentada de forma homogênea em relação à 

ecogenicidade difusamente heterogênea da glândula central determinada 

pelos nódulos de hiperplasia. A maioria dos tumores aparece como áreas 

hipoecogênicas no interior da zona periférica (Anexo B). No entanto, em 

alguns casos, podem se manifestar com ecogenicidade heterogênea, 

semelhante ou aumentada em relação a esta região, o que dificulta sua 

correta identificação e localização (Langer, 1999). O uso do Doppler 
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minimiza estes problemas, pois os sinais de hipervascularização detectados 

por este método podem corresponder a áreas de angiogênese tumoral 

determinadas pelo câncer. A presença de hemorragia e cicatrizes pós-

biópsia, prostatite, doenças granulomatosas, nódulos de hiperplasia 

periféricos, radioterapia, criocirurgia e terapia hormonal, são artefatos 

encontrados nas imagens de ressonância magnética que também podem se 

manifestar à ultra-sonografia como áreas hipoecogênicas na zona periférica, 

simulando tumor. 

Baseados nestas informações foram interpretadas como câncer 

todas as áreas hipoecogênicas na zona periférica com ou sem 

hipervascularização ao Doppler. Caso estas alterações não fossem 

encontradas, foi utilizado o Doppler para identificar possíveis áreas 

isoecogênicas da zona periférica com hipervascularização. Estas áreas 

foram consideradas alteradas quando apresentavam aumento focal da 

vascularização em relação ao tecido prostático adjacente ou aumento 

assimétrico da vascularização em relação ao lado contralateral da próstata 

(Cornud et al., 2000). Achados que não preencheram estes critérios foram 

classificados como não visualizados por este método. A identificação do 

tumor na glândula central não foi possível, pois os nódulos de hiperplasia 

encontrados nesta região são indistinguíveis dos nódulos tumorais, sendo 

assim a localização do câncer nesta região não foi objeto deste estudo. 

Os critérios utilizados para definir o comprometimento 

extracapsular e o envolvimento das vesículas seminais basearam-se nos 

trabalhos de Scardino et al. (Scardino et al., 1989), Rorvik et al. (Rorvik et 
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al., 1994), Vapnek et al. (Vapnek et al., 1994) e Smith et al. (Smith et al., 

1997), e foram os seguintes: 

- Sinais de extensão extracapsular: 

• Tecido sólido na gordura periprostática, 

• Abaulamento irregular do contorno capsular, 

• Descontinuidade da cápsula, 

• Hipervascularização no tecido periprostático, 

- Sinais de envolvimento das vesículas seminais: 

• Assimetria em relação ao tamanho, 

morfologia e ecogenicidade, 

• Obliteração do ângulo entre a próstata e as 

vesículas seminais, 

Baseados na localização do tumor e nos sinais de 

comprometimento extracapsular e de envolvimento das vesículas seminais a 

radiologista estabeleceu a classificação TNM pré-operatória para cada 

paciente. 

Os resultados também foram utilizados primeiramente com a 

finalidade de comparar o estadiamento final estabelecido pelo exame de 

ultra-som com o resultado dos exames anatomopatológico em relação à 

doença intraprostática (T1a-T2c) e doença extraprostática (T3a-T4), a seguir 

foram feitas análises em separado levando-se em consideração a presença 

ou ausência de extensão extracapsular e a presença ou ausência de 

comprometimento das vesículas seminais, todos eles estabelecidos pelo 

exame de ultra-som. 
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3.3. EXAME DE TOQUE RETAL 

Os exames de toque retal de todos os pacientes foram realizados 

pela Equipe de Oncologia da Divisão de Clínica Urológica e Ambulatório de 

Urologia do HCFMUSP, sob supervisão de dois urologistas (ACLP, ASS). As 

informações referentes aos resultados dos exames foram obtidas 

retrospectivamente através de consulta às anotações dos prontuários. O 

toque foi considerado anormal (POSITIVO) quando foram palpadas áreas 

endurecidas ou nodulações no parênquima prostático. 

 

 

3.4. DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO 

A dosagem sérica pré-operatória do PSA total (PSAT) de cada 

paciente foi obtida retrospectivamente através da consulta ao banco de 

dados do Laboratório Central do HCFMUSP. A dosagem do PSA foi 

realizada com intervalo de pelo menos quatro (4) semanas entre qualquer 

tipo de manipulação prostática e a colheita do sangue, para que não se 

observasse falso aumento nos seus níveis determinados por estes 

procedimentos (Yuan et al., 1992). 

O método de dosagem do PSA utilizado pelo laboratório no 

período da pesquisa foi o de quimioluminescência. 

Os resultados das dosagens de PSAT foram agrupados em cinco 

níveis (0,0 - 2,5 ng/mL, 2,6 - 4,0 ng/mL, 4,1 - 6,0 ng/mL, 6,1 - 10,0 ng/mL e 

>10,0 ng/mL), com a finalidade de correlacionar cada um deles com os 

exames anatomopatológicos (Partin et al., 2001). 
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Pelo fato da HBP também elevar os níveis séricos do PSAT, 

calculamos a relação entre a dosagem do PSAT e o volume da glândula 

(Benson et al., 1992), conhecida como densidade de PSA (DPSA), ou seja, a 

dosagem do PSAT dividida pelo volume prostático, calculado pelo exame de 

ultra-som e pela ressonância magnética, multiplicado por 100. [DPSA = 

(PSAT / volume prostático) X (100)]. O volume foi considerado equivalente 

ao peso, pois a densidade do tecido prostático é de 1,05 g/cm3 (Watanabe et 

al., 1974)∗ citado por Wolf et al. (Wolff et al., 1995). 

Os resultados das medidas de DPSA calculados pelo exame de 

ultra-som (DPSA-US) e pela ressonância magnética (DPSA-RM) foram 

agrupados em seis níveis (0 - 10 %, 11 - 15 %, 16 - 20 %, 21 - 25 %, 26 - 30 

% e >30 %) e correlacionados com os exames anatomopatológicos (Zlotta et 

al., 1998). 

 

 

3.5. RESULTADO DAS BIÓPSIAS DE FRAGMENTO 

Os resultados das biópsias prostáticas guiadas pela ultra-

sonografia endorretal foram obtidos retrospectivamente através da consulta 

ao banco de dados do Laboratório de Anatomia Patológica do HCFMUSP. 

Foi analisada a presença de câncer em cada fragmento e estabeleceu-se a 

graduação histopatológica da biópsia baseada na escala de Gleason (BX-

GLEASON) (Gleason, 1992). 

                                                 
∗ Watanabe H, Igari D, Tanahashi Y, Harada K, Saito M. Measurements of size and weight 
of prostate by means of transrectal ultrasonotomography. Tohoku J Exp Med 
1974;114(3):277-85. 

 



 MÉTODOS 58

Dos 49 pacientes analisados, em (2) dois não foi possível analisar 

os resultados das biópsias de fragmento pois os mesmos foram submetidos 

a ressecção transuretral da próstata. Nos 47 pacientes restantes a média do 

número de fragmentos analisados foi de 8,19 ± 2,81, a mediana e a moda foi 

de 8,0, o menor número de fragmentos analisados foi 6 (seis) e o maior 

número foi 13 (treze). 

Inicialmente foram levados em consideração na análise das 

biópsias apenas os seis fragmentos correspondentes aos sextantes (base, 

médio e ápice direito e base, médio e ápice esquerdo). Baseado nesta 

amostra foi estabelecido o número de sextantes ou fragmentos positivos 

(BX-SEXTANTES POSITIVOS) em cada biópsia. Os resultados foram 

agrupados em seis níveis de acordo respectivamente com o número de 

sextantes positivos (Graefen et al., 2004). 

Posteriormente foram considerados na análise todos os 

fragmentos biopsiados, o que incluiu as biópsias estendidas e as biópsias 

das áreas suspeitas ao exame de ultra-som, quando realizadas. De posse 

destes dados foi calculada a porcentagem de fragmentos positivos (BX-% 

FRAG. POSITIVOS) de cada biópsia através da razão entre o número de 

fragmentos com câncer e o número total de fragmentos de cada biópsia, 

multiplicado por 100. Os resultados foram agrupados em cinco níveis (0 - 17 

%, 18 - 33 %, 34 - 50 %, 51 - 67 % e 68 - 100 % de fragmentos com câncer), 

correspondendo a 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 e 6/6 (Sebo et al., 2000). 

Em relação à graduação histopatológica de Gleason os resultados 

obtidos foram agrupados em cinco níveis (Gleason 2 a 4, Gleason 5 a 6, 
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Gleason 7 (3+4), Gleason 7 (4+3) e Gleason 8 a 10), baseando-se nos 

trabalhos de Makarov et al. (Makarov et al., 2002) e Partin et al. (Partin et al., 

2001). 

Os diferentes parâmetros das biópsias prostáticas e seus 

agrupamentos em níveis foram correlacionados com os resultados dos 

exames anatomopatológicos. 

 

 

3.6. NOMOGRAMAS 

Utilizando-se dos parâmetros clínicos: PSAT pré-tratamento, 

graduação histopatológica de Gleason da biópsia (BX-GLEASON) e 

estadiamento clínico TNM, calculou-se a probabilidade de doença 

intraprostática (K-DIP e P-DIP), doença com extensão extracapsular (K-DEC 

e P-DEC) e envolvimento das vesículas seminais (K-VS e P-VS), 

empregando-se os nomogramas de Kattan∗(K) e Partin∗(P) (Partin et al., 

1997; Partin et al., 2001), disponibilizados livremente por meio eletrônico. 

Os resultados foram agrupados em quatro níveis de probabilidade 

de doença confinada à próstata (0 - 25 %, >25 - 50 %, >50 - 75 % e >75 %), 

em cinco níveis de probabilidade de doença com extensão extracapsular (0 - 

15 %, 16 - 30 %, 31 - 45 %, 46 - 50 % e >50 %) e em cinco níveis de 

probabilidade de envolvimento das vesículas seminais (0 - 5 %, 6 - 10 %, 11 

- 15 %, 16 - 20 % e >20 %). Todos os resultados e respectivos níveis foram 

correlacionados com os resultados anatomopatológicos. 
                                                 
∗ Nomograma de Kattan: http://www.mskcc.org/mskcc/html/10088.cfm 
∗ Nomograma de Partin: http://urology.jhu.edu/prostate/partintables.php 

 

http://www.mskcc.org/mskcc/html/10088.cfm
http://urology.jhu.edu/prostate/partintables.php
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3.7. ESTUDO ANATOMOPATOLÓGICO DAS PEÇAS 

CIRÚRGICAS 

Os pacientes foram submetidos à cirurgia de prostatectomia total 

e vesiculectomia bilateral por via retropúbica associada à linfadenectomia 

das fossas obturatórias, pela Equipe de Oncologia da Divisão de Clínica 

Urológica e do Ambulatório de Urologia do HCFMUSP. 

O produto da cirurgia de prostatectomia radical foi imediatamente 

imerso em solução de formalina a 4 % e enviado ao laboratório de anatomia 

patológica onde foi colocado para fixação em um período de 24 a 48 horas. 

Após a fixação, foi medido em suas três dimensões e mergulhado em tinta 

nanquim, sendo a próstata pesada antes da fixação. 

A seguir foi submetido a cortes com lâmina de bisturi separando-o 

em sextantes (apical, médio e basal à direita e apical, médio e basal à 

esquerda). Cada sextante foi representado por um mínimo de quatro (4) e 

um máximo de seis (6) fragmentos. Cada vesícula seminal também foi 

representada por fragmentos correspondentes ao seu ápice, corpo e base. 

Os linfonodos e os feixes neurovasculares ressecados também foram 

representados. 

Todos os fragmentos foram desidratados em soluções alcoólicas, 

blocados em parafina e cortados em micrótomo com espessura de 3 a 4 µm 

(micrômetros). A seguir os fragmentos foram desparafinados em estufa, 

reidratados e corados pela hematoxilina-eosina (HE) para serem analisados 

por um único anatomopatologista (LBS – 25 anos de experiência). 
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Durante o estadiamento local do câncer prostático baseado na 

extensão do tumor primário (T), classificamos como doença intraprostática 

(Figura 3 - B) todos os tumores limitados à próstata, ou seja, tumores 

intraprostáticos e intracapsulares exclusivamente (T2a, T2b eT2c). Tumores 

extraprostáticos (Figura 3 – C, D, E e F) são todos aqueles que se estendem 

através da cápsula prostática e/ou invadem as vesículas seminais (T3a, T3b 

e T3c), no entanto, todos os tumores com comprometimento extraprostático 

possuem um componente intraprostático. Tumores que se estendem através 

da cápsula prostática (Figura 3 – C e E) podem ou não invadir as vesículas 

seminais, aqueles que não invadem as vesículas seminais são classificados 

como extracapsulares exclusivamente (Figura 3 – C) (T3a e T3b). Aqueles 

que invadem as vesículas seminais (Figura 3 – D, E e F), classificados como 

extraprostáticos, podem ter tanto um componente intracapsular quanto 

extracapsular. Quando está presente apenas o componente intracapsular, a 

vesícula seminal geralmente é invadida por extensão do tumor primário 

através do complexo ductal ejaculatório (Figura 3 – D). Em raros casos são 

encontrados focos tumorais isolados nas vesículas seminais, sem 

envolvimento do complexo ductal ejaculatório e sem evidência de tumor 

extracapsular adjacente. Quando estes achados são observados, os focos 

tumorais na verdade são considerados metástases do tumor primário 

intracapsular para as vesículas seminais (Figura 3 – F), no entanto, neste 

caso a doença continua sendo classificada como extraprostática. O tipo mais 

comum de envolvimento das vesículas seminais é observado quando existe 

um tumor com extensão extracapsular que, por contigüidade, invade as 
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vesículas seminais (Figura 3 – E), este tipo de comprometimento pode ou 

não estar associado à extensão do tumor primário até as vesículas seminais 

através do complexo ductal ejaculatório (Figura 3 – D) (Wheeler, 1989). 

 

A B C  

D E F  

Figura 3 – Diagrama esquemático do estadiamento local do tumor 
prostático primário 

A – anatomia prostática normal. B – doença intraprostática e intracapsular. C 
– doença extraprostática sem comprometimento da vesícula seminal – 
doença extracapsular exclusiva. D – doença extraprostática com 
comprometimento da vesícula seminal através do complexo ductal 
ejaculatório. E – doença extraprostática com comprometimento da vesícula 
seminal por contigüidade. F – doença extraprostática com comprometimento 
da vesícula seminal por foco metastático do tumor primário. 

 

Além disso, estabeleceu-se a graduação histopatológica de 

Gleason da peça cirúrgica (AP-GLEASON), analisando-se toda a próstata. 

Baseado nestes achados foi estabelecida a classificação 

anatomopatológica pós-cirúrgica (pTNM) de cada espécime. 

Os resultados dos exames anatomopatológicos, considerados 

referência (“padrão ouro”), foram correlacionados com todos os demais 

parâmetros estudados. 
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3.8. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise descritiva dos pacientes foi realizada através do cálculo 

das médias de valores dos diferentes parâmetros clínicos e laboratoriais. 

O teste utilizado para verificar se existia diferença significativa 

entre as médias dos grupos dos diferentes parâmetros analisados foi o teste 

não-paramétrico de Kruskal-Wallis. Pelo fato de muitas medidas não 

apresentarem uma distribuição normal foi empregado para o cálculo da 

diferença entre as médias um teste não paramétrico, ao invés de um teste t 

para médias, que geralmente é utilizado nestes casos. 

Para verificarmos se os percentuais de toque retal eram 

significativamente diferentes nos grupos analisados, foi utilizado um teste 

Exato de Fisher. 

A diferença entre as medidas da graduação histológica de 

Gleason da biópsia (BX-GLEASON) e a graduação histológica de Gleason 

da peça cirúrgica (AP-GLEASON) foi avaliada em relação a sua significância 

através de um teste não-paramétrico de Wilcoxon. Para fazermos esta 

análise temos que obter para cada paciente a diferença entre as duas 

medidas e depois testar se a média destas diferenças é igual a zero ou não. 

Os cálculos das medidas de sensibilidade, especificidade, 

acurácia e valores preditivos positivo e negativo foram realizados através da 

construção de múltiplas tabelas 2x2, adotando-se como pontos de corte para 

se considerar um método positivo ou negativo os diversos níveis 

preestabelecidos dos parâmetros estudados, correlacionando-os com os 

resultados anatomopatológicos obtidos após a cirurgia, considerados 
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referência (“padrão ouro”). Através da análise das curvas de características 

operacionais (curvas ROC - receiver operating characteristic) que se 

baseiam na relação entre as medidas de sensibilidade e especificidade de 

cada teste foi possível conferir os resultados de cada tabela. 

Para fazermos a comparação entre os diversos parâmetros foi 

adotado como nível de corte de cada parâmetro aquele nível que 

apresentava a maior acurácia seguida pelo maior valor preditivo positivo, 

estabelecidos através da análise das tabelas 2x2 construídas com essa 

finalidade. Para verificar se as medidas de performance dos níveis de corte 

dos parâmetros estudados tinham diferença estatisticamente significantes 

em relação ao método ressonância magnética, foi realizado um teste para 

proporção para se obter os níveis descritivos. 

A análise de regressão logística foi realizada com a finalidade de 

se identificar os diversos parâmetros estudados que, em conjunto, serão 

capazes de melhor predizer o estadiamento final, ou seja, encontrar uma 

função que relacione os resultados dos diversos parâmetros estudados com 

a chance de resultados finais positivos. Para se encontrar o melhor conjunto 

de fatores que explicasse os resultados positivos dos parâmetros 

analisados, foram testados vários modelos e utilizou-se a técnica Stepwise 

para seleção das variáveis. Os índices de ajuste dos modelos contemplados 

foram analisados através dos métodos de Pearson, Deviance e Hosmer-

Lemeshow, que obtiveram ajustes significativos em todos os modelos 

analisados, além disso, foram realizadas as análises gráficas de diagnóstico 

(utilizando-se os deltas beta, qui-quadrado e deviance contra as medidas 
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leverage e probabilidade) e não foram encontrados nenhum grande 

indicador de ajuste ruim em todos os modelos. 

Foi calculada também a acurácia dos modelos contemplados 

através da análise das tabelas 2x2 construídas com base nos resultados 

ajustados. 

A porcentagem de pares concordante, que é uma verificação do 

ajuste dos modelos, também foi calculada. Quanto maior o número de pares 

concordantes do modelo, melhor é o modelo para predizer o resultado final. 

Para todos os testes utilizados foi considerado o nível descritivo 

de p menor ou igual a 0,050 (P ≤ 0,050) como estatisticamente significante. 

 

 



 

 

 

 

4. Resultados 
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4.1. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, LABORATORIAIS E 

ANATOMOPATOLÓGICAS DOS PACIENTES 

Os estudos anatomopatológicos dos 49 pacientes revelaram 

doença intraprostática em 20 pacientes (40,8 %) e doença extraprostática, 

isto é, doença com extensão extracapsular e/ou envolvimento das vesículas 

seminais, em 29 pacientes (59,2 %). Dezesseis pacientes com doença 

extraprostática (55,2 %) tinham vesículas seminais envolvidas pelo tumor e 

13 (44,8 %) tinham apenas extensão extracapsular, sem comprometimento 

das vesículas seminais. Dos dezesseis pacientes com comprometimento das 

vesículas seminais, 12 (75,0 %) tinham associada extensão extracapsular e 

quatro (25,0 %) tinham somente comprometimento vesicular, sem extensão 

extracapsular. 

Dos 49 pacientes estudados, um (2 %) foi classificado 

clinicamente (cTNM) como estádio T1B, 18 (36,7 %) como T1C, 10 (20,4 %) 

como T2A, 11 (22,4 %) como T2B e nove (18,4 %) como T2C. 

Estadiamentos clínicos iniciais (T1a, T1b e T1c) têm taxas de 

subestadiamento menores em relação à presença de doença extraprostática 

(47,4 %), doença extracapsular (36,8 %) e comprometimento das vesículas 

seminais (26,3 %), e estadiamentos clínicos mais avançados (T2a, T2b e 

T2c) têm taxas de subestadiamento maiores, 66,7 %, 60,0 % e 36,7 % 
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respectivamente em relação à presença de doença extraprostática, doença 

extracapsular e comprometimento das vesículas seminais. 

A tabela 3 mostra a correlação entre o estadiamento clínico pré-

operatório e o estadiamento patológico final. 

 

Tabela 3 – Correlação entre o estadiamento clínico pré-operatório e o 
estadiamento patológico final em relação ao comprometimento 
intra e extraprostático, intra e extracapsular e o 
comprometimento das vesículas seminais 

PRESENTE AUSENTE PRESENTE AUSENTE PRESENTE AUSENTE
T1B 1 (2,0%) 0 1 0 1 0 1
T1C 18 (36,7%) 9 9 7 11 5 13

SUBTOTAL 9 (47,4 %) 7 (36,8 %) 5 (26,3 %)
T2A 10 (20,4%) 6 4 5 5 2 8
T2B 11 (22,4%) 8 3 7 4 4 7
T2C 9 (18,4%) 6 3 6 3 5 4

SUBTOTAL 20 (66,7 %) 18 (60,0 %) 11 (36,7 %)
TOTAL 49 (100%) 29 (59,2%) 20 25 (51,0 %) 24 16 (32,7%) 33

TOTALESTADIAMENTO CLÍNICO

ESTADIAMENTO PATOLÓGICO FINAL

DOENÇA EXTRAPROSTÁTICA COMPROMETIMENTO DAS VESÍCULASDOENÇA EXTRACAPSULAR

 
4.1.1. Doença intraprostática x doença extraprostática 

Na tabela 4 são apresentados as médias, desvios padrões e 

respectivos níveis descritivos dos parâmetros clínicos e laboratoriais dos 

pacientes com e sem doença extraprostática detectada pelo exame 

anatomopatológico final das peças cirúrgicas. 

Quando analisamos todos os pacientes em relação à presença ou 

ausência de doença com extensão extraprostática, ou seja, pacientes com 

tumores apresentando extensão extracapsular e/ou envolvimento das 

vesículas seminais, observamos que as médias de PSA total (PSAT), 

densidades de PSA calculadas pelo exame de ultra-som (DPSA-US) e pela 

ressonância magnética (DPSA-RM), porcentagem de fragmentos positivos 

na biópsia (BX-% FRAG. POSITIVOS) e graduação histológica final de 
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Gleason baseada na peça cirúrgica (AP-GLEASON), são significativamente 

maiores no grupo de pacientes com extensão extraprostática, ou seja, 

tumores não confinados à próstata, do que no grupo com doença 

intraprostática, ou seja, tumores confinados. Os únicos parâmetros cujas 

médias são significativamente menores no grupo com tumor extraprostático 

são as probabilidades de doença intraprostática (K-DIP e P-DIP) calculadas 

pelos dois nomogramas, no entanto, como estamos avaliando a 

probabilidade de doença extraprostática e os nomogramas fornecem os 

dados referentes à doença intraprostática, médias menores de probabilidade 

de doença intraprostática correspondem na realidade a médias maiores de 

probabilidade de doença extraprostática. Em relação à idade, à graduação 

histológica de Gleason da biópsia (BX-GLEASON) e ao número de sextantes 

positivos na biópsia (BX-SEXTANTES POSITIVOS) não se observou 

diferença significativa entre os dois grupos, sendo que para o último 

parâmetro o nível obtido (p = 0,056) foi muito próximo do nosso nível de 

corte (p ≤ 0,050) (Tabela 4). Verificamos também que não existe diferença 

significativa (p = 0,237) entre os dois grupos em relação ao toque retal 

(Gráfico 1), apesar da diferença percentual observada. 

 

 



 RESULTADOS 70

Tabela 4 – Médias e desvios padrões dos resultados dos parâmetros 
clínicos e laboratoriais dos pacientes com e sem doença 
extraprostática e seus respectivos níveis descritivos 

PARÂMETROS Média DP Média DP Média DP p*
IDADE 64,4 7,8 64,5 8,2 64,3 7,5 0,895
PSAT 12,8 10,7 15,3 10,8 9,3 9,7 0,020
DPSA-US 35,1 34,7 47,8 42,2 19,8 10,6 0,008
DPSA-RM 37,4 38,3 49,3 45,5 20,1 11,2 0,014
BX-SEXTANTES POSITIVOS 3,0 1,5 3,3 1,6 2,4 1,1 0,056
BX-% FRAG. POSITIVOS 47,4 26,4 55,2 27,6 35,8 20,0 0,017
BX-GLEASON 6,2 0,9 6,4 1,0 6,1 0,6 0,175
K-DIP 42,9 22,3 36,2 22,2 52,6 18,8 0,007
P-DIP 50,2 24,4 42,7 24,6 61,0 20,0 0,011
AP-GLEASON 6,7 1,0 7,0 1,1 6,3 0,7 0,011

DOENÇA EXTRAPROSTÁTICA
GLOBAL PRESENTE AUSENTE

 
DP = Desvio padrão. 
p = Nível descritivo. 
* Os valores hachurados são estatisticamente significativos (P ≤ 0,050). 
PSAT = PSA total. DPSA-US = Densidade de PSA calculada pelo exame de ultra-som. DPSA-RM = Densidade de PSA calculada 
pela ressonância magnética. BX-SEXTANTES POSITIVOS = Número de sextantes positivos na biópsia. BX-% FRAG. POSITIVOS 
= Porcentagem de fragmentos positivos na biópsia. BX-GLEASON = Graduação histopatológica de Gleason da biópsia. K(DIP) = 
Probabilidade de doença intraprostática baseada no nomograma de Kattan. P(DIP) = Probabilidade de doença intraprostática 
baseada no nomograma de Partin. AP-GLEASON = Graduação histopatológica de Gleason da peça cirúrgica. 

Gráfico 1 – Distribuição percentual dos pacientes quanto ao resultado do 
toque retal em relação à presença ou ausência de doença 
extraprostática 
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4.1.2. Doença intracapsular x doença extracapsular 

Na tabela 5 são apresentados as médias, desvios padrões e 

respectivos níveis descritivos dos parâmetros clínicos e laboratoriais dos 

pacientes com e sem doença extracapsular detectada pelo exame 

anatomopatológico final das peças cirúrgicas. 

Quando analisamos agora todos os pacientes em relação à 

presença ou ausência de doença com extensão extracapsular, ou seja, 

extensão do tumor para fora da cápsula prostática, independentemente da 

presença ou ausência de comprometimento das vesículas seminais; 

observamos que as médias de todos os parâmetros analisados, com 

exceção da idade (p = 0,794) (Tabela 5) e do toque retal (p = 0,148) (Gráfico 

2), apresentaram níveis descritivos significativamente diferentes em relação 

aos dois grupos. 

 

Tabela 5 – Médias e desvios padrões dos resultados dos parâmetros 
clínicos e laboratoriais dos pacientes com e sem doença 
extracapsular e seus respectivos níveis descritivos 

PARÂMETROS Média DP Média DP Média DP p*
IDADE 64,4 7,8 64,8 7,8 64,0 7,9 0,794
PSAT 12,8 10,7 16,9 10,9 8,7 8,9 0,002
DPSA-US 35,1 34,7 54,7 43,3 19,0 10,2 0,000
DPSA-RM 37,4 38,3 54,6 46,8 19,4 10,6 0,001
BX-SEXTANTES POSITIVOS 3,0 1,5 3,7 1,5 2,2 1,1 0,001
BX-% FRAG. POSITIVOS 47,4 26,4 60,9 25,5 33,3 19,2 0,000
BX-GLEASON 6,2 0,9 6,4 1,0 6,0 0,6 0,000
K-DEC 40,8 9,4 44,1 8,7 37,3 9,0 0,005
P-DEC 36,9 12,3 42,5 11,1 31,1 10,9 0,001
AP-GLEASON 6,7 1,0 7,1 1,1 6,3 0,7 0,005

DOENÇA EXTRACAPSULAR
GLOBAL PRESENTE AUSENTE

 
DP = Desvio padrão. 
p = Nível descritivo. 
* Os valores hachurados são estatisticamente significativos (P ≤ 0,050). 
PSAT = PSA total. DPSA-US = Densidade de PSA calculada pelo exame de ultra-som. DPSA-RM = Densidade de PSA calculada 
pela ressonância magnética. BX-SEXTANTES POSITIVOS = Número de sextantes positivos na biópsia. BX-% FRAG. POSITIVOS 
= Porcentagem de fragmentos positivos na biópsia. BX-GLEASON = Graduação histopatológica de Gleason da biópsia. K(DEC) = 
Probabilidade de doença extracapsular baseada no nomograma de Kattan. P(DEC) = Probabilidade de doença extracapsular 
baseada no nomograma de Partin. AP-GLEASON = Graduação histopatológica de Gleason da peça cirúrgica. 
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Gráfico 2 – Distribuição percentual dos pacientes quanto ao resultado do 
toque retal em relação à presença ou ausência de doença 
extracapsular 

 

100 

90 

80 50,0 %
 

(12) 70 
72,0 %

 
(18) 

60 

Pe
rc

en
tu

al POSITIVO
50 

NEGATIVO
40 

30 50,0 %
 

(12) 20 28,0 %
 

(7) 10 

0 
Presente Ausente

(p = 0,148)
DOENÇA EXTRACAPSULAR

 

4.1.3. Doença com comprometimento das vesículas seminais 

x doença sem comprometimento das vesículas seminais 

Na tabela 6 são apresentados as médias, desvios padrões e 

respectivos níveis descritivos dos parâmetros clínicos e laboratoriais dos 

pacientes com e sem comprometimento das vesículas seminais detectado 

pelo exame anatomopatológico final das peças cirúrgicas. 

Quando analisamos agora todos os pacientes apenas em relação 

à presença ou ausência de comprometimento das vesículas seminais, 

independentemente da presença ou ausência de extensão extracapsular; 

observamos que as médias de PSA total (PSAT), densidades de PSA 

calculada pela ressonância magnética (DPSA-RM), graduação histológica 
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final de Gleason baseada na peça cirúrgica (AP-GLEASON) e probabilidade 

de envolvimento das vesículas seminais calculado pelo nomograma de 

Partin (P-VS), apresentaram níveis descritivos estatisticamente significantes 

entre os dois grupos (Tabela 6). Em relação ao toque retal também não se 

observou diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos (p = 

0,541) (Gráfico 3). 

Tabela 6 – Médias e desvios padrões dos resultados dos parâmetros 
clínicos e laboratoriais dos pacientes com e sem 
comprometimento das vesículas seminais e seus respectivos 
níveis descritivos 

PARÂMETROS Média DP Média DP Média DP p*
IDADE 64,4 7,8 63,9 9,0 64,7 7,3 0,915
PSAT 12,8 10,7 16,9 10,8 10,9 10,3 0,031
DPSA-US 35,1 34,7 52,6 47,7 27,3 24,2 0,084
DPSA-RM 37,4 38,3 52,8 43,0 29,9 33,9 0,043
BX-SEXTANTES POSITIVOS 3,0 1,5 3,1 1,5 2,9 1,5 0,469
BX-% FRAG. POSITIVOS 47,4 26,4 53,3 25,5 44,4 26,7 0,195
BX-GLEASON 6,2 0,9 6,5 0,6 6,1 0,9 0,073
K-VS 9,2 9,4 13,6 11,1 7,1 7,8 0,056
P-VS 6,2 4,9 8,4 5,4 5,2 4,4 0,037
AP-GLEASON 6,7 1,0 7,1 0,9 6,5 1,0 0,020

COMPROMETIMENTO DAS VESÍCULAS
GLOBAL PRESENTE AUSENTE

 
DP = Desvio padrão. 
p = Nível descritivo. 
* Os valores hachurados são estatisticamente significativos (P ≤ 0,050). 
PSAT = PSA total. DPSA-US = Densidade de PSA calculada pelo exame de ultra-som. DPSA-RM = Densidade de PSA calculada 
pela ressonância magnética. BX-SEXTANTES POSITIVOS = Número de sextantes positivos na biópsia. BX-% FRAG. POSITIVOS 
= Porcentagem de fragmentos positivos na biópsia. BX-GLEASON = Graduação histopatológica de Gleason da biópsia. K(VS) = 
Probabilidade de comprometimento das vesículas seminais baseada no nomograma de Kattan. P(VS) = Probabilidade de 
comprometimento das vesículas seminais baseada no nomograma de Partin. AP-GLEASON = Graduação histopatológica de 
Gleason da peça cirúrgica. 
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Gráfico 3 – Distribuição percentual dos pacientes quanto ao resultado do 
toque retal em relação à presença ou ausência de 
comprometimento das vesículas seminais 
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4.1.4. Graduação histológica de Gleason da biópsia x 

graduação histológica de Gleason da peça cirúrgica 

Verificamos se existe diferença significativa entre as medidas da 

graduação de Gleason da biópsia (BX-GLEASON) e da graduação de 

Gleason da peça cirúrgica (AP-GLEASON). As medidas foram realizadas no 

mesmo paciente, porém em dois momentos diferentes, uma na análise da 

biópsia e outra na análise da peça cirúrgica. 

Os resultados (Tabela 7) mostram que a média e mediana dos 

valores da graduação histopatológica de Gleason da biópsia (BX-GLEASON) 

são menores que a média e mediana dos valores da graduação 

histopatológica de Gleason da peça cirúrgica (AP-GLEASON) e esta 

diferença é estatisticamente significante (p = 0,001). 

 



 RESULTADOS 75

A biópsia superestimou a graduação histopatológica final em 10,2 

% (5) dos casos, subestimou a graduação em 49,0 % (24) dos casos e a 

correlação foi idêntica em 40,8 % (20). 

 

Tabela 7 – Diferença entre as medidas da graduação histológica de 
Gleason da biópsia e a graduação histológica de Gleason da 
peça cirúrgica 

PARÂMETROS Média DP Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo
BX-GLEASON 6,25 0,86 4,00 6,00 6,00 7,00 9,00
AP-GLEASON 6,70 1,00 5,00 6,00 7,00 7,00 9,00
DIFERENÇA -0,45 0,69 -2,00 -1,00 0,00 0,00 1,00

DP = Desvio padrão. Q1 = Primeiro quartil. Q3 = terceiro quartil. 
BX-GLEASON = Graduação histopatológica de Gleason da biópsia. 
AP-GLEASON = Graduação histopatológica de Gleason da peça cirúrgica. 

 

4.2. SENSIBILIDADE, ESPECIFICIDADE, ACURÁCIA E 

VALORES PREDITIVOS POSITIVO E NEGATIVO DOS PARÂMETROS 

PRÉ-OPERATÓRIOS 

Para fazermos a comparação entre os diversos parâmetros 

estudados foram adotados níveis de corte que apresentavam a maior 

acurácia seguida pelo maior valor preditivo positivo, estabelecidos através 

da análise das múltiplas tabelas 2x2 construídas com esta finalidade e 

correlacionadas com as curvas de características operacionais (curvas ROC 

- receiver operating characteristic) que se baseiam na relação entre as 

medidas de sensibilidade e especificidade de cada teste. Os níveis de corte 

adotados para cada parâmetro, com a finalidade de se realizar a 

comparação entre eles, correlacionados com a presença ou ausência de 

doença extraprostática, presença ou ausência de doença extracapsular e 

presença ou ausência de comprometimento das vesículas seminais, 
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determinadas pelos resultados dos exames anatomopatológicos, e as 

respectivas medidas de performance relacionadas a cada um dos níveis, 

estão hachurados respectivamente nas tabelas 8, 10 e 12. 

 

4.2.1. Doença intraprostática x doença extraprostática 

As performances dos resultados dos parâmetros pré-operatórios 

utilizados para detecção de doença extraprostática e todos os respectivos 

níveis de corte estudados estão demonstrados na tabela 8. 

 



 RESULTADOS 77

Tabela 8 – Sensibilidade, especificidade, acurácia e valores preditivos 
positivo e negativo dos parâmetros pré-operatórios na detecção 
de doença extraprostática 

PARÂMETROS PRESENTE AUSENTE
PSAT 29 20 49

0,0-2,5 1 2 3 1,000 0,000 0,592 0,592 -
2,6-4,0 2 5 7 0,966 0,100 0,612 0,609 0,667
4,1-6,0 2 3 5 0,897 0,350 0,673 0,667 0,700

9 5 14 0,828 0,500 0,706 0,667
>10,0 15 5 20 0,517 0,750 0,612 0,750 0,517

DPSA-RM 29 20 49
0,0-10,0% 3 4 7 1,000 0,000 0,592 0,592 -

11,0-15,0% 1 4 5 0,897 0,200 0,612 0,619 0,571
2 1 3 0,862 0,400 0,676 0,667

21,0-25,0% 8 4 12 0,793 0,450 0,653 0,676 0,600
26,0-30,0% 0 4 4 0,517 0,650 0,571 0,682 0,481

>30,0% 15 3 18 0,517 0,850 0,653 0,833 0,548
DPSA-US 23 19 42

0,0-10,0% 1 5 6 1,000 0,000 0,548 0,548 -
11,0-15,0% 3 2 5 0,957 0,263 0,643 0,611 0,833
16,0-20,0% 1 4 5 0,826 0,368 0,619 0,613 0,636

6 3 9 0,783 0,579 0,692 0,688
26,0-30,0% 0 2 2 0,522 0,737 0,619 0,706 0,560

>30,0% 12 3 15 0,522 0,842 0,667 0,800 0,593
BX-GLEASON 29 20 49

1 0 1 1,000 0,000 0,592 -
5a6 17 16 33 0,966 0,000 0,571 0,583 0,000

7(3+4) 3 3 6 0,379 0,800 0,551 0,733 0,471
7(4+3) 5 1 6 0,276 0,950 0,551 0,889 0,475

8a10 3 0 3 0,103 1,000 0,469 1,000 0,435
BX-SEXTANTES POSITIVOS 28 19 47

1 4 4 8 1,000 0,000 0,596 0,596 -
2 5 7 12 0,857 0,211 0,596 0,615 0,500

8 5 13 0,679 0,579 0,704 0,550
4 5 2 7 0,393 0,842 0,574 0,786 0,485
5 1 1 2 0,214 0,947 0,511 0,857 0,450
6 5 0 5 0,179 1,000 0,511 1,000 0,452

BX-% FRAG. POSITIVOS 28 19 47
0-17% (1/6) 3 5 8 1,000 0,000 0,596 0,596 -

18-33% (2/6) 5 4 9 0,893 0,263 0,638 0,641 0,625
34-50% (3/6) 6 7 13 0,714 0,474 0,617 0,667 0,529

8 2 10 0,500 0,842 0,824 0,533
68-83% (5/6) 1 1 2 0,214 0,947 0,511 0,857 0,450

84-100% (6/6) 5 0 5 0,179 1,000 0,511 1,000 0,452
K-DIP 29 20 49

0-25% 10 3 13 0,345 0,850 0,551 0,769 0,472
10 4 14 0,690 0,650 0,741 0,591

51-75% 7 12 19 0,931 0,050 0,571 0,587 0,333
76-100% 2 1 3 1,000 0,000 0,592 0,592 -

P-DIP 29 20 49
0-25% 8 1 9 0,276 0,950 0,551 0,889 0,475

10 4 14 0,621 0,750 0,783 0,577
51-75% 9 12 21 0,931 0,150 0,612 0,614 0,600

76-100% 2 3 5 1,000 0,000 0,592 0,592 -
TOQUE RETAL 29 20 49

20 10 30 0,690 0,500 0,667 0,526
Negativo 9 10 19

ULTRA-SOM 23 19 42
10 5 15 0,435 0,737 0,667 0,519

Negativo 13 14 27
RESSONÂNCIA 29 20 49

19 3 22 0,655 0,850 0,864 0,630
Negativa 10 17 27

DOENÇA EXTRAPROSTÁTICA S E A VPP VP

S – Sensibilidade. E – Especificidade. A – Acurácia. VPP – Valor preditivo positivo. VPN – Valor preditivo negativo. 

N

6,1-10,0 0,694

16,0-20,0% 0,673

21,0-25,0% 0,690

2a4 0,592

3 0,638

51-67% (4/6) 0,638

26-50% 0,673

26-50% 0,673

Positivo 0,612

Positivo 0,571

Positiva 0,735

PSAT = PSA total. DPSA-US = Densidade de PSA calculada pelo exame de ultra-som. DPSA-RM = Densidade de PSA calculada pela ressonância 
magnética. BX-SEXTANTES POSITIVOS = Número de sextantes positivos na biópsia. BX-% FRAG. POSITIVOS = Porcentagem de fragmentos positivos 
na biópsia. BX-GLEASON = Graduação histopatológica de Gleason da biópsia. K(DIP) = Probabilidade de doença intraprostática baseada no nomograma 
de Kattan. P(DIP) = Probabilidade de doença intraprostática baseada no nomograma de Partin. ULTRA-SOM = Ultra-som endorretal com Doppler. 
RESSONÂNCIA = Ressonância magnética com bobina endorretal. 
Os valores hachurados correspondem aos níveis de corte com maior acurácia (em vermelho) e valor preditivo positivo utilizados para análise comparativa 
entre os diferentes parâmetros. 
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Baseados nestes dados observamos que a acurácia dos níveis de 

corte adotados para comparação entre os diversos parâmetros estudados na 

avaliação de doença extraprostática variou de 57,1 % a 73,5 %, ultra-

sonografia e ressonância magnética, respectivamente, sendo que o maior 

valor foi atribuído à ressonância magnética positiva. Em relação à 

sensibilidade e à especificidade os métodos com alta sensibilidade 

apresentaram baixa especificidade e vice-versa, sendo que os parâmetros 

relacionados ao PSA (PSAT, DPSA-US e DPSA-RM) apresentaram 

sensibilidades acima de 75,0 %, com o melhor resultado (86,2 %) atribuído à 

DPSA calculada através da ressonância magnética (DPSA-RM). Foi 

excluindo neste caso o resultado do parâmetro escala de Gleason da biópsia 

(BX-GLEASON) que apesar de apresentar sensibilidade de 100,0 % mostrou 

especificidade de 0,0 %, pois somente um paciente apresentou resultado 

neste nível de corte adotado para comparação. O método que apresentou o 

maior valor preditivo positivo foi a ressonância magnética (86,4 %) sendo 

que outros dois parâmetros: a porcentagem de fragmentos positivos na 

biópsia (BX-% FRAG. POSITIVOS) e a probabilidade de doença 

intraprostática calculada pelo nomograma de Partin (P-DIP) apresentaram 

valores acima de 75,0 %. 

Apesar dos resultados apresentados, quando avaliamos as 

medidas de performance de todos os parâmetros analisados observamos 

que não existe diferença significativa entre a maioria deles (p > 0,050) e o 

método ressonância magnética (Tabela 9). 

 

 



 RESULTADOS 79

Tabela 9 – Níveis descritivos para comparação entre as performances da 
ressonância magnética e dos outros métodos na detecção de 
doença extraprostática 

PARÂMETROS S E A VPP VPN
PSAT 0,1262 0,0108 0,6544 0,1406 0,8089
DPSA-RM 0,0578 0,0009 0,5058 0,0767 0,8222
DPSA-US 0,3011 0,0505 0,6424 0,1410 0,6968
BX-GLEASON 0,0001 0,0000 0,1301 0,0074 —
BX-SEXTANTES POSITIVOS 0,8513 0,0505 0,3066 0,1619 0,5828
BX-% FRAG. POSITIVOS 0,2301 0,9456 0,3066 0,7337 0,4593
K-DIP 0,7795 0,1333 0,5058 0,2710 0,7822
P-DIP 0,7846 0,4256 0,5058 0,4730 0,6946
TOQUE RETAL 0,7795 0,0108 0,1924 0,0812 0,4837
ULTRA-SOM 0,1049 0,3795 0,0993 0,1654 0,4060
RESSONÂNCIA — — — — —

NÍVEIS DESCRITIVOS - DOENÇA EXTRAPROSTÁTICA*

 
* As diferenças significativas estão hachuradas (p ≤ 0,050). 
S – Sensibilidade. E – Especificidade. A – Acurácia. VPP – Valor preditivo positivo. VPN – Valor preditivo negativo. 
PSAT = PSA total. DPSA-US = Densidade de PSA calculada pelo exame de ultra-som. DPSA-RM = Densidade de PSA calculada pela ressonância 
magnética. BX-SEXTANTES POSITIVOS = Número de sextantes positivos na biópsia. BX-% FRAG. POSITIVOS = Porcentagem de fragmentos positivos 
na biópsia. BX-GLEASON = Graduação histopatológica de Gleason da biópsia. K(DIP) = Probabilidade de doença intraprostática baseada no nomograma 
de Kattan. P(DIP) = Probabilidade de doença intraprostática baseada no nomograma de Partin. ULTRA-SOM = Ultra-som endorretal com Doppler. 
RESSONÂNCIA = Ressonância magnética com bobina endorretal. 

 
4.2.2. Doença intracapsular x doença extracapsular 

As performances dos resultados dos parâmetros pré-operatórios 

utilizados para detecção de doença extracapsular e todos os respectivos 

níveis de corte estudados estão demonstrados na tabela 10. 
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Tabela 10 – Sensibilidade, especificidade, acurácia e valores preditivos 
positivo e negativo dos parâmetros pré-operatórios na detecção 
de doença extracapsular 

PARÂMETROS PRESENTE AUSENTE
PSAT 25 24 49

0,0-2,5 1 2 3 1,000 0,000 0,510 0,510 -
2,6-4,0 1 6 7 0,960 0,083 0,531 0,522 0,667
4,1-6,0 1 4 5 0,920 0,333 0,633 0,590 0,800

6,1-10,0 7 7 14 0,880 0,500 0,694 0,647 0,800
15 5 20 0,600 0,792 0,750 0,655

DPSA-RM 25 24 49
0,0-10,0% 2 5 7 1,000 0,000 0,510 0,510 -

11,0-15,0% 0 5 5 0,920 0,208 0,571 0,548 0,714
16,0-20,0% 2 1 3 0,920 0,417 0,673 0,622 0,833
21,0-25,0% 6 6 12 0,840 0,458 0,653 0,618 0,733
26,0-30,0% 0 4 4 0,600 0,708 0,653 0,682 0,630

15 3 18 0,600 0,875 0,833 0,677
DPSA-US 19 23 42

0,0-10,0% 0 6 6 1,000 0,000 0,452 0,452 -
11,0-15,0% 2 3 5 1,000 0,261 0,595 0,528 1,000
16,0-20,0% 0 5 5 0,895 0,391 0,619 0,548 0,818
21,0-25,0% 5 4 9 0,895 0,609 0,738 0,654 0,875
26,0-30,0% 0 2 2 0,632 0,783 0,714 0,706 0,720

12 3 15 0,632 0,870 0,800 0,741
BX-GLEASON 25 24 49

2a4 1 0 1 1,000 0,000 0,510 0,510 -
5a6 13 20 33 0,960 0,000 0,490 0,500 0,000

7(3+4) 3 3 6 0,440 0,833 0,633 0,733 0,588
5 1 6 0,320 0,958 0,889 0,575

8a10 3 0 3 0,120 1,000 0,551 1,000 0,522
BX-SEXTANTES POSITIVOS 24 23 47

1 1 7 8 1,000 0,000 0,511 0,511 -
2 4 8 12 0,958 0,304 0,638 0,590 0,875

8 5 13 0,792 0,652 0,704 0,750
4 5 2 7 0,458 0,870 0,660 0,786 0,606
5 1 1 2 0,250 0,957 0,596 0,857 0,550
6 5 0 5 0,208 1,000 0,596 1,000 0,548

BX-% FRAG. POSITIVOS 24 23 47
0-17% (1/6) 1 7 8 1,000 0,000 0,511 0,511 -

18-33% (2/6) 3 6 9 0,958 0,304 0,638 0,590 0,875
34-50% (3/6) 6 7 13 0,833 0,565 0,702 0,667 0,765

8 2 10 0,583 0,870 0,824 0,667
68-83% (5/6) 1 1 2 0,250 0,957 0,596 0,857 0,550

84-100% (6/6) 5 0 5 0,208 1,000 0,596 1,000 0,548
K-DEC 25 24 49

0-15% 1 0 1 1,000 0,000 0,510 0,510 -
16-30% 1 8 9 0,960 0,000 0,490 0,500 0,000
31-45% 10 12 22 0,920 0,333 0,633 0,590 0,800

13 4 17 0,520 0,833 0,765 0,625
P-DEC 25 24 49

0-15% 1 2 3 1,000 0,000 0,510 0,510 -
16-30% 2 9 11 0,960 0,083 0,531 0,522 0,667
31-45% 9 10 19 0,880 0,458 0,673 0,629 0,786

13 3 16 0,520 0,875 0,813 0,636
TOQUE RETAL 25 24 49

18 12 30 0,720 0,500 0,600 0,632
Negativo 7 12 19

ULTRA-SOM 19 23 42
9 6 15 0,474 0,739 0,600 0,630

Negativo 10 17 27
RESSONÂNCIA 25 24 49

18 2 20 0,720 0,917 0,900 0,759
Negativa 7 22 29

DOENÇA EXTRACAPSULAR S E VPVPPA N

>10,0 0,694

>30,0% 0,735

>30,0% 0,762

7(4+3) 0,633

3 0,723

51-67% (4/6) 0,723

46-60% 0,673

46-60% 0,694

Positivo 0,612

Positivo 0,619

Positiva 0,816

 

S – Sensibilidade. E – Especificidade. A – Acurácia. VPP – Valor preditivo positivo. VPN – Valor preditivo negativo. 
PSAT = PSA total. DPSA-US = Densidade de PSA calculada pelo exame de ultra-som. DPSA-RM = Densidade de PSA calculada pela ressonância 
magnética. BX-SEXTANTES POSITIVOS = Número de sextantes positivos na biópsia. BX-% FRAG. POSITIVOS = Porcentagem de fragmentos positivos 
na biópsia. BX-GLEASON = Graduação histopatológica de Gleason da biópsia. K(DEC) = Probabilidade de doença extracapsular baseada no nomograma 
de Kattan. P(DEC) = Probabilidade de doença extracapsular baseada no nomograma de Partin. ULTRA-SOM = Ultra-som endorretal com Doppler. 
RESSONÂNCIA = Ressonância magnética com bobina endorretal. 
Os valores hachurados correspondem aos níveis de corte com maior acurácia (em vermelho) e valor preditivo positivo utilizados para 
análise comparativa entre os diferentes parâmetros.
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Os resultados obtidos foram muito semelhantes aos anteriores, a 

acurácia dos parâmetros estudados na avaliação de doença extracapsular 

variou de 61,2 % a 81,6 %, sendo que o maior valor foi atribuído à 

ressonância magnética. Em relação à sensibilidade e à especificidade os 

métodos com alta sensibilidade apresentaram baixa especificidade e vice-

versa, porém com menores valores de sensibilidade, sendo que apenas os 

parâmetros: número de sextantes positivos (BX-SEXTANTES POSITIVOS), 

toque retal e ressonância magnética apresentaram sensibilidades acima de 

70,0 %, com o melhor resultado (79,2 %) atribuído ao número de sextantes 

positivos (BX-SEXTANTES POSITIVOS). O método que apresentou o maior 

valor preditivo positivo também foi a ressonância magnética (90,0 %) sendo 

que todos os outros métodos, com exceção do número de sextantes 

positivos (BX-SEXTANTES POSITIVOS) e dos resultados da ultra-

sonografia e do toque retal, apresentaram valores maiores que 75,0 %. 

A tabela 11 mostra os níveis descritivos das medidas de 

performance de todos os parâmetros analisados onde observamos que 

neste caso existe diferença significativa (p < 0,050) entre a acurácia dos 

métodos: toque retal, graduação histológica de Gleason da biópsia (BX-

GLEASON) e ultra-sonografia endorretal quando comparados com o método 

ressonância magnética. 
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Tabela 11 – Níveis descritivos para comparação entre as performances da 
ressonância magnética e dos outros métodos na detecção de 
doença extracapsular 

PARÂMETROS S E A VPP VPN
PSAT 0,3666 0,2126 0,1545 0,2029 0,3837
DPSA-RM 0,3666 0,6358 0,3305 0,5464 0,4824
DPSA-US 0,5350 0,6011 0,5264 0,4168 0,8774
BX-GLEASON 0,0020 0,5495 0,0376 0,9288 0,0995
BX-SEXTANTES POSITIVOS 0,5576 0,0206 0,2773 0,0758 0,9451
BX-% FRAG. POSITIVOS 0,3109 0,6011 0,2773 0,5032 0,4325
K-DEC 0,1366 0,3789 0,1001 0,2706 0,2526
P-DEC 0,1366 0,6358 0,1545 0,4599 0,2896
TOQUE RETAL 1,0000 0,0004 0,0217 0,0073 0,3511
ULTRA-SOM 0,0906 0,0988 0,0342 0,0361 0,2915
RESSONÂNCIA — — — — —

NÍVEIS DESCRITIVOS - DOENÇA EXTRACAPSULAR*

 
* As diferenças significativas estão hachuradas (p ≤ 0,050). 
S – Sensibilidade. E – Especificidade. A – Acurácia. VPP – Valor preditivo positivo. VPN – Valor preditivo negativo. 
PSAT = PSA total. DPSA-US = Densidade de PSA calculada pelo exame de ultra-som. DPSA-RM = Densidade de PSA calculada pela ressonância 
magnética. BX-SEXTANTES POSITIVOS = Número de sextantes positivos na biópsia. BX-% FRAG. POSITIVOS = Porcentagem de fragmentos positivos 
na biópsia. BX-GLEASON = Graduação histopatológica de Gleason da biópsia. K(DEC) = Probabilidade de doença extracapsular baseada no nomograma 
de Kattan. P(DEC) = Probabilidade de doença extracapsular baseada no nomograma de Partin. ULTRA-SOM = Ultra-som endorretal com Doppler. 
RESSONÂNCIA = Ressonância magnética com bobina endorretal. 

 

4.2.3. Doença com comprometimento das vesículas seminais 

x doença sem comprometimento das vesículas seminais 

As performances dos resultados dos parâmetros pré-operatórios 

utilizados para detecção de doença com e sem comprometimento das 

vesículas seminais e todos os respectivos níveis de corte estudados estão 

demonstrados na tabela 12. 
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Tabela 12 – Sensibilidade, especificidade, acurácia e valores preditivos 
positivo e negativo dos parâmetros pré-operatórios na detecção 
de doença com e sem comprometimento das vesículas seminais 

PARÂMETROS PRESENTE AUSENTE
PSAT 16 33 49

0,0-2,5 0 3 3 1,000 0,000 0,327 0,327 -
2,6-4,0 1 6 7 1,000 0,091 0,388 0,348 1,000
4,1-6,0 1 4 5 0,938 0,273 0,490 0,385 0,900

6,1-10,0 4 10 14 0,875 0,394 0,551 0,412 0,867
10 10 20 0,625 0,697 0,500 0,793

DPSA-RM 16 33 49
0,0-10,0% 1 6 7 1,000 0,000 0,327 0,327 -

11,0-15,0% 1 4 5 0,938 0,182 0,429 0,357 0,857
16,0-20,0% 1 2 3 0,875 0,303 0,490 0,378 0,833
21,0-25,0% 4 8 12 0,813 0,364 0,510 0,382 0,800
26,0-30,0% 0 4 4 0,563 0,606 0,592 0,409 0,741

9 9 18 0,563 0,727 0,500 0,774
DPSA-US 13 29 42

0,0-10,0% 1 5 6 1,000 0,000 0,310 0,310 -
11,0-15,0% 1 4 5 0,923 0,172 0,405 0,333 0,833
16,0-20,0% 1 4 5 0,846 0,310 0,476 0,355 0,818
21,0-25,0% 3 6 9 0,769 0,448 0,548 0,385 0,813
26,0-30,0% 0 2 2 0,538 0,655 0,619 0,412 0,760

7 8 15 0,538 0,724 0,467 0,778
BX-GLEASON 16 33 49

2a4 0 1 1 1,000 0,000 0,327 0,327 -
5a6 9 24 33 1,000 0,030 0,347 0,333 1,000

3 3 6 0,438 0,758 0,467 0,735
7(4+3) 3 3 6 0,250 0,848 0,653 0,444 0,700

8a10 1 2 3 0,063 0,939 0,653 0,333 0,674
BX-SEXTANTES POSITIVOS 16 31 47

1 3 5 8 1,000 0,000 0,340 0,340 -
2 2 10 12 0,813 0,161 0,383 0,333 0,625
3 5 8 13 0,688 0,484 0,553 0,407 0,750
4 4 3 7 0,375 0,742 0,617 0,429 0,697
5 0 2 2 0,125 0,839 0,596 0,286 0,650

2 3 5 0,125 0,903 0,400 0,667
BX-% FRAG. POSITIVOS 16 31 47

0-17% (1/6) 2 6 8 1,000 0,000 0,340 0,340 -
18-33% (2/6) 2 7 9 0,875 0,194 0,426 0,359 0,750
34-50% (3/6) 4 9 13 0,750 0,419 0,532 0,400 0,765

6 4 10 0,500 0,710 0,471 0,733
68-83% (5/6) 0 2 2 0,125 0,839 0,596 0,286 0,650

84-100% (6/6) 2 3 5 0,125 0,903 0,638 0,400 0,667
K-VS 16 33 49

0-5% 6 20 26 1,000 0,000 0,327 0,327 -
6-10% 2 7 9 0,625 0,606 0,612 0,435 0,769

1 0 1 0,500 0,818 0,571 0,771
16-20% 2 2 4 0,438 0,818 0,694 0,538 0,750

>20% 5 4 9 0,313 0,879 0,694 0,556 0,725
P-VS 16 33 49

0-5% 5 21 26 1,000 0,000 0,327 0,327 -
6-10% 6 7 13 0,688 0,636 0,653 0,478 0,808

11-15% 3 4 7 0,313 0,848 0,673 0,500 0,718
2 1 3 0,125 0,970 0,667 0,696

>20% 0 0 0 0,000 1,000 0,673 - 0,673
TOQUE RETAL 16 33 49

11 19 30 0,688 0,424 0,367 0,737
Negativo 5 14 19

ULTRA-SOM 13 29 42
4 3 7 0,308 0,897 0,571 0,743

Negativo 9 26 35
RESSONÂNCIA 16 33 49

12 7 19 0,750 0,788 0,632 0,867
Negativa 4 26 30

COMPROMETIMENTO DAS VESÍCULAS S E VPVPPA

S – Sensibilidade. E – Especificidade. A – Acurácia. VPP – Valor preditivo positivo. VPN – Valor preditivo negativo. 

N

>10,0 0,673

>30,0% 0,673

>30,0% 0,667

7(3+4) 0,653

6 0,638

51-67% (4/6) 0,638

11-15% 0,714

16-20% 0,694

Positivo 0,510

Positivo 0,714

Positiva 0,776

PSAT = PSA total. DPSA-US = Densidade de PSA calculada pelo exame de ultra-som. DPSA-RM = Densidade de PSA calculada pela ressonância 
magnética. BX-SEXTANTES POSITIVOS = Número de sextantes positivos na biópsia. BX-% FRAG. POSITIVOS = Porcentagem de fragmentos positivos 
na biópsia. BX-GLEASON = Graduação histopatológica de Gleason da biópsia. K(VS) = Probabilidade de comprometimento das vesículas seminais 
baseada no nomograma de Kattan. P(VS) = Probabilidade de comprometimento das vesículas seminais baseada no nomograma de Partin. ULTRA-SOM = 
Ultra-som endorretal com Doppler. RESSONÂNCIA = Ressonância magnética com bobina endorretal. 
Os valores hachurados correspondem aos níveis de corte com maior acurácia (em vermelho) e valor preditivo positivo utilizados para 
análise comparativa entre os diferentes parâmetros. 
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Os resultados obtidos mostram neste caso que a acurácia dos 

parâmetros estudados na avaliação de doença com comprometimento das 

vesículas seminais variou de 51,0 % a 77,6 %, sendo que o maior valor foi 

atribuído à ressonância magnética. Em relação à sensibilidade e à 

especificidade temos agora métodos com maior especificidade do que 

sensibilidade com o melhor resultado de sensibilidade (75,0 %) atribuído à 

ressonância magnética e o melhor resultado de especificidade (97,0 %) 

atribuído à probabilidade de comprometimento das vesículas seminais 

determinada pelo nomograma de Partin (P-VS). O método que apresentou o 

maior valor preditivo positivo também foi o parâmetro P-VS, probabilidade de 

comprometimento das vesículas seminais calculada pelo nomograma de 

Partin (66,7 %), seguido pela ressonância magnética (63,2 %), no entanto 

todos os valores foram baixos. 

A tabela 13 mostra os níveis descritivos das medidas de 

performance de todos os parâmetros analisados onde observamos que a 

maioria deles não mostra diferença significativa (p > 0,050) quando 

comparados com o método ressonância magnética. 
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Tabela 13 – Níveis descritivos para comparação entre as performances da 
ressonância magnética e dos outros métodos na detecção de 
comprometimento das vesículas seminais 

PARÂMETROS S E A VPP VPN
PSAT 0,4414 0,3959 0,2551 0,4029 0,4506
DPSA-RM 0,2547 0,5647 0,2551 0,4157 0,3425
DPSA-US 0,2283 0,5599 0,2471 0,3315 0,3800
BX-GLEASON 0,0577 0,7688 0,1757 0,3315 0,1794
BX-SEXTANTES POSITIVOS 0,0000 0,1939 0,1359 0,3454 0,0365
BX-% FRAG. POSITIVOS 0,1306 0,4699 0,1359 0,3263 0,1904
K-VS 0,1306 0,7568 0,4859 0,7272 0,3124
P-VS 0,0000 0,0185 0,3580 0,9049 0,0629
TOQUE RETAL 0,6935 0,0011 0,0043 0,0610 0,2735
ULTRA-SOM 0,0083 0,2319 0,5044 0,7820 0,1994
RESSONÂNCIA — — — — —

NÍVEIS DESCRITIVOS - COMPROMETIMENTO DAS VESÍCULAS*

 
* As diferenças significativas estão hachuradas (p ≤ 0,05). 
S – Sensibilidade. E – Especificidade. A – Acurácia. VPP – Valor preditivo positivo. VPN – Valor preditivo negativo. 
PSAT = PSA total. DPSA-US = Densidade de PSA calculada pelo exame de ultra-som. DPSA-RM = Densidade de PSA calculada pela ressonância 
magnética. BX-SEXTANTES POSITIVOS = Número de sextantes positivos na biópsia. BX-% FRAG. POSITIVOS = Porcentagem de fragmentos positivos 
na biópsia. BX-GLEASON = Graduação histopatológica de Gleason da biópsia. K(VS) = Probabilidade de comprometimento das vesículas seminais 
baseada no nomograma de Kattan. P(VS) = Probabilidade de comprometimento das vesículas seminais baseada no nomograma de Partin. ULTRA-SOM = 
Ultra-som endorretal com Doppler. RESSONÂNCIA = Ressonância magnética com bobina endorretal. 

 

4.3. ANÁLISE CONJUNTA – REGRESSÃO LOGÍSTICA 

Através da análise de regressão logística verificamos se a 

utilização de diferentes parâmetros em conjunto permite uma melhor 

predição dos estádios do câncer de próstata. A análise de regressão 

logística consiste em encontrarmos uma função que relacione diferentes 

parâmetros estudados com a chance de ocorrência de resultados positivos. 

Para encontrarmos o melhor conjunto de parâmetros clínicos, 

laboratoriais e/ou de imagem que explicasse os resultados positivos, foram 

testados vários modelos e utilizou-se a técnica Stepwise para a seleção das 

variáveis. 

 

4.3.1. Doença intraprostática x doença extraprostática 

Quando avaliamos o melhor conjunto de parâmetros capaz de 

predizer a presença de doença extraprostática, o modelo de regressão 

logística contemplou as variáveis ressonância magnética e densidade de 
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PSA calculada pelo exame de ultra-som (DPSA-US). Na tabela 14 

observamos que os parâmetros contemplados apresentaram níveis 

descritivos estatisticamente significativos (p < 0,050). Quando analisamos a 

razão de chances (odds ratio) verificamos que para cada unidade de DPSA-

US que aumenta, a chance do paciente ter doença com extensão 

extraprostática aumenta em 1,06 vez, e se o paciente apresenta ressonância 

magnética com resultado positivo a chance dele apresentar doença 

extraprostática aumenta 7,58 vezes em relação ao paciente com resultado 

de ressonância magnética negativo. 

 

Tabela 14 – Análise de regressão logística dos parâmetros contemplados 
para predizer doença extraprostática 

 
FATOR Coeficiente Desvio padrão Estatística Z Nível descritivo Valor IC
CONSTANTE -2,087040 0,851274 -2,45 0,014
DPSA-US 0,056169 0,028504 1,97 0,049 1,06 (1,00 ; 1,12)
RM-POSITIVA 2,025540 0,833490 2,43 0,015 7,58 (1,48 ; 38,83)

Odds ratio

IC = Intervalo de confiança. DPSA-US = Densidade de PSA calculada pelo exame de ultra-som. RM-POSITIVA = Ressonância magnética positiva. 

 

Através do gráfico 4 a interpretação das equações de regressão 

logística fica mais fácil. Observamos um aumento na probabilidade de 

doença extraprostática à medida que ocorre um aumento dos valores de 

DPSA-US, tanto com resultado da ressonância magnética positivo quanto 

negativo, sendo que se o resultado da ressonância for positivo a chance de 

doença extraprostática já será bem alta (começando próximo a 50 % de 

probabilidade). 
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Gráfico 4 – Probabilidade de doença extraprostática baseada no modelo 
de regressão logística 
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Foi realizada também uma análise onde se verificou a acurácia 

final do modelo, que ficou em 71,4 %, e o ajuste do modelo, calculando-se o 

número de pares concordantes, onde obtivemos 82,6 %, ou seja, quanto 

maior a porcentagem de pares concordantes, melhor é o modelo para 

predizer os resultados. 

 

4.3.2. Doença intracapsular x doença extracapsular 

Quando avaliamos o melhor conjunto de parâmetros capaz de 

predizer a presença de doença extracapsular, o modelo de regressão 

logística contemplou as variáveis ressonância magnética, PSA total (PSAT) 

e a porcentagem de fragmentos positivos na biópsia (BX-% FRAG. 

POSITIVOS). Na tabela 15 observamos que, com exceção do PSAT (p = 

0,100), os parâmetros contemplados apresentaram níveis descritivos 
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estatisticamente significativos (p < 0,050), no entanto a variável PSAT foi 

utilizada na análise por melhorar o resultado global. Quando analisamos a 

razão de chances (odds ratio) verificamos que para cada unidade de PSAT 

que aumenta, a chance do paciente ter doença com extensão extracapsular 

aumenta em 1,07 vez. Para cada unidade de BX-% FRAG. POSITIVOS que 

aumenta, a chance do paciente apresentar resultado positivo aumenta em 

1,05 vez, e se o paciente apresentar ressonância magnética com resultado 

positivo a chance dele apresentar doença extracapsular aumenta em 15,19 

vezes em relação ao paciente com resultado de ressonância magnética 

negativo. 

 

Tabela 15 – Análise de regressão logística dos parâmetros contemplados 
para predizer doença extracapsular 

 
FATOR Coeficiente Desvio padrão Estatística Z Nível descritivo Valor IC
CONSTANTE -4,057320 1,246070 -3,26 0,001
PSAT 0,069760 0,042390 1,65 0,100 1,07 (0,99 ; 1,17)
BX-% FRAG. POSITIVOS 0,046690 0,018110 2,58 0,010 1,05 (1,01 ; 1,09)
RM-POSITIVA 2,720780 0,955480 2,85 0,004 15,19 (2,34 ; 98,84)

Odds ratio

 
IC = Intervalo de confiança. PSAT = PSA total. BX-% FRAG. POSITIVOS = Porcentagem de fragmentos positivos na biópsia. RM-POSITIVA = 
Ressonância magnética positiva. 

 

A interpretação dos gráficos 5 e 6 mostra a evolução da 

probabilidade de doença extracapsular tanto com o aumento do PSAT 

quanto com o aumento da porcentagem de fragmentos positivos (BX-% 

FRAG. POSITIVOS), sendo que quando a ressonância magnética é positiva 

a probabilidade de doença extracapsular é nitidamente maior. 
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Gráfico 5 – Probabilidade de doença extracapsular baseada no modelo de 
regressão logística quando o resultado do exame de 
ressonância magnética é NEGATIVO 

 
BX-% FRAG. POSITIVOS = Porcentagem de fragmentos positivos na biópsia. PSAT = PSA total. 
 
Gráfico 6 – Probabilidade de doença extracapsular baseada no modelo de 

regressão logística quando o resultado do exame de 
ressonância magnética é POSITIVO 

 

BX-% FRAG. POSITIVOS = Porcentagem de fragmentos positivos na biópsia. PSAT = PSA total. 
 

Foi realizada também a análise onde se verificou a acurácia final 

do modelo, que ficou em 87,2 %, e o ajuste do modelo, calculando-se o 

número de pares concordantes, onde obtivemos 90,9 %. 
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4.3.3. Doença com comprometimento das vesículas seminais 

x doença sem comprometimento das vesículas seminais 

Quando avaliamos o melhor conjunto de parâmetros capaz de 

predizer a presença de doença com comprometimento das vesículas 

seminais, o modelo de regressão logística também contemplou as variáveis 

ressonância magnética e densidade de PSA calculada pelo exame de ultra-

som (DPSA-US). Na tabela 16 observamos que apesar do DPSA-US não 

apresentar nível descritivo estatisticamente significativo (p = 0,356), esta 

variável foi utilizada na análise por melhorar o resultado global. Quando 

analisamos a razão de chances (odds ratio) verificamos que para cada 

unidade de DPSA-US que aumenta, a chance do paciente ter doença com 

comprometimento das vesículas seminais aumenta em 1,01 vez, e se o 

paciente apresenta ressonância magnética com resultado positivo a chance 

dele apresentar doença com comprometimento das vesículas seminais 

aumenta em 6,38 vezes em relação ao paciente com resultado de 

ressonância magnética negativo. 

 

Tabela 16 – Análise de regressão logística dos parâmetros contemplados 
para predizer doença com comprometimento das vesículas 
seminais 

 
FATOR Coeficiente Desvio padrão Estatística Z Nível descritivo Valor IC
CONSTANTE -2,0203 0,6217 -3,25 0,001
DPSA-US 0,011 0,0119 0,92 0,356 1,01 (0,99 ; 1,03)
RM-POSITIVA 1,8537 0,8132 2,28 0,023 6,38 (1,30 ; 31,42)

Odds ratio

IC = Intervalo de confiança. DPSA-US = Densidade de PSA calculada pelo exame de ultra-som. RM-POSITIVA = Ressonância magnética positiva. 

 

A interpretação do gráfico 7 mostra que a probabilidade de 

doença com comprometimento das vesículas seminais aumenta suavemente 
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à medida que ocorre um aumento dos valores de DPSA-US, tanto com 

resultado da ressonância magnética positivo quanto negativo, sendo que se 

o resultado da ressonância for positivo a chance de doença com 

comprometimento das vesículas seminais também será bem alta 

(começando próximo a 50 % de probabilidade). 

 

Gráfico 7 – Probabilidade de doença com comprometimento das vesículas 
seminais baseada no modelo de regressão logística 
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A acurácia final do modelo ficou em 81,0 % e o ajuste do modelo, 

calculando-se o número de pares concordantes foi de 75,9 %. 

 

 



 

 

 

 

5. Discussão 
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A acurácia no estadiamento do câncer de próstata tem 

importância significativa na definição da melhor opção de tratamento. A 

escolha das melhores técnicas e táticas durante a cirurgia de prostatectomia 

radical utilizada com o propósito de permitir o tratamento precoce e definitivo 

em pacientes com doença confinada à próstata potencialmente curável, e a 

escolha das formas de tratamento focal ou hormonal em doenças avançadas 

evitando a utilização de tratamentos agressivos e mutilantes, são 

diretamente influenciadas pelo estadiamento. 

Nosso estudo mostrou que dos 49 pacientes com tumores 

classificados clinicamente como intraprostáticos, 59,2 % (29) na realidade já 

tinham comprometimento extraprostático, 51,0 % (25) já tinham doença 

extracapsular e 32,7 % (16) já tinham comprometimento das vesículas 

seminais, ou seja, respectivamente 59,2 %, 51,0 % e 32,7 % dos pacientes 

foram subestadiados clinicamente (falsos negativos) em relação à presença 

de doença extraprostática, doença extracapsular e comprometimento das 

vesículas seminais. 

Diversos trabalhos (Catalona et al., 1994a; Cornud et al., 2002; 

Han et al., 2001; O'Dowd et al., 1997; Partin et al., 1997; Partin et al., 1993b; 

Sebo et al., 2000) mostram uma grande variação (26,6 % a 64,9 %) na 

porcentagem de falsos negativos em relação à presença de doença 
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extraprostática. Partin et al. (Partin et al., 1997) que avaliaram 4 017 

pacientes com tumores clinicamente localizados submetidos a 

prostatectomia radical, constataram uma taxa de subestadiamento de 51,7 

% para doença extraprostática, 40,1 % para doença extracapsular e 6,87 % 

para comprometimento das vesículas seminais. No entanto, esta grande 

variação nas taxas de subestadiamento pode em parte ser explicada pelo 

fato de que os menores valores foram obtidos em pacientes submetidos a 

grandes programas de rastreamento e à biópsias prostáticas com retirada 

mínima de 6 (seis) fragmentos (Catalona et al., 1994a; Sebo et al., 2000), 

aumentando a chance de detecção de pacientes em estádios iniciais da 

doença. Han et al. em 2001 (Han et al., 2001) também realizaram uma 

grande avaliação de 2 370 pacientes com tumores clinicamente localizados 

submetidos a prostatectomia radical no período de 1982 a 1998, observando 

que 49,5 % dos pacientes foram subestadiados. No entanto, durante o 

intervalo de 1982 a 1988, a taxa de subestadiamento foi de 61,3 % e no 

intervalo de 1992 a 1998 a taxa foi de 38,9 % (diminuição de 36,5 %). Estes 

dados constatam a migração da doença para estádios cada vez mais 

precoces e mostram que nossos pacientes, em relação a estes resultados, 

ainda estão com taxas de subestadiamento elevadas. 

Nosso estudo, assim como os de outros autores (Mukamel et al., 

1987; Partin et al., 1993b), também confirma a relação direta entre as taxas 

de subestadiamento e o estadiamento clínico. Estadiamentos clínicos iniciais 

(T1a, T1b e T1c) têm taxas de subestadiamento menores (47,4 %) e 
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estadiamentos clínicos mais avançados (T2a, T2b e T2c) têm taxas de 

subestadiamento maiores (66,7 %). 

Quando interpretamos os resultados dos parâmetros clínicos e 

laboratoriais de todos os pacientes, observamos que a maioria dos 

parâmetros por nós analisados, com exceção da idade e das graduações de 

Gleason, apresentou médias maiores do que as encontradas nos estudos de 

Arcangeli et al. e Sebo et al. (Arcangeli et al., 1998; Sebo et al., 2000). No 

entanto, temos que ressaltar que estes dois estudos também analisaram 

pacientes pertencentes a programas de rastreamento do câncer de próstata, 

o que, em parte, justificam estes menores níveis nas médias dos parâmetros 

clínicos e laboratoriais. Em relação ao toque retal, Arcangeli et al. 

constataram que apenas 15,7 % dos pacientes apresentaram exame 

suspeito para câncer, ao passo que em nosso estudo o exame foi positivo 

em 61,2 % dos pacientes. Freedland et al. (Freedland et al., 2003) fizeram 

uma análise temporal das medidas de alguns parâmetros clínicos e 

laboratoriais em pacientes submetidos à prostatectomia radical de 1988 a 

2002 e contataram que com o passar dos anos realmente está ocorrendo um 

aumento no número de tumores com estádios mais baixos e os pacientes 

estão sendo diagnosticados cada vez mais jovens e com níveis de PSA cada 

vez menores, o que faz com que a média dos valores destes parâmetros 

diminua. No entanto, em relação às graduações de Gleason, tanto das 

biópsias quanto das peças cirúrgicas, está ocorrendo um aumento 

provavelmente relacionado, segundo o autor, a um maior número de 

tumores com alto grau. 
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Ao avaliarmos as médias dos parâmetros clínicos e laboratoriais 

do subgrupo de pacientes com doença intraprostática versus pacientes com 

doença extraprostática, observamos que com exceção da idade, do número 

de sextantes positivos na biópsia (BX-SEXTANTES POSITIVOS), da 

graduação histopatológica de Gleason da biópsia (BX-GLEASON) e do 

toque retal, todos os demais parâmetros apresentaram valores 

significativamente maiores nos pacientes com doença extraprostática. 

Resultados muito semelhantes aos de outros autores (Cornud et al., 2002; 

Sebo et al., 2000; Zlotta et al., 1998), com exceção em relação à graduação 

de Gleason da biópsia (BX-GLEASON) onde estes pesquisadores 

identificaram diferença significativa, e em relação ao número de sextantes 

positivos na biópsia (BX-SEXTANTES POSITIVOS) onde Cornud et al. 

também observaram diferença significativa. 

Em relação às médias determinadas pelos nomogramas de Partin 

e Kattan, apesar de observarmos valores significativamente menores de K-

DIP (Probabilidade de doença intraprostática baseada no nomograma de 

Kattan) e P-DIP (Probabilidade de doença intraprostática baseada no 

nomograma de Partin) em pacientes com doença extraprostática, não foram 

encontrados na literatura outros trabalhos que fizessem esta análise para 

permitir uma comparação com os nossos resultados. 

Quando avaliamos os pacientes em relação à doença 

intracapsular versus doença extracapsular observamos que não houve 

diferença significativa entre as médias dos parâmetros analisados somente 

em relação à idade e ao toque retal, todos os demais parâmetros 
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apresentaram diferença estatisticamente significativa, o que confirma os 

nossos achados e os de outros autores em relação ao comprometimento 

extraprostático, descritos anteriormente. 

No entanto, quando comparamos doença com comprometimento 

das vesículas seminais e doença sem comprometimento das vesículas 

seminais, observarmos que todos os parâmetros analisados apresentam 

médias maiores quando as vesículas estavam comprometidas, no entanto, 

grande parte destas diferenças não foi considerada estatisticamente 

significante. Este fato pode ser explicado pelo número menor de pacientes 

com comprometimento das vesículas seminais e pela pequena amostra do 

nosso grupo de estudo. 

Diversos autores já chamaram a atenção para a discrepância 

entre os valores de Gleason obtidos na biópsia e os valores obtidos na peça 

cirúrgica encontrada no nosso estudo (Cookson et al., 1997; Noguchi et al., 

2001; San Francisco et al., 2003). A concordância entre a graduação da 

biópsia e da peça cirúrgica varia bastante (31,0 % a 67,0 %), sendo que as 

maiores diferenças foram observadas em paciente com tumores de baixo 

grau (bem diferenciados). Além disso, estes valores são diretamente 

influenciados pelo número de fragmentos obtidos em cada biópsia (quanto 

maior o número de fragmentos menor a diferença) e pelo tempo decorrido 

entre a realização da biópsia e a análise da peça cirúrgica (quanto menor o 

tempo, menor a diferença). 

Diante do grande número de pacientes subestadiados 

clinicamente e da necessidade de não se privar pacientes com tumores 
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localizados de um possível tratamento cirúrgico definitivo e curativo, 

necessitamos de um método de estadiamento pré-operatório capaz de 

diminuir respectivamente tanto o número de falsos negativos (altos valores 

de sensibilidade e valores preditivos negativos), quanto o número de falsos 

positivos (altos valores de especificidade e valores preditivos positivos), ou 

seja, um método que apresente os maiores valores de acurácia. 

Em nossa pesquisa, o método ressonância magnética, quando 

comparado com todos os outros parâmetros analisados de forma isolada, 

independentemente dos níveis de corte adotados, apresentou os maiores 

valores de acurácia no estadiamento local do câncer de próstata. Quando 

avaliamos a acurácia da ressonância magnética na avaliação de doença 

intraprostática x doença extraprostática (73,5 %), doença intracapsular x 

doença extracapsular (81,6 %) e comprometimento ou não das vesículas 

seminais (77,6 %), nossos resultados foram muito semelhantes aos de 

outros autores (Cornud et al., 2002; Hricak et al., 1994; Nakashima et al., 

2004; Yu et al., 1997) que se utilizaram das mesmas técnicas por nós 

empregadas, e obtiveram acurácia que variaram de 75,8 a 76,0 % na 

previsão de doença extraprostática, 62,0 a 81,0 % na previsão de doença 

extracapsular e de 89,0 a 94,7 % na previsão de comprometimento das 

vesículas seminais. Em relação à especificidade e ao valor preditivo positivo, 

nossos resultados também foram semelhantes aos destes autores. Deve ser 

feita uma ressalva em relação ao comprometimento das vesículas seminais 

onde a acurácia da ressonância magnética foi menor do que as observadas, 

fato este que pode ser corrigido com a adoção de sinais de 
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comprometimento das vesículas seminais pela ressonância magnética mais 

específicos para se considerar o comprometimento das mesmas, diminuindo 

o número de falsos positivos. 

Assim sendo, caso o exame de ressonância magnética fosse 

utilizado neste grupo de pacientes com o intuito de se predizer o 

estadiamento local do câncer de próstata, observaríamos uma redução no 

número de falsos negativos de 65,5 % (29 para 10) em relação à doença 

extraprostática, de 72,0 % (25 para 7) em relação à doença extracapsular e 

de 75,0 % (16 para 4) em relação ao comprometimento das vesículas 

seminais, correspondendo respectivamente a subestadiamento de 34,5 %, 

28,0 % e 25,0 %. No entanto, 3 (três) pacientes classificados pela 

ressonância magnética com doença extraprostática, 2 (dois) com doença 

extracapsular e 7 (sete) com comprometimento das vesículas seminais não 

apresentariam estas alterações quando comparados com o resultado 

anatomopatológico, ou seja, seriam superestadiados (falsos positivos) pelo 

método. Este número de falsos positivos com comprometimento das 

vesículas seminais, também seria reduzido com a adoção de sinais mais 

específicos para se considerar o comprometimento das vesículas seminais 

através da ressonância magnética. 

Apesar disto, a ressonância magnética ainda apresenta melhores 

conjuntos de valores de sensibilidade, especificidade e valores preditivos 

positivo e negativo, do que a grande maioria dos parâmetros analisados 

isoladamente. 
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As performances de todos os parâmetros clínicos e laboratoriais 

podem ser interpretadas de forma dinâmica nas tabelas 8, 10 e 12, e desta 

maneira serem comparadas com os principais trabalhos publicados que 

analisaram estes dados (Cornud et al., 2002; Partin et al., 1997; Sebo et al., 

2000; Zlotta et al., 1998). Os nossos resultados não apresentaram grandes 

variações em relação a eles. 

Especial atenção deve ser dada ao exame ultra-sonográfico 

endorretal com Doppler. Nossos resultados apresentaram especificidade 

(73,7 %) e valor preditivo positivo (86,7 %) menores do que as obtidos por 

Sauvain et al. (Sauvain et al., 2003) para este método (94,4 % e 88,9 % 

respectivamente), no entanto, este autor usou um único sinal de extensão 

extracapsular, a presença de vasos cruzando a cápsula prostática, que 

apesar de não ter sido avaliado por nós, parece ser um bom previsor de 

extensão extraprostática e merece ser investigado em futuros trabalhos, uma 

vez que este valor de especificidade e este valor preditivo positivo 

diminuiriam em muito o número de falsos positivos. 

Quando avaliamos agora os diferentes parâmetros levando em 

consideração os níveis de corte por nós adotados, observamos que em 

relação ao comprometimento extraprostático o método mais sensível (86,2 

%) foi a DPSA-RM maior que 15,0 %, o método mais específico (85,0 %) e 

com maior valor preditivo positivo (86,4 %) foi a ressonância magnética e o 

método com o maior valor preditivo negativo (68,8 %) foi a DPSA-US maior 

que 20,0 %. 
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Em relação ao comprometimento extracapsular o método mais 

sensível (79,2 %) foi BX-SEXTANTES POSITIVOS maior que 2, o método 

mais específico (95,8 %) foi BX-GLEASON maior que 7(3+4), o método com 

maior valor preditivo positivo (90,0 %) foi a ressonância magnética e o 

método com o maior valor preditivo negativo (75,9 %) também foi a 

ressonância magnética. 

Em relação ao comprometimento das vesículas seminais o 

método mais sensível (75,0 %) foi a ressonância magnética, o método mais 

específico (97,0 %) foi P-VS maior que 15 %, o método com maior valor 

preditivo positivo (66,7 %) foi P-VS e o método com o maior valor preditivo 

negativo (86,7 %) foi a ressonância magnética. 

No entanto, pelo fato de instrumentos para tomadas de decisões 

baseados em análises de regressão logística utilizando múltiplos fatores de 

forma combinada terem maior acurácia do que qualquer método de 

estadiamento clínico empregado isoladamente (O'Dowd et al., 1997), 

optamos por realizar uma análise com esta finalidade, para identificar o 

conjunto de parâmetros, por nós estudado, capaz de melhor predizer o 

estadiamento patológico final. 

Em relação ao comprometimento extraprostático a análise de 

regressão logística contemplou as variáveis ressonância magnética (p = 

0,015) e DPSA-US (p = 0,049). Em relação à presença de doença 

extracapsular, o modelo de regressão logística contemplou as variáveis 

ressonância magnética (p = 0,004), PSA total (PSAT) (p = 0,100) e a 

porcentagem de fragmentos positivos na biópsia (BX-% FRAG. POSITIVOS) 
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(p = 0,010) e em relação ao comprometimento das vesículas seminais os 

parâmetros contemplados foram a ressonância magnética (p = 0,023) e a 

DPSA-US (p = 0,356). Apesar de alguns parâmetros apresentarem níveis 

descritivos maiores que 0,050, estas variáveis foram empregadas na análise 

por melhorar o resultado global. 

Cornud et al. (Cornud et al., 2002) fizeram uma análise muito 

semelhante à nossa em relação ao comprometimento extraprostático e 

obtiveram como previsores mais significantes a ressonância magnética (p = 

0,00000002), mais de 1 (um) sextante envolvido na biópsia (p = 0,00005) e 

PSAT maior que 10 ng/mL (p = 0,007). D’amico et al. (D'Amico et al., 1995) 

fizeram a mesma análise em relação à extensão extracapsular e ao 

comprometimento das vesículas seminais e obtiveram como principais 

previsores a ressonância magnética ( p < 0,0001 e p < 0,0001 

respectivamente), o PSA (p = 0,0001 e p = 0,0096 respectivamente) e o 

escore de Gleason (p < 0,0001 e p = 0,012 respectivamente). 

Nosso modelo contemplou em relação ao comprometimento 

extraprostático, a ressonância magnética, corroborando os achados destes 

autores, e a DPSA-US, que não foi avaliada por eles. No entanto, este último 

parâmetro tem relação com os níveis de PSA e teoricamente é até mais 

específico em relação ao câncer, mas precisa de outras investigações para 

ter confirmado o seu valor. Em relação ao comprometimento extracapsular 

os nossos resultados contemplaram a ressonância magnética, o PSAT e a 

porcentagem de fragmentos positivos na biópsia (BX-% FRAG. 

POSITIVOS), ao passo que o estudo em análise contemplou a ressonância 
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magnética, o PSA e a graduação histopatológica de Gleason. E em relação 

ao comprometimento das vesículas seminais nossos resultados também 

confirmaram a ressonância magnética, mas não contemplaram o PSA e a 

graduação histopatológica de Gleason, como no estudo de D’amico et al. 

Ou seja, um futuro trabalho em nosso meio, com maior número de 

pacientes, talvez contemple mais parâmetros com significância estatística e 

possa, neste sentido, equalizar nossos resultados com os da literatura. 

Além disto, Cornud et al. realizaram uma interessante análise 

onde avaliaram os fatores previsores de um exame de ressonância 

magnética positivo, obtendo como resultado a presença de 3 (três) ou mais 

fragmentos positivos na biópsia, o toque retal positivo e o PSAT maior que 

10 ng/mL como significativos. Ou seja, estes resultados podem selecionar 

pacientes candidatos à realização de ressonância magnética, que pelo fato 

de ser um método caro e pouco acessível em nosso meio, deve se indicado 

com propriedade. 

Análises multivariadas realizadas por diversos autores utilizando 

diversos parâmetros clínicos e laboratoriais, mas que não incluíram a 

ressonância magnética no estudo, obtiveram o número de fragmentos 

positivos na biópsia, o PSA e a graduação de Gleason como os principais 

previsores do estadiamento (Narayan et al., 1995; Presti et al., 1998; Ravery 

et al., 1994; Sebo et al., 2000). Sendo que no estudo de Ravery et al. 

(Ravery et al., 1994), assim como no nosso, a DPSA foi considerada um 

previsor com significância. 
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Até o momento, nenhum trabalho na literatura tinha comparado 

um número tão grande de parâmetros capazes de fazer a previsão do 

estadiamento local do câncer de próstata, incluindo nesta análise os 

resultados do exame de ultra-som endorretal com Doppler de amplitude e da 

ressonância magnética com bobina endorretal. Nosso estudo apesar de 

contemplar a ressonância magnética como principal previsor no 

estadiamento final do câncer de próstata, reconhece o valor dos outros 

métodos, especialmente os relacionados aos resultados das biópsias, os 

nomogramas e o exame de ultra-som endorretal. 

Nossa pesquisa, apesar de ter utilizado criteriosa metodologia, foi 

realizada com um número pequeno de pacientes e seus resultados devem 

ser interpretados em relação ao grupo estudado. Alguns detalhes 

metodológicos discutidos a seguir podem ser aprimorados e devem ser 

considerados na interpretação dos resultados. 

A metodologia de análise utilizada em relação ao resultado 

anatomopatológico final, o “padrão-ouro” por nós adotado, foi a avaliação 

segmentar da próstata, sextante por sextante, com um mínimo de 4 (quatro) 

e um máximo de 6 (seis) fragmentos correspondentes a cada uma destas 

regiões. No entanto, o método ideal de análise da próstata seria sua 

avaliação completa através de cortes axiais contíguos desde o ápice até as 

vesículas seminais (“whole-mount”). Apesar de não ser considerado 

essencial para uma análise acurada das prostatectomias radicais, este 

método é particularmente eficiente para avaliação da cápsula prostática e 

facilita o reconhecimento das estruturas anatômicas (Patriarca et al., 2001). 
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Pequenos focos de extensão extracapsular teoricamente poderiam passar 

despercebidos com o método por nós utilizado e com isso teríamos falsos 

negativos. Por outro lado, algumas lesões causadas à cápsula prostática 

durante a dissecção e manipulação da mesma, poderiam levar ao falso 

diagnóstico de extensão extraprostática sem que na realidade o tumor 

estivesse fora da cápsula originalmente, ou seja, neste caso teríamos falsos 

positivos. A técnica “whole-mount” e uma dissecção e manipulação 

cuidadosa da peça cirúrgica poderiam diminuir em muito este tipo de erro. 

Em relação ao comprometimento extracapsular, talvez devesse 

ser feito uma diferenciação em relação ao comprometimento extracapsular 

microscópico e macroscópico, tanto da próstata quanto das vesículas 

seminais, uma vez que a evolução clínica e os resultados dos métodos de 

imagens destes pacientes são diferentes. Com isso o número de 

subestadiamentos pelos métodos de imagem em pacientes com doença 

macroscópica seria reduzido. Outra maneira de aumentar a especificidade 

dos métodos de imagem nesta análise seria a exclusão de sinais indiretos 

de comprometimento da cápsula e das vesículas seminais. 

O comprometimento linfonodal baseado exclusivamente na 

mensuração dos seus diâmetros através dos métodos de imagem, apesar de 

não ter sido objeto de estudo do nosso trabalho, não é capaz de predizer 

com certeza o comprometimento dos mesmos. No entanto, a avaliação de 

comprometimento linfonodal através da ressonância magnética utilizando-se 

de um novo contraste superparamagnético linfotrófico a base de 

nanopartículas de ferro (ferumoxtran-10) apresentou excelentes resultados 
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de acurácia, sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo e parece 

ser um método bastante promissor (Harisinghani et al., 2003; Harisinghani et 

al., 2004). Futuros trabalhos talvez devessem incluir esta análise durante o 

estudo do estadiamento prostático, no entanto, este tipo de contraste ainda 

não está disponível para utilização clínica. 

Apesar da ressonância magnética ter apresentado os melhores 

valores de acurácia no estadiamento do câncer prostático, sua sensibilidade, 

especificidade e valores preditivos positivo e negativo ainda não são altas o 

suficiente para justificarem sua utilização disseminada. Deste modo, todos 

os outros métodos pré-operatórios devem ser empregados de maneira 

criteriosa, obtendo-se de cada um deles o maior número de informações 

possíveis em relação ao estadiamento. 

Em nossa opinião, já durante o primeiro contato com os pacientes 

com suspeita ou com diagnóstico confirmado do câncer de próstata, as 

informações passam a ter grande valor para o futuro estadiamento da 

neoplasia. Os resultados laboratoriais e do exame de toque retal e as 

suspeitas do médico do paciente, repassadas ao médico que realizará as 

biópsias, podem direcionar a realização das mesmas, inclusive com retirada 

de amostras dos tecidos periprostáticos e das vesículas seminais que, caso 

sejam positivas, poderão direcionar o manejo deste pacientes e evitar a 

realização de exames desnecessários (Kravchick et al., 2003). A partir deste 

ponto os métodos de imagem podem passar a ser considerados em 

pacientes selecionados. 
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A ressonância magnética endorretal, hoje associada à 

espectroscopia de prótons, tem mostrado excelentes resultados de 

sensibilidade e especificidade na localização do câncer de próstata em 

relação à ressonância magnética endorretal convencional, com grande 

potencial de utilização no estadiamento do câncer de próstata. Os 

constantes avanços observados na área de diagnóstico por imagem, a cada 

dia dispondo de novos métodos capazes de aprimorar o estudo do 

estadiamento do câncer de próstata, tais como o estudo perfusional, as 

imagens de difusão e o uso de aparelhos de alto campo magnético, podem 

ser objetos de análise em futuros trabalhos. 
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1) As taxas de subestadiamento clínico pré-operatório dos 

pacientes com tumores classificados pelo exame anatomopatológico final 

pós-operatório como tumores extraprostáticos, extracapsulares e com 

comprometimento das vesículas seminais, ainda estão elevadas. 

Existe uma relação direta entre as taxas de subestadiamento e o 

estadiamento clínico. Estadiamentos clínicos iniciais têm taxas de 

subestadiamento menores e estadiamentos clínicos mais avançados têm 

taxas de subestadiamento maiores. 

 

1a) As médias dos parâmetros clínicos e laboratoriais do 

subgrupo de pacientes com doença extraprostática são maiores do que as 

médias dos pacientes com doença intraprostática. 

 

1b) Em relação à doença intracapsular versus doença 

extracapsular observamos também que os pacientes com doença 

extracapsular tinham parâmetros com médias maiores. 

 

1c) Quando comparamos doença com comprometimento das 

vesículas seminais e doença sem comprometimento das vesículas seminais, 
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observamos que todos os parâmetros analisados apresentaram médias 

maiores quando as vesículas estavam comprometidas. 

 

 

2) O método ressonância magnética, quando comparado com 

todos os outros parâmetros analisados de forma isolada, 

independentemente dos níveis de corte adotados apresentou os maiores 

valores de acurácia na discriminação de doença intraprostática x doença 

extraprostática (73,5 %), doença intracapsular x doença extracapsular (81,6 

%) e comprometimento ou não das vesículas seminais (77,6 %). 

 

Levando em consideração os níveis de corte adotados para 

comparação entre os métodos de estadiamento observamos que: 

2a) Em relação ao comprometimento extraprostático o método 

mais sensível (86,2 %) foi a densidade de PSA calculada pela ressonância 

magnética maior que 15,0 %, o método mais específico (85,0 %) e com 

maior valor preditivo positivo (86,4 %) foi a ressonância magnética e o 

método com o maior valor preditivo negativo (68,8 %) foi a densidade de 

PSA calculada pelo exame de ultra-som maior que 20,0 %. 

 

2b) Em relação ao comprometimento extracapsular o método 

mais sensível (79,2 %) foi o número de sextantes positivos na biópsia maior 

que 2, o método mais específico (95,8 %) foi graduação histopatológica de 
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Gleason da biópsia maior que 7(3+4), o método com maior valor preditivo 

positivo (90,0 %) e negativo (75,9 %) foi a ressonância magnética. 

 

2c) Em relação ao comprometimento das vesículas seminais o 

método mais sensível (75,0 %) foi a ressonância magnética, o método mais 

específico (97,0 %) foi a probabilidade de comprometimento das vesículas 

seminais baseada no nomograma de Partin maior que 15 %, o método com 

maior valor preditivo positivo (66,7 %) também foi a probabilidade de 

comprometimento das vesículas seminais baseada no nomograma de Partin 

e o método com o maior valor preditivo negativo (86,7 %) foi a ressonância 

magnética. 

 

 

3) A análise de regressão logística contemplou o conjunto de 

parâmetros: ressonância magnética e densidade de PSA calculada pelo 

exame de ultra-som, como melhores previsores do comprometimento 

extraprostático. Em relação à presença de doença extracapsular, o modelo 

de regressão logística contemplou as variáveis: ressonância magnética, PSA 

total e porcentagem de fragmentos positivos na biópsia; e em relação ao 

comprometimento das vesículas seminais os parâmetros contemplados 

também foram: a ressonância magnética e a densidade de PSA calculada 

pelo exame de ultra-som. 
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3a) Pacientes com resultado de ressonância magnética positivo 

têm 7,58 vezes mais chance de ter comprometimento extraprostático, 15,19 

vezes mais chance de ter comprometimento extracapsular e 6,38 vezes mais 

chance de comprometimento das vesículas seminais em relação aos 

pacientes com resultado de ressonância magnética negativo. 
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7.1. ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 

 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
_________________________________________________________________________________ 
 
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 
1. NOME DO PACIENTE .:........................................................................................................................ 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M �   F �  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: ............... 
BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  .......................................................... 
CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) .................................................................. 
2.RESPONSÁVEL LEGAL ....................................................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .............................................................................. 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M �   F �   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: .................................................................................. Nº ................... APTO: ..................... 
BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: ................................................... 
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............).............................................................. 
_________________________________________________________________________________ 
 
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA 
Previsão pré-operatória do estadiamento local do câncer prostático: análise multifatorial 
baseada em parâmetros clínicos, laboratoriais e de imagem por ressonância magnética e ultra-
sonografia. 
 
PESQUISADOR: Dr. Daniel Miranda Ferreira 
CARGO/FUNÇÃO: Médico Pesquisador........ INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 90926...... 
UNIDADE DO HCFMUSP: Instituto de Radiologia - INRAD 
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 
 SEM RISCO �  RISCO MÍNIMO X 
 RISCO MÉDIO � 
 RISCO BAIXO �  RISCO MAIOR � 
 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do estudo) 
4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 3 anos. 
 
III - EXPLICAÇÕES AO PACIENTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA: 
Ao assinar este formulário você estará concordando em participar da pesquisa que lhe será explicada abaixo: 
 
Esta pesquisa utilizará a ressonância magnética e o exame de ultra-som endorretal para 
estudar a próstata. A próstata é uma glândula em forma de noz localizada debaixo da bexiga 
responsável pela produção de uma parte do líquido liberado durante a ejaculação. Durante a 
vida e principalmente depois dos 65 anos de idade podem aparecer tumores dentro da 
próstata. Dependendo do tamanho destes tumores será escolhido um tipo de tratamento para o 
paciente. 
O objetivo desta pesquisa é avaliar, através da ressonância magnética e do exame de ultra-som 
endorretal, o tamanho do tumor e as estruturas que estão encostadas no tumor para planejar 
melhor o tratamento de cada paciente. 
A ressonância magnética já é utilizada para o exame da próstata em diversos países. Para 
avaliar a próstata é necessário introduzir pelo canal das fezes uma haste arredondada com 
cerca de 1,5 cm de diâmetro, que ficará bem perto da próstata, semelhante à usada durante o 
exame de ultra-som endorretal que você já realizou para fazer as biópsias, porém não será 
realizada biópsia novamente. Esta haste será protegida com preservativo (camisinha) e 
lubrificada com gel anestésico antes da introdução no canal das fezes. Depois da colocação da 
haste no canal, o paciente ficará deitado em uma mesa de barriga para cima e será colocado 
dentro do aparelho de ressonância magnética para realização do exame. 
O aparelho de ressonância magnética é um grande tubo onde o paciente ficará durante o 
exame. Antes de começar o exame será injetado um remédio (Buscopam) na veia para evitar 
que o movimento do intestino atrapalhe o exame. Quando o exame estiver sendo realizado o 
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paciente escutará um barulho alto. Durante este barulho estarão sendo adquiridas as imagens 
da próstata, para isso é importante que o paciente não se mexa e não faça contrações com o 
canal das fezes. Para proteção será fornecido ao paciente um protetor de ouvidos. 
A ressonância magnética não usa radiação e o exame dura em média 50 minutos. Durante o 
exame o paciente estará sendo observado durante todo o tempo e poderá comunicar-se com o 
médico que estará acompanhando o exame por meio de microfones, em caso de problemas. 
Não podem realizar este tipo de exame os paciente que têm marcapasso, clipes de aneurismas 
cerebrais, próteses de ouvidos ou próteses metálicas recentes. Como há uma entrevista antes 
de fazer o exame, se você tiver qualquer dúvida é só perguntar ao enfermeiro ou ao médico. O 
paciente não pode entrar com nada de metal no interior do aparelho de ressonância, tais como 
moedas, clipes de papel, tesouras, canetas, cartões de créditos, relógios, etc. 
O exame de ultra-som endorretal será realizado dois dias após o exame de ressonância 
magnética, o exame será do mesmo jeito que você fez quando realizou as biópsia, no entanto, 
desta vez somente será realizado o exame da próstata, sem biópsia. Este exame será realizado 
também para avaliar o tamanho do tumor e as estruturas que estão encostadas no tumor para 
planejar melhor o tratamento de cada paciente.  
O principal objetivo que poderá ser obtido com esta pesquisa será a escolha do melhor 
tratamento para cada paciente, permitindo programar melhor cada cirurgia e evitar 
complicações como impotência sexual e perda de urina sem controle (incontinência urinária), 
além disso será feita uma comparação entre a ressonância magnética, os exames de ultra-som 
endorretal, os exames de sangue e as biópsias que você já fez, que estão no seu prontuário 
médico, para verificar qual deles é o melhor. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
IV – GARANTIAS AO PACIENTE QUE SERÁ SUBMETIDO À PESQUISA: 
 
 
 
1. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à 
pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 
2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, 
sem que isto traga prejuízo à continuidade da sua assistência e ao seu tratamento. 
3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 
4. disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, decorrentes da 
pesquisa. 
5. viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS 
CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 
Dr. Daniel Miranda Ferreira  
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 – Setor de Ressonância Magnética – Tel: (11) 3069-7095 
Email: damife@hotmail.com - Celular: (11) 9679-0111. 
 
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 
explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa  
 
 
São Paulo, ______de ___________________ de ___________ . 
 
 
____________________________________________ 
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal 
 
 
____________________________________________ 
assinatura do pesquisador 

 

mailto:damife@hotmail.com
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7.2. ANEXO B – ANATOMIA ZONAL DA PRÓSTATA 

A anatomia zonal baseada em achados histológicos definida por 

McNeal (McNeal, 1981a; McNeal, 1981b) é a atualmente empregada. A 

próstata é histologicamente composta de elementos glandulares e não 

glandulares. Os principais elementos não glandulares são o estroma 

fibromuscular anterior e a uretra prostática. Os elementos glandulares são 

formados por componentes internos e externos. O componente interno 

(glândula interna) é formado pelo tecido glandular periuretral e pela zona de 

transição, e o componente externo (glândula externa) é formado pela zona 

central e pela zona periférica. 

O tecido glandular periuretral localiza-se na camada submucosa 

da uretra proximal, respondendo por menos de 1,0 % do tecido glandular 

prostático. A zona de transição envolve as porções anterior e posterior da 

uretra proximal e responde por cerca de 5,0 % do tecido glandular. A zona 

central envolve a uretra proximal, o tecido glandular periuretral e a zona de 

transição, formando a maior parte do tecido glandular da base prostática, 

correspondendo à cerca de 25,0 % do volume glandular. A zona periférica é 

o maior componente glandular da próstata, responde por 70,0 % do seu 

volume, envolve os três componentes anteriores e responde pela quase 

totalidade do tecido glandular que envolve a uretra distal (Figura 4). 
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A      B  

Figura 4 – Diagrama da anatomia zonal da próstata 
Secções sagital (A) e axiais (B) da próstata, de acordo com os respectivos 
níveis de corte (reproduzido com autorização do autor∗). 
 

Em relação às diferenças clínico-patológicas entre as porções da 

próstata, 70,0 % dos adenocarcinomas originam-se na zona periférica, 20,0 

% na zona de transição e 10,0 % na zona central. A HBP envolve a zona de 

transição na grande maioria das vezes. 

A zona de transição torna-se progressivamente maior com a idade 

devido à hiperplasia até comprimir a zona central, passando a responder 

pela maior parte do volume prostático. Por esse motivo a zona central pode 

ser inaparente nos exames de imagem devido ao grau de hiperplasia da 

zona de transição. Em homens jovens a zona central é responsável pelo 

maior parte do volume da glândula central e em indivíduos com hiperplasia 

prostática a zona de transição passa a ser a responsável pela maior parte do 

volume da glândula central. 

                                                 
∗.Prando A, Prando D, Caserta NMG, Bauab Jr T. Próstata e vesículas seminais. In: 
Urologia: Diagnóstico por imagem. São Paulo: Sarvier; 1997. p. 299-346. 
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Entre a zona de transição hiperplásica e a zona periférica existe 

uma pseudocápsula (cápsula cirúrgica), facilmente identificada pelos 

métodos de imagem, que permite um plano de clivagem cirúrgico para 

enucleação da porção hiperplásica da glândula. 

Sob o ponto de vista radiológico, devido à dificuldade em se 

individualizar cada componente isoladamente, utilizamos a cápsula cirúrgica 

para delimitar duas subdivisões da glândula prostática, a zona periférica e a 

glândula central, esta última formada pela glândula interna, que por sua vez 

é composta pelo tecido glandular periuretral e pela zona de transição, mais a 

zona central. 

Ao exame ultra-sonográfico endorretal a zona periférica da 

próstata apresenta ecogenicidade aumentada de forma homogênea em 

relação à ecogenicidade difusamente heterogênea com nodulações e focos 

hiperecogênicos da glândula central, determinada pelos nódulos de 

hiperplasia, cistos, calcificações e depósitos de corpos amiláceos. Ao estudo 

Doppler a zona periférica apresenta fluxo discreto ou praticamente ausente 

em relação à vascularização aumentada da glândula central. A maioria dos 

tumores aparece como áreas hipoecogênicas no interior da zona periférica 

(Figura 5). 
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próstata, aparecem hipoecogênicos ao exame ultra-sonográfico e com 

marcado hipossinal nas seqüências de ressonância magnética ponderadas 

em T1 e T2 (Figuras 5 e 6). 

Os feixes neurovasculares, que compreendem os nervos 

cavernosos e as artérias e veias capsulares da próstata, localizam-se 

póstero-lateralmente à próstata, na gordura periprostática. Ao exame ultra-

sonográfico são estruturas tubulares hipoecogênicas em meio à gordura 

periprostática hiperecogênica, e à ressonância magnética têm hipossinal nas 

seqüências ponderadas em T1 e T2, circundados pelo hipersinal da gordura 

periprostática (Figuras 5 e 6). 

As vesículas seminais localizam-se junto à superfície póstero-

superior da próstata e correspondem a um divertículo longo e espiralado 

junto à porção terminal do ducto deferente. Ao exame ultra-sonográfico 

endorretal são simétricas, hipoecogênicas com múltiplas saculações de 

aspecto serpiginoso (Figura 7). À ressonância magnética apresentam 

hipossinal ou médio sinal nas seqüências ponderadas em T1. Em T2 o fluido 

intravesicular tem hipersinal e as paredes vesiculares sinal de baixa 

intensidade. As ampolas dos ductos deferentes localizadas junto às porções 

mais centrais das vesículas seminais de cada lado, têm aspecto semelhante 

às vesículas seminais e, em alguns casos, podem ter as paredes 

espessadas, simulando infiltração tumoral do colo das vesículas seminais 

(Figura 8). 
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A subdivisão da próstata em sextantes (basal, médio e apical 

bilateralmente) é uma subdivisão imaginária que não possui limites bem 

definidos, mas é utilizada para localização das diversas alterações da 

próstata, a ausência destes limites deve ser considerada quando 

correlacionamos os resultados dos diversos métodos de imagem com 

resultados de biópsias ou de peças cirúrgicas.
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7.3. ANEXO C – RESULTADOS DE TODOS OS PARÂMETROS CLÍNICOS, LABORATORIAIS E DE IMAGEM ANALISADOS 

BX- US- US- RM- RM- AP- AP-
DPSA- DPSA- TOQUE SEXTANTES BX-% FRAG. BX- EXTRA_ EXTRA_ US- US- EXTRA_ RM-EXTRA_ RM- RM- AP- EXTRA_ EXTRA_ AP- AP-

PACIENTE IDADE PSAT US RM RETAL TNM-C  POSITIVOS POSITIVOS GLEASON PROSTÁTICA CAPSULAR VESÍCULAS ESTADIAMENTO PROSTÁTICA CAPSULAR VESíCULAS ESTADIAMENTO K(DIP) K(DEC) K(VS) P(DIP) P(DEC) P(VS) GLEASON PROSTÁTICA CAPSULAR VESÍCULAS ESTADIAMENTO

1 74 18,6 46,86 42,73 POSITIVO T2B 3 67 7(3+4) PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CNXMX PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX 13 51 18 14 47 17 7(4+3) PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX
2 62 8,9 23,71 21,35 POSITIVO T2B 4 60 8(4+4) PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CNXMX PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX 14 46 24 15 57 19 9(4+5) PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX
3 54 2,3 - 7,74 POSITIVO T2B 3 33 5(2+3) - - - - AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX 57 40 3 75 22 2 6(3+3) PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3AN0MX
4 75 26 - 81,87 POSITIVO T2C 3 57 7(3+4) - - - - PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX 6 37 32 11 42 13 7(3+4) PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN1MX
5 62 29 - 131,31 POSITIVO T2B 2 44 7(4+3) - - - - PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX 5 43 27 9 50 13 8(4+4) PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CNXMX
6 63 3,6 - 4,88 POSITIVO T2A 1 17 6(3+3) - - - - AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX 64 34 2 71 27 2 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX
7 72 2,7 - 7,19 POSITIVO T2B 3 44 9(5+4) - - - - PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX 24 48 17 25 57 12 9(4+5) PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3AN0MX
8 51 7,4 20,22 26,70 NEGATIVO T1C 2 38 6(3+3) PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CNXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX 67 30 2 75 23 2 7(3+4) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX
9 66 8,8 23,21 22,42 NEGATIVO T1C 3 38 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2ANXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX 67 30 2 75 23 2 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2AN0MX
10 75 7,7 19,95 20,65 NEGATIVO T1C 2 20 5(3+2) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CNXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX 71 27 2 75 23 2 5(3+2) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX
11 50 12,8 55,68 64,47 NEGATIVO T1C 6 100 7(3+4) PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3ANXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX 35 45 12 37 43 12 7(3+4) PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX
12 57 6,9 21,31 20,19 POSITIVO T2C 6 100 6(3+3) PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3ANXMX PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3AN1MX 43 46 6 46 46 5 7(3+4) PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3BN0MX
13 67 4,7 10,82 12,55 NEGATIVO T1C 1 17 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T1CNXMX PRESENTE AUSENTE PRESENTE T3CN0MX 78 21 1 80 19 1 6(3+3) PRESENTE AUSENTE PRESENTE T3CN0MX
14 73 11,5 22,90 24,43 POSITIVO T2A 2 33 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2ANXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX 38 52 5 42 47 6 6(3+3) PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3BN0MX
15 67 3,5 16,28 21,39 POSITIVO T2A 3 44 7(3+4) PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3ANXMX PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3AN0MX 47 45 6 50 41 7 7(4+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2AN0MX
16 74 24,7 39,41 34,33 NEGATIVO T1C 2 17 7(4+3) PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3ANXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX 18 46 22 27 51 11 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX
17 58 9 38,55 27,47 NEGATIVO T1C 3 50 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CNXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX 67 30 2 75 23 2 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX
18 67 42,6 29,05 40,17 POSITIVO T2C 1 13 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2ANXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2AN0MX 15 51 17 30 51 6 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T1AN0MX
19 67 6,8 19,92 20,19 POSITIVO T2A 1 30 6(3+3) PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3ANXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX 51 44 3 58 37 4 7(4+3) PRESENTE AUSENTE PRESENTE T3CN0MX
20 60 6,9 - 19,76 NEGATIVO T1C 3 50 6(3+3) - - - - PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX 67 30 2 75 23 2 7(3+4) PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX
21 57 5 - 21,73 POSITIVO T2A 6 100 6(3+3) - - - - AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX 51 44 3 66 32 1 7(3+4) PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3BN0MX
22 72 43 150,58 154,44 POSITIVO T2C 6 100 7(4+3) PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CNXMX PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0M1 6 37 32 7 43 10 9(5+4) PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX
23 70 15,9 20,86 20,26 POSITIVO T2C 4 67 7(4+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2ANXMX PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX 15 45 22 7 43 10 7(4+3) PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX
24 60 34 67,16 79,08 NEGATIVO T1C 2 63 7(4+3) PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CNXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX 18 46 22 27 51 11 7(3+4) PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3AN0MX
25 72 2,7 8,20 7,76 POSITIVO T2B 3 50 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2ANXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2BN0MX 52 43 3 63 34 9 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX
26 47 11,1 37,99 44,68 NEGATIVO T1C 4 67 6(3+3) PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3ANXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX 55 38 4 62 33 4 7(3+4) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX
27 72 9,6 14,25 54,70 NEGATIVO T1C 4 63 7(4+3) PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3ANXMX PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX 49 40 8 43 47 8 6(3+3) PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3AN1MX
28 66 25,3 146,48 51,68 NEGATIVO T1C 4 67 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CNXMX PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX 35 49 8 62 33 4 7(3+4) PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX
29 61 2,2 9,94 12,39 POSITIVO T2A 1 11 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2ANXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX 64 34 2 81 17 1 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2ANXMX
30 67 12,7 15,43 15,43 POSITIVO T2C 5 83 7(3+4) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2ANXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2BN1MX 15 45 22 11 42 13 8(3+5) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX
31 65 34 127,73 194,28 NEGATIVO T1C 2 22 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2ANXMX PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX 35 49 8 62 33 4 6(3+3) PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3AN0MX
32 72 4,1 8,93 11,43 POSITIVO T2A 1 13 7(3+4) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2ANXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2BN0MX 47 45 6 44 46 5 7(3+4) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX
33 52 18,2 79,22 74,90 POSITIVO T2C 4 67 6(3+3) PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CNXMX PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX 31 50 9 30 51 6 6(3+3) PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX
34 63 3,2 7,57 7,58 NEGATIVO T1C 2 50 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2ANXMX PRESENTE AUSENTE PRESENTE T3CN1MX 78 21 1 84 15 1 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX
35 67 17,5 28,06 26,77 NEGATIVO T1C 2 20 5(3+2) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T1CNXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX 60 35 3 62 33 4 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX
36 71 3,4 6,84 7,75 POSITIVO T2B 2 25 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2ANXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2AN0MX 52 43 3 63 34 9 6(3+3) PRESENTE AUSENTE PRESENTE T3CN0MX
37 65 9,6 24,90 21,34 POSITIVO T2B 6 100 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2BNXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX 38 52 5 49 44 5 7(3+4) PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3AN0MX
38 68 2,5 8,51 9,36 POSITIVO T2B 4 54 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T1CNXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX 52 43 3 63 34 9 5(3+2) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX
39 56 22,7 64,40 79,99 POSITIVO T2C 3 44 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2BNXMX PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX 15 51 17 30 51 6 7(3+4) PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX
40 58 5,9 11,86 10,04 POSITIVO T2B 2 33 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CNXMX PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN1MX 38 52 5 57 39 2 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX
41 71 7,5 21,92 20,79 NEGATIVO T1C 2 25 5(3+2) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2BNXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX 71 27 2 75 23 2 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX
42 73 20,4 35,71 38,88 POSITIVO T2A 3 44 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2ANXMX PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX 38 52 5 42 47 6 7(3+4) PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX
43 58 6,8 32,98 36,42 POSITIVO T2A - - 5(2+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2ANXMX PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX 55 41 3 58 37 4 6(3+3) PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3AN0MX
44 46 7,3 22,30 23,22 NEGATIVO T1C 1 13 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2BNXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2BN0MX 67 30 2 75 23 2 6(3+3) PRESENTE AUSENTE PRESENTE T3CN0MX
45 70 19,7 57,49 59,77 POSITIVO T2B 5 75 6(3+3) PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CNXMX PRESENTE PRESENTE PRESENTE T3CN0MX 26 57 7 33 52 8 8(4+4) PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3BN0MX
46 73 7,9 10,22 16,19 NEGATIVO T1C 1 11 4(2+2) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CNXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2BN0MX 83 15 1 87 13 0 5(3+2) PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3AN0MX
47 63 3,3 10,89 11,47 NEGATIVO T1B - - 6(3+3) PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3ANXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX 61 35 2 84 15 1 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX
48 56 5,4 19,93 26,29 POSITIVO T2C 3 38 6(3+3) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2BNXMX AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX 43 46 6 55 40 2 7(3+4) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2CN0MX
49 72 24 37,14 39,93 POSITIVO T2A 3 50 8(4+4) AUSENTE AUSENTE AUSENTE T2BNXMX PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3AN0MX 5 37 33 11 52 19 9(4+5) PRESENTE PRESENTE AUSENTE T3BN0MX

Nota: PSAT = PSA total. DPSA-US  = Densidade de PSA calculada pelo exame de ultra-som. DPSA-RM = Densidade de PSA calculada pela ressonância magnética. TNM-C = Estadiamento TNM local baseado nos parâmetros clínicos pré-operatórios. BX-SEXTANTES POSITIVOS = Número de 
sextantes positivos na biópsia. BX-% FRAG. POSITIVOS = Porcentagem de fragmentos positivos na biópsia. BX-GLEASON = Graduação histopatológica de Gleason da biópsia. US-EXTRAPROSTÁTICA = Avaliação da doença extraprostática pelo exame de ultra-som. US-EXTRACAPSULAR = 
Avaliação da doença extracapsular pelo exame de ultra-som. US-VESÍCULAS = Avaliação do comprometimento das vesículas seminais pelo exame de ultra-som. US-ESTADIAMENTO = Estadiamento TNM baseado no exame de ultra-som. RM-EXTRAPROSTÁTICA = Avaliação da doença 
extraprostática pela ressonância magnética. RM-EXTRACAPSULAR = Avaliação da doença extracapsular pela ressonância magnética. RM-VESÍCULAS = Avaliação do comprometimento das vesículas seminais pela ressonância magnética. RM-ESTADIAMENTO = Estadiamento TNM baseado na 
ressonância magnética. K(DIP) = Probabilidade de doença intraprostática baseada no nomograma de Kattan. K(DEC) = Probabilidade de doença extracapsular baseada no nomograma de Kattan. K(VS) = Probabilidade de comprometimento das vesículas seminais baseada no nomograma de 
Kattan. P(DIP) = Probabilidade de doença intraprostática baseada no nomograma de Partin. P(DEC) = Probabilidade de doença extracapsular baseada no nomograma de Partin. P(VS) = Probabilidade de comprometimento das vesículas seminais baseada no nomograma de Partin. AP-GLEASON = 
Graduação histopatológica de Gleason da peça cirúrgica. AP-EXTRAPROSTÁTICA = Avaliação da doença extraprostática pelo resultado anatomopatológico. AP-EXTRACAPSULAR = Avaliação da doença extracapsular pelo resultado anatomopatológico. AP-VESÍCULAS = Avaliação do 
comprometimento das vesículas seminais pelo resultado anatomopatológico. AP-ESTADIAMENTO = Estadiamento TNM baseado no resultado anatomopatológico. 
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