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RESUMO 

 

Faria, Eliney Ferreira. O estudo do impacto do rastreamento no estadiamento 

clínico dos portadores de câncer de próstata. [tese]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2010. 134p.  

 

INTRODUÇÃO: O câncer de próstata (CAP) é a neoplasia mais comum em homens 

(excluindo câncer de pele não-melanoma) com mais de 190.000 casos novos 

esperados em 2010 nos Estados Unidos sendo que mais de 27.000 morrerão em desta 

doença. No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é em torno de 

50 mil casos novos de CAP para 2010. OBJETIVOS: Avaliar a experiência do 

rastreamento para CAP realizado pelo Hospital de Câncer de Barretos através de uma 

Unidade Móvel de Prevenção de Câncer (UMPC), e verificar qual o impacto deste 

rastreamento no estádio clínico em comparação com pacientes diagnosticados e/ou 

encaminhados ao HCB. MATERIAL E MÉTODO: De janeiro de 2004 a dezembro 

de 2007, realizou-se rastreamento de CAP em voluntários acima de 45 anos através da 

UMPC em localidades com difícil acesso à saúde. Foram convocados homens com 

pelo menos um destes três critérios a seguir: a) PSA sérico = 4,0 ng/ml, b) toque retal 

suspeito, ou c) PSA entre 2,5 e 4,0 ng/ml com relação PSA livre/total (rPSAl/t) = 

15%. Para se avaliar o impacto do rastreamento no estádio clínico ao diagnóstico dos 

pacientes portadores de CAP, analisaram-se os dois grupos. O grupo I inclui casos de 

CAP diagnosticados de janeiro de 2005 a dezembro de 2007, através da UMPC. O 

grupo II inclui pacientes com CAP atendidos pelo HCB no mesmo período, que não 

haviam feito diagnóstico pela UMPC; e foram encaminhados ao HCB por médicos de 

especialidades diversas, devido a PSA elevado e/ou TR suspeito realizado na 



 xvii

localidade de origem ou a diagnóstico histológico confirmado de CAP. A revisão de 

prontuários para os grupos realizou-se no serviço de arquivo médico (SAME) e 

utilizou-se a mesma ficha de coleta de dados, priorizando TNM, PSA e escore de 

Gleason. Os grupos I e II foram comparados com relação a estadiamento (TNM), PSA 

e escore de Gleason e feita análise estatística destes dados. RESULTADOS: De 

janeiro de 2004 a dezembro de 2007, foram rastreados 17.571 homens de 231 cidades 

brasileiras. Destes, 71,4% nunca tinham feito toque retal e 70,9% nunca fizeram PSA 

anteriormente. Foram biopsiados 1.647, 904 devido a PSA = 4,0 ng/ml (54,9%), 324 

devido a TR suspeito (19,7%), 117 devido a alteração simultânea de ambos os 

anteriores (7,1%)  e 302 quando a relação foi = 15% com PSA entre 2,5 e 3,9 ng/ml 

(18,3%). Foram diagnosticados 652 casos de CAP (3,7%). Destes, 609 (93,4%) 

clinicamente localizados (T1-2) e 43 (6,6%) foram T3-4. Na avaliação radiológica e 

cintilográfica, 26 (4%) eram N1 e 18 (2,8%) eram M1.  Comparando-se os grupos, 

observou-se valores de PSA mais baixos (p<0.001), estadiamento clínico mais 

favorável (p<0,001), e escore de Gleason com menor grau  para o grupo I (p<0.001). 

CONCLUSÕES: A UMPC mostrou ser uma ferramenta importante para se rastrear 

populações com acesso médico precário em um país com grande extensão territorial e 

desigualdades socioeconômicas como o Brasil. O rastreamento mostrou melhoria 

estatisticamente significativa do estadiamento clínico ao diagnóstico em relação aos 

pacientes diagnosticados na rotina do Hospital de Câncer de Barretos.  

Descritores: 1. Neoplasias da próstata 2. Programas de rastreamento. 3. Unidades 

móveis de saúde. 
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SUMARY 

 

Faria, EF. The study of the screening impact on clinical staging of patients 

with prostate cancer. [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2010. 134p. 

 

BACKGROUND: Prostate cancer (PC) is as the most common neoplasm in men 

(excluding skin cancer non-melanoma) with more than 190,000 new cases 

expected in 2009 in the United States and more than 27,000 will die from the 

disease. In Brazil, according to the Brazilian National Cancer Institute, the 

estimate is almost 50.000 new cases for 2009. OBJECTIVES: To assess the 

experience of PC screening conducted by the Barretos Cancer Hospital (BCH) 

through a mobile cancer prevention unit (MCPU), and to verify the impact of 

screening on clinical stage compared with patients diagnosed and/or referred to the 

HCB. MATERIAL AND METHODS: From January 2004 to December 2007, a 

PC screening was applied to volunteers over 45 years old through a MCPU which 

reached Brazilian locations with difficult access to health. Men with at least one of 

the following three criteria were called for further evaluation: a) serum PSA  level 

= 4.0 ng/ml, b) suspicious digital rectal examination (DRE), or c) PSA level of 

2.5-4.0 ng/mL and a percent-free PSA (%fPSA) level =15%. To assess the impact 

of screening on clinical stage at diagnosis of patients screened and non-screened, 

the men were analyzed in two groups. The PC cases screened from January 2005 

to December 2007 through the MCPU constituted Group I. Comprising group II, 

there was patients with PC treated by BCH in the same period, who hadn’t been 

diagnosed by the MCPU. These patients in group II were referred to hospital by 



 xix

physicians of several specialties, mainly due to elevated serum PSA and/either 

suspicion DRE or histological diagnosis of PC. The data for both groups was held 

in the medical records and used the same form, prioritizing the data for the TNM 

staging, PSA and Gleason score. Groups I and II were compared with concern to 

staging (TNM), PSA and Gleason score and the statistical analysis of these data 

was performed. RESULTS: From January 2004 to December 2007, 17,571 men 

from 231 Brazilian cities were screened. Among them 71.4% had never been 

submitted to DRE examination and 70.9%  never had a PSA test. 1,647 men were 

submitted to biopsy, 904 due to PSA = 4.0 ng/ml (54.9%), 324 due to suspicion 

DRE (19.7%), 117 due the simultaneous of both earlier (7.1%) and 302 with 

%fPSA level =15% and PSA between 2.5-3.9 ng/ml (18.3%).  It were diagnosed 

652 cases of PC (3.7%). Among them, 609 (93.4%) were clinically localized (T1-

2) and 43 (6.6%) were T3-4. In the image exams, 26 (4%) were N1 and 18 (2.8%) 

were M1. The  comparison between both groups showed lower serum PSA values 

(p <0.001), more favorable clinical stage (p <0.001) and Gleason score in group I 

(p <0.001). CONCLUSIONS: The MCPU has proved to be an important tool in 

screening populations with poor medical access in a country with large territory 

and socioeconomic inequalities such as Brazil. The screening showed statistically 

significant improvement of clinical staging at diagnosis compared to patients 

diagnosed in the routine of the BCH. 

Descriptors: 1.  Prostate cancer   2. Screening program   3. Health mobile units 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Até metade dos anos 80, o rastreamento do câncer de próstata (CAP) 

raramente era discutido, pois antes desse período o único método diagnóstico era 

o toque retal (TR). Muitos homens morreram de CAP, sem nunca terem realizado 

o diagnóstico (1). Quando somente o TR era usado como ferramenta de 

rastreamento, em torno de 30 a 35% dos homens eram encontrados com 

metástases ósseas, 40 a 45% com doença linfonodal; e somente um terço tinham 

tumor confinado ao órgão na prostatectomia radical (2, 3). O Antígeno prostático 

específico (prostate-specific antigen –PSA), foi aprovado pelo United States Food 

and Drug (FDA) em 1986 para monitorizar a doença, mas rapidamente foi 

adotado para detecção precoce, aumentando o índice de diagnóstico de CAP (4).   

 

1.1. EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER DE PRÓSTATA 

 

Com a melhoria da expectativa de vida e o significativo aumento da 

importância das neoplasias no perfil de mortalidade da população brasileira, o 

Ministério da Saúde Brasileiro propôs a Política Nacional de Prevenção e 

Controle do Câncer, cujo objetivo era reduzir a incidência e a mortalidade por 

câncer no Brasil por meio de ações contínuas que levassem à conscientização da 

população quanto aos fatores de risco de câncer, que promovessem a detecção 

precoce das neoplasias passíveis de rastreamento e que propiciassem o acesso ao 

seu tratamento. Porém, para o câncer da próstata ainda não existe uma 

sistematização governamental ou de órgãos de saúde ligados à oncologia em 
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relação ao rastreamento. Um dos maiores desafios em relação à detecção precoce 

do CAP é a escassez de conhecimentos sobre sua história natural, pois esta 

patologia tem comportamento variável e imprevisível, podendo apresentar-se na 

forma de tumores assintomáticos com alta agressividade até aqueles com baixo 

potencial biológico diagnosticados precocemente (5). 

Historicamente, houve duas fases de aumento de incidência de CAP: a 

primeira, nos anos 70 e 80 devido ao uso da ressecção transuretral de próstata 

(RTU) para tratamento da hiperplasia prostática benigna (HPB), quando em torno 

de 10% dos pacientes que realizavam este procedimento portavam CAP no exame 

anátomo-patológico. A segunda e mais importante foi após 1980, quando houve a 

aprovação e disseminação do uso do PSA, como teste para detecção e 

estadiamento desta neoplasia, conhecida como “a era do PSA” (6). 

A história natural desta doença ainda não está consistentemente  entendida. 

Uma análise de autópsias mostrou que aproximadamente, um em três homens 

após 50 anos tem evidência histológica de CAP, com até 80% destes tumores 

clinicamente insignificantes em grau e tamanho (7, 8) . Um outro estudo em 

doadores de órgãos encontrou CAP incidental em um terço dos homens de 60-69 

anos, e esta taxa se elevava para 46 % para homens acima de 70 anos (9).  

A estimativa mostra o CAP como a neoplasia mais comum em homens 

(excluindo o câncer de pele não-melanoma) com mais de 190.000 casos novos 

esperados em 2009 nos Estados Unidos (EUA), correspondendo a quase 25 % de 

todos os tipos de câncer diagnosticados em homens, e que mais de 27.000 

morrerão em decorrência da doença (10). Em torno de 16 % dos homens nascidos 

hoje nos EUA tem probabilidade de desenvolver CAP no decorrer da vida, ou 
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seja, aproximadamente 1 em cada 6 terão esta neoplasia (11). Mais de 345.000 

casos de CAP foram diagnosticados em 25 países europeus em 2006. Os índices 

mais baixos são no sul e leste europeu, e os índices mais altos são encontrados no 

norte e oeste da Europa (12). No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer 

(INCA), espera-se mais de  52 mil casos novos de CAP em 2009 (13).  

 

 

1.2. RASTREAMENTO PARA CÂNCER DE PRÓSTATA 

 

1.2.1. TOQUE RETAL 

 

O exame digital da próstata através do toque retal permanece como método 

propedêutico primário desde antes da popularização do PSA. Este exame ainda 

tem importância no rastreamento e no estadiamento, apesar de sua subjetividade, 

variabilidade interpessoal entre examinadores, e da existência de doenças 

prostáticas associadas como a hipertrofia benigna, prostatite, biópsias ou cirurgias 

prévias tornar o exame menos conclusivo (14).  

 

 

1.2.2. PSA  

 

O PSA sérico talvez seja o marcador que mais se aproxima do ideal: alta 

sensibilidade, dosagem fácil, baixo custo, e utilidade não somente no rastreamento 

como no estadiamento e monitorização do tratamento (15). O PSA é uma protease 
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sérica de regulação andrógena, sendo produzido tanto pelo tecido prostático 

normal quanto pelas células do câncer. O PSA está presente no líquido seminal, 

onde apresenta a função de liquefação do sêmen após a ejaculação(16). 

Elevações plasmáticas de PSA ocorrem como resultado do desarranjo da 

arquitetura prostática normal, permitindo que moléculas de PSA se difundam 

através do tecido prostático e ganhem a corrente sanguínea. Isso ocorre no CAP e 

também em outras doenças benignas como infarto prostático, prostatites, HPB, 

etc., ou em casos de manipulação local da glândula, como na massagem, biópsia 

ou trauma prostáticos, e na ressecção transuretral desta glândula (17). Porém, nem 

sempre todo paciente com PSA elevado tem CAP, em torno de 20% dos pacientes 

com HPB têm PSA acima de 4 ng/ml (18).   

O exame de TR não interfere de modo significativo nos níveis séricos de 

PSA. Entretanto, recomenda-se a coleta de sangue para o exame antes do TR, 

imediatamente após ou somente após 48 horas do exame retal (19). A ejaculação e 

o TR já foram reportados como possíveis elevadores do PSA mas estudos 

mostraram efeitos variáveis e insignificantes  (20). 

Por outro lado, existem medicações que diminuem as taxas de PSA sérico, 

que são as terapias de deprivação androgênica (análogos LH-RH, 

antiandrogênicos, etc.) ou inibidores da 5-a-redutase (finasterida e dutasterida). 

Estas últimas são medicações usadas comumente para tratamento de HPB e 

podem reduzir o PSA em até 50 % (21). 

Por último, variações pequenas de PSA podem ser devido a simples 

variabilidade de laboratório, que pode oscilar de 20 a 25% dependendo do tipo de 
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padrão usado. Por esta razão é importante para o médico saber qual o padrão do 

teste empregado para avaliações longitudinais dos níveis de PSA (22-24). 

 

 

1.3. BIÓPSIA DE PRÓSTATA  

 

Quando um homem tem o diagnóstico de CAP suspeito no rastreamento, 

necessita realizar a biópsia da glândula para confirmação histológica. 

Historicamente, a primeira biópsia de próstata foi realizada em 1937, com agulha 

de Vim Silvermann e digitalmente dirigida ao nódulo prostático. Com o advento 

do ultrassom e seu uso transretal, os nódulos não palpáveis passaram a ser vistos e 

biopsiados com agulhas apropriadas. Hodge e col.(25), propuseram a biópsia 

sextante (seis punções) em linha para-sagital, sistemática e aleatória, melhorando 

o diagnóstico de CAP. Este esquema original (um fragmento na base, região 

média e ápice bilateralmente), quando feito um pouco mais lateral, como estudado 

por McNeal (26), pode melhorar os índices de falso-negativos. Modificações na 

biópsia sextante padrão foram propostas tendo como foco a importância da 

lateralizacão das punções dirigidas, ou seja, obtenção de maior positividade 

quanto mais lateral na próstata for a biópsia (27). Outros estudos mostraram 

melhora do índice de detecção de CAP com os fragmentos adicionais dirigidos 

mais lateralmente à técnica padrão sextante, realizando mais de 8 amostras (28-

30). Achados recentes recomendam esquemas de biópsia com 10 a 14 fragmentos 

como padrão para a primeira biópsia. Naqueles pacientes com suspeita clínica e 

biópsia prévia negativa pode-se fazer mais amostras, até acima de 21 (“biópsia de 
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saturação”). A biópsia é importante não só pela detecção do CAP como também 

no manejo clínico ajudando a predizer prognóstico (31).   

 

1.4. GRADUAÇÃO HISTOLÓGICA 

 

Com a biópsia confirmatória de CAP é necessário realizar a classificação do 

grau tumoral. A graduação histopatológica de Gleason é universalmente utilizada 

e atua como fator prognóstico isolado muito importante no CAP. Esta graduação 

constitui-se de cinco padrões, sendo que a somatória dos dois predominantes é o 

escore de Gleason, que varia de 2 a 10. Os números que compõem a somatória são 

informados entre parênteses, sendo o primeiro da sequência aquele predominante 

na neoplasia. Em tumores homogêneos a numeração é dobrada. Esta graduação é 

baseada na conformação arquitetural das glândulas, sua disposição e característica 

de crescimento e desconsidera características citológicas, e recentemente como 

resultado de uma reunião da Sociedade Internacional de Uropatologia 

(International Society of Urological pathology - ISUP) foi publicado como 

consenso da graduação histológica de Gleason  (32).   

 

 

1.5.  ESTADIAMENTO DO CÂNCER DE PRÓSTATA 

 

Após o CAP ser diagnosticado através do rastreamento é muito importante 

realizar seu estadiamento clínico, pois desta forma pode-se predizer a extensão da 

doença, definir prognóstico e opções terapêuticas. Os parâmetros clássicos para o 
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estadiamento clínico são o TR, PSA sérico, grau tumoral, imagem radiológica 

(principalmente tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética), 

medicina nuclear (cintilografia óssea) e em algumas situações a linfadenectomia 

pélvica. A linfadenectomia pélvica permanece como alternativa para diagnóstico 

de doença linfonodal oculta nesta localização. Todas as informações do 

estadiamento podem ajudar nas tomadas de decisões sobre as modalidades 

terapêuticas (33). Estes dados podem predizer inclusive achados patológicos, 

como mudança de grau tumoral, margens cirúrgicas, doença extracapsular, 

invasão de vesículas seminais, e linfonodos pélvicos comprometidos, que na 

avaliação final podem indicar o tempo para recorrência bioquímica do PSA e 

prognóstico do tratamento (34).  

A classificação mais usada é a TNM, adotada em 1975 pela American Joint 

Committee for Cancer (AJCC). A nova classificação TNM está em vigor desde 

janeiro de 2010 (35), e praticamente não foi modificada em relação àquela de 

2002 (36).  

 

 

1.6. IMAGEM E ESTADIAMENTO 

 

O estadiamento clínico do CAP pode determinar prognóstico e selecionar a 

terapia a ser adotada. Vários procedimentos de estadiamento são adotados para 

definir extensão local , envolvimento linfonodal e presença de metástases.  

O ultrassom transretal (USGTR) é o método de imagem mais usado para 

guiar biópsias porém é considerado insuficiente para estadiamento local do CAP, 
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sendo usado para medir o tamanho da próstata (37). Diversos estudos 

confirmaram que grande parte dos tumores de próstata são hipoecogênicos neste 

exame (38, 39). Para Lee (40), lesões hipoecóicas ao USGTR promovem duas 

vezes mais sensibilidade que lesões palpáveis ao TR,  advogando seu uso para 

complementar a avaliação do TR na detecção precoce de CAP. Por outro lado, o 

USGTR tem sido relatado com baixa eficácia para identificar regiões de 

acometimento tumoral, e pode ser considerado equivalente ao TR o qual tem 

menor custo  (41). Ainda com relação à qualidade de avaliação do USGTR, a 

interpretação dos critérios de invasão extracapsular e das vesículas seminais é 

operador dependente, o que justificaria resultados de eficácia variados na 

literatura, que em geral são insatisfatórios (42, 43).   

A tomografia computadorizada (TC) tem papel muito reduzido na detecção e 

avaliação local de CAP. As margens da próstata têm pouca definição na TC, e a 

anatomia prostática não é bem observada. O principal papel da TC seria para 

avaliação de linfonodos, e hoje a TC com técnica multislice permanece como um 

bom método para metástases à distância, principalmente para identificação de 

linfonodos suspeitos (aqueles > 1 cm) fora dos limites da pelve. A TC também 

tem sido usada como opção para monitorizar metástases ósseas, porém para este 

fim não é superior à cintilografia óssea ou RNM (44-46). A TC é um excelente 

método para avaliar metástases em órgãos parenquimatosos (especialmente fígado 

e pulmões) apesar do raro acometimento (47).  

A RNM é um bom método para realizar o estadiamento, e com a utilização 

da bobina endoretal desenvolvida na época de 90, seu poder diagnóstico teve 

considerável incremento. Este método tem critérios de imagem objetivos e 
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definidos para a caracterização de invasão extraprotática, ou seja,  tem boa 

especificidade na predição de extravasamento tumoral extracapsular e invasão de 

vesículas seminais (48, 49). Considera-se como na TC, linfonodos suspeitos de 

positividade aqueles > 1 cm em seu maior eixo, apesar de alguns estudos 

demonstrarem ineficácia da análise do tamanho, pois existem linfonodos positivos 

menores que 1 cm e outros deste tamanho ou maior apenas com reação 

inflamatória. Embora a especificidade da RNM para este fim seja alta (>90%), 

tem sensibilidade baixa (<70%) (50, 51). O uso de nanopartículas 

superparamagnéticas de ferro em conjunto com a RNM pode melhorar a detecção 

de linfonodos menores (3-10 mm), mas não é usada de rotina na prática clínica 

(52).   

A cintilografia óssea tem, desde os anos 70, grande papel na rotina de 

detecção de metástases ósseas, mesmo em fases iniciais quando são 

assintomáticas. O tecido ósseo é um sítio muito comum de metástase de CAP 

(53). Uma revisão de 23 estudos avaliou o papel da cintilografia óssea para 

estadiamento de CAP, e mostrou índices de detecção de 2,3%, 5,3% e 16,2% para 

pacientes com valores séricos de PSA de até 10,0 ng/ml, entre 10,1 e 19,9 ng/ml e 

entre  20,0 e 50,0 ng/ml, respectivamente (54).  

A linfadenectomia pélvica permanece como método importante no 

estadiamento do câncer de próstata, e pode ser incorporado previamente à 

prostatectomia ou radioterapia. Pode ser realizada também por via laparoscópica, 

permitindo o diagnóstico patológico de linfonodos comprometidos (55).  
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1.7. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

 

Outra classificação importante foi sugerida por D’Amico e col. que 

propuseram a estratificação de pacientes portadores de CAP em três grupos em 

relação à possibilidade de recidiva bioquímica e progressão de doença: baixo risco 

(Estádio T1c a T2a, PSA 10 ng/ml ou menor, Gleason 6 ou menor), risco 

intermediário (T2b ou PSA maior que 10 ng/ml e menor que 20 ng/ml ou Gleason 

7) e risco alto (Estádio T2c ou PSA maior que 20 ng/ml Gleason 8 ou maior) e 

mostrou por exemplo, que o tempo livre de recorrência da doença em 10 anos 

após prostatectomia radical é estatisticamente diferente entre estas categorias, 

sendo 83% para baixo risco, 46% para risco intermediário, e 29% para alto risco 

(56). 

 

 

1.8. TRATAMENTO DO CÂNCER DE PRÓSTATA  

 

1.8.1. AVALIAÇÃO INICIAL E DISCUSSÃO DE OPÇÕES DE 

TRATAMENTO 

 

A expectativa de vida, mais até que a própria idade é o fator mais importante 

a ser considerado para seleção dos pacientes para a modalidade terapêutica. 

Quando a expectativa de vida é relativamente longa,  mesmo o câncer de próstata 

localizado pode ser causa de morbidade e mortalidade. Em pacientes de idade 

avançada ou quando a expectativa de vida é relativamente baixa, outras causas de 
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morte reduzem as chances do paciente ter progressão da doença e morrer de 

câncer de próstata  (57). 

 

1.8.2. TRATAMENTO DO CÂNCER LOCALIZADO 

 

Uma opção para o tratamento do CAP localizado seria a “Observação 

Ativa”. Devido à grande disparidade entre incidência e mortalidade do câncer de 

próstata, muitos homens podem não se beneficiar do tratamento definitivo deste 

câncer quando localizado. Estudos de autópsia mostraram que 60% a 70% dos 

homens idosos  tem áreas de câncer dentro da próstata (58, 59). Pode ser realizada 

a observação em tumores: T1c, ausência de padrão de Gleason 4 e 5 na biópsia, 

menos de três fragmentos positivos em 12, nenhum destes com mais de 50% de 

tumor e densidade do PSA < 0,15 ng/ml/cm3 (60). A observação ativa como 

estudada em trabalhos randomizados se baseia na premissa de que alguns 

pacientes não vão se beneficiar da terapia definitiva (57, 61, 62). Pacientes com 

tumores de baixo risco podem ser candidatos a esta estratégia de tratamento, e 

vários estudos têm mostrado que o paciente com tumor de baixo grau e localizado 

tem baixo risco de progressão clinica dentro de 10 a 15 anos depois do 

diagnóstico (63-66).  

Outra opção para tratamento do CAP localizado seria a Braquiterapia 

intersticial permanente que é realizada desde 1960 (67). É utilizada pela via 

perineal para tratamento definitivo de CAP localizado (68), principalmente para 

doença de baixo risco, mas alguns autores também usam para risco intermediário. 

Esta modalidade emerge na atualidade, com sofisticação técnica e homogeneidade 
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no implante com o uso de USGTR e de planejamento computadorizado. São 

usadas “sementes” radioativas de iodo 125 ou palladium 103 (69).  

Com relação à radioterapia ainda temos aquela realizada com feixe de raios 

externos. A radioterapia externa para câncer de próstata é utilizada desde a década 

de 30. Esta modalidade utiliza basicamente aceleradores lineares, através de doses 

de radiação gamma em frações diárias (180 a 200 cGy), dirigidas para próstata e 

tecidos vizinhos, através da utilização de “campos”. A radioterapia externa 

convencional é feita com campos ântero-posteriores e látero-laterais (70). Para 

minimizar o dano tecidual pela radiação na bexiga e no reto, pode-se utilizar a 

técnica Conformacional-3D (C-3D), que com até 6 campos consegue distribuir 

melhor a dose de radioterapia na glândula com menor agressão a tecidos vizinhos 

(71). Existe ainda uma forma mais sofisticada de C-3D, chamada radioterapia de 

intensidade modulada (intensity-modulated radiation therapy - IMRT) que pode 

melhorar ainda mais a distribuição geométrica da dose de radiação (72).  

 Outra forma de terapia eficaz para CAP localizado é o tratamento 

cirúrgico. A prostatectomia radical foi o primeiro tratamento usado para CAP e 

tem sido realizada por mais de 100 anos (73). Consiste na remoção cirúrgica de 

toda a glândula, vesículas seminais e ampolas do ducto deferente, e oferece 

possibilidade de estadiamento patológico do espécime. Linfadenectomia pélvica 

pode ser realizada juntamente com a prostatectomia radical e geralmente é 

reservada para pacientes de alto risco de envolvimento linfonodal (74). Pode ser 

realizada utilizando incisão supra-púbica, perineal, ou ainda usando técnica 

laparoscópica que pode ser convencional ou robô-assistida (75). 
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Apesar de não ser curativa, a terapia de deprivação androgênica pode ser 

empregada com o objetivo de controle sintomático do câncer de próstata para 

pacientes em que o tratamento definitivo com modalidades cirúrgicas ou 

radioterápicas não são possíveis ou não são aceitas. Informações do CaPSURE 

(Cancer of the Prostate Strategic Urologic Research) database, com registro 

prospectivo e longitudinal de pacientes em todos os estádios de CAP mostram o 

uso primário de hormonioterapia primária para homens com câncer de próstata 

localizado (76). Porém, existem evidências crescentes que a deprivação 

androgênica mostra associação com aumento do risco de doença cardiovascular e 

diabetes (77). 
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2. OBJETIVOS 

 

1 - Avaliar a experiência do rastreamento para CAP realizado pelo HCB 

através de uma Unidade Móvel de Prevenção de Câncer. 

2 - Verificar qual o impacto deste rastreamento no estádio clínico em 

comparação com pacientes diagnosticados e/ou encaminhados ao Hospital de 

Câncer de Barretos.  
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3. MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1. Delineamento 

 

Este estudo descreve um projeto que faz parte da iniciativa do Hospital de 

Câncer de Barretos (HCB) -  Fundação Pio XII. O projeto foi planejado para 

oferecer a oportunidade de rastreamento e detecção precoce das formas das 

neoplasias mais frequentes no homem e na mulher em cidades de alguns estados 

brasileiros, onde o acesso à assistência médica especializada fosse difícil, ou que 

não houvesse rotina em se rastrear câncer por parte dos médicos locais. O projeto 

foi possível por meio de uma Unidade Móvel de Prevenção de Câncer (UMPC), e 

o tratamento para os casos positivos foi realizado no HCB através do sistema 

público de saúde.  

O município a ser rastreado disponibilizava um profissional de saúde, 

geralmente um(a) enfermeiro(a), para realizar treinamento no HCB. O 

direcionamento da UMPC para determinado município era feito mediante pedido 

pelo próprio município, ou quando estes já tinham previamente estabelecido 

parceria com o Hospital de Câncer de Barretos. 

Quando o(a) enfermeiro(a) comparecia ao HCB, recebia treinamento que era 

composto de informações sobre: a população-alvo do programa em relação às 

neoplasias a serem rastreadas, formas de divulgação do programa, técnica de 

cadastramento e aspectos gerais do rastreamento propriamente dito. No presente 

estudo, a faixa etária alvo seria homens com idade preferencialmente entre 50 e 74 

anos, e nos casos com história familiar de CAP, a idade de início recomendada foi 
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45 anos. Como este projeto era realizado pelo Sistema Único de Saúde e reflete o 

papel social do HCB em oncologia como um todo, mesmo para um grupo de 

voluntários fora do intervalo etário de maior interesse, não foi vetado o acesso ao 

rastreamento. 

Quando o profissional de saúde do município retornava à origem, 

implementava a divulgação sobre o rastreamento e informava sobre a 

programação da UMPC. Esta divulgação foi realizada através de cartazes em 

locais públicos, informações nos postos de saúde, por rádio local, e envio de carta-

convite aos familiares, via estudantes do ensino fundamental entre outros. Cada 

município fazia a divulgação conforme sua conveniência e características 

próprias.   

A seguir, os voluntários procuravam o serviço de saúde responsável pela 

coordenação da visita da UMPC, quando foi então realizada conscientização e 

esclarecimento dos homens sobre o rastreamento e como funcionaria o projeto. Os 

homens eram orientados a comparecerem à UMPC em jejum de 3 horas; sem 

relações sexuais nas 48 horas prévias ao exame; que não realizassem nenhum 

exame retal ou realizassem exercícios de bicicleta durante 7 dias que 

antecedessem o exame. Estes homens eram cadastrados em uma ficha de 

identificação (Anexo I), que era previamente preenchida pelo profissional.  

Em cada dia de visita da UMPC eram agendados em média 40 homens para 

a “sessão de rastreamento”, que era o atendimento feito na UMPC conforme será 

descrito a seguir.  As sessões eram realizadas em determinada cidade geralmente 

de segunda a sexta-feira. No total, a UMPC percorria em torno de 16 a 20 cidades 

por mês. A UMPC partia do HCB na data estipulada para a cidade-alvo, com 



 20

chegada pontual no horário previamente marcado para o início das atividades, 

conforme ilustrado na figura 1.  

 

Figura 1 – Fotos da UMPC em trânsito para cidades-alvo do rastreamento 

 

 

A figura 2 mostra a UMPC devidamente equipada com material de coleta de 

sangue, equipamento para seu processamento e armazenamento (centrífuga, 

geladeira, isopores com termostatos, entre outros), salas para exame físico e coleta 

de sangue, banheiro e trocador (Anexo II). Para realização do rastreamento 

contava-se com um médico e outros profissionais de enfermagem devidamente 

treinados, além do motorista.  
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Figura 2 - Fotos internas da UMPC 
 

  

Os homens cadastrados quando compareciam ao local onde se encontrava a 

UMPC na data agendada, recebiam uma senha de chegada e aguardavam o 

atendimento, conforme figura 3. Ordenadamente, os pacientes adentravam a 

unidade, eram entrevistados pelo médico conforme ficha de atendimento para 

coleta de dados na UMPC (Anexo III).  
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Figura 3 - Foto do dia de atendimento da UMPC na cidade-alvo.

 

 

A todos os homens era fornecido um termo de consentimento livre 

esclarecido (Anexo IV), a respeito dos aspectos do rastreamento para CAP: 

realizado com TR e PSA, idade alvo, necessidade de seguimento e de atenção aos 

resultados. Caso concordassem em se submeter ao rastreamento, estes homens 

faziam a coleta de sangue em sala apropriada, e na sequência eram submetidos ao 

toque retal para exame da próstata pelo médico.  

 Após término das atividades naquela determinada cidade, a UMPC 

retornava para o HCB naquele mesmo dia, para que as amostras fossem entregues 

ao laboratório central e as fichas de dados enviadas para o departamento de 

prevenção. 
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No período de janeiro de 2004 a dezembro de 2007, este projeto atingiu 231 

cidades de seis estados brasileiros (Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Rondônia). Foram rastreados 17.571 homens voluntários 

com idade a partir de 45 anos. Os critérios de exclusão para este estudo foram 

pacientes que já tinham diagnóstico prévio de CAP ou menos de 45 anos.  Os 

homens voluntários tiveram tabulados os dados epidemiológicos das fichas 

(Anexo I e III) incluindo os resultados de PSA total, relação PSA livre/total (rPSA 

l/t) e do toque retal.  

Foram convocados aqueles homens com pelo menos um destes três critérios:  

1) PSA sérico = 4,0 ng/ml ( independente do valor da rPSA l/t) 

2) Toque retal suspeito para CAP 

3) Pacientes com PSA entre 2,5 e 3,9 ng/ml e com relação PSA 

livre/total (rPSAl/t) = 15 % e TR normal. 

O critério número 3 foi acrescentado aos outros dois a partir de novembro de 

2004 e permaneceu até o final do estudo.  

Os exames de TR da próstata foram considerados suspeitos quando a 

glândula tinha nodulações, endurecimento, assimetrias, ou outra alteração da 

superfície que foi julgada pelo examinador como suspeita para CAP. 

A convocação dos homens era feita via secretaria municipal de saúde, 

através de notificação dos resultados suspeitos de CAP. Caso os convocados não 

comparecessem à secretaria de saúde do município, recebiam uma segunda 

notificação.  E se novamente não houvesse resposta, o hospital enviava um 

documento para a cidade de origem, informando as alterações encontradas e a 

importância de se avançar na propedêutica, pois este homem poderia ser portador 
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de câncer.  O fluxograma 1 mostra a metodologia de convocação, conforme 

descrito anteriormente. 

Critérios:
1 - PSA sérico = 4,0 ng/ml 
2 – TR suspeito para CAP
3 - Pacientes com PSA entre 2,5 e 3,9 ng/ml e 

com rPSAl/t = 15 % e TR normal.*

UMPC
Sessão de rastreamento

• Ex. Físico: TR
• Coleta Sangue: PSA total e livre

Nenhum critério

Seguimento na 
Origem ou na UMPC

Ao menos 1 critério

Convocação

Compareceu ao HCB

Investigação para CAP

Não Compareceu ao HCB

Nova convocação

Documento informativo 
sobre possibilidade de CAP

      * critério 3 foi adicionado a partir de novembro de 2004. 

Fluxograma 1: Metodologia de convocação dos homens rastreados 

 

 

Quando os convocados compareciam ao HCB, tinham o rastreamento 

validado pelas equipes de prevenção e de urologia, por meio de novos exames de 

PSA total, PSA livre, e TR, conforme ilustrado na figura 4. Nesta validação os 

homens eram novamente informados sobre os riscos, aspectos emocionais, 

possibilidade de falso-positivos e falso-negativos e ainda discutíveis benefícios do 

rastreamento do CAP.  
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Figura 4 - Foto do dia de atendimento no HCB
 

Houve um grupo de homens que após validação não fizeram a biópsia de 

próstata, e os motivos da não realização estão distribuídos em grupos como a 

seguir:  

* Grupo “Performance Status” (PS): pacientes com co-morbidades ou baixa 

expectativa de vida estimada e que quando melhor avaliados optou-se (médico e 

paciente) por não biopsiar. 

* Grupo “Perda de seguimento": foi pedida a biópsia, mas paciente não 

retornou para fazê-la até o término do estudo.    

*  Grupo “Seguimento na Origem”: paciente pede para fazer propedêutica na 

região da cidade  de origem. 

*  Grupo “Recusa”: paciente recusou fazer a biópsia 

* Grupo “Mudança de conduta”: quando na validação de exame físico e 

laboratoriais no HCB não estavam dentro da metodologia adotada.  
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* Grupo “Sem critério”: pacientes que vieram para o HCB para seguimento, 

mas não foram convocados pela UMPC e constam dentro da população de estudo 

não convocada. 

      *  Grupo “outros”: motivos diversos que não os descritos anteriormente, 

ou motivo ignorado. 

As biópsias foram realizadas e guiadas através de ultrassonografia transretal, 

e o número médio de fragmentos colhidos foi de 14. 

Além de PSA e TR, os casos de biópsia positiva para CAP tinham seu 

estadiamento realizado através de: 

1 - Ressonância Nuclear Magnética para verificação de extensão local e 

linfonodos regionais 

2  -   Cintilografia óssea para verificação de metástases 

Os exames de imagem acima foram pedidos na maioria dos casos, mesmo 

com níveis de PSA pouco sugestivos de disseminação metastática, porém 

integravam o protocolo de estadiamento do HCB na época. 

Após os exames, os pacientes foram categorizados de acordo com a quinta 

edição do American Joint Committee on Cancer Staging Manual (36). A 

classificação histológica seguiu o escore de Gleason.  

Independente dos resultados da validação ou das biópsias, os homens que 

compareceram em consulta continuaram em seguimento no HCB. Os dados dos 

homens que compareceram ao HCB, tanto casos positivos quanto negativos, 

foram levantados por meio de fichas padronizadas (anexo V). 

Para se avaliar o impacto do rastreamento no estádio clínico dos pacientes 

portadores de CAP, dividiram-nos em dois grupos. Os casos de CAP 
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diagnosticados de janeiro de 2005 a dezembro de 2007, através do rastreamento 

pela UMPC, constituíram o Grupo I (n=500).  Constituindo o grupo II, realizou-se 

uma avaliação retrospectiva dos prontuários dos pacientes com CAP atendidos 

pelo HCB no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2007 (n=2.731), que não 

haviam feito diagnóstico pela UMPC. Estes pacientes do grupo II foram 

encaminhados para o hospital por médicos generalistas e de especialidades 

diversas, devido principalmente a: 

1 -  PSA elevado e/ou TR suspeito realizado na localidade de origem 

2 -  Diagnóstico histológico confirmado de CAP.  

Esta revisão para o Grupo II foi realizada no serviço de arquivo médico 

(SAME) e utilizou-se a mesma ficha mencionada anteriormente (Anexo V), 

priorizando os dados referentes ao estadiamento TNM, PSA e escore de Gleason.  

Os grupos I e II foram comparados com relação a estadiamento (TNM), PSA 

e escore de Gleason. 

 

 

3.2 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

Este estudo foi submetido e aprovado no comitê de ética em pesquisa do 

Hospital de Câncer de Barretos (Protocolo nº 076/2007), e no comitê de ética para 

análise de projetos de pesquisa da USP (Protocolo no 0043/08) 
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3.3. MÉTODO ESTATÍSTICO 

 

Realizamos análise descritiva de dados epidemiológicos, clínicos e 

laboratoriais dos homens rastreados. A análise dos casos biopsiados foram 

estudados conforme relação entre positividade e parâmetros clínicos/laboratoriais. 

Os casos de CAP no rastreamento foram avaliados segundo estadiamento, escore 

de Gleason, e PSA ao diagnóstico, e para a avaliação das variáveis relacionadas 

foi utilizado o teste qui-quadrado.  

A comparação dos dois grupos (rastreamento e HCB) foi feita também em 

relação ao estadiamento, escore de Gleason, e PSA ao diagnóstico. A análise 

descritiva dos dados foi realizada através de medidas de tendência central e 

dispersão, frequencias absolutas e relativas. Para comparar ambos os grupos com 

relação à distribuição das variáveis relacionadas ao estadiamento foi utilizado 

também o teste qui-quadrado. Para comparar os grupos I e II com relação à idade, 

foi utilizado o teste de Mann-Whitney. O nível de significância estatística foi 

fixado em 0,05 para todos os testes realizados. 
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4. RESULTADOS 

 

Nesse estudo tem-se um total de 17.571 homens acima de 45 anos que se 

candidataram voluntariamente a realizar o rastreamento para câncer de próstata 

através da UMPC, que foi realizado em 231 cidades de 6 estados Brasileiros, 

como mostra a figura 5.  

 

 

Figura 5: Estados incluídos no programa de rastreamento 
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A grande maioria da população do estudo realizou apenas uma sessão de 

rastreamento o que correspondeu a 91,8% do total; 7,4% realizaram duas sessões, 

e o restante chegou até a terceira e quarta sessões.    

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DA POPULAÇÃO 

RASTREADA 

 

A faixa etária de maior interesse em nosso estudo, entre 50 e 74 anos 

correspondeu a 84,8 % do total de homens rastreados, sendo 7,0 % da amostra 

entre 45 e 49 anos, e outros 8,2% com 75 anos ou mais, como mostra o gráfico 1. 

A média de idade dos homens rastreados foi 61,2 anos (dp=8,9 anos, variando de 

45 – 98 anos).  

45 - 49 anos

50 - 74 anos

75 ou mais

Gráfico 1 - Distribuição dos homens rastreados de acordo com a faixa etária.

84,8%

7,0%8,2%
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Com relação à instrução, 19,4% dos homens eram analfabetos, 63,3% não 

haviam terminado o ensino fundamental, e apenas 1,7% tinham curso superior, 

como mostrado no gráfico 2.  

Analfabeto

Fundamental
Incompleto
Fundamental
Completo
Ensino médio

Ensino Superior

Ignorados

19,4%
10,0%

63,3%

0,1%1,7%5,5%

Gráfico 2 - Distribuição dos homens rastreados de acordo com o grau 
de escolaridade. 

 

A maioria dos homens voluntários (90,1%) consideravam-se assintomáticos 

e responderam “não” quando questionados sobre sintomatologia urinária no 

momento da visita da UMPC. 

  Nesta amostra, 71,4 % nunca tinham feito TR e 70,9 % nunca fizeram PSA 

anteriormente. Do total de voluntários, 4,2%  tinham história de CAP na família. 
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4.2. HISTÓRICO DE CONVOCAÇÃO DOS HOMENS RASTREADOS NO 

ESTUDO  

 

Dos 17.571 homens rastreados, 2.841 (16,1%) foram convocados para 

comparecer ao HCB por terem um ou mais dos critérios, como descrito 

anteriormente na metodologia. Desses convocados, compareceram ao HCB para 

validação do rastreamento e prosseguir propedêutica, 2.291 (80,6%). O 

fluxograma 2 mostra um resumo esquemático sobre os resultados da convocação e 

o gráfico 3 mostra a distribuição dos convocados de acordo com os critérios de 

convocação. 

 

17.571   homens rastreados , = 45 anos
Janeiro 2004 – Dezembro 2007

2.291 homens (80,6% de todos 
convocados) compareceram para 

propedêutica 

644 homens não 
receberam biópsia*

1.647 homens (71,9% dos que 
compareceram foram submetidos a biópsia)

652 casos de CAP detectados 

(3,7% dos homens rastreados)

Critérios de Convocação: 
1 – PSA sérico = 4,0 ng/ml 

2 – TR suspeito
3 - PSA entre 2,5 and 4,0 ng/ml, TR normal e rPSAl/t = 15% 

2.841 (16,1%) homens convocados
Conforme critérios:       

1     – n  =  1,454 
2     – n  =     742 
1 e 2  (simultâneos)  – n =  161
3   – n  =  484 

Seguimento no HCB

* Homens que não receberam a biópsia após avaliação no HCB por razões conforme descrito no texto. 

        

       Fluxograma  2 :  esquema mostrando resultados da convocação. 
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PSA = 4,0 ng/ml

TR Suspeito

PSA = 4,0 ng/ml e TR
Suspeito

Rel L/T até 15% e PSA
entre 2,5 e 4,0 ng/ml 

Gráfico 3 - Distribuição dos homens convocados de acordo com os critérios 
de convocação.

17,0%

26,1%

5,7%

51,2%

 

 

Dos homens que compareceram para validação e explicação sobre os riscos 

e discutíveis benefícios de se realizar rastreamento de CAP, 1.647 (71,9%) 

realizaram biópsia e seguimento propedêutico, porém 644 (28,1%) dos que vieram 

ao HCB não fizeram biópsia. Os grupos relacionados aos motivos pelos quais os 

que compareceram não fizeram a biópsia estão distribuídos na tabela 1.  
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Tabela 1 - Distribuição por causas de não realização da biópsia para os homens 

que compareceram ao HCB. 

Grupos* 
Homens que 

não biopsiaram (%) 

PS (performance status) 108 (16,8) 

Perda de seguimento 72 (11,2) 

Seguimento na origem 12 (1,9) 

Recusa 8 (1,2) 

Mudança de conduta 370 (57,4) 

Outros 7 (1,1) 

Sem critério 67 (10,4) 

 Total 644 (100,0) 

* A discriminação dos grupos foi realizada na metodologia. 

 

 

 

4.3. AVALIAÇÃO DOS HOMENS BIOPSIADOS  

 

A grande maioria dos casos de CAP diagnosticados neste estudo foi através 

da primeira biópsia (84,7%), enquanto 12,0%, 2,9% e 0,4%, foram diagnosticados 

na segunda, terceira e quarta biópsias respectivamente, durante seguimento 

propedêutico no HCB.  
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No presente estudo, a positividade para a primeira biópsia foi de 33,5%, para 

a segunda 22,3%, para a terceira 24,7% e para a quarta 25%, como mostrado na 

tabela 2. Durante o seguimento sistemático destes homens no HCB, 75% dos 

pacientes que fizeram a segunda biópsia, fizeram-na dentro do primeiro ano de 

intervalo após a primeira.  

A positividade cumulativa de detecção de CAP na população  geral foi de 

3,14% para primeira biópsia, e 3,58% na segunda biópsia, 3,69% para terceira e 

3,71% considerando-se todas as biópsias. 

Daqueles 1.647 homens submetidos à biópsia, 904 (54,9%) vieram devido 

PSA = 4,0 ng/ml, 324 (19,7%) devido TR suspeito, 117 (7,1%) devido alteração 

simultânea de ambos os anteriores e 302 (18,3%) quando a relação foi = 15% com 

PSA entre 2,5 e 3,9 ng/ml.   

 

Tabela 2 - Associação da ordem (número) de biópsias com a respectiva 

positividade. 

Ordem da 
biópsia n casos positivos / n de biópsias Positividade da biópsia  % 

1º 552 / 1.647 33,5 

2º 78 / 349 22,3 

3º 19 / 77 24,7 

4º 3 / 12 25,0 

5º 0 / 1 0,0 

 

Dos 904 homens biopsiados devido a convocação por PSA = 4,0 ng/ml teve-

se 44,1% de positividade na biópsia; daqueles 324 convocados por TR suspeito, 
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teve-se 23,5% de positividade; e quando os dois critérios anteriores estiveram 

simultaneamente presentes, a positividade foi para 70,9%. Pelo terceiro critério da 

metodologia teve-se 302 homens biopsiados com 31,1% de positividade, como 

mostra o gráfico 4. 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
Homens
Biopsiados

Casos de
CAP

PSA = 4,0 TR + PSA 
= 4,0

TR 
suspeito 

Rel = 15% 

PSA 2,5 – 3,9

Gráfico 4. Distribuição e associação dos critérios de convocação com casos 
positivos em homens submetidos à biópsia.

904

399
324

76 117 83

302

94

n

 

 

Quando se utilizou outra forma de análise dos pacientes de acordo com 

achados laboratoriais (valor de PSA e de rPSAl/t) e de exame físico 

separadamente e em combinação entre si, a maior positividade foi encontrada nos 

casos que apresentaram PSA = 4,0 ng/ml, TR suspeito e rPSAl/t = 15% 

simultaneamente, resultando em 37 casos positivos dos 45 biopsiados, 

significando uma positividade da biópsia de 82,2%, como mostrado nas 

combinações da tabela  3.   
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Tabela 3. Distribuição e associação de parâmetros laboratoriais e de exame físico 

de acordo com a positividade na biópsia 

Parâmetros 
Homens 

biopsiados 

Casos positivos 

(Positividade em %) 

PSA = 4.0 ng/ml, rPSAl/t  > 15%  

e TR normal  
547 211 (38,6) 

PSA = 4.0 ng/ml, rPSAl/t  = 15%  

e TR normal  
357 188 (52,7) 

PSA entre 2.5 e 3,9 ng/ml,  

rPSAl/t < 15% e TR normal  
302 94 (31,1) 

TR suspeito, PSA < 4.0 ng/ml  

e rPSAl/t  > 15% 
301 68 (22,6) 

TR suspeito, PSA = 4.0 ng/ml  

e rPSAl/t > 15% 
72 46 (63,9) 

TR suspeito, rPSAl/t  < 15%  

e PSA < 4.0 ng/ml. 
23 8 (34,9) 

TR suspeito, PSA = 4.0 ng/ml  

e rPSAl/t  < 15% 
45 37 (82,2) 
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4.4. CORRELAÇÃO DOS CASOS DE CÂNCER DE PRÓSTATA COM OS 

ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS 

 

Realizou-se também o cálculo da densidade do PSA, que é obtido com a 

divisão do valor do PSA total pelo volume estimado da próstata em cm3, medido 

por método de imagem. Nesse estudo tivemos 42,7% (704) das biópsias realizadas 

em homens com densidade até 0,10 ng/ml/cm3, 22,6% (372) com densidade de 

0,11 a 0,15 ng/ml/cm3 e 33,6% (372) feitas em homens com densidade > 15 

ng/ml/cm3. A positividade da biópsia foi 20,9% quando a densidade foi até 0,10 

ng/ml/cm3, 39,1% com densidade entre 0,11 até 0,15 ng/ml/cm3 e subiu para 

64,2% quando a densidade era acima de 0,15 ng/ml/cm3 (p<0,001).  

Quando se avaliou os achados radiológicos de ecogenicidade pelo USGTR, 

observou-se que a positividade da biópsia foi de 27,3% para nódulos 

hiperecogênicos, 31,6% para aqueles com USG normal, e 46,3% para nódulos 

hipoecogênicos.  

 

4.5. AVALIAÇÃO DOS CASOS DE CÂNCER DE PRÓSTATA 

ENCONTRADOS NO RASTREAMENTO 

 

Foram diagnosticados 652 casos de CAP, resultando em um índice de 

positividade geral na população de 3,7%.  

Dos pacientes com CAP, 79,3% se situavam na faixa etária de maior 

interesse de rastreamento (50 e 74 anos), 20,1% na faixa de 75 anos ou mais, e 

apenas 4 casos de CAP (0,6%) entre 45 e 49 anos, como mostrado no gráfico 5. 
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Avaliando-se a positividade das biópsias com relação à idade, esse estudo teve 

26,7% , 37,9% e 48,7% respectivamente para o intervalo de idade entre 45 a 49 

anos, 50 e 74 anos e = 75 anos. 

45 - 49 anos

50 - 74 anos

= 75 anos

0,6%

20,1%

79,3%

Gráfico 5 - Distribuição dos casos de CAP de acordo com a faixa etária

 

Dos homens com CAP, apenas 19,3 % dos casos de CAP responderam 

“sim” quando questionados a respeito da sintomatologia urinária baixa. 

A maioria dos casos de câncer, 609 casos (93,4%) foram clinicamente 

localizados (T1-2) e 40 (6,1%) são T3, ou seja, localmente invasivos, e 3 (0,5%) 

são T4.  

Com relação à evidência radiológica de linfonodomegalia pélvica, 26 (4%)  

eram N1 e com relação aos achados de cintilografia óssea, 18 (2,8%) se 

apresentavam com metástases neste exame, conforme mostrado na tabela 4. 
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Tabela 4. Distribuição dos casos de CAP de acordo com sua classificação TNM e 

estadiamento clínico final. 

Estádio n de casos de CAP (%) 

Extensão local 

T1 498 (76,4) 

T2 111 (17,0) 

T3 40 (6,1) 

T4 3 (0,5) 

Acometimento linfonodal  

Nx 2 (0,3) 

N0 624 (95,7) 

N1 26 (4,0) 

Metástases  

Mx 0 (0,0) 

M0 634 (97,2) 

M1 18 (2,8) 

Estadiamento clínico final * 

I 484 (74,5) 

II 105 (16,1) 

III 27 (4,2) 

IV 34 (5,2) 

* 2 pacientes não foram classificados no EC final por serem Nx. 
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4.6. RELAÇÃO DOS CASOS DE CÂNCER DE PRÓSTATA COM VALOR 

DE PSA  

 

Distribuindo os casos de CAP de acordo com valores de PSA, teve-se 26,7% 

dos casos de CAP com PSA < 4 ng/ml, 43,3% com PSA entre 4 e 10 ng/ml e 

30,0% com PSA > 10 ng/ml, como mostrado no gráfico 6. 

< 4,0

4,0-10,0

> 10,0

26,7%

43,3%

30,0%

Gráfico 6 - Distribuição dos casos de câncer em relação à faixa de PSA

Valor de PSA

4.7. AVALIAÇÃO DOS CASOS DE CÂNCER DE PRÓSTATA COM 

RELAÇÃO AO ESCORE  DE GLEASON 

 

Na avaliação dos casos de CAP comparando o escore de Gleason com  

parâmetros laboratoriais e de exame físico, observa-se que dos casos com PSA = 

4,0 ng/ml, TR normal e rPSAl/t > 15%, 24,2% e 8,5% foram dos grupos de escore 

de Gleason intermediário e alto risco, respectivamente. Porém, quando se teve 



 43

simultaneamente PSA = 4,0, TR suspeito e rPSAl/t = 15%,  encontro-se 29,7% 

destes tumores com Gleason 7 e 18,9% deles no grupo com escore de Gleason 8 a 

10.  A tabela 5 mostra a comparação dos parâmetros laboratoriais e de exame 

físico em relação aos grupos de escore de Gleason.  

 

Tabela 5. Distribuição e associação dos achados de exame físico e laboratoriais 

em relação ao escore de Gleason 

Parâmetros laboratoriais  

e de ex. físico 

 Estratificação do escore de Gleason 

 2 a 6 7 8 a 10 

n n (%) n (%) n (%) 

PSA = 4,0 ng/ml, TR normal  

e rPSAl/t >15% 
211 142 (67,3) 51 (24,2) 18 (8,5) 

TR suspeito, PSA < 4,0 ng/ml  

e rPSAl/t >15% 
68 57 (83,8) 10 (14,7) 1 (1,5) 

rPSAl/t = 15%, PSA<4,0ng/ml  

e TR normal 
94 72 (76,6) 19 (20,2) 3 (3,2) 

PSA > 4,0 ng/ml, TR suspeito  

e rPSAl/t  > 15%  
46 30 (65,2) 13 (28,3) 3 (6,5) 

PSA > 4,0 ng/ml, rPSAl/t=15% 

e TR normal 
188 115 (61,2) 60 (31,9) 13 (6,9) 

TR suspeito, rPSAl/t = 15%  

e PSA < 4,0 ng/ml 
8 

5 

(62,5) 
2 (25,0) 1 (12,5) 

PSA > 4,0 ng/ml, TR suspeito  

e rPSAl/t = 15% 
37 19 (51,4) 11 (29,7) 7 (18,9) 
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4.8. CORRELAÇÃO DO ESCORE DE GLEASON COM OS VALORES DE 

PSA 

 Quando se avaliou o valor do PSA em suas respectivas faixas de valores 

em comparação com os escores de Gleason, encontrou-se tumores de baixo risco 

em 79,3% e 72,3% dos pacientes com PSA < 4,0 ng/ml e PSA entre 4,0 e 10,0 

ng/ml, respectivamente. Porém, 50% dos pacientes com PSA acima de 10 ng/ml  

foram de Gleason 7 ou maior, como mostra a tabela 6. 

 

Tabela 6 - Distribuição e correlação das faixas de PSA com o escore de Gleason 

Faixas de níveis de 

PSA 

 Estratificação do escore de Gleason 

 2 a 6 7 8 a 10 

n n (%) n (%) n (%) 

PSA < 4,0 ng/ml 174 138 (79,3) 31 (17,8) 5 (2,9) 

PSA = 4 e < 10,0 ng/ml 282 204 (72,3) 67 (23,8) 11 (3,9) 

PSA = 10,0 ng/ml 196 98 (50,0) 68 (34,7) 30 (15,3) 

                                                                                                       p < 0,001   
 

4.9. CORRELAÇÃO DO ESTÁDIO CLÍNICO (TNM) COM ESCORE DE 

GLEASON 

 

      Avaliando a relação do estadiamento em comparação com o escore de 

Gleason temos que dos pacientes com tumores localizados (T1 e T2) 70,0% são 

estratificados como de baixo risco, enquanto que 67,5% dos tumores localmente 

avançados (T3 e T4) são de Gleason 7 ou maior, como mostra a tabela 7.  
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Tabela 7 -  Distribuição e associação do estádio (T) com escore de Gleason  

 

Estádio (T) 

 

 

n 

Estratificação do escore de Gleason 

2 a 6 7 8 a 10 

n (%) n (%) n (%) 

T1 / T2 609 426 (70,0) 149 (24,5) 34(5,5) 

T3 / T4 43 14 (32,5) 17 (39,5) 12 (28,0) 

                                                                                                    p < 0,001 

 

         Na avaliação do escore de Gleason em relação à disseminação 

linfonodal, 34,6% dos pacientes que tiveram linfonodos radiologicamente 

comprometidos tinham Gleason igual a 7 e 26,9% estavam no grupo de Gleason 8 

a 10, como mostra a tabela 8.   

 

Tabela 8 - Distribuição e associação dos casos com linfonodos suspeitos com o 

escore de Gleason 

 

Estádio 

(N) 

 

 

n 

Estratificação do escore Gleason 

2 a 6 7 8 a 10 

n (%) n (%) n (%) 

Nx* 2 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (100,0) 

N0 624 430 (68,9) 157 (25,2) 37 (5,9) 

N1 26 10 (38,5) 9 (34,6) 7 (26,9) 

* Nx: linfonodos não avaliados                                                p <  0,001 
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         Nos pacientes com exame cintilográfico mostrando metástases, 

constata-se que 27,8% dos pacientes com doença presente em ossos tinham 

Gleason 7 e 44,4% destes eram Gleason 8 a 10, como mostra a tabela 9.  

 

 

Tabela 9 -  Distribuição e associação dos casos de metástases ósseas com o escore 

de Gleason 

 

Estádio 

(M) 

 

 

n 

Estratificação do escore de Gleason 

2 a 6 7 8 a 10 

n (%) n (%) n (%) 

M0 634 435 (68,6) 161 (25,4) 38 (6,0) 

M1 18 5 (27,8) 5 (27,8) 8 (44,4) 

                                                                                                   p < 0,001 

  

            

 Com relação ao estadiamento clínico final dos tumores observa-se que 

70,5% e 70,8% dos tumores estádio I e II respectivamente são considerados 

Gleason de baixo risco, e que 22,2% e 26,5% dos tumores estádio III e IV 

respectivamente tinham escore de Gleason de alto risco (8 a 10), como mostrado 

na tabela 10. 
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Tabela 10 - Distribuição e associação do estádio clínico final com escore de 

Gleason  

 

Estádio clínico 

final 

 

 

n * 

Estratificação do escore de Gleason 

2 a 6 7 8 a 10 

n (%) n (%) n (%) 

I 484 342 (70,6) 121 (24,9) 22 (4,5) 

 II 105 75 (70,8) 22 (20,8) 9 (8,4) 

III 27 11 (40,7) 10 (37,1) 6 (22,2) 

IV 34 12 (35,3) 13 (38,2) 9 (26,5) 

  * 2 pacientes foram excluídos devido serem Nx                               p < 0,001 

 

4.10. CORRELAÇÃO ENTRE ESTÁDIO CLÍNICO E VALOR DE PSA 

          Comparando os achados do estadiamento clínico com os valores de 

PSA, tem-se que 92,5% dos tumores T3, e 66,7% dos tumores T4, tinham PSA = 

10,0 ng/ml, como mostrado na tabela 11.  

Tabela 11 - Distribuição e associação do estádio clínico (T) com faixa de valores 

de PSA 

 

Estádio (T) 

 

 

n 

Valor de PSA em ng/ml 

< 4,0 Entre  4,0 e 9,9 = 10,0 

n (%) n (%) n (%) 

T1 / T2 609 173 (28,4) 279 (45,8) 157 (25,8) 

T3 / T4 43 1 (2,4) 3 (6,9) 37 (90,7) 

                                                                                                   p < 0,001 
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 Quando se avaliaram as faixas de PSA em relação aos achados 

radiológicos de linfonodomegalia, tem-se que 69,2% dos casos  considerados N1 

tinham PSA = 10,0 ng/ml, como mostrado na tabela 12.  

Tabela 12 - Distribuição e associação do estádio clínico (N) com faixa de valores 

de PSA. 

 

Estádio 

(N) 

 

 

n 

Valor de PSA em ng/ml 

< 4,0 Entre 4,0 e 9,9 =10,0 

n (%) n (%) n (%) 

 Nx* 2 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (100,0) 

N0 495 130 (26,3) 219 (44,2) 146 (29,5) 

N1 26 2 (7,7) 6 (23,1) 18 (69,2) 

        * 2 pacientes foram excluídos por serem Nx                             p<0.001 

        

 Comparando-se  os achados cintilográficos para metástase óssea, tem-se 

que 72,2% dos pacientes considerados positivos ao exame tinham PSA = 10,0 

ng/ml, como mostrado na tabela 13. 

Tabela 13 -  Distribuição e associação do estádio clínico (M) com faixa de valores 

de PSA 

 

Estádio 

(M) n 

Valor do PSA em ng/ml 

< 4,0 Entre 4,0 e 9,9 = 10,0 

n (%) n (%) n (%) 

M0 634 173 (27,3) 278 (43,8) 183 (28,9) 

M1 18 1 (5,6) 4 (22,2) 13 (72,2) 

                                                                                                          p < 0,001 
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  Quando se compara o estadiamento clínico final e os valores de 

faixa de PSA, encontra-se que 96,3% dos tumores EC III e 73,5% dos tumores EC 

IV tinham PSA = 10,0 ng/ml, conforme a tabela 14. 

Tabela 14 - Distribuição e associação do estádio clínico final com faixa de valores 

de PSA 

 

Estádio 

Clínico 

 

n * 

Valor de PSA em ng/ml 

< 4,0 Entre 4,0 e 9,9 = 10,0 

n (%) n (%) n (%) 

I 484 122 (25,1) 240 (49,5) 123 (25,4) 

II 105 50 (47,2) 34 (32,1) 22 (20,7) 

III 27 0 (0,0) 1 (3,7) 26 (96,3) 

IV 34 2 (5,9) 7 (20,6) 25 (73,5) 

    * 2 casos foram excluídos por serem Nx                            p<0,001 

                                                                                                 

 

4.11. AVALIAÇÃO DE PERDA DE CASOS POR NÃO 

COMPARECIMENTO 

 

Avaliou-se que 59 homens que passaram pela UMPC na primeira sessão do 

rastreamento foram convocados, mas não compareceram. Estes homens se 

submeteram novamente ao exame de PSA e TR na segunda sessão, e foram 

novamente convocados. Após realização das biópsias destes 59 indivíduos, foram 

encontrados 22 casos de CAP, significando positividade de 37,3%. Destes casos, 

19 (86,4%) foram T1, 3 (13,6%)  foram T2 e nenhum caso foi T3 e T4. Dois casos 
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(9,1%) possuíam linfonodos suspeitos na RNM, e nenhum caso com cintilografia 

óssea mostrando metástase.   Tive-se 15 com Gleason 2 a 6, e sete casos Gleason 

7 e nenhum deles com Gleason 8-10. 

 

4.12 COMPARAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE 

ESTADIAMENTO DOS CASOS DE CÂNCER DE PRÓSTATA 

DIAGNOSTICADOS PELA UMPC COM OS PACIENTES DO HCB 

 

 Realizou-se a comparação entre 500 pacientes diagnosticados pela unidade 

móvel de prevenção de janeiro de 2005 a dezembro de 2007 (Grupo I), com 2.731 

pacientes atendidos no HCB devido encaminhamento de outros locais devido PSA 

elevado, TR suspeito ou com diagnóstico histológico de CAP no mesmo período 

(Grupo II). Os casos de 2004 do grupo rastreado foram excluídos para estabelecer-

se o mesmo período de análise entre ambos os grupos. 

A média de idade ao diagnóstico no Grupo I foi 67,6 anos  (dp=8,52 anos; 

variando de 46 a 92 anos), com 56,8% destes entre 50 e 69 anos, e para o Grupo II 

a média foi de 67,9 anos (dp=8,82 anos; variando de 36 a 98 anos), com 53.9% 

destes entre 50 e 69 anos, como mostrado no gráfico 7.  
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Com relação aos valores de PSA,  no Grupo I teve-se maior percentagem de 

casos de CAP detectados com PSA < 4,0 ng/ml em relação ao grupo II. Porém, 

em relação aos casos de PSA entre 10,0 e 19,9 ng/ml e acima de 20 ng/ml, o 

grupo II teve percentualmente maior índice de casos, como mostrado no gráfico 8.  

A média e mediana do PSA para o Grupo I foi respectivamente de 12,97 e 5,54 

ng/ml, enquanto para o grupo II teve-se 57,32 e 9,96 ng/ml para média e mediana, 

respectivamente. O Grupo II (HCB) mostrou PSA mais elevado que o grupo do 

rastreamento (p<0.001).  
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 Quando se compara a classificação TNM para os grupos I e II, encontra-se grande 

parte dos casos classificados em T1 e T2, mas com diferenças estatísticas entre os 

grupos. Foram encontrados respectivamente 385 (77,0%) e 85 (17,0%) para T1 e 

T2 no Grupo I. Porém, no Grupo II encontra-se respectivamente 638 (23.4%) e 

1.369 (50.1%) para  T1 e T2. O mesmo aconteceu para T3 e T4 como mostra a 

tabela 15. A diferença entre a percentagem de tumores não avançados (T1 e T2) e 

avançados (T3 e T4) foi estatisticamente significante em favor do Grupo I 

(p<0,001).  Com relação aos tumores T1 existiu uma diferença de 2,29 vezes. 
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Tabela 15 - Distribuição dos casos de CAP em relação ao estádio clínico (T) 

Estádio 

(T) 

n de casos de CAP 

Grupo I 

n = 500 

Grupo II 

n = 2.731 

n (%) n (%) 

T1 385 (77,0) 638 (23,4) 

T2 85 (17,0) 1.369 (50,1) 

T3 28 (5,6) 631 (23,1) 

T4 2 (0,4) 93 (3,4) 

                                                                                                    p < 0,001 

 

Considerando os casos de suspeita de envolvimento linfonodal pela RNM, 

os resultados foram estatisticamente significantes em favor do Grupo I que teve 

3,2%  enquanto no Grupo II foi encontrado 8,6% dos homens considerados N1 

(p=0,002), como mostrado na tabela 16. 
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Tabela 16 - Distribuição dos casos de CAP em relação ao estádio clínico (N) 

Estádio 

(N) 

N° de casos de CAP 

Grupo I 

n = 500 

Grupo II 

n = 2.731 

n (%) n (%) 

N0 482 (96,4) 2.494 (91,3) 

N1 16 (3,2) 235 (8,6) 

 * 2 casos de cada grupo foram excluídos por serem Nx               p=0,002 

  

A proporção de pacientes com metástases ósseas no Grupo I foi de 3,0% e 

no Grupo II foi de 9,3%, e teve diferença estatisticamente significante (p<0,001) 

como mostra a tabela 17. 

Tabela 17 - Distribuição de casos de CAP em relação ao estádio clínico (M) 

Estádio 

(M) 

n de casos de CAP 

Grupo I 

n = 500 

Grupo II 

n = 2.731 

n (%) n (%) 

M0 485 (97,0) 2.474 (90,6) 

M1 15 (3,0) 255 (9,3) 

* 2 casos foram excluídos do grupo II por serem Mx              p<0,001 
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Com relação ao estadiamento clínico final encontra-se 457 (91,4%) e 1.941 

(71,0%) para tumores clinicamente localizados respectivamente nos grupos I e II. 

Com relação àqueles tumores localmente avançados encontrou-se 19 (3,8%) no 

Grupo I e 406 (14,9%) do Grupo II. E, observando os tumores estádio IV, teve-se 

24 (4,8%) no Grupo I e 384 (14,1%) no Grupo II, conforme mostrado no gráfico 

9. Essas diferenças foram estatisticamente significantes (p<0,001). O grupo I 

(rastreamento) mostra em relação ao grupo II, um índice 224% maior de tumores 

EC I, bem como um redução de casos EC III e IV em torno de 75,5% e 66,0%, 

respectivamente. 

p < 0,001
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Com relação ao escore de Gleason, também foi mais favorável para o Grupo 

I. No Grupo II  teve-se 1.265 (46,3%) dos tumores com escore de Gleason 7 ou 
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maior, número significativamente mais alto de que no Grupo I,  que foi  de 170 

(34.0%),  como mostra o gráfico 10  (p<0.001).  
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5. DISCUSSÃO 

 

Nesse estudo, 17.571 homens acima de 45 anos realizaram voluntariamente 

o rastreamento para câncer de próstata através da UMPC, que percorreu 231 

cidades de 6 estados brasileiros de 2004 a 2007. Com relação a rastreamento este 

número é um dos maiores da literatura atual se considerando separadamente por 

país. Como exemplos, o estudo europeu (ERSPC) contou com mais de 82.000 

homens no grupo rastreado, entretanto foi realizado em 7 países diferentes 

(Holanda n=17.443, Bélgica n=4.307, Suécia n=5.901, Finlândia n=31.970, Itália 

n=7.265, Espanha n=1.056, Suíça n=4.948) além de ter sido realizado em um 

intervalo de tempo maior que esse estudo, entre 1991 e 2003 (78). O estudo 

americano (PCLO) contém 38.343 homens rastreados de 1993 a 2001, porém se 

fossem considerados as populações do Brasil e dos Estados Unidos, tem-se 

relativamente uma boa amostragem de homens rastreados. (79) 

Quando se considera o rastreamento para CAP realizado através da UMPC, 

este parece ser o maior estudo até o momento.  Existem outros três estudos 

utilizando unidades móveis para rastrear CAP. O primeiro foi um estudo japonês 

publicado em 1984, onde foram rastreados 1.396 homens apenas com USG 

transretal com detecção de 8 (0,6%) casos de CAP. (80).  O segundo foi realizado 

em Wiscosin (EUA), publicado em 1997 onde foram avaliados moradores rurais 

desta região (81). O terceiro estudo descreve a experiência de uma Van fazendo 

rastreamento de múltiplas neoplasias em populações de baixa renda na região de 

Washington DC, nos Estados Unidos (82).  
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No Brasil, encontram-se dois estudos menores a respeito de rastreamento de 

CAP (83, 84), sendo o maior deles realizado em Porto Alegre.  Neste estudo 

foram avaliados voluntários para rastreamento durante 5 anos. Ao todo foram 

3.056 homens rastreados com TR e valor de corte de PSA de 4,0 ng/ml, e foram 

encontrados 80 casos de CAP com 83,7% de tumores clinicamente localizados 

(85).  

A grande maioria da população deste estudo realizou apenas uma sessão de 

rastreamento, correspondendo a 91,8% do total. Pensa-se que o objetivo da 

UMPC é levar a uma população sem acesso à saúde, atendimento especializado e 

conhecimento sobre programa de rastreamento em CAP. Este projeto faz uma 

amostragem de cada cidade, funcionando como motivador e divulgador do 

rastreamento. Mesmo uma única visita pode ser capaz de chamar a atenção do 

poder público e dos homens para continuar o seguimento, o que resultaria em um 

efeito positivo nos cenários descritos anteriormente. Esta divulgação sobre 

rastreamento com PSA que se descreve é chamada pelos estudos de rastreamento 

randomizado de “contaminação”, ou seja, a rotina de coleta deste exame sendo 

levada inclusive para os grupos controle. E isso foi observado na secção de 

Rotterdam do estudo europeu (ERSPC), onde após o início do rastreamento, o uso 

anual do PSA na população masculina geral aumentou de 3,5% para 5,9%, do 

primeiro para o segundo período de avaliação. Algumas hipóteses para este 

aumento são que tanto os homens que participam no grupo controle como os da 

população geral não incluída no estudo, são alertados da existência de “possíveis 

benefícios” do uso do PSA e de detecção precoce e acabam por fazê-los. Outra 

hipótese seria que os médicos generalistas e de outras especialidades que têm 
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pacientes em ambos os grupos do estudo de Rotterdam, poderiam estender estes 

exames de PSA também para o grupo controle, pois o PSA é um exame simples, 

bem aceito, de baixo custo, e pode ser incluído em exames de sangue periódicos. 

Outra hipótese descrita neste estudo seria a exacerbação constante feita pela mídia 

dos “benefícios” do rastreamento com PSA (86). Desta maneira, se a 

“contaminação” pode diminuir o poder do estudo randomizado com relação à 

significância estatística na mortalidade por câncer de próstata, também pode ter 

efeito positivo na população geral da cidade, mesmo que a UMPC não faça as 

sessões subsequentes de rastreamento nos mesmos homens.  

A faixa etária de maior interesse neste estudo foi de 50 e 74 anos, e 

correspondeu a 84,8 % do total de homens rastreados, com 7% da amostra entre 

45 e 49 anos, e outros 8,2% com mais de 74 anos. Devido a este programa de 

rastreamento ser um projeto social e oferecido com livre arbítrio, foi permitido 

que homens mais jovens que 50 anos e mais velhos que 75 anos, ou seja, fora do 

intervalo de maior interesse, participassem da amostra. A média de idade dos 

homens rastreados com a UMPC foi 61,2 anos (dp=8,9 anos, variando de 45 a 98 

anos). Outros estudos tiveram média de idade semelhante a este, por exemplo  os 

82.816 homens do grupo europeu tiveram média de idade de 60,9 anos (78). Outra 

comparação seria o estudo americano que recrutou 38.343 homens para 

rastreamento e teve 60% dos homens abaixo de 65 anos, e 13,2% entre 70 e 74 

anos (87). Discutindo sobre o ponto de vista da idade, entidades como American 

Urological Association e American Câncer Society, têm recomendado 

rastreamento para detecção precoce de CAP a partir de 50 anos para homens com 

risco geral, e mais precocemente ainda para homens com maior risco de 
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desenvolver CAP (história familiar de CAP ou raça negra). Em nosso estudo 

avaliamos também a variável “CAP na família”, e notamos 5,8% dos homens 

portadores desta neoplasia com pelo menos outro caso na família, que foi superior 

ao índice de história familiar dos que não tinham CAP, ou seja, de 4,1%.  

Este estudo utilizou como início do intervalo de maior interesse acima de 50 

anos. Em relação à idade de início do rastreamento, estudos postulam que em 

homens em torno de 40 ou 50 anos, o PSA acima dos valores de corte 

considerados para a idade pode ser um preditor de CAP ainda mais forte que 

história familiar ou raça (88, 89). Considerando-se a história natural desta doença, 

tem-se que as mortes causadas pelo CAP geralmente ocorrem entre 15 a 20 anos 

após seu diagnóstico precoce, ou seja, homens que morrem desta doença entre 55 

a 64 anos provavelmente teriam sido diagnosticados e tratados efetivamente antes 

dos 50 anos (65, 90). Outro aspecto a ressaltar é que o PSA pode ser mais 

específico em homens mais jovens que em mais velhos, devido a estes últimos 

apresentarem hiperplasia prostática benigna o que leva a diferenças de 

interpretação dos valores deste exame (91). Neste contexto, os níveis de PSA 

podem estar elevados décadas antes do diagnóstico e as dosagens de PSA 

poderiam ser feitas antes da idade recomendada, utilizando-se valores de corte 

mais baixos para homens mais jovens, pois Loeb e colaboradores  (88) estudaram 

1.178 homens com 40 anos de idade que apresentavam fatores de risco para CAP. 

O risco de detecção foi 14,6 vezes maior nos homens com níveis de PSA entre 0,7 

e 2,5 ng/mL quando comparados com aqueles que apresentavam níveis abaixo de 

0,7 ng/ml. Outro estudo que corrobora com esta hipótese, seria uma análise de 

21.227 homens participantes de um estudo sobre doenças cardiovasculares na 
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Suécia, onde Lilja e colaboradores  (92), mostraram que os níveis de PSA 

apresentaram-se significantemente elevados até mesmo 25 anos antes da 

manifestação clínica em portadores de CAP. Quando comparados com indivíduos 

com níveis de PSA abaixo de 0,5 ng/mL, os que tinham PSA sérico entre 1,0 e 2,0 

ng/ml apresentavam uma probabilidade de diagnóstico do CAP duas vezes e meia 

maior que o risco da população geral. Porém, homens com níveis de PSA entre 

2,0 e 3,0 ng/ml apresentaram um risco de detecção de CAP 19 vezes maior.  Os 

autores sugerem que a dosagem precoce de PSA deveria ser realizada, não apenas 

para detecção do CAP, mas também pela possibilidade de estratificação do risco 

de desenvolvimento subsequente deste tumor. Por exemplo, aqueles homens com 

níveis de PSA acima de 2,0 ng/ml deveriam ser seguidos de maneira mais 

rigorosa, enquanto aqueles com valores menores poderiam ter um intervalo maior 

entre as avaliações. A adoção de tal estratégia poderia contribuir para aumentar os 

baixos índices de sensibilidade associados à presença concomitante de HPB em 

pacientes idosos, conforme comentado anteriormente, porém este tema ainda é 

controverso na literatura corrente. Quando se avalia a taxa de realização do 

rastreamento em relação à idade, verifica-se que é mais comumente realizado em 

homens acima de 70 anos do que naqueles a partir dos 50 (93-95). Porém, neste 

estudo 67,6% dos homens acima de 70 anos nunca tinham feito PSA antes. A 

incidência de CAP de alto risco aumenta com a idade, sendo vista em mais de 

40% dos tumores em > 75 anos contra 25% em < 75, conforme estudo do 

CaPsure. (96) Neste enfoque, considerando os homens = 75 anos deste estudo, 

46,6% tinham escore de Gleason 7-10, 46,9% apresentavam PSA acima de 10 

ng/ml, e apenas 10,8% foram considerados com “tumores insignificantes” pelos 
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critérios de Epstein (97). Estes  dados evocam a discussão a respeito de faixa 

etária  do limite superior para rastreamento, em que se devem distinguir dois 

aspectos: o primeiro é “rastreamento” e outro é “tratamento”. Observando-se estes 

preceitos, os homens mais velhos com tumores agressivos não teriam seu 

diagnóstico e tratamento negados, e a evolução desta neoplasia afetaria a 

qualidade de vida e longevidade. Porém, homens mais idosos que foram 

rastreados e diagnosticados com tumores insignificantes poderiam ser seguidos 

através de observação ativa (98, 99), porém este tema ainda é controverso. 

Com relação ao perfil de escolaridade, a população brasileira de homens 

acima de 60 anos tinha média de 2,8 anos estudados, segundo censo 1991/2000 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (100).    Neste estudo, 

19,4% dos homens eram analfabetos e 63,3% não haviam terminado o ensino 

fundamental, enquanto apenas 1,7% tinham curso superior. Nota-se um resultado 

diferente nos Estados Unidos, onde o estudo americano (PCLO) mostrou apenas 

8,1% de homens rastreados em nível de ensino fundamental, 29,6% com ensino 

médio, 38,3% com ensino superior, e 21,5% com pós-graduação (87).   

Com relação à sintomatologia, é importante ressaltar que 90,1% dos 

pacientes que se candidataram a fazer nosso rastreamento não tinham sintomas 

urológicos, ou seja, responderam “não” à pergunta do questionário sobre a 

presença de sintomas do trato urinário inferior. Um estudo de Stenner e col.  

(101), avaliou mais de 16 mil homens sob rastreamento para CAP 

consecutivamente para sintomas do trato urinário baixo de acordo com pontuação 

no American Urology Association Score Symptons (AUASS) durante 3 anos, e 

notou que apenas 6,8% eram absolutamente assintomáticos (AUASS=0), e a 
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média geral no AUASS do terceiro ano de avaliação foi 6,5 pontos, ou seja, 

poucos sintomas. Este estudou quantificou 64.9%, 32.2% e 2.9%, com 

sintomatologia leve, moderada e severa, respectivamente. Como a pergunta sobre 

sintomas no questionário deste estudo era de resposta “sim” e “não”, 

provavelmente a maioria realmente não apresentava sintomas ou tinha 

sintomatologia leve. 

Foram convocados para comparecer ao HCB 2.841 homens (16,1%), por 

terem um ou mais dos critérios descritos na metodologia.  Da população rastreada, 

foram convocados 8,3% devido ao PSA = 4,0 ng/ml, 4,2% devido ao TR alterado, 

0,9% devido a ambos simultaneamente e 2,8% devido a rPSAl/t  = 15% com PSA 

entre 2,5 e 3,9 ng/ml. A secção de Rotterdam do estudo Europeu (ERSPC), 

convocou 13,5% dos homens pelo exame digital e 13% devido ao PSA =3,0 ng/ml 

durante primeira sessão (102), e a primeira sessão de rastreamento do estudo 

americano (PCLO) convocou 7,9% dos homens com PSA = 4,0 ng/ml, 7,2% para 

TR suspeito, e 1,2% para ambos os anteriores simultaneamente  (87).  

Compareceram ao HCB 2.291 (80,6%) dos homens convocados. Esta taxa 

de comparecimento é relativamente alta se considerarmos alguns aspectos. 

Primeiro, embora as notificações dos resultados tenham sido enviadas, talvez nem 

todos os homens foram encontrados pela secretaria de saúde de seu município.  

Segundo, a maioria dos homens convocados (99,4%) era de municípios diferentes 

daquele do HCB, sendo que 42,6% eram de fora do estado de São Paulo. Terceiro, 

muitas cidades do estudo eram distantes do HCB, e a grande maioria dos homens 

tinham por motivos socioeconômicos, dependência de órgãos sociais ou 

governamentais (municipal ou estadual) para transporte e comparecimento ao 
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HCB. E apesar destes motivos, conseguiu-se um comparecimento significativo, 

pois considerando-se o mesmo estado do HCB e do estado imediatamente mais 

próximo, este programa atingiu 88,8% e 81,5% de comparecimento 

respectivamente. No estudo PCLO a taxa de retorno com recomendação de 

biópsia foi 30% (103) e em outro estudo Cancer Awareness Week Study, 

Crawford e col. (104), mostraram apenas 19,4% de comparecimento para biópsia. 

Daqueles 2.291 homens que compareceram para validação do rastreamento 

de CAP, 1.647 (71,9%) realizaram e 644 (28,1%) não realizaram a biópsia no 

HCB.  Existiram alguns motivos pelos quais não se realizou a biópsia, entre eles: 

pedido do próprio paciente para realizar a propedêutica na cidade de origem e 

recusa da biópsia, que somados foram 14,3% dos 644 homens que não realizaram 

a biópsia. Existiu um grupo de homens (16,8%) nomeado PS (Performance 

status) que quando foram melhor investigados tinham co-morbidades que 

prediziam baixa expectativa de vida estimada, geralmente menor que 10 anos. 

Este grupo que não foi biopsiado, geralmente tinha PSA abaixo de 10,0 ng/ml, e 

optou-se apenas segui-los com a cinética do PSA no HCB.  Um grupo maior que 

correspondeu a 57,4% (370) dos casos não biopsiados, chamado “mudança de 

conduta”, são aqueles que não se encaixaram nos critérios de convocação após a 

validação. Destes 370 homens, 73,8% foram convocados por TR pela consulta da 

UMPC, mas não foram considerados com exame digital suspeito quando 

reexaminados no HCB. Este exame ainda tem importância não somente no 

rastreamento, mas no estadiamento, apesar de bastante subjetivo e ter 

variabilidade interpessoal entre examinadores. A existência de doenças prostáticas 

associadas como a hipertrofia benigna, prostatite, biópsias ou cirurgias prévias 
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podem tornar o exame menos conclusivo (14). A posição do paciente no exame 

também pode ser crucial para permitir adequado acesso ao reto e 

consequentemente à próstata, especialmente em pacientes obesos e naqueles cuja 

próstata está localizada em posição mais cranial em relação à borda anal. Todos 

estes detalhes levam a uma variação individual e interpessoal de exames de TR 

considerados suspeitos. Em um estudo com 933 homens examinados por dois 

médicos, Varenhorst e col. (105), mostraram 46,5% de concordância no TR entres 

os examinadores.  

 Ainda dentro do grupo chamado “mudança de conduta”, (370 homens): 

14,6% foram convocados por relação = 15% e PSA entre 2,5 e 3,9 ng/ml, mas 

durante a validação os exames não mostraram tal alteração. E 11,6% vieram por 

PSA = 4,0 ng/ml, mas tiveram em novo exame, menor que este valor no HCB. A 

explicação possível destas diferenças de exame tanto de PSA total quanto de 

rPSAl/t, pode ser através da existência de pequenas alterações de PSA por 

variabilidade técnica de laboratório, sendo que  esta variabilidade pode oscilar de 

20 a 25 %  dependendo do tipo de padrão usado (22-24).  Outra possibilidade 

poderia ser variações quando as amostras são acondicionadas mesmo que 

adequadamente. E a terceira possibilidade poderia ser devido às variações diárias 

de PSA no mesmo indivíduo. Existem algumas situações descritas anteriormente 

que poderiam alterar os níveis de PSA, entre outras: ejaculação  (20, 106), trauma 

prostático ou uretral, infecção (107, 108),  medicações  (21), etc.. 

Existiram 67 homens (10,4%) do grupo chamado “sem critério”, que não 

foram convocados (exames normais), mas compareceram mesmo assim devido à 
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motivação da realização do rastreamento, portanto não foram biopsiados mas 

serão seguidos de rotina no HCB.     

Os pacientes que compareceram e foram avaliados no HCB, tanto aqueles 

que biopsiaram quanto aqueles que não fizeram a biópsia ficaram em seguimento 

no próprio hospital.  A cinética do PSA será observada, e no futuro existirão 

dados do seguimento destes homens.  

Dos 1.647 homens submetidos à biópsia, 904 (54,9%) tinham PSA = 4,0 

ng/ml, e tiveram positividade nas biópsias de 44,1%. O TR suspeito levou a 

biópsia para 324 (19,7%) com positividade de 23,5%. Outros 117 (7,1%) tiveram  

alteração simultânea de TR e PSA, com positividade na biópsia de 70,9%. 

Carvalhal e col. (109), mostraram a utilidade do TR em pacientes com PSA = 4 

ng/ml, onde 70 % de um grupo de 2.703 voluntários com TR suspeito foram 

biopsiados. O valor preditivo positivo geral do TR para indivíduos brancos foi de 

13 % e de 26 % para afro-descendentes. Quando estratificado por nível de PSA os 

valores preditivos positivos do TR foram de 5 %, 14 % e 30 % para níveis de PSA 

< 1 ng/ml, entre 1-2,5 ng/ml, e no intervalo entre 2,6 - 4,0 ng/ml respectivamente. 

Em outro estudo, Catalona e col. (110), analisando os índices de positividade para 

alterações de TR, PSA e ambos simultaneamente, realizaram estudo multicêntrico 

prospectivo para detecção precoce do CAP em homens após 50 anos, e 

biopsiaram indivíduos com TR suspeito ou PSA acima de 4 ng/ml. Este estudo 

mostrou que o PSA detectou significativamente maior número de tumores (82%, 

216 de 264 pacientes), que apenas alteração de TR (55%). O índice de detecção 

foi de 3,2% apenas com o TR, mas se somado ao PSA este índice subiu para 

5,8%. O valor preditivo positivo geral do TR isolado neste estudo foi de 21%, que 
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foi bastante semelhante deste estudo. Ainda avaliando relação de positividade dos 

critérios para biópsia, um dos maiores estudos sobre rastreamento, o estudo 

europeu (ERSPC) mostrou que o TR associado ao valor de PSA acima de 3,0 

ng/ml tem valor preditivo positivo de 48,6%, e que 71% dos CAP com Gleason 

maior que 7 foram detectados em homens com TR alterado (111). O valor 

preditivo positivo também aumenta proporcionalmente ao valor do PSA, pois 

quando considerados valores de PSA entre 4 e 10,0 ng/ml o valor preditivo 

positivo do TR no estudo de Catalona (110) citado anteriormente, foi para 40,8%, 

e quando acima de 10,0 atinge níveis em torno de 70%. Quando se faz esta mesma 

estratificação de níveis de PSA neste estudo, considerando os pacientes de TR 

suspeitos tem-se positividade de 59,7% e 83,3%, para níveis de PSA entre 4,0 e 

10,0 ng/ml e acima de 10,0 ng/ml, respectivamente. Adotou-se neste estudo o 

valor de corte de PSA de 4,0 ng/ml e diagnosticou-se 652 casos de CAP na 

população rastreada (3,7%). Quando se tenta definir o valor de corte de PSA 

como ferramenta de rastreamento, deve-se garantir o maior valor preditivo 

positivo possível, mantendo a sensibilidade de detecção sem declinar em 

especificidade. Este estudo usou um valor de corte de 4,0 ng/ml, mas a utilização 

deste ponto de corte pode ser criticada. Não obstante esse nível de PSA pode não 

identificar todos os pacientes portadores de CAP, mesmo aqueles de alto grau, ou 

ainda pode ser responsável pela indicação de grande quantidade de biópsias 

desnecessárias (112). Alguns estudos mostram que o nível de PSA geralmente é 

proporcional ao risco de CAP e à extensão da doença, e homens acima de 50 anos 

com TR normal têm chance de 10% de ter câncer detectável na biópsia se o PSA 

estiver entre 0 e 2,0 ng/ml, 15 a 25% se PSA entre 2 e 4,0 ng/ml, 17 a 32% se 
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PSA entre 4 e 10 ng/ml, e 43 a 65% se PSA > 10,0ng/ml (103, 113-115).  Então, 

não existe um valor de PSA mínimo que estabeleça que determinado homem não 

tenha risco de ter CAP, como é visto no estudo de Thompson e col.   (113), que 

relatou prevalência de 15,2% de CAP em  2.950 homens previamente saudáveis, 

com PSA = 4,0 ng/ml, no estudo de quimioprevenção comparando finasterida 

versus placebo. Este estudo encontrou CAP em 6,6 % dos homens com PSA 

menor que 0,5 ng/ml,  10,1% com PSA entre 0,6 e 1,0 ng/ml, 17,0% com PSA 

entre 1,1 e 2,0 ng/ml, 17,0% com PSA entre 2,1 e 3,0 ng/ml, e 26,9 % dos homens 

com PSA entre 3,1 e 4,0 ng/ml. Este estudo corrobora com esta teoria, pois 5,5% 

dos casos com PSA abaixo de 2,5 ng/ml e 21,2% dos casos com PSA entre 2,5 e 

3,9 ng/ml. Avaliando-se desta forma, se não se realizasse rastreamento com TR e 

utilização da rPSAl/t para PSA entre 2,5 e 3,9 ng/ml, estes casos não teriam sido 

diagnosticados. Destes tumores com PSA < 4,0 ng/ml, 20,7% tinham escore de 

Gleason 7 ou maior. Um percentual de tumores com maior potencial de 

agressividade também pode ser observado em outros dois outros estudos em 

homens com PSA baixo e TR normal, onde dados mostram que tumores de alto 

grau podem ser encontrados em pacientes que fizeram biópsia de próstata mesmo 

com PSA menor 4,0 ng/ml e que tumores diagnosticados com PSA entre 2,5 e 4,0 

ng/ml podem ser comparáveis aos detectados quando esse valor está entre 4 e 10 

ng/ml (116, 117). Haese e col. (118) realizaram biópsias em 1.602 homens com 

toque retal normal, e encontraram 18,7% e 29,9% de positividade na biópsia, 

respectivamente para níveis de PSA entre 2,0 e 4,0 ng/ml e entre 4,0 a 10,0 ng/ml, 

e mesmo na faixa de PSA  mais baixa encontraram-se 14,62 % de tumores com 

Gleason = 7. Para não deixar de diagnosticar estes tumores um caminho seria 
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aumentar a sensibilidade com valores de corte de PSA mais baixos para todos os 

homens. Isto aumentaria a detecção de CAP inclusive de tumores agressivos, mas 

o viés seria o aumento da detecção de tumores clinicamente insignificantes e 

biópsias desnecessárias (119).   

Este estudo utilizando a UMPC teve índice de detecção (3,7%), e foi maior 

que outro estudo brasileiro que utilizou o mesmo valor de corte de PSA, e 

encontrou 2,6% (85).  A tabela 18 mostra as diferentes taxas de detecção do CAP 

em alguns dos muitos estudos de rastreamento deste tumor e suas variações de 

faixa etária e valor de corte de PSA. Apesar de não haver grande diferença de 

idade de início do rastreamento e de valor de corte de PSA, existem diferenças 

nestas taxas e que provavelmente, tem origem multifatorial (população estudada, 

percentual racial, técnica do rastreamento, técnica de biópsia, entre outras).    

Alguns artifícios podem ser usados para melhorar a especificidade do PSA 

como método de rastreamento, como exemplo, o ajuste de valor de corte pela 

idade, a velocidade do PSA, a densidade do PSA, e a relação entre PSA livre e 

PSA total (PSAl/t).  

A utilização de valores específicos de PSA para cada faixa etária foi 

proposta como forma de aumentar a sensibilidade do exame para a detecção de 

CAP em pacientes mais jovens e a especificidade naqueles mais idosos. A adoção 

desses valores acarretou a diminuição de biópsias desnecessárias em idosos e o 

aumento da detecção do CAP nos mais jovens (119). 
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Tabela 18 - Distribuição de número de homens, faixa etária, valor de corte de PSA 

e índice de positividade em estudos de rastreamento na literatura. 

Estudo N homens 

Rastreados 

Faixa 

etária alvo 

(anos) 

Valor de 

corte PSA 

(ng/ml) 

Índice de 

detecção  (%) 

Andriole e col. 

PCLO (103) 

38.350 55 a 74 = 4 1,4 (1º sessão) 

Grubb e col. 

PCLO (87) 

38.350 55 a 74 = 4 4,9% 

(após 4 sessões) 

Postma e col. 

(102) 

19.970 

(1º sessão) 

 

55 a 75 = 3 5,1 (1º sessão) 

Hugosson e col. 

(120) 

5.853 50 a 66 = 3 2,5 

Catalona e col. 

(110) 

6.630 = 50 = 4 3,9 

Song e col. 

(121) 

3.943 = 55 = 3 3,3 

Dini e col. 

(85) 

3.056 = 45 = 4 2,6% 

Faria e col.* 

(presente estudo) 

17.571 = 45 = 4 * 3,7 

* Eram convocados para realização da biópsia também aqueles com PSA 

entre 2,5 e 3,9 ng/ml com relação PSA livre/total = 15 %. 
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O PSA pode variar bastante nas diversas faixas etárias, tendendo a aumentar 

com a idade. O uso de valores de corte mais altos com o aumento da faixa etária 

pode resultar em menor número de biópsias desnecessárias (122). Catalona e col. 

(123), tentaram estabelecer valores ótimos de corte de PSA que seriam de 2,5 

ng/ml para homens entre 40 e 49 anos, de 3,5 ng/ml para aqueles entre 50 e 59 

anos, de 4,5 ng/ml para 60 e 69 anos, e de 6,5 ng/ml para aqueles entre 70 e 79 

anos. A discussão seria que o uso do PSA ajustado para a idade aumenta o risco 

de perda de diagnóstico de tumores de alto grau em homens mais velhos  (124). 

Dos casos de CAP acima de 70 anos neste estudo, 39,6% tinham PSA abaixo de 

6,5 ng/ml, e destes tumores 25,3% eram de escore de Gleason = 7. O estudo 

mostrou aumento da positividade das biópsias de acordo com o aumento da faixa 

etária, que foi de 26,7%, 37,9% e 48,7% respectivamente para o intervalo de idade 

entre 45 a 49 anos, 50 e 74 anos e = 75 anos. O aumento da positividade com a 

idade não é exclusividade do PSA, o TR também tem um incremento de seu valor 

preditivo positivo com a faixa etária, conforme é ressaltado no estudo 

multicêntrico de Flanigan e col.  (125), no qual eles observaram que valor 

preditivo positivo do TR para detecção do CAP teve incremento com a faixa 

etária e foi de 17% para pacientes entre 50-59 anos, 21 % entre 60-69 anos, 25 % 

entre 70 -79 anos e 38% acima de 80 anos.  No presente estudo este aspecto 

também pode ser observado, considerando-se os casos biopsiados por TR suspeito 

e com PSA menor que 4,0 ng/ml, obteve-se uma positividade na biópsia de 20,8% 

para 50 a 70 anos, e 32,5% para aqueles a partir de 71 anos. 
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Outra ferramenta para se aumentar a especificidade do PSA em rastreamento 

é a densidade do PSA (dPSA). Este índice é obtido com a divisão do valor do 

PSA total pelo volume estimado da próstata em cm3 medido por método de 

imagem. O fato é que quanto maior a glândula mais PSA produz, e se ajustando 

este valor pode-se diminuir o número de biópsias desnecessárias (126-128). Neste 

estudo tem-se 42,7% (704) das biópsias realizadas em homens com densidade até 

0,10 ng/ml/cm3, e 21,9% (361) com densidade de 0,11 a 0,15 ng/ml/cm3. A 

positividade da biópsia foi 20,9% quando a densidade foi até 0,10 ng/ml/cm3 e 

39,1% com densidade entre 0,11 até 0,15 ng/ml/cm3. Porém, quando se considera 

a densidade > 0,15 ng/ml/cm3 a positividade das biópsias foi 64,2%, significando 

mais de três vezes a positividade daqueles com densidade do PSA até 0,10 ng/ml. 

Uma consideração importante é que se não se tivesse biopsiado homens com 

densidade do PSA abaixo de 0,10 ng/ml/cm3 teria-se perdido 22,5% dos tumores, 

mas ter-se-ia poupado da biópsia 33,8% dos homens, porém considerando-se 

como valor de corte até 0,15 ng/ml/cm3, ter-se-ia deixado de biopsiar 47,2% dos 

homens, porém deixar-se-ia de diagnosticar 44,5% dos tumores, o que seria uma 

percentagem consideravelmente alta. Em concordância com estes achados, 

estatisticamente, Paul e col. (129), mostraram que PSA densidade pode ser 

individualmente um parâmetro com alta especificidade, porém com baixa 

sensibilidade. Lujan e col. (130), evidenciaram que quando um valor de corte para 

a densidade do PSA de 0,15 ng/ml/cm3 foi considerado, houve perda em torno de 

30% dos casos de CAP, e não se recomenda o uso deste parâmetro para 

rastreamento.  
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Outro aspecto do PSA, que inclusive foi usado neste estudo como 

ferramenta em rastreamento, é a relação PSA livre sobre PSA total. Considerando 

os casos em que os homens foram biopsiados pelo critério de PSA = 4,0 ng/ml a 

positividade aumentou de 38,6% para 52,7% naqueles com rPSAl/t > 15% e = 

15%, respectivamente. Naqueles pacientes que foram biopsiados apenas por TR 

suspeito, a positividade da biópsia foi de 22,6% quando a percentagem da rPSAl/t 

foi maior que 15 e 34,8% quando estes homens tinham rPSAl/t = 15%. 

Similarmente estes achados, estudos prévios mostraram que a rPSAl/t é um 

preditor independente para detecção do câncer de próstata na biópsia inicial (116, 

118, 131). Em estudo multicêntrico e prospectivo, Catalona e col. (114), 

mostraram que em homens com níveis de PSA total entre 4,0 e 10,0 ng/ml, a 

incidência de CAP é de apenas 8% para rPSAl/t maior que 25%. Com base nesse 

estudo, o valor de corte de 25% para a rPSAl/t foi proposto para a não realização 

de biópsia em pacientes com níveis de PSA total entre 4,0 ng/mL e 10,0 ng/mL. 

Outros estudos postulam que se for usado um valor de corte para a rPSAl/t menor 

ou igual a 18% para realização de biópsias pode-se deixar de fazê-las em até 45% 

(116, 132) melhorando os índices de detecção. Mas a rPSAl/t pode ser adotada 

mesmo em níveis de PSA mais baixos, e neste contexto, tem-se voluntários que 

foram biopsiados com PSA entre 2,5 e 3,9 e valor da rPSAl/t = 15%. Estes 

homens tiveram positividade significativa na biópsia, que foi de 31,1%, e com 

achado de 23,2% dos tumores com escore de Gleason  = 7. Em estudo 

retrospectivo de 368 homens com toque retal não suspeito e PSA total entre 2,51 e 

4,0 ng/ml, foi visto que quando um valor de corte para relação de 10% foi 

utilizado, 30% dos cânceres foram detectados realizando biópsia em somente 9% 
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dos homens. Quando utilizado 15% para valor de corte, 36% dos homens foram 

submetidos à biópsia detectando 74% de todos os cânceres (133), mostrando 

assim a utilidade da rPSAl/t mesmo com níveis de PSA mais baixos. Outro 

aspecto a ser observado sobre a utilização da rPSAl/t é que valores mais baixos 

podem sugerir tumores mais agressivos. Neste estudo, naqueles casos de CAP 

com PSA = 4,0 ng/ml e TR suspeito, que tiveram associadamente rPSAl/t = 15% 

o índice de escore de Gleason 8-10, ou seja, tumores mais agressivos, foi de 

19,4%.  

A imensa maioria dos estudos utiliza o TR como ferramenta de 

rastreamento, onde o examinador detecta a possibilidade de CAP naquela região 

da glândula, o que levanta outro tópico a ser discutido que seria a correlação do 

TR com a biópsia. Tem-se neste estudo 23,5% de positividade na biópsia para 

casos de TR suspeito isolado (PSA < 4,0 ng/ml), e dos casos de CAP 493 (75,6%) 

tinham TR normal.  Flanigan e col. (125), mostraram que pode existir 

discrepância na correlação entre TR suspeito e CAP mostrado na biópsia, quando 

se compara regionalmente a próstata por quadrantes. O TR foi preditivo no 

mesmo quadrante em apenas 11%, enquanto 74% dos quadrantes com diagnóstico 

histológico de adenocarcinoma não foram suspeitos no TR. Dos 225 pacientes 

com CAP, 137 (61%) teriam sido perdidos se somente a região suspeita 

(“endurecida”) tivesse sido biopsiada. Este estudo mostrou a importância das 

biópsias sistematizadas quando o PSA está elevado mesmo com TR normal.    

 Em relação à positividade de biópsias repetidas, dos 1.647 homens 

biopsiados em nosso estudo, 1.298 (78,8%) fizeram apenas uma biópsia, 272 

(16,5%) fizeram duas biópsias, 65 (3,9%) fizeram três biópsias, que resultaram 
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em 552 (84,7%) casos diagnosticados na primeira biópsia, 12%, 2,9% e 0,5%, 

diagnosticados na segunda, terceira e quarta biópsias, respectivamente. A 

positividade na primeira biópsia foi de 33,5%, na segunda 22,3%, na terceira 

24,7% e  na quarta 25%.  Estudos recentes demonstraram uma taxa de detecção de 

CAP na segunda biópsia entre 10-25%  (134, 135).  Para verificar a positividade 

de biópsias repetidas em um mesmo indivíduo, Djavan e col. (136), avaliaram 

1.051 pacientes com suspeita clínica e demonstraram taxa de 22% de CAP na 

primeira biópsia; em seguida, todos os pacientes que não apresentaram biópsia 

positiva para câncer foram submetidos à rebiópsia em um período de 6 semanas, 

se ainda negativas, uma terceira ou mesmo uma quarta biópsias eram realizadas. 

Cerca de 10% dos pacientes apresentaram histo-patologia positiva na segunda 

biópsia concordando com dados da literatura; os índices encontrados nas terceira e 

quarta biópsias foram respectivamente, 5% e 4%, porém uma observação seria 

que nesse estudo as biópsias foram sextantes, em contraposição com nosso estudo 

em que o numero médio de fragmentos foi 14. Eggener e col.  (137) em estudo 

com 1.011 pacientes com biópsia inicial negativa e PSA entre 2,6 e 4,0 ng/ml 

constataram que 51% desses foram submetidos à re-biópsia e em 27% o 

diagnóstico de CAP foi confirmado. Dos pacientes com PSA entre 2,5 e 4,0 ng/ml 

e primeira biópsia negativa, apenas 19,2% foram positivos na rebiópsia. Com esse 

estudo pode-se concluir que a necessidade de rebiópsia poderia advir de 

parâmetros clínicos, pois a positividade na segunda biópsia para aqueles com TR 

suspeito, PSA = 4,0 ng/ml e ambos os anteriores simultaneamente foi de 29,7%, 

31,9%  e 50,0% respectivamente.  
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Existem 746 homens que realizaram apenas a primeira biópsia negativa, e 

estão em seguimento no HCB, e de acordo com os parâmetros de seguimento 

citados até agora poderão ser novamente biopsiados no futuro. Ainda existem 

dúvidas com relação ao intervalo de seguimento e nova biópsia nos casos que 

poderiam ser falsos negativos.  Roobol e col. (138) realizaram biópsias em 553 

homens elegíveis para segunda sessão de rastreamento (aqueles com PSA igual ou 

maior que 3,0 ng/ml e TR suspeito), e detectaram mais 26 casos de CAP elevando 

o índice de detecção de 3,8% para 4,2%. A segunda biópsia no grupo rastreado 

mostrou VPP baixo, de apenas de 8,3%. O uso de PSA, USG e TR é de pouca 

utilidade pra predizer o resultado da segunda sessão do rastreamento, e talvez a 

densidade e a velocidade do PSA possam refinar mais a seleção dos pacientes a 

serem biopsiados. 

Schroder e col. (139) no Estudo Randomizado Europeu para CAP fizeram 

seguimento dos homens rastreados para CAP e biopsiaram aqueles cujo PSA se 

tornou maior ou igual a 3,0 ng/ml após 4 anos. Este nível de PSA foi atingido em 

0,9%,  9,3%  e 48,6% durante seguimento naqueles com PSA inicialmente de até 

1,0 ng/ml, entre 1 e 1,9 ng/ml e entre 2 e 2,9 ng/ml respectivamente. E o VPP para 

novos casos de CAP foi de 19,0%, 23,8% e 27,9% respectivamente, para os 

mesmos grupos de PSA anteriores, mostrando que a velocidade de aumento do 

PSA pode ser uma ferramenta para melhorar a especificidade da segunda sessão 

do rastreamento. Van der Cruijsen-Koeter e col. (140), no grupo de Roterdam do 

ERSPC, avaliaram a realização de biópsias durante segunda sessão do 

rastreamento em 12.483 homens.  O índice de detecção da segunda biópsia foi de 

3,5% comparado com 4,9% da primeira, e houve maior número de casos estádio 
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T1c na segunda sessão (58,9% contra 35,1 %, respectivamente para sessões  2 e 

1). No seguimento 21,9 % destes casos tiveram escore de Gleason maior ou igual 

a 7 contra 35,2 % na primeira sessão. Apesar de existirem relatos de intervalo 

anual ou bianual de rastreamento, o intervalo ideal para realização do 

rastreamento não está claro. As características dos casos encontrados neste estudo 

sugerem que o intervalo de 4 anos parece não ser tão longo, sendo que apenas 

6,0% dos casos de CAP do braço rastreado foram detectados neste intervalo entre 

as duas sessões do rastreamento. 

Para se realizarem as biópsias de próstata, a imensa maioria  utiliza  o 

USGTR, que além de localizar a região da glândula a ser biopsiada, também pode 

sugerir áreas suspeitas devido às alterações de ecogenicidade. Quando se avalia os 

achados radiológicos durante USGTR observa-se que a positividade da biópsia foi 

de 27,3% para nódulos hiperecogênicos, de 46,3% para nódulos hipoecogênicos, e 

31,6% para casos de exame normal. Com relação à utilização de métodos de 

imagem em rastreamento, existem alguns relatos na literatura que a grande parte 

dos tumores prostáticos são hipoecogênicos ao ultra-som (38, 39). Este achado 

não é específico, pois lesões com baixa ecogenicidade também podem 

corresponder a alterações benignas, e o valor preditivo positivo para CAP de 

lesões hipoecogênicas ao USGTR pode variar entre 15% e 41%, sendo bem 

semelhante ao valor preditivo positivo de um toque retal alterado (141, 142). 

Existe evidência de que nem sempre os achados radiológicos são concordantes 

com os achados patológicos. Flanigan e col. (125) avaliaram a relação dos 

quadrantes prostáticos suspeitos ao USGTR com positividade da biópsia e 

mostraram que dos 885 quadrantes suspeitos, apenas 153 (18%) tinham CAP 
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enquanto 65% dos quadrantes contendo a neoplasia não foram considerados 

suspeitos neste exame. Uma alternativa para este fato seria a utilização do “Color-

Doppler”, que pode melhorar a eficácia do USGTR para identificar lesões e guiar 

biópsias em áreas suspeitas de CAP, pois este tem maior fluxo sanguíneo que o 

tecido normal. Utiliza-se neste método, contraste endovenoso à base de 

microbolhas de ar aumentando significativamente a sensibilidade e a 

especificidade do método (143-145).  

Um dos maiores argumentos a favor do rastreamento de CAP seria o 

diagnóstico precoce dos casos positivos. No presente estudo, dos casos de CAP do 

grupo rastreado, 609 casos (93,4%) foram clinicamente localizados (T1-2) e 40 

(6,1%) foram T3, ou seja localmente invasivos, e 3 (0,5%) foram T4. Com relação 

a evidência radiológica de linfonodomegalia pélvica, 26 (4%) foram N1 e 18 

(2,8%) se apresentaram com metástases ósseas ao estudo cintilográfico. À medida 

que as sessões de rastreamento são realizados ou as biópsias são repetidas se 

diminui o índice de casos mais avançados e se diagnostica tumores mais 

favoráveis ao tratamento, o que é um fenômeno peculiar em estudos longitudinais  

(87, 146-148), como será discutido a seguir. Neste estudo, 7,4% dos pacientes 

tinham estádio mais avançado (T3-4) quando foram diagnosticados na primeira 

biópsia, e 2,6% e 0% tiveram este estádio na segunda e terceira biópsia, 

respectivamente. Segundo o estudo Americano (PCLO), na primeira sessão do 

rastreamento houve maior número de tumores com escore de Gleason 7–10 (34%) 

e estádio clínico avançado (5,8%). Enquanto nas sessões subsequentes houve 

25,5% de Gleason 7–10 e 2.9% de tumores em estádio avançado (87).  
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Existiram 59 homens que passaram pela UMPC na primeira sessão de 

rastreamento, foram convocados e não compareceram, e que vieram após segunda 

sessão. Destes, encontramos 22 casos de CAP (37,3%). Apenas 2 (9,1%) destes 

casos mostravam linfonodos suspeitos na RNM, e em nenhum caso houve 

cintilografia óssea mostrando metástase. Destes 22 casos, tivemos 7 com escore 

de Gleason 7 e nenhum deles com Gleason 8-10. Roobol e col. (138) realizaram 

biópsias em 553 homens elegíveis para segunda sessão de rastreamento (aqueles 

com PSA igual ou maior que 3,0 ng/ml e TR suspeito), e detectaram mais 26 

casos de CAP elevando o índice de detecção de 3,8% para 4,2% . 

Distribuindo os casos de CAP de acordo com valores de PSA, tem-se 26,7% 

dos casos de CAP com PSA < 4,0 ng/ml, 43,3% com PSA entre 4 e 10,0 ng/ml e 

30,1% com PSA > 10 ng/ml. Avaliando-se este aspecto de distribuição, este 

estudo teve no geral menores valores de PSA em relação ao estudo europeu, onde 

foram verificados na primeira sessão 13,1% dos casos de CAP com PSA < 4,0 

ng/ml, 23,5% com PSA entre 4 e 9,9 ng/ml e 50,3% deles com PSA acima de 10 

ng/ml (102). Um estudo brasileiro anterior mostrou índices maiores de PSA, com 

53,8% dos casos na faixa entre 4 e 10 ng/ml e 40,0% maior que 10 ng/ml (85). 

Verificando a relação dos parâmetros laboratoriais e de exame físico com os 

achados anatomopatológicos, observa-se que dos casos apenas com PSA = 4,0 

ng/ml, com TR normal e rPSAl/t > 15%,  24,2% e 8,5% foram dos grupos de 

escore de Gleason intermediário e alto risco, respectivamente. Quando se 

selecionou os casos que tinham simultaneamente PSA = 4,0 ng/ml, TR suspeito e 

rPSAl/t = 15%,  encontrou-se 29,7% destes tumores com Gleason 7 e 18,9% deles 

no grupo com escore de Gleason 8 a 10.  Se for feita uma comparação de valor do 
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PSA com o escore de Gleason, encontra-se em nosso estudo 50% dos pacientes 

com PSA acima de 10 ng/ml no grupo de Gleason 7 ou maior.  

Quando se faz uma correlação do estadiamento com o escore de Gleason, 

mostra-se que pacientes T1 e T2 são respectivamente, 69,9% e 70,3% para escore 

de Gleason 2 a 6. Por outro lado, 65% dos tumores T3 e 100,0% dos tumores T4 

são de Gleason 7 ou maior. Dini e col. (85) no estudo brasileiro prévio mostrou 

83,7% de doença confinada ao órgão, ou seja, bem similar ao nosso estudo. No 

referente europeu (ERSPC) foram encontrados na primeira sessão 63,8% de casos 

de CAP com escore de Gleason 2 a 6,  27,4% com Gleason 7 e 8,1% com Gleason 

8-10. E em relação ao estádio, neste mesmo estudo houve 35,1% de T1, 46,4% de 

T2, e 18,7% de T3-T4.  O presente estudo teve menor número de casos T2 que o 

europeu, o que provavelmente se deveu a maior convocação por TR deste último, 

conforme descrito anteriormente.  

Neste estudo houve 90,7% do pacientes com estádio clínico final I e II, ou 

seja, tumores confinados à próstata e 4,1% para tumores estadio clínico III, outros 

5,2% para estadio clínico IV. Neste quesito, o estudo PCLO encontrou na 

primeira sessão 94,2% de tumores em estádio clínico I e II, 2,2% de estádio III, e 

3,6% para estádio IV (87).  

 Para a segunda parte do estudo, realizou-se a comparação entre os 

pacientes rastreados pela UMPC de 2005 a 2007, com 2.731 casos de CAP 

encaminhados para o HCB no mesmo período. Excluiu-se para esta análise os  

casos de CAP da UMPC de 2004, para manter-se o mesmo período comparativo. 

Os pacientes que vieram encaminhados para o HCB, que não pela UMPC, o 

fizeram advindos de diferentes localidades e por vários motivos, na maioria deles: 
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PSA elevado, TR suspeito e/ou com diagnóstico histológico de CAP já 

confirmado por biópsia prévia.  

A média de idade ao diagnóstico no Grupo I foi 67,6 anos  (dp=8,52 anos; 

variando de 46 a 92 anos), com 56,8% destes entre 50 e 69 anos, e para o Grupo 

II,  a média foi de 67,9 anos (dp=8,82 anos; variando de 36 a 98 anos), com 53,9% 

destes entre 50 e 69 anos.   

Quando se compara a classificação TNM, existiram diferenças entre o 

número de tumores localizados (T1 e T2) e os avançados (T3 e T4), as quais 

foram estatisticamente significantes em favor do rastreamento (p<0,001).  

Considerando os casos de linfonodos suspeitos na RNM, os resultados foram 

estatisticamente significantes em favor do Grupo I (p=0,002). O mesmo ocorreu 

com os estudos cintilográficos: a proporção de pacientes com metástase óssea no 

grupo do rastreamento foi 3 vezes menor que o Grupo II  (p<0,001). E em relação 

aos achados histopatológicos, o escore de Gleason também foi mais favorável 

para o Grupo I, que teve relativamente menor quantidade de Gleason = 7  

(p<0,001).  

A primeira hipótese a ser considerada para as diferenças nas características 

dos tumores encontrados nos dois grupos, seria relativa ao atraso diagnóstico, que 

pode ter tido várias razões: conforme discutido anteriormente, dificuldade do 

acesso ao rastreamento por parte dos pacientes devido perfil socioeconômico 

brasileiro, falta de conhecimento e de rotina dos médicos na realização do 

rastreamento e detecção precoce de CAP, ou dificuldade no encaminhamento dos 

casos suspeitos para propedêutica e tratamento especializado. Por exemplo, um 

trabalho mostrou que a política governamental do Reino Unido foca suas atenções 
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na redução do atraso diagnóstico de neoplasias, principalmente nos atrasos de 

encaminhamento para centros especializados, e que é fundamentado na hipótese 

que tumores com apresentações atípicas podem se beneficiar de diagnóstico 

precoce (149). Neste estudo, dois terços de atrasos pré-hospitalares são atrasos 

relacionados ao paciente (tempo do início dos sintomas até primeira consulta), e 

um terço são atrasos relacionados a cuidados primários de saúde (tempo da 

primeira consulta para o encaminhamento ou investigação diagnóstica), e o CAP 

foi o que teve maior atraso entre as neoplasias (150). Dados epidemiológicos no 

que se refere a rastreamento de câncer de próstata  do Brasil  são escassos, e o 

acesso à saúde não é uniforme, principalmente para homens de populações com 

baixa renda  (151). O Brasil não tem um estudo que mostre o uso de PSA de 

rotina para rastreamento oportunístico por médicos generalistas ou urologistas, 

porém esse estudo verificou que provavelmente pelas razões citadas acima, o 

rastreamento de CAP com PSA e TR não é realizado de rotina, mostrando que 

70,5% nunca tinham feito PSA e 72,3% nunca tinham feito antes o TR. Desde o 

início da “a era do PSA” (6), o uso deste teste laboratorial para o diagnóstico 

precoce de CAP tem sido usado nos Estados Unidos de rotina como forma de 

rastreamento. Andriole e col. (79) mostraram que por volta de 44% dos mais de 

76 mil homens admitidos em ambos os grupos de um estudo randomizado, já 

tinham feito um ou mais exames de PSA antes de participar do estudo. Em outro 

estudo Scales e col.  (152) , estudaram uma representativa população acima de 40 

anos (n=58.511), e detectaram que 22,5% dos homens entre 40 e 49 anos já 

tinham realizado o exame de PSA no ano anterior ao início do estudo, e que 

53,7% dos homens = 50 anos já tinham o feito previamente. Talvez, traduzindo a 
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realidade socioeconômica brasileira no que tange a saúde pública, os dados deste 

estudo foram diferentes, pois em torno de 70% dos homens nunca tinham feito 

rastreamento (PSA e/ou TR) previamente. Estes homens foram até a UMPC por 

haver a “oportunidade” do rastreamento, e não por sintomas, pois a maioria dos 

homens rastreados deste presente estudo (90,1%) não se referiu a sintomas 

urinários quando perguntados, o que poderia levar ao atraso diagnóstico.  A 

percentagem da população que nunca tinha se submetido ao rastreamento para 

CAP é mais alta em relação aos estudos dos EUA, o que pode traduzir alguns 

cenários: primeiro, a população não tem conhecimento da existência do 

rastreamento de CAP e nem mesmo de seus discutíveis benefícios. Segundo, a 

população rastreada não têm acesso ao serviço de saúde por características 

econômicas brasileiras. E terceiro, os médicos generalistas não tem o hábito ou 

rotina de fazer TR e PSA para homens na faixa etária para rastreamento  de CAP.  

Nos Estados Unidos, a rotina para rastreamento é mais ativa, Edlefsen e col. (153) 

em Seattle, estudaram 714 médicos de cuidados básicos à saúde e mostraram que 

68% deles usavam PSA de rotina para seus pacientes. Guerra e col. (154) na 

Filadélfia notaram em 3.914 médicos de atenção primária a saúde; que 27% 

pediam PSA irregularmente, 60 % eram rastreadores regulares, e que apenas 13% 

não realizavam o exame de PSA.   Talvez a realidade brasileira no que se diz 

respeito a rastreamento de CAP seja mais parecida com a Europa. Jonler e col. 

(155) aplicaram um questionário a respeito do exame de PSA para médicos 

generalistas de uma região da Dinamarca, e notaram que somente 28% dos 

médicos generalistas mediam o PSA em todos os homens que queixavam de 

sintomas do trato urinário baixo. E para aqueles pacientes vistos de rotina, o 
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exame de PSA era feito somente em 10%, e no geral o rastreamento para câncer 

de próstata era feito por somente 14% dos médicos generalistas. Em outro estudo 

europeu, Brett e col. (156) com uma pesquisa por questionário no Reino Unido, 

catalogaram 76% de 421 médicos generalistas que diziam ter realizado o PSA 

para homens assintomáticos pelo menos uma vez nos últimos três meses, e 13% 

relatavam ter pedido para mais de 5 homens neste período. A maioria dos médicos 

deste estudo davam preferência ao teste quando o paciente tinha história familiar 

de câncer de próstata, quando os pacientes  requeriam o teste ou quando notavam 

sintomas urinários. 

Com relação a estadiamento clínico, as diferenças encontradas no presente 

estudo entre os dois grupos podem ser avaliadas de maneira similar quando Van 

der Cruijsen-Koeter e col. (157) compararam características de tumores em 1.269 

homens diagnosticados com CAP no grupo de rastreamento ativo do ERSPC e 

336 casos do grupo controle. Os autores observaram que os casos de câncer no 

grupo controle apresentavam mais escore  de Gleason = 7 na biópsia (p<0,001) e 

maior índice de estádio clínico T3-T4 (p<0,001), e encontraram cinco vezes mais 

chance de doença metastática no grupo controle.     

Um aspecto passível de atenção é em relação à diferença de PSA entre os 

grupos I e II, pois no rastreamento tivemos 151 (30.2%) dos casos de câncer 

detectados com PSA < 4,0 ng/ml, 207 (41,4%) com PSA entre 4.0 a 9.9 ng/ml, 77 

(15.4%) com PSA variando entre 10 to 19.9 ng/ml, e  65 (13.0%) com  PSA acima 

de  20ng/ml. A média e mediana do PSA foi 12,97 e 5,54 ng/ml respectivamente. 

Porém, para o Grupo II a distribuição do PSA ao diagnóstico teve maiores valores 

de PSA, com 218 (8,0%) dos casos de CAP com PSA < 4,0 ng/ml, 1,150 (42.1%) 
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no intervalo entre 4.0 e 9.9 ng/ml , 632 (23.1%) com PSA entre 10 e 19.9 ng/ml, e 

731 (26.8%) com PSA maior ou igual a 20 ng/ml. A média e mediana do PSA 

para o Grupo II foi 57,32 e 9,96 ng/ml, respectivamente. O Grupo II mostrou PSA 

mais elevado que o Grupo I e com diferença estatística significante. (p<0,001). O 

valor de PSA tem relação com a extensão e o potencial biológico do CAP, e a 

proporção de homens com tumores de volume mais alto, doença extra-prostática, 

tumores de grau mais alto, e falência bioquímica após o tratamento aumenta de 

acordo com a elevação do PSA ao diagnóstico (146, 158-163). Estudos mostram 

que a proporção de homens com doença patologicamente confinada à glândula é 

em torno de 80% quando o PSA ao diagnóstico for menor que 4 ng/ml, em torno 

de 70% quando PSA entre 4 e 10,0 ng/ml e em torno de 50% quando PSA > 10,0 

ng/ml. A proporção de homens com metástases para linfonodos pélvicos oscila em 

torno de 5% quando PSA está em 10ng/ml ou menos, 18% quando PSA entre 10 e 

20 ng/ml, e 36% quando PSA está acima de 20 ng/ml (159, 163). Além do mais, 

levando em consideração idade, raça, escore de Gleason, estádio e ano da cirurgia, 

o PSA pré operatório é associado com risco de falência bioquímica após 

tratamento cirúrgico do CAP, e para cada 2 pontos no nível de PSA, o risco de 

progressão bioquímica aumenta em duas vezes (164). A recorrência bioquímica é 

evidente dentro de 10 anos de cirurgia: aproximadamente 10% para níveis de PSA 

pré-operatório abaixo de 2,6 ng/ml, 20% quando PSA é entre 2,6 e 10,0 ng/ml, e 

50% quando PSA acima de 10,0 ng/ml (158, 163, 164).   Na comparação dos 

grupos deste estudo, notamos que para os casos de CAP com PSA = 10,0 ng/ml , 

o Grupo II teve 49,1% e o Grupo I teve 28,4% (p<0,001). No estudo ERSPC, Van 

Der Cruijsen-Koeter (157) notou características semelhantes, pois o grupo 
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rastreado contou 18,7% e o grupo controle com 46,7% de casos de CAP com PSA 

acima de 10 ng/ml, e após 3 sessões de rastreamento encontrou 0,7% de casos 

com avaliação radiológica mostrando linfonodos pélvicos suspeitos e 0,6% de  

casos com doença metastática óssea, em comparação com o grupo controle que 

mostrou 3,6% com linfonodos suspeitos e 8,0% para doença óssea (157). No 

presente estudo encontra-se 3,2% de N1 no Grupo I em comparação com 8,6% no 

Grupo II. Uma hipótese para este índice de linfonodos suspeitos ser maior em 

ambos os grupos, seria devido a RNM ter sido realizada de rotina em quase todos 

os pacientes (94,9%) para estadiamento pélvico, independente do valor de PSA. 

Com relação à doença óssea tivemos 3,0% no Grupo I e 9,3% no Grupo II. Foram 

avaliados com cintilografia (CTG) óssea 99,9% dos casos de CAP, também 

independentemente do valor de PSA, o que também pode explicar um número 

mais elevado de detecções de metástases ósseas em relação ao estudo citado 

acima. 

Com objetivo de avaliar a fidedignidade do Grupo II e discriminar um viés 

que seria alguma tendência de encaminhamento para o HCB de tumores mais 

avançados, fez-se uma comparação entre o estadiamento clínico dos pacientes do 

HCB (Grupo II) e o estadiamento clínico dos dados sobre CAP da Fundação 

Oncocentro do Estado de São Paulo (FOSP). A FOSP é uma instituição de apoio 

da Secretaria da Saúde  que serve para assessorar a política de câncer no estado de 

São Paulo. Chamada no início de Fundação Centro de Pesquisa em Oncologia 

(FCPO), foi criada em abril de 1974 e trabalha com o Sistema Único de Saúde 

(SUS) em unidades de saúde e hospitais públicos ou filantrópicos, e tem como 

objetivos: estudo, pesquisa, treinamento, e registro de casos de câncer bem como 
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estudos epidemiológicos nesta área. A tabela 19 mostra a comparação entre os 

registros de estádio clinico final em CAP da FOSP com os dois grupos deste 

estudo.  

Tabela 19 - Distribuição dos casos de CAP em relação ao Estádio Clínico Final 

dos dois grupos do estudo e da FOSP nos anos de 2005-2007 

Estádio 

Clínico 

N de casos de CAP (% do total) 

Grupo I – Rastreamento 

n total  = 500 

Grupo II – HCB 

n total  = 2.731 

FOSP* 

n total  = 23.071 

n (%) n (%) n (%) 

I 375 (75,0) 635 (23,2) 1.784 (7,7) 

II 82 (16,4) 1.306 (47,8) 13.959 (60,5) 

III 19 (3,8) 406 (14,9) 3.541 (15,3) 

IV 24 (4,8) 384 (14,1) 3.787 (16,5) 

* os dados mostrados para FOSP não contém os casos do HCB. 

 

Durante a comparação verifica-se que o estadiamento clínico (I-IV) do 

Grupo II foi bastante similar nos dados da FOSP (dados excluindo HCB), e ambos 

com casos mais avançados que o Grupo I com significância estatística para ambos 

(p<0,001).  

Outra discussão a ser estabelecida é a respeito de tumores insignificantes ou 

indolentes, um índice importante que ajuda a determinar a eficácia oncológica do 

rastreamento. Foram definidos os tumores insignificantes de acordo com Epstein 

(97) (ausência de padrão Gleason 4 e 5 na biópsia, somente 1 fragmento positivo, 

até 5 mm de extensão tumoral neste fragmento, e com densidade do PSA menor 
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que 0,15), e  encontra-se índice de 13,5%. Porém, um estudo recente mostrou que 

apesar destes tumores estarem relacionados como tumores pouco agressivos, isto 

é apenas uma aproximação, pois estes critérios podem subestimar a agressividade 

em até 24% dos casos (165). De qualquer forma, examinando os tumores 

insignificantes de várias instituições, pode-se notar incidências que variaram de 

9% a 25%, dependendo da definição adotada para tumores insignificantes e do 

estudo analisado. Por exemplo, o índice de 12% foi notado no estudo pela 

Washington University, 25% de incidência notada por Baylor e  24% em estudo 

pela Johns Hopkins (166).  Neste contexto, os médicos que trabalham com 

oncologia têm a responsabilidade de aplicar estes critérios em cada câncer 

detectado, a fim de categorizar os tumores indolentes e discutir com o paciente a 

melhor maneira de conduzir estes tumores, agora que foram diagnosticados.  

Talvez uma das discussões mais importantes sobre o rastreamento de CAP, 

seria o papel do diagnóstico precoce no impacto sobre a mortalidade específica 

desse tumor. Houve um gradual e uniforme declínio na mortalidade nos Estados 

Unidos de aproximadamente 30%, e esta tendência aconteceu depois do 

aparecimento do PSA, existindo um modelo estatístico que evidencia este efeito 

(167-169), pois o PSA é responsável por um substancial aumento na detecção de 

tumores de próstata em estádios mais iniciais (4). Além do mais, há evidência 

recente de estudos indicando que o tratamento de tumores clinicamente 

localizados pode reduzir a mortalidade específica do CAP (57, 170). Apesar de 

não haver ainda consenso, alguns estudos mostram algum grau de diminuição no 

risco de morte específico por CAP, mas outros não confirmam esta estatística, 

persistindo ainda controvérsias com relação a este tema (169, 171-182). Dados 
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dos estudos de observação nos Estados Unidos e Áustria também sugerem a 

associação de rastreamento com PSA e decréscimo da mortalidade específica para 

câncer de próstata (182, 183). Galper e col. (184), mostraram os índices de falha 

bioquímica em dois períodos iguais durante a era do PSA (1988-1995 e 1995-

2002) que tinham estadiamento menos e mais favorável, respectivamente. 

Verificaram que após 1995, os pacientes foram diagnosticados mais jovens, com 

estádio mais precoce, com menor grau tumoral, e observaram significância 

estatística nas diferenças entre os dois períodos. Os pacientes do período mais 

recente, tiveram achados mais favoráveis pós prostatectomia radical, e tiveram 

apenas 2,5% de recidiva bioquímica de PSA em cinco anos em relação a 14,3% 

no grupo antes de 1995 (p<0,0001). Além do mais este estudo, mostrou 37% de 

redução na proporção de pacientes com recidiva bioquímica com tempo de 

duplicação do PSA (TD-PSA) < 3 meses.  Este dado é importante, pois D’Amico 

e col. (185) mostraram em estudo de mais de 8.600 pacientes tratados com 

prostatectomia radical ou radioterapia para tumores de próstata não metastáticos, 

que nos pacientes com recidiva bioquímica, o TD-PSA é relacionado com 

mortalidade específica por tumor, principalmente se for abaixo de 3 meses .  

O estudo americano (PCLO), tem como principal objetivo mostrar os 

benefícios ou não do rastreamento na redução da mortalidade específica por CAP. 

Na última publicação com seguimento médio de 11,5 anos (7,2 a 14,8)  apesar de 

ter aumentado em 22% o número de diagnósticos de CAP e diagnosticado 

tumores em estádio mais precoce e com escala de Gleason menor em relação ao 

grupo controle, não mostrou redução no índice de mortalidade específica do CAP. 

Porém, existem algumas considerações feitas pelos próprios autores sobre a não 
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redução do índice de mortes. Primeiro, talvez o nível de corte do PSA no valor de 

4 ng/ml tenha diagnosticado tumores em estádio menos inicial que o outro estudo 

Europeu que tinha valor de PSA suspeito = 3 ng/ml. Segundo, este índice de 

tumores esperados foi bem acima para o grupo controle, o que foi definido como 

“contaminação do PSA”, ou seja, após a randomização este exame passou a ser 

incluído na rotina de avaliações médicas, mesmo no grupo controle. Terceiro, em 

torno de 44% dos homens, já haviam feito um ou mais exames de PSA antes do 

início do estudo o que poderia ter eliminado tumores detectáveis antes da 

randomização. Com relação a este último dado, considerando toda a população do 

estudo, o índice cumulativo de mortes específicas pelo CAP é 25% menor 

naqueles que tinham dois ou mais exames de PSA prévio ao estudo que naqueles 

que nunca o tinham feito. No presente estudo, em torno de 70% dos casos de 

CAP, nunca tinham sido antes submetidos ao rastreamento, extrapolando estes 

dados e admitindo que o rastreamento pode alterar a mortalidade no grupo 

controle, também poderia diminuí-la em uma população nunca antes submetida a 

TR e PSA.  Quarto, a melhora na terapia do CAP melhorou a sobrevida dos casos 

positivos em ambos os grupos. E quinto, o seguimento ainda não é 

suficientemente longo para mostrar os benefícios do rastreamento em massa (79).   

Um das mais importantes publicações do estudo europeu de rastreamento em 

massa (ERSPC), foi quando demonstrou recentemente que após seguimento 

médio de 9 anos, houve redução relativa de 20 % no índice de óbitos específicos 

por CAP (78). Talvez um aspecto importante ao diferenciar o impacto na 

mortalidade dos estudos PCLO (79)  e  ERSPC (78) seria a comparação entre o 

índice de contaminação,  em que o grupo rastreado no estudo Europeu tinha 
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baixos índices de realização de PSA prévio à randomização, como exemplo nos 

centros de maior número de homens rastreados, a Finlândia e a Holanda, onde 

apenas 6,7% e 9,0% dos pacientes tinham feito o exame, respectivamente (86), o 

que poderia ser pareado com o presente estudo em que apenas 30% dos homens 

teriam passado por alguma sessão de rastreamento. Já no estudo americano 

Andriole e col. (79) mostraram que em torno de 44% dos homens em ambos os 

grupos já tinham feito um ou mais exames de PSA antes de participar do estudo. 

Quando Roobol e col. (186), fizeram o ajuste do estudo europeu por contaminação 

e por homens que não atenderam a convocação, a redução de mortalidade 

aumentou para 31%. Este cálculo citado não foi realizado pelo estudo PCLO, e 

apesardos dois estudos (ERSPC e PCLO) terem como principal objetivo a 

avaliação da mortalidade por CAP, eles têm diferenças metodológicas (187). 

Neste estudo, o baixo índice de realização de PSA prévio nas regiões estudadas 

devido às condições sócio-demográficas brasileiras, talvez possa se assemelhar no 

futuro aos resultados em mortalidade específica por CAP, obtidos no estudo 

Europeu. Etzioni e col. (4, 169) através de modelo observacional verificaram 

declínio na incidência de metástases à distância e redução de mortalidade, o que 

poderia ser explicada pela melhoria do estadiamento ao diagnóstico induzido pelo 

rastreamento.   

Bartsch e col. (183) notaram marcadamente uma diminuição da mortalidade 

específica por CAP  após rastreamento baseado em PSA em Tyrol, com a política 

de disponibilidade sem custo deste exame, e amplamente aceito pela população 

masculina comparado com outras regiões da Áustria onde o rastreamento não é 

disponível. 



 93

Embora prospectivos, estudos randomizados para verificar os benefícios do 

rastreamento de câncer de próstata ainda são controversos, e não há consenso 

sobre a diminuição dos índices de  mortalidade específica do CAP em países onde 

o rastreamento oportunístico é mais difundido  (147, 181, 183, 188, 189).   

Frente a todas estas questões, as organizações de saúde não têm consenso, a 

United States Preventive Task Forces recomenda que para homens = 75 anos os 

médicos devem discutir os benefícios e possíveis danos do rastreamento e 

tratamento do CAP, como chances de impotência sexual, incontinência urinária, 

bem como o impacto na qualidade de vida. E para aqueles com idade = 75 anos 

este órgão não recomenda a realização do rastreamento. Menciona que não 

existem evidências suficientes a favor ou contra o rastreamento de rotina para 

CAP utilizando PSA e TR. Postula que apesar de poder detectar CAP em estádio 

inicial, pode causar ansiedade e biópsias desnecessárias nos casos falso-positivos 

(190). A American Cancer Society, que é um órgão governamental, menciona que 

a detecção precoce pode oferecer melhores chances de cura para portadores de 

CAP. Recomenda que os homens devem ser submetidos ao toque retal e exame de 

PSA anualmente, a partir dos 50 anos para aqueles com expectativa de vida maior 

que 10 anos. Homens com alto risco de CAP (negros e com parentes de primeiro 

grau com CAP) devem começar aos 45 anos. Porém, eles devem ser informados 

sobre os benefícios e limitações do rastreamento utilizando PSA e TR e devem 

tomar sua própria decisão (191). A  American Urological Association recomenda 

oferecê-la para homens a partir dos 50 anos com expectativa de vida de pelo 

menos 10 anos, utilizando TR e exame de PSA sérico. E para homens com 

parentes de primeiro grau ou da raça negra devem ter antecipado o início do 
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rastreamento para 45 anos. Ressalva ainda que o rastreamento deva ser precedido 

de discussão sobre os riscos, custos e benefícios do rastreamento, diagnóstico 

precoce e tratamento. E ainda deve ser esclarecido sobre a ansiedade gerada pelo 

mesmo e as controvérsias sobre diminuição da morbidade e mortalidade com o 

tratamento, ou seja, com a informação, o paciente pode fazer sua própria decisão 

(192). No Brasil as organizações também têm suas divergências. O Instituto 

Nacional do Câncer (INCA) recomenda identificação de homens com maior risco, 

em que realmente o tratamento reduza a mortalidade específica deste tumor. Desta 

forma, este órgão não recomenda o rastreamento populacional para o CAP, até 

resultados finais dos estudos multicêntricos (5). Por outro lado, a Sociedade 

Brasileira de Urologia (SBU) recomenda a realização do TR e PSA para homens 

acima de 50 anos, e para aqueles com história familiar ou da raça negra, que esta 

idade de início se reduza para 45 anos. No Brasil, uma vez que dados raciais são 

motivos de análises mais complexas, devido à miscigenação, não há consenso 

quanto à importância dos fatores raciais e câncer de próstata (193). 
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6. CONCLUSÕES  

  

A UMPC mostrou ser uma ferramenta importante ao oferecer oportunidade 

de rastreamento a populações com acesso médico precário, e pode ser uma 

estratégia útil para um país com grande extensão territorial e desigualdades 

socioeconômicas como o Brasil.  

A estratégia de rastreamento de câncer de próstata mostrou uma melhoria 

estatisticamente significativa do estadiamento clínico de seus pacientes quando 

são comparados com os pacientes diagnosticados na rotina do Hospital de Câncer 

de Barretos.  
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8.1. Anexo I 
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8.2. Anexo II 

 

Planta interna da Unidade Móvel de Prevenção de Câncer 
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8.3. Anexo III 

Ficha de atendimento da UMPC 
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8.4.  Anexo IV 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido 
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8.5. Anexo V 

Ficha padronizada para coleta de dados 
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8.6. Anexo IV 

Aprovação do Comitê de ética da USP 
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8.7.  Anexo VII 

Aprovação do Comitê de ética do Hospital de Câncer de Barretos 

 

 

 


