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Resumo

Neviani CB. Resultados da associação de braquiterapia de alta taxa
de dose à teleterapia no câncer da próstata. São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2009. 129p.
INTRODUÇÃO: Braquiterapia de alta taxa de dose (BATD) para o câncer de
próstata pode ser uma boa opção para escalonamento de dose, como um
reforço de dose, associada à radioterapia externa, principalmente se não há
disponibilidade de radioterapia tridimensional conformada ou tecnologia mais
avançada. OBJETIVOS: Neste trabalho, analisaram-se os resultados e as
toxicidades de um reforço de dose com BATD prévio à radioterapia externa
convencional ou tridimensional conformada em pacientes portadores de
câncer localizado da próstata. Fatores prognósticos relacionados à
sobrevida livre de doença, além de toxicidade do tratamento também foram
estudados. MÉTODOS: Estudo retrospectivo de 403 pacientes com
adenocarcinoma localizado da próstata tratados entre dezembro de 2000 e
março de 2004, que receberam 3 esquemas de fracionamento distintos de
BATD de acordo com o seu grupo de risco: três frações de 5,5 a 6 Gy, 6 a
6,5 Gy ou 6,5 a 7 Gy, para baixo, médio ou alto risco, respectivamente, em
um único implante, no decorrer de 24h de internação. A radioterapia externa
convencional ou conformada compreendeu dose de 45 Gy na próstata e
vesículas seminais. Foram realizadas análises uni e multivariada para
avaliação dos fatores prognósticos relacionados à sobrevida livre de falha
bioquímica e toxicidades. RESULTADOS: A idade mediana dos pacientes foi

de 68 anos, com PSA médio de 9ηg/ml, peso prostático médio de 35 cc.
Grau histológico de Gleason igual a 6 ocorreu em 43% dos casos, estádio
menor do que T2c em 97%, presença de nódulo prostático em 49%; 11%
dos pacientes apresentaram história de ressecção transuretral e 16%
obstrução urinária prévias. No grupo de baixo risco foram classificados
36.1% dos pacientes, 42.8% no grupo de risco intermediário e 21.1% foram
considerados de alto risco. Hormonioterapia neoadjuvante por até 6 meses
foi utilizada em 64% dos casos e teleterapia conformada em 19%. O
seguimento médio foi de 50 meses (mediano de 48,4 meses), variando de
24 a 113 meses. Nove (2,2%) pacientes não responderam ao tratamento e
4,5% evoluíram a óbito por neoplasia prostática em um tempo médio de 22
meses. Falha bioquímica, tanto pelo critério ASTRO, quanto PHOENIX
ocorreu em 9,6% dos pacientes. Entretanto, o tempo médio para falha foi de
13 meses pelo critério ASTRO e 26 meses pelo PHOENIX. O único fator
preditivo de falha bioquímica pela análise multivariada por ambos os critérios
ASTRO e PHOENIX foi a presença de nódulos prostáticos, mas pacientes
com menos de 60 anos apresentaram maior chance de falha apenas pela
definição de PHOENIX. Toxicidades urinárias agudas como retenção e
hematúria ocorreram em 2,8% e 1,3% dos casos, respectivamente; sendo
23,7% grau 1, 15,1% grau 2 e 2% grau 3. Estenose uretral tardia foi
observada em 8,5% dos pacientes e as toxicidades urinárias tardias foram
grau 1 em 8,8%, grau 2 em 3,9%, grau 3, em 7,7% e grau 4, em 0,3% dos
casos. Toxicidade urinária aguda foi relacionada a obstrução urinária prévia
e maior dose de braquiterapia na uretra. Estenose uretral tardia também foi

relacionada à maior dose uretral pela braquiterapia e com maior idade.
Toxicidade retal precoce ocorreu como grau 1 em 14,8% dos pacientes;
como grau 2, em 10,5%; e como grau 3, em 1,3%. Toxicidade retal tardia
ocorreu como grau 1 em 3,4% dos pacientes; como grau 2, em 1,5%; como
grau 3, em 0,3%; e como grau 4, em 0,3%. O risco para toxicidades retais
agudas e tardias foi maior quando teleterapia conformada foi utilizada. Foi
observada dor na glande em 4,9% dos pacientes e 71% apresentaram
disfunção erétil tardiamente. O uso de Sildenafil foi eficiente em 59%.
Pacientes

mais

velhos,

ou

com

uma

ou

mais

comorbidades,

comprometimento prévio da ereção, ou que receberam radioterapia externa
conformada

apresentaram

maior

incidência

de

disfunção

erétil.

CONCLUSÕES: a associação de BATD como um reforço de dose para
teleterapia mostrou ser um método viável e seguro apresentando boa
eficácia e toxicidade aceitável. Os fatores relacionados à sobrevida e
toxicidade podem colaborar na melhor seleção e tratamento de pacientes
com câncer de próstata localizado.

Summary

Neviani CB. Results of the association of high dose-rate
brachytherapy with external beam irradiation in prostate cancer. São Paulo:
Faculty of Medicine, University of São Paulo; 2009. 129p.
INTRODUCTION: high dose-rate brachytherapy (HDR) for prostate cancer
may be a nice treatment option for dose escalation as a boost, when
associated to external beam irradiation, mainly if 3D conformal or more
advanced technology is not available. PURPOSE: this study analyzes the
results and toxicities of HDR brachytherapy boost prior to external beam
radiotherapy with 2D or 3D conformal irradiation in patients with localized
prostate cancer. Prognostic factors associated to overall and disease-free
survival, as well as to treatment related toxicity were also studied.
METHODS: A retrospective study of 403 patients with localized prostate
adenocarcinoma treated between December 2000 and March 2004 was
performed. According to the risk group, three fractions of HDR brachytherapy
were delivered in the course of 24 hours, with a single implant: 5.5 to 6 Gy
per fraction for low risk, 6 to 6.5 Gy per fraction for intermediate risk, and 6.5
to 7 Gy per fraction for high risk patients. The interval between fractions was
of at least 6 hours. Conventional 2D or 3D conformal external beam
irradiation was delivered to the prostate and seminal vesicles with 25
fractions of 1.8Gy (45Gy), about 2 weeks after brachytherapy. Multivariate
analysis was done to evaluate unfavorable prognostic factors for biochemical
failure free survival (BFFS). RESULTS: Patients presented a median age of

68 years, mean PSA of 9ηg/ml, and average prostate weight of 35 cc.
Gleason score was equal to 6 in 43% of the cases, and 97% of the cases
were at a stage lower than T2c. Prostate nodules were present in 49% of the
patients; prior history of transurethral resection or urinary obstruction was
present in 11% and 16% of the patients, respectively. There were 36.1%
patients in the low risk group, 42.8% in the intermediate, and 21.1% in the
high risk groups, respectively. Up to six months of neoadjuvant hormone
therapy was used in 64% of the cases. External beam radiation was
delivered with 3D conformal radiation in 19% of patients. The mean follow-up
was 50 months ranging from 24 to 113 months (median 48,4 months). Nine
patients (2.2%) did not respond to treatment. Death from prostate cancer
occurred in 4.5% of the cases in a mean period of 22 months. Biochemical
failure occurred in 9.6% according to both ASTRO and Phoenix consensus
criteria. However, the mean time to relapse was 13 months using the ASTRO
criteria and 26 months with the Phoenix definition. The five-year BFFS using
the ASTRO criteria was 94.3%, 86.9% and 86.6% for the low, intermediate
and high risk groups, respectively. Using the Phoenix criteria, 92.4%, 88.0%
and 85.3% for the low, intermediate and high risk groups, respectively
(p = 0.109). The only feature predicting biochemical failure (BF) in the
multivariate analysis by both ASTRO and Phoenix criteria was the presence
of prostate nodules, but patients younger than 60 years presented higher
chance of BF using Phoenix criteria only. Acute urinary toxicities as urinary
retention and hematúria occurred respectively in 2.8% and 1.3% of the
patients. They presented as grade 1 in 23.7%, grade 2 in 15.1% and grade 3

in 2%. Late urethral stenosis was observed in 8.5% and late urinary toxicity
was grade 1 in 8.8% of the patients, grade 2 in 3.9%, grade 3 in 7.7% and
grade 4 in 0.3%. Acute urinary toxicity was related to previous urinary
obstruction and higher brachytherapy dose to the urethra. Late urethral
stenosis was related to older age and higher brachytherapy dose. Grade 1
early rectal toxicity occurred in 14.8% of the patients, grade 2 in 10.5% and
grade 3 in 1.3%. Late rectal toxicity occurred as grade 1 in 3.4% of patients,
as grade 2 in 1.5%, grade 3 in 0.3% and grade 4 in 0.3%. The risk of acute
and late rectal toxicity was higher when 3D conformal irradiation was used.
Glans pain was observed in 4.9% of the patients. Late sexual impotence
occurred in 71% of cases. Sildenafil was effective in 59%. Sexual impotence
presented a higher incidence in older patients with one or two co-morbidities,
previous sexual impairment, or 3D conformal irradiation. CONCLUSIONS:
the association of HDR brachytherapy as a boost for external beam
irradiation seems to be a feasible and safe procedure, with good efficacy and
acceptable toxicity. Factors related to survival and toxicity can help to better
select and manage patients with localized prostate carcinoma.
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INTRODUÇÃO

O adenocarcinoma da próstata representa a neoplasia mais
comumente diagnosticada entre os indivíduos do sexo masculino, nos
países desenvolvidos. Nos Estados Unidos da América, cerca de 180.000
casos novos são diagnosticados por ano e estima-se que um em cada seis
norte-americanos desenvolverá a doença em algum momento de sua vida
(Landis et al,1999). No Brasil, o câncer de próstata representa a segunda
neoplasia mais incidente no sexo masculino e a quinta na população
brasileira (INCA/MS, 2008).
A dosagem do antígeno prostático específico (PSA) permite o
diagnóstico do adenocarcinoma da próstata em formas mais iniciais
(Tompsom et al, 2000), que apresentam grande potencial de cura, alcançado
através do emprego de modalidades terapêuticas como a prostatectomia
radical ou a radioterapia, ambas com resultados equivalentes (Perez et al,
1986; National Institute of Health, 1998; Tompsom et al, 2000). A
radioterapia convencional, entretanto, é frequentemente acompanhada por
altos índices de toxicidades precoces e tardias, mormente em relação ao
reto, à bexiga, e à uretra (Martinez et al, 1995), estruturas pélvicas que
devem ser poupadas da radiação (órgãos de risco). O avanço tecnológico da
computação e dos sistemas e máquinas de radioterapia permitiram o
desenvolvimento de formas mais elaboradas de tratamento irradiante, como
a radioterapia conformada tridimensional, a braquiterapia de baixa ou de alta
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taxa de dose, e mais recentemente, a radioterapia com modulação da
intensidade do feixe. Essas novas técnicas de radioterapia possibilitaram,
em relação à radioterapia convencional, a administração de doses de
irradiação mais elevadas no tecido alvo e menores nos tecidos normais,
reduzindo-lhes, destarte, a toxicidade actínica (Leibel et al, 1994; Hanks et
al, 1996; Zelefsky et al, 1998; Pellizzon AC, 2004; Duchesne GM, 2007;
Hoskin P, 2008; Joseph KJ, 2008) e melhorando a chance de controle
tumoral (Zelefsky et al, 1998; Pollack et al, 2000; Hoskin P, 2008; Joseph KJ,
2008; Prada PJ, 2008).
Infelizmente, nos países em desenvolvimento, um fator limitante
para a adequação da radioterapia à administração de doses maiores de
irradiação ao tecido tumoral prostático é o alto custo dos sistemas de
radioterapia conformada tridimensional, da braquiterapia de baixa taxa de
dose e da radioterapia com modulação da intensidade do feixe (IMRT).
Neste contexto, a braquiterapia de alta taxa de dose (BATD), associada à
radioterapia convencional, apresenta-se como opção terapêutica para o
câncer localizado da próstata ao oferecer uma dose de radiação elevada a
um volume restrito, poupando os tecidos normais adjacentes, com custo
reduzido em relação às outras modalidades de alta tecnologia (Mate et al,
1998; Castro DG. 2004; Pellizzon AC, 2005; Pellizzon AC, 2008; Sato M,
2008; Bachand F, 2009).
A braquiterapia de alta taxa de dose com fonte radioativa de Irídio192 de alta atividade consiste em um sistema computadorizado que conduz
a fonte radioativa, por controle remoto, através de cabos especiais, para um
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ou mais aplicadores previamente implantados no tecido que se deseja
irradiar (volume alvo), obedecendo a um planejamento de distribuição de
dose pré-definido, conformando a dose de radiação prescrita ao volume
alvo, poupando-se as estruturas vizinhas (Mate et al, 1998; Pellizzon AC,
2008). É um método prático, seguro e econômico, em que o material
radioativo pode ser reutilizado inúmeras vezes, independentemente do tipo
de implante realizado.
Comparada à braquiterapia de baixa taxa de dose da próstata,
geralmente realizada com implante permanente de sementes de Iodo-125 ou
Paládio-103 de baixa atividade, a BATD não necessita de nenhuma forma de
isolamento do paciente após sua realização, uma vez que nenhum elemento
radioativo permanece em seu organismo. O implante é realizado sob
raquianestesia com duração inferior a uma hora e tem baixo risco cirúrgico.
Os cálculos podem ser feitos com mais tranqüilidade, com a possibilidade de
otimização do implante. O paciente é isolado por um curto período de tempo
(minutos) durante o tratamento, em sala com a adequada proteção
radiológica. Em momento algum, tanto o médico radioterapeuta, quanto os
membros da equipe envolvida, sofrem exposição à radiação.
O planejamento computadorizado com o uso de radiologia moderna
permite a correta e precisa localização da irradiação com auxílio da
ultrassonografia transretal, conhecimento preciso das doses de irradiação
que atingem os volumes alvo e os órgãos de risco, escalonamento da dose à
próstata, e grande diminuição das doses aos tecidos normais circunjacentes
à próstata, dado o alto gradiente das curvas de radiação em torno do
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implante, como característica física da radiação liberada pelo Irídio-192.
Além disso, possibilita menor tempo de tratamento em dias que com
radioterapia externa isolada.
O risco de migração de fontes radioativas para outros órgãos do
paciente, existente na braquiterapia da próstata com baixa taxa de dose, não
existe na BATD. São utilizadas agulhas plásticas ou metálicas como
aplicadores e guias para a fonte radioativa, que não tem contato direto com
os tecidos do paciente e é recolhida ao cofre do aparelho logo após o
término da aplicação. A BATD é também um método extremamente seguro e
preciso, por ser um sistema de “pós-carregamento”, em que a fonte
radioativa é guiada por controle remoto para o interior dos aplicadores,
apenas no momento do tratamento radioativo, não permanecendo no
organismo do paciente findo o tratamento.
A braquiterapia de alta taxa de dose apresenta, portanto, diversas
qualidades como forma de tratamento irradiante dos pacientes portadores de
neoplasias malignas da próstata, colocando-a ao lado das outras técnicas
modernas de radioterapia.
Entretanto, apesar de todas as qualidades da braquiterapia de alta
taxa de dose, encontramos na literatura poucos relatos envolvendo seu uso
no tratamento do adenocarcinoma localizado da próstata, pois é um método
terapêutico relativamente recente. Na maioria dos estudos relatados até o
momento, ela é utilizada para reforço de dose (“boost”) em um volume
tecidual restrito, após um curso de radioterapia externa com maiores
margens

de

tratamento.

Nesses

estudos,

as

doses

de

radiação
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administradas com a radioterapia externa ou teleterapia, são bastante
semelhantes, variando de 45 a 50 Gray (Gy). O que se nota, porém, é uma
grande diversidade no tocante ao número de implantes realizados com
BATD, ao número de frações e à dose por fração utilizada para o “boost”.
Por exemplo, Mate e colaboradores relatam esquemas com um único
implante de agulhas de braquiterapia, com a administração de quatro
frações de 3 ou 4 Gy, ou ainda, de três frações de 5,5 Gy, previamente à
teleterapia (Mate et al, 1998). Já Martinez e colaboradores referem o uso de
dois ou três implantes com três frações de 5,5 a 6,5 Gy ou duas frações de
8,3 a 9,5 Gy, concomitantes à teleterapia (Martinez et al, 2000).
Embora, nestes estudos, os resultados relacionados ao controle
local e à sobrevida livre de falha bioquímica baseada nos níveis de PSA póstratamento apresentem pouca variação, existem muitas controvérsias acerca
de qual o esquema ideal de BATD no tratamento do câncer localizado da
próstata. Tais controvérsias envolvem questões como: qual o número ideal
de frações, uma vez que o uso de um maior número de implantes poderia
predispor a um maior índice de complicações uretrais (Martinez et al, 2000);
de que maneira evitar a possível movimentação das agulhas, durante os
intervalos entre as frações, o que levaria a uma heterogeneidade na
distribuição da dose; que número de frações e que dose por fração seriam
suficientes para obtenção de índices de controle local e sobrevida
satisfatórios com a menor toxicidade possível. São, portanto necessários
mais estudos que abordem o emprego da BATD no tratamento do
adenocarcinoma localizado da próstata.
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1.1 Objetivos

Avaliar os índices de controle bioquímico de pacientes portadores
de adenocarcinoma da próstata localizado tratados com um plano de
radioterapia associando teleterapia com braquiterapia de alta taxa de dose.
Avaliar a influência dos seguintes fatores:
1. nível de PSA ao diagnóstico,
2. grau histológico de Gleason,
3. volume prostático,
4. idade,
5. hormonioterapia prévia,
6. ressecção transuretral prévia,
7. presença de nódulo prostático ao toque retal,
8. estadiamento,
9. grupo de risco,
10. dose de braquiterapia,
11. tipo de teleterapia (bidimensional ou tridimensional),
12. presença de comorbidades como diabetes ou hipertensão arterial
sistêmica,
no prognóstico da sobrevida livre de falha bioquímica de acordo com os
critérios definidos pela ASTRO e pelo consenso de PHOENIX.
Avaliar as toxicidades precoces e tardias do tratamento em reto,
bexiga, uretra e função sexual, assim como os fatores de risco relacionados
às chances de toxicidade.
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REVISÃO DA LITERATURA

Stromberg et al. (1995), em um estudo prospectivo com a
combinação de teleterapia e braquiterapia, trataram 33 pacientes de
novembro de 1991 a fevereiro de 1994, sendo que nove pacientes possuíam
neoplasia estádio T2b; 17, T2c; e sete, T3. Teleterapia foi realizada em
campo pélvico com 4560 cGy; e braquiterapia, com três frações de 550 cGy
em 18 pacientes e três frações de 600 cGy em 15 pacientes, tendo os
implantes sido realizados nas primeiras 3 semanas da teleterapia. A idade
média dos pacientes era de 67 anos, variando entre 56 e 77 anos. Em 24%
dos pacientes o grau histológico de Gleason era maior ou igual a oito. O
PSA médio pré-tratamento era de 15,4 ηg/ml, variando entre 3,9 e
58,3 ηg/ml. Como toxicidades peri-operatórias, hematúria macroscópica
ocorreu em 30% dos pacientes; retenção urinária precoce, em 14%.; dor
perineal, em 9%; e desconforto músculo-esquelético em 7%. Como
toxicidades precoces do tratamento, diarréia ocorreu em 88% dos pacientes;
dor retal e tenesmo, em 55%; náusea, em 15%; leucopenia, em 27%;
anemia, em 15%; trombocitopenia, em 12%; disúria, em 88%; poliúria, em
79%; retenção urinária persistente, em 21%; incontinência urinária, em 9%;
infecção

urinária,

em

6%;

espasmo

vesical,

em

26%;

hematúria

macroscópica persistente, em 2%; hematospermia, em 15%; e dor perineal
persistente, em 12% dos pacientes. O seguimento médio dos pacientes foi
de 13 meses, variando de 3 a 26 meses. Toxicidade precoce grau 3 do
RTOG ocorreu em três (9%) pacientes, como disúria em dois (6%) e como
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diarréia em um (2%). As outras toxicidades precoces supra-relatadas foram
graus 1 e 2 do RTOG. Toxicidades tardias não foram relatadas. Adotando
como parâmetro de normalidade para o PSA valores abaixo de 4 ηg/ml, 91%
dos pacientes obtiveram normalização em um tempo médio de 2,8 anos,
variando entre 1 e 14 meses após o tratamento. Os autores concluem que o
tratamento combinado proposto apresenta toxicidade aceitável e eficácia
animadora, abrindo caminho para maior escalonamento da dose em futuros
estudos.
Martinez et al. (1995) trataram 59 pacientes entre novembro de
1991 e julho de 1994 com tumores estadiados entre T2b e T3c com
braquiterapia intersticial da próstata concomitante a teleterapia. Vinte
pacientes possuíam estádio T2b; 23, T2c; e 16, T3. Três esquemas de
fracionamento de braquiterapia foram realizados. Trinta pacientes receberam
três aplicações de 550 cGy; outros 20 pacientes, três aplicações de 600 cGy;
e outros nove pacientes, três aplicações de 650 cGy, prescritas no contorno
prostático delineado por ultrassonografia. Os planejamentos de braquiterapia
não utilizaram tomografia computadorizada. A dose retal estimada variou de
45 a 87%; e a uretral, de 97 a 112% da dose prescrita. A teleterapia foi
realizada em campo pélvico, 200 cGy por dia, até aproximadamente
4560 cGy, 5 dias por semana. A braquiterapia foi realizada em três
implantes, cada um no quinto dia das 3 primeiras semanas da teleterapia. As
toxicidades precoce e tardia foram classificadas de acordo com as
orientações do RTOG. Não ocorreram toxicidades intra-operatórias ou perioperatórias significantes. Toxicidades grau 3 precoces ocorreram em 7% dos
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pacientes. Dor perineal leve foi observada em 15% dos pacientes; e
hematospermia, em 12%. Não foram observadas toxicidades gastrintestinais
tardias. O PSA médio dos pacientes pré-tratamento foi de 17,25 ηg/ml;
variando entre 0,7 e 58,3 ηg/ml; retornando aos valores normais após o
tratamento em 86% dos pacientes que o tinham elevado previamente em um
tempo médio de 2,7 meses. Dos 44 pacientes com PSA elevado ao
tratamento, que normalizou posteriormente, 32% foi em 1,5 meses; 60%, em
3 meses; e 100%, em 14 meses. Destes, somente um paciente teve
elevação do PSA posterior, com doença sistêmica. O seguimento médio dos
pacientes foi de 19 meses, variando entre 4 e 36 meses. Trinta e cinco dos
59 pacientes tiveram seguimento mínimo de 12 meses. Os autores concluem
que o esquema de tratamento realizado é tolerável e bem sucedido, ideal
para administrar uma alta dose de radiação à glândula prostática poupando
os tecidos normais circunjacentes.
Borghede et al. (1997) reportaram 7,5 anos de experiência, entre
julho de 1988 e junho de 1994, com esquema combinado de braquiterapia
de alta taxa de dose com

192

Ir e teleterapia conformada, em que 50

pacientes com idade média de 63 anos, variando entre 50 e 75 anos foram
tratados. Foram selecionados pacientes com estádios T1b a T3b, volume
prostático menor que 60 cc e expectativa de vida maior que 10 anos, sem
doença metastática. A teleterapia conformada foi realizada com fótons de 15
ou 16 MeV, 200 cGy por dia, 5 dias por semana, durante 5 semanas, sendo
2,5 semanas antes e 2,5 semanas após a braquiterapia, que consistiu em
dois implantes separados por 2 semanas; o primeiro ao término da primeira
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fase de teleterapia, e o segundo ao início da segunda fase de teleterapia. O
esquema de tratamento desenvolveu-se portanto, em 7 semanas, com dose
total de teleterapia de 5000 cGy. Vinte pacientes receberam teleterapia em
campo de pelve. A dose prescrita de braquiterapia de alta taxa de dose por
implante foi de 1000 cGy à próstata e 1500 cGy em áreas tumorais
biopsiadas; limitando as doses em reto a 600 cGy e uretra a 800 cGy. O reto
foi delineado como um plano paralelo à borda posterior da próstata à
ultrassonografia transretal, com 2,3 cm de extensão em cada imagem
transversal obtida. As doses totais de braquiterapia foram de 2000 cGy à
próstata e 3000 cGy às zonas tumorais. Somadas aos 5000 cGy da
teleterapia, totalizaram doses biologicamente equivalente projetadas de
7000 cGy e 8000 cGy respectivamente. O tempo médio de seguimento dos
pacientes foi de 45 meses, variando entre 18 e 92 meses. O controle local
observado segundo biópsia prostática foi de 96% em 18 meses (48 de 80
pacientes), sendo 97% para os pacientes estadiados entre T1 e T2b (37 em
38 pacientes), e 92% para os estadiados como T3 (11 em 12 pacientes).
Controle local com PSA menor ou igual a 1 ηg/ml em 18 meses foi
alcançado em 42 (84%) pacientes. Controle local parcial, com PSA entre 1 e
2 ηg/ml, foi alcançado em quatro (8%) pacientes. Falha bioquímica, definida
como PSA maior do que 2ηg/ml, foi observada em quatro (8%) pacientes. O
nadir do PSA foi alcançado em um tempo médio de 6 meses, variando entre
1 e 24 meses. Não ocorreram infecções nem sangramentos importantes.
Disúria ocorreu em quatro (8%) pacientes; dois destes mantendo-a
tardiamente (4%). Alguns pacientes tiveram hematúria auto-limitada após o
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implante.
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importante

Destes,

um
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ocorreu
manteve

em

quatro

(8%)

tardiamente,

pacientes

sem

outras

comorbidades. Praticamente todos os pacientes tiveram aumento da
frequência de evacuações, classificada como toxicidade retal graus 1 e 2
precocemente, autolimitadas e tratadas sintomaticamente. Tardiamente,
disúria leve ocorreu em dois pacientes (4%); hematúria leve transitória, em
um (2%); polaciúria, em três (6%); e incontinência urinária e estenose
uretral, em nenhum paciente. Também tardiamente, diarréia leve a
moderada (RTOG graus 1 e 2) ocorreu em 17 (34%) pacientes; e grave, ou
com incontinência fecal (RTOG 3 e 4), em nenhum paciente. Disfunção erétil
manifestou-se tardiamente em cinco (12%) de 42 pacientes previamente
potentes, 1,5 a 8 anos após o tratamento. Quarenta e oito dos 50 pacientes
estavam vivos com ou sem doença local ou sistêmica, configurando
sobrevida total de 96%. Os autores concluem que o esquema combinado de
tratamento é altamente eficiente para o controle local e bem tolerado.
Dinges et al. (1998), em um estudo prospectivo fase II, analisaram
82 pacientes entre outubro de 1992 e dezembro de 1994 com neoplasias
prostáticas estadiadas como T2 e T3, com seguimento médio de 24 meses,
todos com linfonodos obturadores amostrados negativos. A braquiterapia
constou de duas aplicações, com uma semana de intervalo, de 900 a 1000
cGy cada, seguida de teleterapia com técnica de quatro campos, 4500 cGy,
180 cGy por dia, ou 4000 cGy, 200 cGy por dia. Valores de PSA inicial acima
de 10 ηg/ml foram apresentados em 64,6% dos casos, com valor médio de
14 ηg/ml. Em 2 anos, 52,9% dos pacientes mantiveram PSA abaixo de 1
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ηg/ml. Biópsia negativa ocorreu em 69,8% dos pacientes em 12 meses e
73,1% dos pacientes em 24 meses. Recidiva local foi definida como valor de
PSA acima de 1 ηg/ml associada a biópsia prostática positiva. O controle
local foi de 79,5% em 2 anos. A toxicidade precoce foi reportada como
similar à teleterapia isolada. Toxicidade severa ocorreu em três pacientes,
dois dos quais possuíam comorbidades associadas (colite ulcerosa e
diabetes), como fístula reto-uretral após biópsia prostática transretal,
requerendo colostomia. Os autores concluem que a terapêutica utilizada é
factível e foi bem tolerada, atribuindo as toxicidades observadas às
comorbidades pré-existentes, e considerando obsoleta a realização de
biópsia após o tratamento.
Martinez et al. (2000) trataram 142 pacientes de alto risco entre
novembro de 1991 e fevereiro de 1998 com semelhante esquema
combinado de tratamento, com PSA maior ou igual a 7 ηg/ml (51% ), índice
de Gleason maior ou igual a sete (58%), ou estádio maior ou igual a T2b
(75%). Quinze por cento dos pacientes possuía PSA maior ou igual a
20 ηg/ml; 20%, grau de Gleason maior ou igual a oito. Foram administrados
4400 a 4600 cGy de teleterapia com aceleradores lineares de 10 a 18 MeV,
com frações diárias de 180 ou 200 cGy. Entre 1991 e 1995, 58 (41%)
pacientes receberam três implantes de braquiterapia com 550 a 650 cGy nas
primeiras 3 semanas da teleterapia. Após outubro de 1995, 84 (49%)
pacientes receberam dois implantes de braquiterapia com 850 a 950 cGy na
primeira e na terceira semana da teleterapia pélvica. A dose na uretra foi
limitada ao máximo de 125% da dose prescrita e a retal, a 75%. O
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seguimento médio foi de 2,1 anos variando entre 0,2 e 7,2 anos, com 79
(56%) pacientes seguidos por mais de 2 anos e 31 (22%) pacientes, por
mais de 5 anos. O controle bioquímico em 2 anos foi de 89% e em 5 anos,
63%. Quatorze pacientes (10%) tiveram recidiva clínica em um intervalo
médio de 1,7 anos, variando entre 0,2 e 4,5 anos após o tratamento. Em 5
anos, as falhas clínicas alcançaram 22%; a falha local ocorreu em 16% dos
pacientes em um intervalo médio de 3 a 5 anos, variando entre 1,7 e 4,5
anos; metástases à distância ocorreram em 14% dos pacientes em um
tempo médio de 1,5 anos, variando entre 0,2 e 4,5 anos após o tratamento.
A sobrevida livre de doença foi de 89%, a sobrevida global, de 95% e a
sobrevida causa específica, de 96%. O nadir de PSA alcançou 0,4 ηg/ml em
um tempo médio de 1,5 anos após o tratamento, variando entre 0,1 e 6
anos. Toxicidade precoce urinária ou retal grau 3 do RTOG ocorreu em 7
(5%) pacientes. Não ocorreram toxicidades graus 4 ou 5 precoces.
Toxicidade tardia urinária grau 3 ocorreu em 6 (4%) pacientes; em cinco
como estenose uretral que requereu dilatação e em um, como incontinência
urinária após ressecção transuretral da próstata realizada 3,8 anos após a
irradiação. Toxicidades tardias graus 4 ou 5 não ocorreram. A ocorrência
total de toxicidade grau 3 tardia em 5 anos foi de 9%. Todas as estenoses
uretrais tardias ocorreram em pacientes que realizaram três implantes, nos
quais sua incidência como grau 3 alcançou 11,7%. Nos pacientes que
realizaram somente dois implantes não ocorreram estenoses uretrais grau 3,
mas o tempo de seguimento desses pacientes foi inferior ao tempo médio de
ocorrência da toxicidade nos outros pacientes. Disfunção erétil ocorreu em
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43 (30%) pacientes em um tempo médio de 0,9 anos, variando entre 0 a 6
anos após a irradiação.
Eulau et al. (2000), analisando os mesmos 104 pacientes tratados
entre outubro de 1979 e agosto de 1995 por Mate et al. (1998), após um
período de até 10 anos de seguimento (10 a 121 meses, média de 76
meses), relatou sobrevidas bioquímicas livres de doença de 83% em 5 anos;
e 78% em 10 anos. Agrupando os pacientes em três grupos: PSA menor ou
igual a 10 ηg/ml, PSA entre 10 e 20 ηg/ml, e PSA maior que 20 ηg/ml, as
sobrevidas bioquímicas livres de doença foram, respectivamente, 94%, 81%
e 49% em 5 anos; e 91%, 65%, e 49% em 10 anos. Considerando como
fatores de pior prognóstico PSA maior que 15 ηg/ml, grau de Gleason maior
que seis e estádio maior que T2, os pacientes sem nenhum desses fatores
tiveram sobrevida bioquímica livre de doença de 100% em 5 anos e de 96%
em 10 anos. Com um fator apenas, essa sobrevida caiu para 85% em 5
anos e 72% em 10 anos e, com os três fatores, para 49% em 5 e 10 anos.
Estenose uretral tardia é descrita nos mesmos 6,7% dos pacientes; uropatia
obstrutiva grau II do RTOG, em 2% e sangramento retal tardio grau I, em 2%
dos pacientes. Concluem a revisão ratificando as boas eficácia e
tolerabilidade do esquema combinado de tratamento, assim como sua baixa
toxicidade
Vicini et al. (2000) revisaram 161 pacientes tratados de novembro
de 1991 a maio de 1998, com a combinação de teleterapia pélvica com 4600
cGy e braquiterapia com dois a três implantes nas primeiras semanas da
teleterapia. Os pacientes apresentavam PSA maior ou igual a 10 ηg/ml,
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índice de Gleason maior que sete e estádio maior ou igual a T2b. Setenta e
dois pacientes receberam três frações de braquiterapia de 550 a 650 cGy; e
89 pacientes, duas frações de 825 a 1050 cGy. O seguimento médio foi de
2,8 anos, variando entre 0,3 e 7,2 anos. O controle bioquímico aos 2 anos foi
de 86% e aos 5 anos, de 67%. Estratificando os pacientes de acordo com os
valores de PSA pré-tratamento, aqueles com PSA menor que 4 ηg/ml
tiveram controle bioquímico em 5 anos de 80%, com PSA entre 4 e 9 ηg/ml,
87%, com PSA entre 10 e 19 ηg/ml, 56% e com PSA maior ou igual a 20
ηg/ml, 54%. Toxicidade grau 3 urinária ocorreu em 6 (4%) pacientes, tendo
sido em cinco, estenose uretral e em um, incontinência urinária. Quarenta e
quatro pacientes (27%) desenvolveram disfunção erétil. Os autores
concluem a avaliação afirmando que o esquema de tratamento realizado
possui efetividade semelhante a outras modalidades de radioterapia, como a
radioterapia conformada.
Gustafson et al. (2000) analisaram 166 pacientes tratados entre
novembro de 1991 e dezembro de 1998 com estádio igual ou maior do que
de T2b, e PSA maior ou igual a 10 ηg/ml, índice de Gleason maior ou igual a
sete, e idade média de 68 anos, variando entre 48 e 85 anos. Todos os
pacientes receberam 4600 cGy de teleterapia pélvica com dois ou três
implantes de braquiterapia nela intercalados. Não houve hormonioterapia.
Os pacientes foram divididos em dois grupos. Um grupo de dose baixa, que
incluiu 84 pacientes, que receberam três frações de 550, 600 ou 650 cGy de
braquiterapia; ou ainda duas frações de 825 cGy; e um grupo de dose alta,
que incluiu 82 pacientes, que receberam duas frações de braquiterapia de
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875, 950 ou 1050 cGy. O seguimento médio total foi de 3,7 anos, variando
entre 0,8 e 7,9 anos; sendo de 4,5 anos para o grupo de baixa dose; e de
2,1 anos para o de alta. Em 5 anos, obtiveram controle bioquímico de 72%,
sobrevida livre de doença de 74%, sobrevida total de 92% e sobrevida
específica de 98%. Em 3 anos, houve melhor controle bioquímico (p = 0,01)
e melhor sobrevida livre de doença (p = 0,074) no grupo de alta dose.
Toxicidade tardia graus III e IV do RTOG estiveram abaixo de 5%,
igualmente distribuídas entre os grupos. Disfunção erétil ocorreu em 31,8%
dos pacientes em 5 anos. Os autores concluem afirmando que o tratamento
combinado realizado oferece uma efetiva forma de irradiação localizada em
alta dose para pacientes com neoplasia prostática de prognóstico
desfavorável, com excelente eficácia e baixa toxicidade.
Syed et al. (2001) trataram 200 pacientes entre junho de 1996 e
julho de 1999 com tratamento combinado de teleterapia com 3960 a 4500
cGy em loja prostática e vesículas seminais e braquiterapia com quatro
frações de 550 a 650 cGy ou três frações de 500 cGy (nos primeiros vinte
pacientes), com carcinoma localizado da próstata, e PSA médio igual a
10 ηg/ml, variando de 1,2 a 9,6 ηg/ml. A idade média dos pacientes foi de 64
anos (45 a 84 anos). Pacientes que apresentavam PSA maior do que
20 ηg/ml, ou índice de Gleason entre oito e dez, ou invasão de cápsula
prostática e/ou de vesículas seminais receberam bloqueio hormonal mensal
com leuprolide por duas a três semanas (3,5 mg via intramuscular) ou dose
única de goserelina (10,5 mg intramuscular), e bicalutamida oral diária
(5 mg) nas duas semanas seguintes, antes da irradiação. Aproximadamente
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70% dos pacientes realizaram braquiterapia antes da teleterapia, que foi
iniciada duas a 3 semanas após. Setenta e dois pacientes de alto risco
receberam essa hormonioterapia. O seguimento médio dos pacientes foi de
30 meses, variando entre 25 e 61 meses. Controle local clínico ocorreu em
194 (97%) pacientes. Com seguimento mínimo de 25 meses, a sobrevida
livre de doença clínica e bioquímica foi de 97%. O PSA médio após o
tratamento foi de 1,1 ηg/ml e esteve menor ou igual ao pré-tratamento em
101 (78%) pacientes que não receberam hormonioterapia. Cento e setenta
(85%) pacientes alcançaram nadir de PSA menor do que 1 ηg/ml e vinte e
dois (11%), entre 1 e 2 ηg/ml. Em 69 (95%) de 72 pacientes que receberam
bloqueio hormonal, o PSA alcançou nadir menor ou igual a 1 ηg/ml em até 1
ano após a irradiação. Nestes, a sobrevida livre de doença clínica e
bioquímica foi de 93%. Não ocorreram toxicidades grau 4 do RTOG.
Toxicidades precoces urinárias e gastrintestinais graus 3 e 4 ocorreram em
20% e 10% dos pacientes respectivamente. Toxicidade tardia grau 3
gastrintestinal ocorreu em três pacientes. Hematospermia ocorreu em 10%
dos pacientes cerca de 3 meses após o tratamento. Estenose uretral, que
ocorreu em três pacientes, foi tratada com uretrotomia a laser, resultando em
incontinência urinária em dois deles. Em pacientes previamente potentes,
disfunção erétil ocorreu em 50% e 30%, para os que receberam e não
receberam bloqueio hormonal prévio, respectivamente. A maioria destes
respondeu positivamente ao uso de sildenafil.
Stromberg et al. (2001) estudaram a ocorrência de toxicidade
precoce e tardia em 192 pacientes abaixo e acima de 70 anos de idade
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submetidos ao tratamento combinado de teleterapia pélvica com 4500 a
4600 cGy e braquiterapia com dois implantes de 825 a 1050 cGy ou três
implantes de 550 a 600 cGy nas primeiras semanas da irradiação externa,
de novembro de 1991 a novembro de 1999, estadiados entre T1c e T3, com
índice de Gleason maior ou igual a sete e dosagem de PSA maior ou igual a
10 ηg/ml. A dose retal média foi de 62% da dose prescrita, variando entre 27
e 87%. A dose uretral máxima média foi de 112% da dose prescrita,
variando entre 97 e 140%. Noventa pacientes acima de 70 anos de idade,
com idade média de 73 anos, variando entre 70 e 85 anos, foram
comparados com 102 outros, menores de 70 anos, com idade média de 63
anos, variando entre 48 e 69 anos. O seguimento médio foi de 3,13 anos,
variando entre 0,9 e 8,9 anos, sem variação significante entre os grupos.
Toxicidades precoces, essencialmente graus 1 e 2, como dor perineal pósimplante, ocorreram em 10% dos pacientes, autolimitadas. Vinte e um
pacientes (11%) sofreram toxicidade precoce grau 3, como disúria em 3%,
poliúria em 5%, diarréia em 2%, dor perineal persistente em 1%, cistite
hemorrágica em 1%, e retenção urinária em 1%. Não houve diferença
significante entre os grupos. Toxicidades precoces graus 4 e 5 não
ocorreram. Toxicidades tardias ocorreram predominantemente como graus 1
e 2 de certa duração, como gênito-urinárias em 15% dos pacientes; destes,
8% abaixo de 70 anos de idade e 22% acima (p = 0,05). Toxicidade tardia
grau 2 gastrintestinal ocorreu em 5% dos pacientes; destes, 3% abaixo dos
70 anos de idade e 8% acima (p = 0,19). Um paciente sofreu uma ulceração
retal como toxicidade grau 4 tardia, requerendo colostomia 1,7 anos após o
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tratamento. Outras toxicidades tardias graus 4 ou 5 não ocorreram. Em 5
anos, a ocorrência de toxicidade tardia grau 3 foi de 10%; destes, 8,5%
abaixo de 70 anos de idade, e 11,6% acima (p = 0,6), sendo estenose uretral
em sua maioria (5% abaixo de 70 anos de idade e 4% acima), mais
frequente quando três implantes foram realizados do que com dois implantes
(p = 0,04). Disfunção erétil ocorreu em 45% dos pacientes previamente
potentes, sendo 46% abaixo de 70 anos de idade e 44% acima. Os autores
concluem que o tratamento proposto apresenta boa tolerabilidade para
ambas as faixas etárias.
Galalae et al. (2001) estudaram o impacto de seis meses de
bloqueio hormonal em 486 pacientes tratados entre 1986 e 1999 com
teleterapia e braquiterapia concomitantes combinadas. Desses, 198 da
universidade de Kiel e 288 do hospital William Beaumont, com dosagem de
PSA menor ou igual a 10 ηg/ml, índice de Gleason maior ou igual a sete, e
estádio maior ou igual a T2b. Receberam hormonioterapia 171 pacientes. A
idade média dos pacientes foi de 68 anos. O seguimento médio foi de 4,4
anos (3,7 anos para o grupo com bloqueio hormonal e 4,7 anos para os
demais). Não ocorreram diferenças entre os grupos quanto às sobrevidas
global e causa específica, controle bioquímico e sobrevida livre de doença.
Somente o estadiamento e o índice de PSA pré-tratamento relacionaram-se
significantemente com a ocorrência de falha bioquímica (p = 0,001).
Concluem o estudo afirmando que o bloqueio hormonal realizado foi ineficaz.
Brune et al. (2002) trataram 693 pacientes com idade média de 69
anos, variando entre 45 e 85 anos; 34% com índice de Gleason maior ou
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igual a sete; 20% com estádio T1; 50%, T2c; e 30%, T3. Linfonodos
positivos existiam em até 8% dos pacientes estadiados como T2 ou T3. Em
5 e 10 anos respectivamente, as sobrevidas globais alcançadas foram de
82% e 48%. Um grupo de pacientes de alto risco que recebeu
hormonioterapia alcançou 73% em 5 anos. Pacientes sem hormonioterapia
(542) obtiveram dosagem de PSA menor ou igual a 4 ηg/ml em 83% dos
casos; mas abaixo de 1 ηg/ml em apenas 59% dos casos. Recidiva clínica
ocorreu em 9 e 31% dos pacientes em 5 e 10 anos respectivamente. Falhas
de tratamento (locais ou sistêmicas) alcançaram 33 e 57% nos mesmos
períodos. Toxicidades graus 2 ou 3 do RTOG são relatadas em 5 anos como
urinárias em 18% dos pacientes; destas, oito como grau 3; como digestivas
em 7%; e como disfunção sexual em 79% dos casos. Concluem que os
esquemas

realizados

apresentaram

boas

eficácia

e

tolerabilidade,

considerando o alto risco de falha de tratamento das populações estudadas.
Galalae et al. (2002) descreveram seus resultados de oito anos de
tratamento combinado com braquiterapia de alta taxa de dose em duas
frações de 1500 cGy calculados na zona periférica prostática e 900 cGy em
toda a glândula aos 20 e 40 Gy da teleterapia pélvica de 50 Gy. Foram
analisados 144 pacientes tratados entre 1986 e 1992, sendo 29 (20,14%)
com tumores estadiados entre T1b e T2a; e 115 (79,86%), entre T2b e T3,
mas todos sem linfonodos acometidos à tomografia ou à ressonância
magnética. O PSA médio inicial dos pacientes era de 25,61 ηg/ml, sendo
menor do que 10 ηg/ml em 41,66%; entre 10 e 20 ηg/ml em 21,52%; e maior
do que 20 ηg/ml em 32,63%. Cinquenta e quatro pacientes (37,5%)
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receberam hormonioterapia para diminuição do volume prostático abaixo de
60 cc sem impacto na sobrevida. O seguimento médio dos pacientes foi de
8,2 anos, variando entre 60 e 171 meses. A sobrevida global foi de 71,5%; a
sobrevida livre de doença, 82,6%; e a sobrevida bioquímica, 72,9%. A
sobrevida livre de doença local para pacientes com tumores estadiados
como T3 foi de 91,3%; e a sobrevida livre de doença à distância, 82,6%.
Baixo estádio (T1 e T2), ausência de hormonioterapia, PSA inicial inferior a
40 ηg/ml, e normalização do PSA abaixo de 1 ηg/ml após o tratamento
revelaram-se fatores de bom prognóstico. A toxicidade tardia gênito-urinária
grau 3 foi de 2,3%; e a gastrintestinal, 4,1%. Não ocorreram toxicidades
tardias graus 4 e 5. Pacientes com história de ressecção transuretral prévia
há menos de seis meses antes da irradiação tiveram maior incidência de
toxicidades urinárias tardias. Nove pacientes (6,25%) desenvolveram
incontinência urinária; oito destes com ressecção transuretral próxima,
anterior ou posterior à irradiação. Somente um (0,7%) paciente em 118, sem
história de ressecção transuretral, desenvolveu incontinência urinária. Essa
diferença foi significante. Estenose uretral ocorreu em 4 pacientes com
história de ressecção transuretral prévia cerca de 3 meses antes da
irradiação. Esclerose do esfíncter vesical ocorreu em quatro pacientes, todos
com ressecção transuretral realizada em menos de 5 meses antes da
irradiação. Dessa forma, existência de ressecção transuretral com intervalo
menor do que seis meses antes da irradiação associou-se a maior risco de
incontinência urinária, estenose uretral, e esclerose do esfíncter vesical. A
toxicidade tardia gastrintestinal grau 1 foi de 9,7%; e a grau 2, 6,94%. A
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toxicidade tardia urinária grau 1 foi de 12,5%; e a grau 2, 4,16%. Os autores
concluem que o esquema de tratamento combinado adotado é factível e
eficiente.
Martinez et al. (2002) trataram 207 pacientes com idade média de
69 anos entre novembro de 1991 e agosto de 2000 com níveis de PSA
acima de 10 ηg/ml, índice de Gleason maior ou igual a 7, ou estádio maior
ou igual a T2b, com a combinação de 4600 cGy de teleterapia pélvica e
braquiterapia de alta taxa de dose em três ou dois implantes realizados
semanalmente durante o curso de irradiação externa, com doses
escalonadas entre 500 e 650 cGy, e 825 e 1150 cGy por fração,
respectivamente. O seguimento médio foi de 4,4 anos. Em 5 anos, obtiveram
controle bioquímico de 74%, sobrevida global de 92%,

sobrevida causa

específica de 98%, e sobrevida livre de doença de 68%. Toxicidade tardia
grau 3 ocorreu em 0,5 a 9% dos pacientes, englobando moléstias urinárias e
retais. Disfunção erétil desenvolveu-se em 51% dos pacientes. Os autores
atribuem ao tratamento, altas eficácia e precisão, sugerindo-o como novo
tratamento padrão para as neoplasias da glândula prostática.
Pellizzon et al. (2003) trataram 119 pacientes com idade média de
68 anos, variando entre 47 e 83 anos, entre março de 1997 e fevereiro de
2000, com adenocarcinoma prostático com estádio menor ou igual a T3a e
volume prostático menor ou igual a 60 cc com teleterapia administrada à
próstata e às vesículas seminais com 4500 cGy, associada a braquiterapia
em dois grupos de risco. Ao grupo de baixo risco pertenceram os pacientes
portadores de tumores com grau histológico de Gleason menor do que 6,
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estádios T1 ou T2, e PSA abaixo de 10 ηg/ml. Esse grupo recebeu
braquiterapia com quatro frações de 400 cGy. Os demais pacientes,
pertencendo ao grupo de alto risco, receberam braquiterapia com quatro
frações de 500 cGy. Alguns pacientes de ambos os grupos receberam
hormonioterapia neo-adjuvante por 3 meses com Goserelina e flutamida ou
acetato de Ciproterona. O seguimento médio foi de 41 meses, variando entre
18 e 48 meses. Em 48 meses, o controle bioquímico obtido foi de 69,5 e
75,3% nos grupos de pacientes de alto e baixo risco respectivamente.
Toxicidade precoce graus 1 e 2 ocorreu em 18,5% dos pacientes como
urinária; e em 10,2%; como gastrintestinal, com regressão espontânea.
Toxicidade tardia graus 1 e 2 ocorreu em 12% dos pacientes como urinária;
e 4,6%, como gastrintestinal. Não ocorreram outras toxicidades. Os autores
concluem pela eficácia e precisão do método com baixa toxicidade,
aguardando por estudos fase III futuros.
Yoshimasa et al. (2004) trataram 98 pacientes entre outubro de
1997 e setembro de 2002 com neoplasias prostáticas de estádio entre T1c e
T3N0M0 com teleterapia de 16 frações 230 cGy; ou seja, 3680 cGy de dose
total, associada a braquiterapia com quatro frações de 600 cGy realizada em
um único implante. Em 5 anos de seguimento, relatam sobrevidas livre de
doença e global de 95,9% e 92,9% respectivamente, sendo que os pacientes
com níveis de PSA inicial abaixo de 20 ηg/ml as tiveram 98,6 e 97,1%
respectivamente, enquanto que os com PSA inicial acima de 20 ηg/ml as
tiveram 93,1% e 82,8% respectivamente. Toxicidades precoces graus 1 e 2
urinária e retal ocorreram em 29,6% dos pacientes. Não há relato sobre a
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ocorrência de outras toxicidades. Os autores concluem pela baixa toxicidade
e boa eficácia do método, aguardando por maior seguimento dos pacientes.
Martin et al. (2004) trataram 102 pacientes entre janeiro de 1997 e
setembro de 1999 com neoplasias prostáticas de estádio entre T1 e
T3N0M0, sendo T1 ou T2 em 71 pacientes; e T3 em trinta e um, com nível
médio de PSA inicial de 15,3 ηg/ml. Braquiterapia foi administrada em quatro
implantes e frações de 500 a 700 cGy separados por intervalos de quatorze
dias, seguida de teleterapia com 3960 a 4500 cGy. Todos os pacientes
receberam hormonioterapia neo-adjuvante com agonista LHRH de 2 a 9
meses antes da braquiterapia a 3 meses após a teleterapia. O seguimento
médio foi de 2,6 anos, variando entre 2 e 4,1 anos. O controle bioquímico em
2 anos foi de 87%; e em 3 anos, de 82%. A sobrevida global foi de 90%; e a
sobrevida livre de doença, 98%, ambas em 3 anos. Toxicidade precoce grau
3 ocorreu em 4% dos pacientes. Um paciente desenvolveu fístula entre a
uretra e o reto como toxicidade grau 4. Os autores concluem pela eficácia e
baixa toxicidade do método.
Galalae et al. (2004) analisaram 611 pacientes tratados com o
esquema combinado de teleterapia e braquiterapia de alta taxa de dose
entre 1986 e 2000 em três instituições, sendo 104 em Seattle, 198 na
universidade de Kiel, e 309 no hospital William Beaumont. Destes, 177
receberam um tratamento curto de hormonioterapia neo-adjuvante. Os
pacientes foram divididos em três grupos de risco. No grupo um, com 46
pacientes, foram alocados portadores de estádios menores ou iguais a T2a,
índice de Gleason menor ou igual a seis e PSA inicial menor ou igual a 10
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ηg/ml. No grupo dois, 188 pacientes foram alocados com estádio maior ou
igual a T2b, índice de Gleason maior ou igual a sete, ou PSA inicial maior ou
igual a 10 ηg/ml, ou seja, um destes fatores de risco elevado. No grupo três,
359 pacientes foram alocados com dois ou mais desses fatores de risco
elevados. A teleterapia pélvica, que incluía linfonodos pélvicos de risco, foi
realizada com dose total de 4560 a 5000 cGy e frações diárias de 180 a 200
cGy, em cinco frações semanais diárias, associada a braquiterapia
intercalada com as aplicações de teleterapia, em duas frações de 825 cGy a
1500 cGy, ou três frações de 550 a 600 cGy, ou ainda em quatro frações de
300 a 400 cGy. O seguimento médio foi de 5 anos, variando entre 0,2 e 15,3
anos. O controle bioquímico obtido foi de 77% e 73% respectivamente; a
sobrevida livre de doença, 67% e 49% respectivamente; e a sobrevida causa
específica, 96% e 92% respectivamente. O controle bioquímico em 5 anos
foi de 96% para pacientes do grupo um; 88% para os do grupo dois; e 69%
para os do grupo três. Os autores concluem que os resultados obtidos nas
três instituições foram semelhantes, com excelente eficácia, sem melhora
com a hormonioterapia utilizada.
Hiratsuka et al. (2004) trataram 71 pacientes com idade média de
70,5 anos, variando entre 58 e 81 anos, entre outubro de 1997 e julho de
2001, estadiados entre T1c e T3, com níveis de PSA médio de 11,9 ηg/ml
(acima de 20 ηg/ml em 30% dos casos). Trinta e um pacientes receberam
hormonioterapia neo-adjuvante, com indicações diversas, suspensa ao
iniciar a irradiação. Dois protocolos de tratamento foram estudados. No
primeiro, teleterapia pélvica com 4500 cGy foi associada a braquiterapia em

26

três frações de 550 cGy. No segundo, teleterapia com 4180 cGy em 19
frações foi associada a braquiterapia com quatro frações de 504 cGy, e
realizada linfadenectomia pélvica de estadiamento a fim de identificar
possível doença extra-prostática. O seguimento médio foi de 44 meses,
variando entre 24 e 65 meses. Atingiram nadir de PSA menor ou igual a
1 ηg/ml 85% dos pacientes. O controle bioquímico obtido foi de 93% em 3 e
em 5 anos. A sobrevida global em 5 anos foi de 95%. Quanto à toxicidade
observada, não houve diferença entre os dois grupos de tratamento. Quase
todos os pacientes apresentaram toxicidade precoce grau 1, urinária ou
retal. Toxicidade precoce grau 2 ocorreu em nove pacientes. Toxicidade
precoce grau 3 ocorreu em um paciente como obstrução urinária por coágulo
sanguíneo após hematúria macroscópica desencadeada pelo implante de
braquiterapia. Toxicidade tardia urinária ou retal apareceu como grau um, de
forma frequente; como estenose uretral grau 3 que requereu intervenção
cirúrgica leve 2 a 4 anos após a irradiação em quatro pacientes e como
sangramento retal esporádico por 12 a 18 meses após a irradiação, em três
pacientes. Não ocorreram toxicidades de graus maiores. Os autores
concluem que o método utilizado tem alta eficácia, apesar da necessidade
de maior seguimento, e baixa toxicidade.
Demanes et al. (2005) trataram 209 pacientes entre setembro de
1991 e dezembro de 1998, com estádios entre T1 e T3, níveis de PSA inicial
menores que 50 ηg/ml, e sem tratamentos prévios, com idade média de 69
anos, variando entre 44 e 87 anos. Três grupos de risco foram
estabelecidos. No primeiro, agrupados os pacientes com estádio menor ou
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igual a T2a, índice de Gleason menor ou igual a seis, e PSA menor ou igual
a 10 ηg/ml; no segundo, os com estádio entre T2b e T2c, índice de Gleason
igual a 7 e PSA entre 10 e 20 ηg/ml; e no terceiro, os com estádio T3, índice
de Gleason de 8 a 10, ou PSA maior do que 20 ηg/ml. Quatro definições da
progressão de PSA após tratamento foram analisadas em relação às
recidivas clínicas. Primeiramente, a definição de falha bioquímica da ASTRO
(três aumentos consecutivos do PSA), seguida da definição de aumento de
2 ηg/ml além do nadir (PHOENIX); depois, dois aumentos consecutivos
acima ou iguais a 0,5 ηg/ml; e ainda, presença de PSA maior do que 0,2
ηg/ml. Teleterapia com 3600 cGy a 200 cGy por dia foi associada a dois
implantes de braquiterapia separados por uma semana, com duas frações
de 550 a 600 cGy por implante. Duas semanas de intervalo cursaram entre
os implantes e a irradiação externa. Com seguimento médio de 7,25 anos,
variando entre 5 e 12 anos, o controle local clínico global foi de 90%; a
sobrevida global, 79%; e a sobrevida causa específica, 97%. Segundo a
definição da ASTRO, as sobrevidas bioquímicas obtidas foram de 90%, 87%
e 69%, para os pacientes dos grupos um, dois e três respectivamente. As
definições do nadir mais 2 ηg/ml e dos dois aumentos consecutivos acima
de 0,5 ηg/ml melhor combinaram com as recidivas clínicas do que as
definições da ASTRO e do limiar de 0,2 ηg/ml de PSA. Toxicidade tardia
grau 3 urinária ocorreu em 6,7% dos pacientes; e grau 4, em 1%, mormente
nos pacientes submetidos a ressecção transuretral após a irradiação. Os
autores concluem que o método é eficaz para todos os estádios de
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neoplasia prostática, com baixa toxicidade, mas recomendam evitar
ressecção transuretral após a irradiação.
Akimoto et al. (2005) trataram 70 pacientes entre setembro de 2000
e dezembro de 2003 com idade média de 68 anos, variando entre 61 e 83
anos, índice de Gleason entre dois e dez, e estádios entre T1c e T3 com o
tratamento combinado de teleterapia hipofracionada com 3 Gy por dia, 3 dias
por semana, e dose total de 51 Gy, associada a braquiterapia com cinco
frações de 500 cGy (13 pacientes), três frações de 700 cGy (19 pacientes),
ou duas frações de 900 cGy (38 pacientes), em um implante.
Hormonioterapia foi administrada em todos os pacientes, com agonista
LHRH, associada a um anti-androgênico esteróide ou não esteróide, durante
a irradiação e após, por 6 meses nos pacientes estadiados como T1c; por 1
ano, nos estadiados como T2a; e por 2 anos nos estadiados como T2b e T3.
O seguimento médio foi de 14 meses, variando entre 3 e 42 meses, e visou
a analisar somente a ocorrência de toxicidades precoces. Toxicidade
precoce urinária ocorreu como grau 0 ou 1 em 56% dos pacientes; e como
graus 2 a 4 em 44%. Um paciente sofreu obstrução urinária precoce e foi
classificado como grau 4. Não houve diferença significante de toxicidade
entre os grupos diferentes de fracionamento de dose. Pacientes que
sofreram toxicidades precoces graus 2 a 4 tiveram maiores doses uretrais na
braquiterapia segundo os parâmetros de V30-110 (volume da uretra que
recebe de 30 a 110% da dose prescrita), mas não com os parâmetros de
V120 e V150 (volumes de uretra que recebem 120 e 150% da dose prescrita
respectivamente). Em relação ao número de agulhas implantadas, os
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pacientes que o tiveram abaixo de 12 sofreram mais toxicidades precoces
urinárias graus 2 a 4. Os autores concluem que o método tem boa
aplicabilidade segundo o parâmetro de toxicidade precoce urinária, não
alterada ao aumentar-se a dose por fração de braquiterapia, com diminuição
do número de frações. Os volumes de uretra que receberam doses iguais ou
menores do que a dose prescrita relacionaram-se melhor com a ocorrência
de toxicidade urinária precoce graus 2 a 4 do que os volumes que
receberam doses maiores.
Astrom et al. (2005) trataram 214 pacientes entre os anos de 1988
e 2000 com idade média de 64 anos, variando entre 50 e 77 anos, divididos
em grupos de risco baixo (80 pacientes), intermediário (87 pacientes) e alto
(47 pacientes) conforme possuíam nenhum, um, ou mais dos fatores de
risco estipulados como estádio maior do que T2b, PSA maior do que 10
ηg/ml e índice de Gleason maior do que sete. Cento e cinquenta pacientes
(70%) receberam hormonioterapia neo-adjuvante por um período médio de 5
meses com antiandrogênicos ou análogos do hormônio liberador das
gonadotrofinas

(LHRH).

Teleterapia

com

5000

cGy,

associada

a

braquiterapia com duas frações de 1000 cGy, foi administrada, sendo que,
de 1988 a 1993, incluiu a irradiação de linfonodos pélvicos. Após 1993, a
irradiação externa foi limitada à próstata, englobando as vesículas seminais
apenas para pacientes com estádio T3. Margens do volume alvo clínico para
o volume alvo de planejamento de 2 cm em todas as direções exceto
posteriormente, em que se resumiu a 1,5 cm, foram utilizadas. A
braquiterapia foi realizada em um intervalo na metade da teleterapia,
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durando todo o tratamento um período de sete semanas. O seguimento
médio foi de 4 anos, variando entre 12 e 165 meses. Em 5 anos, a sobrevida
bioquímica global foi de 82%, tendo sido 92%, 88% e 61% para os grupos de
baixo, médio e alto risco respectivamente. Recidiva local foi reportada em
três pacientes; metástases à distância em 13; e morte por câncer de
próstata, em cinco. Nenhuma recidiva foi observada após 5 anos. Como
toxicidades precoces, três pacientes apresentaram febre após o implante
requerendo o uso de antibióticos; 36 (17%), hematúria transitória por até 3
dias;

e

três,

parestesia

perineal

auto-limitada.

Toxicidades

tardias

apareceram como estenose uretral em 13 pacientes, com risco estimado em
5 anos de 7%, e latência média de 13 anos. Um desses pacientes realizara
ressecção transuretral antes da irradiação; dois necessitaram de derivação
urinária; e três receberam ressecção transuretral tardiamente. Além disto,
dois pacientes com hematúria recorrente e três com retenção urinária
recorrente requereram ressecção transuretral tardiamente. Não ocorreram
toxicidades tardias retais graves. Disfunção erétil, de ocorrência não
quantificada, ocorreu predominantemente nos pacientes tratados com
hormonioterapia neo-adjuvante. Os autores concluem que o tratamento foi
eficaz com baixa toxicidade.
Pinkawa et al. (2006) analisaram a toxicidade ocorrida em 64
pacientes com tumores prostáticos estadiados entre T1 e T3, índice de PSA
médio de 13 ηg/ml, variando entre 0,5 e 300 ηg/ml, volume prostático médio
de 37 cc, variando entre 15 e 103 cc, índice de Gleason maior do que seis
em 18% dos casos, e idade média de 70 anos, variando entre 61 e 79 anos,
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tratados entre janeiro de 2000 e abril de 2003. Hormonioterapia neoadjuvante foi administrada a 61% dos pacientes pelo urologista que
diagnosticou a moléstia, com indicações diversas. A braquiterapia foi
administrada em dois implantes de 900 cGy cada, separados por uma
semana de intervalo. Seguiu-lhe teleterapia conformada em três dimensões
após 3 semanas englobando a próstata e as vesículas seminais com dose
de 4500 a 5040 cGy. Dois questionários de avaliação foram utilizados para
avaliar a presença de toxicidades tardias, 19 e 35 meses após o tratamento.
Toxicidades tardias ocorreram em menos de 20% dos casos, tendo sido
graves em apenas 1 a 2% dos casos. Os autores recomendam doses de
braquiterapia em uretra e reto menores do que 1500 cGy e 600 cGy por
fração, respectivamente, e concluem que maiores estudos são necessários
para a definição de um número ideal de agulhas a ser implantado.
Um resumo dos principais dados relevantes destes estudos foi
compilado nas tabelas 1 a 4.
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Tabela 1 - Controle bioquímico e sobrevida de pacientes com câncer de próstata tratados com radioterapia externa associada
à BATD
Autor
Stromberg et al.
1995
Martinez et al.
1995
Borghede et al.
1997
Dinges et al.
1998
Martinez et al.
2000
Eulau et al.
2000
Vicini et al.
2000
Gustafson et al.
2000
Syed et al.
2001
Stromberg et al.
2001

N
33
59
50

Estádio
T2b a
T3
T2b a
T3c
T1b a
T3b

PSA
(ηg/ml)
15,4
(médio)
17,25
(médio)

RTE

BATD

Seguimento
médio

45Gy*

3 x 5,5Gy ou 6Gy

13 meses

45,6Gy*
50Gy*

3 x 5,5Gy, 6Gy ou
6,5Gy
2 x 10Gy ou
15Gy

19 meses
45 meses

Controle
bioquímico
91%
(2 anos)
86%
(2 anos)
84%
(2 anos)
79,5%
(2 anos)
89% (2 anos)
63% (5 anos)

Sobrevida
Global
96%

82

T2 e T3

14
(médio)

45Gy

2 x 9Gy ou 10Gy

24 meses

142

≥ T2b

≥7

46Gy

3 x 5 a 6,5Gy ou 2
x 8,5 a 9,5Gy

50,4 meses

104

-

-

-

-

76 meses

49% AR; 81% RI;
94% BR (5 anos)

83%

161

≥ T2b

≥ 10

46Gy

67,2 meses

86% (2 anos)
67% (5 anos)

-

166

≥ T2b

≥ 10

46Gy

44,4 meses

72% (5 anos)

92%

39,6Gy a
45Gy

4 x 5,5 a 6,5Gy

30 meses

97% (2 anos)

-

T1c a
T3

10
(médio)
≥ 10
(médio)

45 a 46Gy

3 x 5,5 a 6,5Gy ou
2 x 8,25 a 10,5Gy

37,56 meses

-

-

200
192

3 x 5 a 6,5Gy
2 x 8,5 a 9,5Gy
3 x 5 a 6,5Gy ou 2
x 8,5 a 9,5Gy

95%

Continua
Legenda: N = número de pacientes; PSA = antígeno prostático-específico; RTE = Radioterapia externa; BATD = braquiterapia de alta taxa de dose;
AR = alto risco; RI = risco intermediário; BR = baixo risco.
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Tabela 1 – conclusão. Controle

bioquímico e sobrevida de pacientes com câncer de próstata tratados com radioterapia externa

associada à BATD
Autor
Brune et al.
2002
Galalae et al.
2002
Martinez et al.
2002
Pellizzon et al.
2003
Yoshimasa et al.
2004
Martin et al.
2004
Galalae et al.
2004
Hiratsuka et al.
2004
Demanes et al.
2005
Astrom et al.
2005
Pinkawa et al.
2006

N

Estádio

PSA
(ηg/ml)

RTE

BATD

Seguimento
médio

693

T1 a T3

-

-

-

-

144

T1b a
T3

25,61
(médio)

50Gy

207

≥ T2b

> 10

46Gy

119

≤ T3a

-

45Gy

98

T1c a
T3

-

102

T1 a T3

611

Controle
bioquímico
59% e 83%
(5 anos)

Sobrevida
Global

98,4 meses

72,9% (8 anos)

71,5%

52,8 meses

74% (5 anos)

92%

4 a 5 x 4 Gy

41 meses

69,5% AR;
75,3% BR (5 anos)

-

16 x 2,3 Gy

4 x 6Gy

-

95,9% (5 anos)

92,9%

15,3
(médio)

39,6 a 45Gy

4 x 5 a 7Gy

31,2 meses

87% (2 anos)

90%

T1 e T3

-

45,6 a 50Gy*

60 meses

69% AR; 88% RI;
96% BR (2 anos)

77%

71

T1c a
T3

11,9
(médio)

45Gy*

44 meses

93%
(2 e 5 anos)

95%

209

T1 a T3

< 50

36Gy

4 x 5 a 6Gy

87 meses

82% (5 anos)

79%

214

-

-

50Gy

2 x 10Gy

48 meses

61 AR; 88% RI;
92% BR (5 anos)

82%

64

T1 a T3

13
(médio)

45 a 50,4Gy

2 x 9Gy

27 meses

-

-

2 x 9Gy
2 x 15Gy
3 x 5 a 6,5Gy ou 2
x 8,25 a 11,5Gy

3 x 5,5 a 6Gy
2 x 8,25 a 15Gy
4 x 3 a 4 Gy
3 x 5,5Gy
4 x 5,04 Gy

82%

Legenda: N = número de pacientes; PSA = antígeno prostático-específico; RTE = Radioterapia externa; BATD = braquiterapia de alta taxa de dose; AR
= alto risco; RI = risco intermediário; BR = baixo risco.
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Tabela 2 – Autores que relataram incidência de disfunção erétil ou estenose
uretral e as respectivas porcentagens

Autor

Disfunção erétil

Estenose Uretral

Borghede et al.
1997

12%

-

Martinez et al.
2000

30%

3,5%

Eulau et al.
2000

-

6,7%

Vicini et al.
2000

27%

3,1%

31,8%

-

30% sem HT
50% com HT

1,5%

Stromberg et al.
2001

45%

5% se < 70 anos
4% se > 70 anos

Brune et al.
2002

79%

-

Galalae et al.
2002

-

2,7%

Martinez et al.
2002

51%

-

Hiratsuka et al.
2004

-

2,3%

Astrom et al.
2005

-

6%

Gustafson et al.
2000
Syed et al.
2001

Legenda: HT = hormonioterapia.

35

Tabela 3 – Toxicidades urinárias e retais precoces na análise de referências

Autor

Toxicidades urinárias
precoces

Toxicidades retais
precoces

Graus 1 e 2

Grau 3

Graus 1 e 2

Grau 3

88%

9%

88%

2%

Martinez et al.
1995

-

7%

-

-

Borghede et al.
1997

8%

-

100%

-

Martinez et al.
2000

-

5%

-

-

Eulau et al.
2000

-

6,7%

-

-

Syed et al.
2001

-

20%

-

10%

10%

11%

10%

5%

Galalae et al.
2002

16,6%

-

-

-

Pellizzon et al.
2003

18,5%

-

10,2%

-

Yoshimasa et al.
2004

29,6%

-

-

-

-

-

Stromberg et al.
1995

Stromberg et al.
2001

Martin et al.
2004
Hiratsuka et al.
2004
Astrom et al.
2005

-

4%
1 caso grau 4

Quase todos

1,4%

Quase todos

-

17%

-

-

-
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Tabela 4 – Toxicidades urinárias e retais tardias na análise de referências

Autor

Toxicidades urinárias
tardias

Toxicidades retais
tardias

Graus 1 e 2

Grau 3

Graus 1 e 2

Grau 3

Borghede et al.
1997

4%

-

34%

0

Martinez et al.
2000

-

4%

-

-

Eulau et al.
2000

2%

-

2%

-

Vicini et al.
2000

-

4%

-

-

Gustafson et al.
2000

-

5%

-

<5%

Syed et al.
2001

-

-

-

1,5%

Brune et al.
2002

18%

7%

-

-

Galalae et al.
2002

12,5% grau 1
4,16% grau 2

2,3%

9,7% grau 1
6,94% grau 2

4,1%

Martinez et al.
2002

9%

-

-

-

Pellizzon et al.
2003

12%

-

4,6%

-

Hiratsuka et al.
2004

Frequente
grau 1

5,6%

4,2%

-

Demanes et al.
2005

-

6,7% grau 3
0,47% grau 4

-

-

Astrom et al.
2005

-

6%

-

-

< 20%

-

-

-

Pinkawa et al.
2006
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3

MÉTODOS

Estudo retrospectivo dos pacientes portadores de adenocarcinoma
de próstata, tratados com a associação de teleterapia e BATD, de 2000 a
2004, no Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Os dados de 455
pacientes foram colhidos prospectivamente e 403 foram selecionados para
este estudo, pois 52 foram perdidos de seguimento (11%). A avaliação inicial
incluiu:
1.

Identificação (nome, idade, endereço, telefones para contato e

registro hospitalar).
2.

História clínica e exame físico, incluindo o toque retal.

3.

Dosagem de PSA (antígeno prostático específico).

4.

Ultrassonografia pélvica e transretal.

5.

Biópsia prostática.

6.

Hemograma, glicemia de jejum, urina tipo I.

7.

Dosagens das concentrações séricas de sódio, potássio, uréia,

creatinina, aspartato-transferase (AST), alanina-transferase (ALT), gamaglutamil-transferase (γ-GT) , coagulograma.
8.

Radiografia de tórax.

9.

Cintilografia óssea se PSA > 10 ηg/ml.

10. Tomografia computadorizada da pelve se PSA > 10 ηg/ml.
11. Avaliação e liberação clínico-cardiológica quanto ao risco
cirúrgico.
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A seleção dos pacientes incluídos no estudo foi feita de acordo com
os critérios que se seguem.

3.1 Critérios de Inclusão

1.

Idade entre 42 e 90 anos.

2.

Diagnóstico de adenocarcinoma da próstata confirmado

histologicamente.
3.

Índice de estado de desempenho de Karnofsky superior a 70

(Anexo A).
4.

Estadiamento menor ou igual a T3, segundo a classificação

TNM da UICC (Anexo B).
5.

Volume prostático menor ou igual a 100 cc.

6.

Dosagem de PSA prévia a qualquer tratamento específico.

7.

Seguimento mínimo de 2 anos após o início da radioterapia.

3.2 Critérios de Exclusão

1.

Pacientes com história de tratamento locorregional anterior ao

tratamento irradiante para câncer de próstata.
2.

Presença de evidências de doença disseminada prévia ao

tratamento irradiante.
3.

Passado de câncer, exceto de pele não melanoma.
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4.

Pacientes cujo tratamento irradiante diferiu da rotina de

tratamento.
5.

Seguimento clínico e laboratorial incompletos ou inadequados

para avaliação de controle local e sobrevida.

Os seguintes parâmetros foram analisados e correlacionados com o
controle bioquímico, falha inicial ao tratamento e complicações precoces e
tardias:

1.

Idade.

2.

Dosagem de PSA inicial.

3.

Volume prostático obtido através da ultrassonografia pélvica e

transretal.
4.

Grau histológico do tumor – Gleason (Anexo C).

5.

Estadiamento.

6.

Tipo

de

teleterapia:

convencional

ou

conformada

tridimensional.
7.

Avaliação da função sexual (Anexo D).

8.

Presença de sintomas obstrutivos urinários previamente à

terapia irradiante.
9.

Ressecção transuretral da próstata prévia à terapia irradiante.

10. Neoadjuvância com hormonioterapia antiandrogênica.
11. Presença de nódulos prostáticos ao toque retal.
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12. Presença de imagem suspeita não confirmada de lesão
secundária na cintilografia óssea pré-tratamento.
Além desses parâmetros, para o tratamento e análise dos
resultados, os pacientes foram estratificados em três grupos, divididos de
acordo com os seguintes fatores de risco: PSA entre 10 e 20ηg/ml, índice de
Gleason maior ou igual a 7, e presença de nódulo prostático bilateral
palpável ou visível à ultrassonografia (sistema de Mount Sinai, Sylvester JE
2003). Assim:
Baixo Risco → nenhum fator de risco entre os acima.
Risco Intermediário → um fator de risco entre os acima.
Alto Risco → PSA > 20 ηg/ml ou dois ou mais fatores de risco entre
os acima.

3.3 Tratamento

O esquema de radioterapia utilizado incluiu a realização de BATD
seguida, cerca de 15 dias após, de teleterapia. Pacientes com volume
prostático inicial acima de 50 cc receberam hormonioterapia neoadjuvante,
Acetato de Ciproterona 50 mg via oral, três vezes ao dia por três meses,
antes do início do tratamento.
A BATD foi administrada em 3 frações durante um período de 24
horas, com um intervalo mínimo de 6 horas entre cada fração. De acordo
com o grupo de risco, os pacientes receberam as seguintes doses:
Baixo Risco:

3 x 5,5 a 6Gy
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Risco Intermediário:

3 x 6 a 6,5Gy

Alto Risco:

3 x 6,5 a 7Gy

A teleterapia, com técnica convencional (4 campos em “tijolo”) ou
conformada tridimensional, foi administrada na dose de 45 Gy, com frações
de 1,8 Gy/dia, 5 vezes por semana, englobando a próstata e as vesículas
seminais.

3.4 Técnica de Braquiterapia

Os pacientes foram submetidos ao preparo e técnica utilizados de
rotina pelo Serviço de Radioterapia do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de
Carvalho. Na tarde do dia anterior ao implante, os pacientes foram
internados para avaliação pré-anestésica, realização de tricotomia pubiana e
perineal, além de enteroclismas até a limpeza completa do reto. Dieta zero
após as vinte e uma horas. Na manhã do dia seguinte, receberam 1 grama
de cefalotina por via endovenosa e foram encaminhados para o centro
cirúrgico, onde foram submetidos a raquianestesia. Colocados em posição
de litotomia, foram realizadas anti-sepsia e assepsia, colocação de campos
cirúrgicos e passagem de sonda vesical de demora. A seguir, foi posicionado
no períneo um “template”, artefato de material acrílico, ordenadamente
perfurado que serve para orientar a disposição paralela das agulhas e para a
fixação do sistema no períneo do paciente. Este “template” repousa
encaixado em uma torre estabilizadora (“stapler”) que garante a imobilidade
do sistema e que, por sua vez, possui mecanismos de travamento que
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impedem seu deslizamento no chão da sala. Também acoplado à torre
estabilizadora, acomoda-se o transdutor do aparelho de ultrassonografia,
que foi introduzido por via transretal para captação das imagens prostáticas
e orientação do implante.
As

agulhas

de

braquiterapia

foram

introduzidas

por

via

transperineal, guiadas pelas imagens da ultrassonografia (Figura 1A),
evitando-se a perfuração traumática da uretra, do ânus e do reto (Figura 1B).
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Figura 1 – Imagem da ultrassonografia transretal em corte
transversal (A) e sagital (B). Setas indicam a posição de algumas agulhas
A

B
Balão da
sonda
vesical
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Terminada a colocação das agulhas, posicionavam-se os pacientes
em decúbito dorsal horizontal com os membros inferiores estendidos, e o
“template” foi fixado na pele por meio de suturas com fios de algodão. A
posição das agulhas foi novamente checada pela ultrassonografia e, não
havendo nenhuma irregularidade, os pacientes foram encaminhados para o
setor de braquiterapia, onde foram realizadas a simulação radiográfica e o
planejamento do tratamento através de um sistema de planejamento
tridimensional (“Plato BPS 13.7” NUCLETRON), que reconstrói o volume
implantado por meio da análise de radiografias semiortogonais (Figura 2).
Aprovado o planejamento, após a avaliação das curvas de isodose de
radiação (Figuras 3 e 4) e dos histogramas dose-volume, a primeira fração
de dose da braquiterapia foi administrada conforme esquema já descrito,
tendo sido a segunda e a terceira frações realizadas após um intervalo
mínimo de seis horas entre elas. Após a terceira aplicação, o implante e a
sonda vesical foram retirados e, se clinicamente bem e sem intercorrências
decorrentes do procedimento, os pacientes receberam alta hospitalar. O
procedimento

completo

aproximadamente 24 horas.

incluindo

o

tratamento

teve

duração

de
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Figura 2 – Radiografias semiortogonais da pelve com agulhas
implantadas transperinealmente na próstata

A: ântero-posterior

Balão da
sonda
vesical

B: látero-lateral

Balão da
sonda
vesical
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Figura 3 – Curvas de isodose planejadas visualizadas na tela do
sistema de planejamento, em 3 planos (x, y e z) e tridimensional (3D)

Figura 4 – Curvas de isodose sobrepostas na imagem transversal
da ultrassonografia transretal (fotomontagem)
Isodose de
prescrição

Pontos de
projeção
da uretra
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3.5 Técnica de teleterapia

No máximo duas semanas após o término da braquiterapia, os
pacientes iniciaram a teleterapia, com uma das técnicas descritas abaixo.

3.5.1 Radioterapia Convencional

Por meio de radiografias de simulação, foram delimitados os quatro
campos de irradiação quadrados com base em referências ósseas: um
anterior, um posterior, um lateral direito e um lateral esquerdo, com 9 cm de
lado, os dois primeiros com limite inferior no nível das tuberosidades
isquiáticas e centralizados na sínfise púbica, e os laterais, com limite inferior
igual aos dois primeiros, e limite anterior na metade da projeção da imagem
da sínfise púbica. Esses campos almejaram englobar apenas o volume
prostático e vesículas seminais, na chamada técnica em “box”, pois delimita
um volume tratado cubiforme, sem o uso de contrastes radio-opacos, com
cálculo no ponto central.

3.5.2 Radioterapia Conformada Tridimensional

Através do estudo da tomografia computadorizada da pelve e da
reconstrução virtual do paciente em um sistema de planejamento
computadorizado, em três dimensões, a glândula prostática e as vesículas
seminais foram delimitadas e localizadas no organismo do paciente. Foram
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então delimitados os quatro campos de tratamento, sendo um anterior, um
posterior, um lateral direito e um lateral esquerdo. Nestes, os campos de
irradiação foram conformados à próstata e às vesículas seminais através da
confecção de blocos de proteção de “Cerrobend” (liga metálica para
proteção radiológica) individualizados.
Essa técnica oferece a vantagem de maior precisão na localização
da próstata e vesículas seminais com possibilidade de melhor proteção dos
tecidos normais circunjacentes, pela visualização das imagens de sua
posição no organismo do paciente, o que não acontece quando o tratamento
é simulado de forma convencional.
Através da análise dos histogramas dose-volume pode-se saber se
a próstata e as vesículas seminais estão sendo adequadamente englobadas
pela isodose de prescrição do tratamento. Pode-se também conhecer quais
as doses que estão sendo oferecidas às diversas porcentagens de volume
dos órgãos de risco adjacentes como o reto, a bexiga, e a uretra e identificar
volumes de alta e baixa dose. Não se utilizou “constraints” (limites) de dose
por volume, dada a baixa dose aplicada. A normalização das curvas de
isodose foi realizada no isocentro.
A teleterapia teve duração aproximada de 25 dias úteis.
Após o término de todo o tratamento, os pacientes foram
encaminhados para seguimento ambulatorial.
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3.6 Avaliação da toxicidade

A toxicidade do tratamento foi avaliada segundo a classificação dos
graus de toxicidade precoce e tardia do RTOG (“Radiation Therapy
Oncology Group”) para os órgãos de risco em questão (Anexo E). A
avaliação de possíveis prejuízos da função sexual foi realizada por meio da
classificação da AUA (“American Urologic Association”) (Anexo D).

3.7 Seguimento pós tratamento

O seguimento dos pacientes foi realizado da seguinte forma:

1.

Avaliação clínica dirigida: primeira revisão aos 2 meses,

segunda aos 6, terceira aos 10, e a seguir, de 6 em 6 meses, salvo se sinais
ou sintomas clínicos que levassem o paciente a consultar o médico.
2.

A dosagem sérica do PSA foi realizada no mesmo esquema

das revisões acima.
3.

A avaliação da toxicidade do tratamento, bem como de suas

possíveis reações adversas foi realizada durante as consultas de retorno.
4.

Outros exames foram solicitados segundo a necessidade e o

julgamento médico.
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Para avaliação dos resultados e toxicidades do tratamento, tempos
mínimos de seguimento decorridos da irradiação foram estabelecidos,
sendo:
1.

dois anos para avaliação dos resultados imediatos do

tratamento;
2.

seis meses para avaliação de toxicidades precoces;

3.

um ano para avaliação de toxicidades tardias.

3.8 Análise estatística

Os dados foram submetidos à análise descritiva e de frequências.
Para análise da sobrevida livre de recaída bioquímica, os dados foram
categorizados da seguinte maneira:
1.

Idade: três grupos; menor ou igual a 60 anos, de 61 a 70 anos,
e maior que 70 anos.

2.

PSA inicial: três grupos; menor do que 10 ηg/ml, entre 10,1 e
20 ηg/ml, e acima de 20 ηg/ml.

3.

Presença ou não de ressecção transuretral prévia ao
tratamento.

4.

Índice de Gleason: três grupos; de 2 a 6, 7, e maior que 7.

5.

Estádio: três grupos; T1, T2a e b, e T2c e T3.

6.

Peso prostático: dois grupos; até 50 cc e acima de 50 cc.

7.

Presença ou não de nódulos prostáticos ao toque retal antes
do tratamento.
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8.

Presença ou não de imagem suspeita na cintilografia óssea
antes do tratamento.

9.

Hormonioterapia neoadjuvante: três grupos; não usou, usou
por até 3 meses, e usou por 4 a 6 meses.

10. Teleterapia:

dois

grupos;

convencional

e

tridimensional

conformada.
11. Esquema de braquiterapia: quatro grupos; 3 x 550 cGy, 3 x 600
cGy, 3 x 650 cGy e 3 x 700 cGy.
12. Grupo de risco: três grupos; baixo, intermediário e alto.
Foram definidos como eventos finais para avaliação: falha inicial
(pacientes não responderam ao tratamento, identificados como não tendo
apresentado diminuição do PSA), e sobrevida livre de falha bioquímica pelos
critérios ASTRO e PHOENIX.
As análises de sobrevida livre de falha bioquímica (critérios ASTRO
e PHOENIX) foram realizadas em 3 etapas: obtenção das curvas de KaplanMeier, testes univariados da função de sobrevida e modelo de regressão
considerando todas as covariáveis de interesse (Lawless, 2003). A análise
da igualdade da função de sobrevida foi realizada pelo log-rank (Lawless,
2003). Com o objetivo de considerar todas as variáveis simultaneamente a
partir de um modelo de regressão, foi ajustado com todas as variáveis de
interesse o modelo de riscos proporcionais de Cox. Os empates foram
tratados a partir do método de verossimilhança parcial (Lawless, 2003). As
variáveis foram selecionadas a partir do método “forward stepwise” com
teste Escore para a inclusão de variáveis e teste de Wald para a exclusão
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(Neter et. al., 1996). O nível de significância utilizado para a inclusão e
exclusão foi de 5% (p ≤ 0,05). O estudo da sobrevida livre de falha
bioquímica pelos critérios ASTRO e PHOENIX foi feito excluindo-se os
pacientes que apresentaram falha inicial.
A análise para estudo da ocorrência de falha inicial do tratamento
foi realizada em 3 etapas: análise descritiva da possível relação entre
algumas variáveis e a ocorrência de falha inicial, testes univariados de
associação e análise considerando todas as covariáveis de interesse através
de um modelo de regressão logística binária (Hosmer e Lemeshow, 2000).
Para estudar de forma descritiva se há indícios de que algumas variáveis
tem relação com a ocorrência de falha inicial, foram construídas tabelas de
contingência. Devido à natureza diferente de cada um dos tipos de variáveis
de interesse foram realizados três diferentes testes de associação.
Para as variáveis nominais com duas categorias (ressecção
transuretral, nódulos prostáticos, imagem suspeita na cintilografia óssea e
uso de teleterapia 3D foi realizado o teste exato de Fisher (Agresti, 2002).
As variáveis ordinais (estádio, uso de hormônio, esquema de
tratamento e grupo de risco) foram testadas a partir do teste de CochranArmitage (Agresti, 2002).
O teste de Wald a partir de um modelo regressão logística
univariado foi utilizado para testar se há associação entre as variáveis
quantitativas (idade, PSA pré-tratamento, Gleason e peso da próstata) e a
ocorrência de falha inicial (Hosmer e Lemeshow, 2000).
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Mais uma vez, com o objetivo de estudar o efeito de todas as
variáveis simultaneamente, foi ajustado um modelo de regressão logística.
As variáveis foram selecionadas a partir do método “forward stepwise” com
teste Escore para a inclusão de variáveis e teste de Wald para a exclusão
(Neter et. al., 1996). O nível de significância utilizado para a inclusão e
exclusão foi de 5% (p ≤ 0,05).
Foram também estudados os fatores que estão relacionados à
ocorrência das complicações binárias, ou seja, aquelas que apresentam
duas possibilidades de respostas: sim ou não. Este estudo contém 3 etapas
para cada uma das complicações: análise descritiva, testes univariados e
modelo de regressão logística binária. Todos os critérios, análises e testes
realizados são iguais aos efetuados no estudo da falha inicial. Um único
teste adicional foi realizado nesta seção. A variável comorbidade, que é de
interesse no estudo das complicações, é do tipo qualitativa nominal, mas
não é binária. Para testar a associação entre comorbidades e a ocorrência
das complicações binárias foi utilizada a versão exata do teste qui-quadrado
de Pearson (Agresti, 2002). O estudo das complicações binárias foi feito
excluindo-se os pacientes que tiveram falha inicial ou que evoluíram a óbito
precocemente. Para as complicações precoces (retenção urinária e
hematúria) foram excluídos os pacientes com morte em menos de 6 meses.
Para as demais (estenose uretral tardia e dor na glande) não foram
considerados aqueles que morreram em menos de 24 meses.
Quando foram considerados os graus de toxicidade (0 a 4) foi
utilizado o modelo de regressão logística ordinal com chances proporcionais
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(Hosmer e Lemeshow, 2000). Para as toxicidades urinária precoce, retal
precoce e retal tardia os graus 2, 3 e 4 foram agrupados em um único grupo.
Para a toxicidade urinária tardia foram agrupados somente os graus 3 e 4.
Essa análise também conteve 3 etapas para cada umas das toxicidades:
análise descritiva, testes univariados e modelo de regressão múltipla. Os
testes univariados foram feitos a partir de um modelo de regressão logística
ordinal com chances proporcionais com uma única variável preditora. O
modelo utilizado para estudar simultaneamente o efeito de todas as variáveis
de interesse nas toxicidades foi o modelo de regressão logística ordinal com
chances proporcionais. Assim, como nos modelos binários, as variáveis
foram selecionadas a partir do método “forward stepwise” com teste Escore
para a inclusão de variáveis e teste de Wald para a exclusão. O nível de
significância utilizado para a inclusão e exclusão foi de 5% (p ≤ 0,05).
A função sexual tardia foi dividida em duas categorias: graus 0 e 1
para pacientes sem capacidade de penetração e graus 2 e 3 para pacientes
com essa capacidade. Desta forma, a variável resposta se torna binária e as
análises univariadas e múltipla foram feitas utilizando-se os mesmos testes e
modelos discutidos acima. Para esta análise foram excluídos os pacientes
que tinham função sexual prévia graus 0 ou 1, já que, é muito difícil que
pacientes melhorem a sua função sexual com o tratamento. Também foram
excluídos os pacientes com falha inicial e morte em menos de 24 meses.
As análises estatísticas deste trabalho foram feitas utilizando os
softwares SAS 8.0 e R 1.8.1.
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4

RESULTADOS

4.1 Características dos Pacientes

A idade dos pacientes variou de 42 a 89 anos (mediana de 68
anos), o PSA pré-tratamento de 1 a 100 ηg/ml (mediana de 9 ηg/ml) e o
volume da próstata de 9 a 80 cc (mediana de 35 cc).
Na população analisada, 43% dos pacientes apresentavam tumores
com grau histológico de Gleason igual a 6 e 82% entre 5 e 7 (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Distribuição dos pacientes de acordo com o grau
histológico de Gleason
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A distribuição por estádio está apresentada no gráfico 2. Apenas
3% apresentava estádio T2c ou maior.

Gráfico 2 - Distribuição amostral de acordo com o estádio clínico

Em relação aos grupos de risco, a maioria dos pacientes (44%)
apresentava baixo risco e os demais, risco intermediário ou alto (Gráfico 3).

Gráfico 3 - Distribuição dos pacientes de acordo com o grupo de
risco
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Antes do início do tratamento, 49% dos pacientes apresentavam
nódulo prostático, 11% tinham ressecção transuretral prévia (há medianos
54 meses, variando entre 5 e 216 meses), 16% apresentavam algum grau
de obstrução urinária, 6,5% apresentavam imagem suspeita na cintilografia
óssea e 64% receberam hormonioterapia neoadjuvante (por tempo mediano
de 2 meses, variando entre 1 e 6 meses). Comorbidades do tipo HAS
isolada ou associada a alguma outra foram observadas em 48% dos
pacientes.
O gráfico 4 apresenta a distribuição dos pacientes de acordo com a
função sexual prévia (Anexo D).
Gráfico 4 - Distribuição dos pacientes de acordo com a função
sexual prévia
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4.2 Tratamento

Os esquemas de tratamento mais adotados foram os que utilizaram
3 x 550 cGy (36%) e 3 x 600 cGy (43%) (Gráfico 5).

Gráfico 5 - Distribuição dos pacientes de acordo com o esquema de
braquiterapia

Foi utilizada teleterapia 3D em 19% dos pacientes. O volume
mediano englobado pela isodose de 100% foi de 72 cc (32 a 144 cc) e de
150% foi de 21 cc (9 a 47 cc). A dose mediana na uretra foi de 650 cGy (461
a 804 cGy).
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4.3 Seguimento e Sobrevidas

O seguimento médio dos 403 pacientes avaliados foi de 50 meses
(mediano de 48,4 meses), variando de 24 a 113 meses.
Dentre os 403 pacientes, 2,2% apresentaram falha bioquímica
inicial de tratamento e 4,5% morreram de câncer de próstata. Entre os
pacientes que morreram, o tempo mediano de sobrevida foi de 22 meses,
variando entre 1 e 82 meses. Metástases à distância ocorreram em 13
pacientes (3,2%), em um tempo mediano de 22 meses, variando entre 2 e
60 meses. Desconsiderando-se os pacientes com falha inicial, 9,6%
apresentaram falha bioquímica pelo critério ASTRO e também 9,6%
apresentaram falha pelo critério PHOENIX. Dentre os que falharam, o tempo
mediano para recidiva foi de 13 meses pelo critério ASTRO, variando entre 4
e 31 meses; e 26 meses pelo critério PHOENIX, variando entre 6 e 76
meses.
O Gráfico 6 apresenta a sobrevida livre de falha bioquímica pelo
critério ASTRO. Pela estimativa de Kaplan-Meier, a probabilidade estimada
de um paciente não apresentar falha bioquímica é de 93% para um período
de 2 anos após o início do tratamento e de 90% para um período de 5 anos.
O mesmo gráfico apresenta a curva de Kaplan-Meier para a sobrevida
bioquímica pelo critério PHOENIX. Pela estimativa de Kaplan-Meier, a
probabilidade estimada de um paciente não apresentar falha bioquímica é de
95% para um período de 2 anos após o início do tratamento e de 89% para
um período de 5 anos.

60

Gráfico 6 - Sobrevida livre de falha (ou recidiva) bioquímica de acordo com
os critérios ASTRO e PHOENIX

Os gráficos 7 a 18 apresentam as curvas de Kaplan-Meier para a
sobrevida livre de falha bioquímica pelos critérios ASTRO e PHOENIX
segmentadas pelas variáveis em estudo, com os respectivos valores de
significância.
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Gráfico 7 - Sobrevida livre de falha bioquímica estratificada por
idade (anos).

A: ASTRO

B: Phoenix
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Gráfico 8 - Sobrevida livre de falha bioquímica segmentada por
PSA pré-tratamento (ηg/ml)
A: ASTRO

B: Phoenix
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Gráfico 9 - Sobrevida livre de falha bioquímica segmentada por ressecção
transuretral (RTU)
A: ASTRO

B: Phoenix
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Gráfico 10 - Sobrevida livre de falha bioquímica segmentada por estádio

A: ASTRO

B: Phoenix
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Gráfico 11 - Sobrevida livre de falha bioquímica segmentada por
volume da próstata (cc)
A: ASTRO

B: Phoenix
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Gráfico 12 - Sobrevida livre de falha bioquímica segmentada pela
presença de nódulos prostáticos
A: ASTRO

B: Phoenix
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Gráfico 13 - Sobrevida livre de falha bioquímica segmentada por
cintilografia óssea (CINTIL) sugestiva de metástases, não confirmadas.
A: ASTRO

B: Phoenix
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Gráfico 14 - Sobrevida livre de falha bioquímica segmentada por
uso de hormônio (hormon)
A: ASTRO

B: Phoenix
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Gráfico 15 - Sobrevida livre de falha bioquímica segmentada por
uso de teleterapia 3D
A: ASTRO

B: Phoenix
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Gráfico 16 - Sobrevida livre de falha bioquímica segmentada por
esquema de tratamento
A: ASTRO

B: Phoenix
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Gráfico 17 - Sobrevida livre de falha bioquímica segmentada por
grupo de risco
A: ASTRO

B: Phoenix
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Gráfico 18 - Sobrevida livre de falha bioquímica segmentada por
grau histológico de Gleason
A: ASTRO

B: Phoenix
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Apenas 3 variáveis foram significantes para o tempo de falha
bioquímica pelo critério ASTRO: existência de nódulos na próstata
(p = 0,011), grupo de risco (p = 0,050) e estádio (p = 0,020), na análise
univariada (Tabela 5). Pelo critério PHOENIX: existência de nódulos
(p = 0,011) e estádio (p = 0,017) (Tabela 5).
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Tabela 5 - Estimativas da probabilidade de sobrevida livre de falha
bioquímica pelos critérios ASTRO e Phoenix após 2 e 5 anos de tratamento,
na análise univariada

Variável
Total

N
394

2a

ASTRO
5a

p

2a

Phoenix
5a

P
Idade (anos)
73
86,3%
84,9%
≤ 60
87,7%
84,1%
177
91,4%
90,8%
0,176
95,4%
89,6%
0,058
61 - 70
144
97,2%
91,9%
98,6%
91,6%
> 70
PSA (ng/ml)
≤ 10
246
94,2%
92,9%
95,5%
91,8%
99
90,9%
86,7%
0,055
10,1 – 20
97,0%
87,7%
0,209
49
87,8%
83,5%
> 20
89,7%
81,5%
Gleason
<7
291
93,4%
91,2%
96,2%
90,1%
7
77
90,8%
87,9%
0,384
90,8%
90,8%
0,300
>7
26
88,5%
84,6%
96,2%
79,2%
Estádio
T1
198
95,4%
93,2%
96,4%
92,7%
T2a, T2b
185
90,7%
87,9%
0,020
95,1%
86,7%
0,017
T2c, T3
11
72,2%
72,7%
72,7%
72,7%
Nódulos
prostáticos
Não
202
96,0%
93,9%
96,5%
93,4%
0,011
0,011
Sim
192
89,0%
86,3%
93,7%
85,0%
Peso
≤ 50g
352
93,1%
90,7%
95,4%
89,7%
0,272
0,272
42
> 50g
88,1%
85,7%
92,9%
85,5%
Risco
Baixo
178
94,9%
94,3%
97,2%
92,4%
Intermediário
118
92,3%
86,9%
0,05
94,9%
88,0%
0,109
Alto
98
88,8%
86,6%
91,8%
85,3%
CO suspeita
Não
369
93,2%
90,8%
95,3%
89,9%
0,067
0,090
Sim
25
84,0%
80,0%
92,0%
80,8%
RTU prévia
Não
349
93,1%
90,6%
94,8%
90,1%
0,397
0,472
Sim
45
88,9%
86,4%
97,8%
83,0%
HT
Não
145
94,4%
92,9%
96,5%
92,5%
0,105
0,416
1 - 3 meses
203
92,6%
90,0%
94,5%
88,7%
3 – 6 meses
46
86,8%
82,4%
93,4%
84,2%
Radioterapia 3D
Não
318
92,4%
89,7%
95,5%
88,6%
0,562
0,680
Sim
76
93,4%
92,0%
93,4%
91,4%
BATD
3 X 550 cGy
145
93,1%
89,4%
95,1%
89,6%
3 X 600 cGy
169
94,6%
93,3%
97,0%
92,4%
0,175
0,239
3 X 650 cGy
65
87,6%
86,1%
90,7%
83,6%
3 X 700 cGy
15
86,7%
80,0%
93,3%
80,0%
Legenda: N = número de pacientes; RTU = ressecção transuretral; CO = cintilografia óssea; RT 3D =
radioterapia tridimensional conformada; BATD = braquiterapia de alta taxa de dose.
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Pode-se observar que quando foram consideradas todas as
variáveis simultaneamente, apenas a existência de nódulos (p = 0,014)
manteve-se significante para explicar o tempo de falha bioquímica pelo
critério ASTRO. (Tabela 6).

Tabela 6 - Nível descritivo e risco relativo para influência da
presença de nódulos prostáticos na falha bioquímica pelo critério ASTRO na
análise multivariada

Pelo critério PHOENIX, a existência de nódulos (p = 0,005) e a
idade (p = 0,023) mantiveram-se significantes em relação ao tempo de falha
bioquímica (Tabela 7).
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Tabela 7 - Nível descritivo e risco relativo para influência da
presença de nódulos prostáticos e da idade sobre o tempo de falha
bioquímica pelo critério PHOENIX na análise multivariada

Um resumo das variáveis prognósticas favoráveis para sobrevida
livre de falha bioquímica pode ser observado na Tabela 8.

Tabela 8 - Variáveis independentes selecionadas como fatores
prognósticos favoráveis para sobrevida livre de doença bioquímica

Variável

ASTRO

PHOENIX

> 70 anos

NS

p = 0,023

≤ 65 anos

-

-

NS

NS

p=
0,014

p = 0,005

Idade

Gleason < 7
Nódulos prostáticos
ausentes

Legenda: SV = sobrevida; NS = Não significante.
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Foi detectada associação entre a ocorrência de falha inicial e as
seguintes variáveis: PSA pré-tratamento (p = 0,009), Gleason (p = 0,011),
uso de hormônio (p = 0,010), esquema de tratamento (p = 0,017) e grupo de
risco (p = 0,007). Para as variáveis significantes, foram obtidas estimativas
do risco relativo (Tabela 9).

Tabela 9 - Risco relativo para as variáveis significantes no teste
univariado para a falha inicial

Considerando-se todas as variáveis simultaneamente, puderam-se
detectar associação com a falha inicial apenas para as variáveis PSA prétratamento (p = 0,034) e grau de Gleason (p = 0,029) (Tabela 10).
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Tabela 10 - Níveis descritivos e riscos relativos para as influências
do PSA e do Gleason sobre a ocorrência de falha inicial ao tratamento na
analise multivariada
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4.4 Toxicidades precoces e tardias

Considerando-se os pacientes que não apresentaram falha inicial e
sobreviveram nos primeiros 6 meses após o tratamento; 2,8% apresentaram
retenção urinária precoce e 1,3%, hematúria precoce. Entre os pacientes
que não apresentaram falha inicial e sobreviveram nos primeiros 24 meses
após o tratamento foi observado 8,5% de estenose uretral tardia e 4,9% de
dor na glande.
As toxicidades urinárias e retais precoces e tardias tem suas
ocorrências apresentadas na Tabela 11.

Tabela 11 - Distribuição das toxicidades dos pacientes de acordo
com o grau

Toxicidade

Não

Grau 1

Grau 2

Grau 3

Grau 4

#

%

#

%

#

%

#

%

#

232 59,2

93

23,7

59

15,1

8

2,0

0

0,0

392

288 73,5

58

14,8

41

10,5

5

1,3

0

0,0

392

308 79,4

34

8,8

15

3,9

30

7,7

1

0,3

388

367 94,6

13

3,4

6

1,5

1

0,3

1

0,3

388

#

%

Total

Urinária
precoce *
Retal
precoce *
Urinária
crônica **
Retal
crônica **

* Excluindo pacientes com falha inicial ou morte em menos de 6m
** Excluindo pacientes com falha inicial ou morte em menos de 24m
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Foi detectada associação entre a ocorrência de toxicidade urinária
precoce e as seguintes variáveis: nódulos prostáticos (p = 0,013), obstrução
urinária prévia (p = 0,017), dose na uretra (p = 0,005) e grupo de risco
(p = 0,024). Para as variáveis significantes, foram obtidas estimativas do
risco relativo (Tabela 12).

Tabela 12 - Risco relativo para as variáveis significantes no teste
univariado para a toxicidade urinária precoce

A Tabela 13 apresenta os resultados do ajuste do modelo de
regressão

logística

para

o

grau

de

toxicidade

urinária

precoce.

Considerando-se todas as variáveis simultaneamente, pode-se detectar
associação com o grau de toxicidade urinária precoce apenas para as
variáveis obstrução urinária prévia (p = 0,022) e dose na uretra (p = 0,006).
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Tabela 13 - Níveis descritivos e riscos relativos na analise
multivariada para a toxicidade urinária precoce

Foi detectada associação entre a ocorrência de toxicidade retal
precoce e as seguintes variáveis: uso de teleterapia 3D (p = 0,038) e
Gleason (p = 0,042). Para o uso de teleterapia 3D, a Tabela 14 apresenta
estimativa do risco relativo. Como a toxidade retal precoce apresentou um
comportamento quadrático em relação ao Gleason, as estimativas do risco
relativo para essa variável são apresentadas separadamente na Tabela 15.

Tabela 14 - Risco relativo para as variáveis significantes no teste
univariado para a toxicidade retal precoce
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Tabela 15 - Risco relativo para as variáveis significantes
quadráticas no teste univariado para a toxicidade retal precoce

Considerando-se todas as variáveis simultaneamente, pode-se
detectar associação com o grau de toxicidade retal precoce apenas a
irradiação com técnica 3D (p = 0,019) e Gleason (p = 0,023). A Tabela 16 e
a Tabela 17 apresentam os resultados do ajuste do modelo de regressão
logística para o grau de toxicidade retal precoce.

Tabela 16 - Estimativas, níveis descritivos e risco relativo do ajuste
do modelo de regressão logística para a toxicidade retal precoce
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Tabela 17 - Risco relativo para as variáveis quadráticas presentes
no modelo de regressão logística para a toxicidade retal precoce

Foi detectada associação da ocorrência de toxicidade urinária tardia
com idade (p = 0,003) e grupo de risco (p = 0,009), com seus riscos relativos
apresentados na Tabela 18.

Tabela 18 - Risco relativo para as variáveis significantes no teste
univariado para a toxicidade urinária tardia

Variáve
l
Idad
e de
Grupo
risco

Termo
ou
categori
a linea
r
baixo/médi
o alt
o

Razão de
chances IC
Pontua
l
(95%) 1,1
1,0
1,0
6
2
0
refe
r2,0
1,1
3,3
1
9
9

Considerando-se todas as variáveis simultaneamente, pode-se
detectar associação com o grau de toxicidade urinária tardia apenas para as
variáveis idade (p = 0,004) e grupo de risco (p = 0,011), com seus riscos
relativos apresentados na Tabela 19.
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Tabela 19 - Estimativas, níveis descritivos e risco relativo do ajuste
do modelo de regressão logística para a toxicidade urinária tardia

Foi detectada associação entre a ocorrência de toxicidade retal
tardia e as seguintes variáveis: Gleason (p = 0,010), uso de teleterapia 3D
(p = 0,002) e esquema de tratamento (p = 0,008), com seus riscos relativos
apresentados na Tabela 20.

Tabela 20 - Risco relativo para as variáveis significantes no teste
univariado para a toxicidade retal tardia

Considerando-se todas as variáveis simultaneamente, pode-se
detectar associação com o grau de toxicidade retal tardia apenas para as
variáveis uso de teleterapia 3D (p = 0,001) e Gleason (p = 0,008). A Tabela
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21 apresenta os resultados do ajuste do modelo de regressão logística para
o grau de toxicidade retal tardia.

Tabela 21 - Estimativas, níveis descritivos e risco relativo do ajuste
do modelo de regressão logística para a toxicidade retal tardia

No

final

do

período

de

acompanhamento

29%

dos

pacientes(Gráfico 19) tinham ereção normal ou suficiente para a penetração
(dentre aqueles não tiveram falha inicial e sobreviveram nos primeiros 24
meses), sendo que este número era de 66% antes do início do tratamento.
Pacientes que usaram hormônio antes do tratamento tiveram disfunção erétil
em 58,5% dos casos; os que não o fizeram, em 57,7%, não configurando,
portanto, influência do uso hormonal sobre a potência sexual tardia
(p = 0,822).
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Gráfico 19 - Distribuição dos pacientes de acordo com o grau de
função sexual tardia

Trinta e nove pacientes fizeram uso de Sildenafil (9,9%). Entre eles,
59% (IC 42% a 95%) o aprovaram.
Foi detectada associação entre a função sexual tardia e as
seguintes variáveis: idade (p < 0,001), comorbidades (p = 0,025), uso de
teleterapia 3D (p = 0,049) e função sexual prévia (p = 0,006), com seus
riscos relativos apresentados na Tabela 22.
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Tabela 22 - Risco relativo para as variáveis significantes no teste
univariado para a função sexual tardia

Considerando-se todas as variáveis simultaneamente, pode-se
detectar associação da função sexual tardia apenas com idade (p < 0,001),
comorbidades (p = 0,018) e uso de teleterapia 3D (p = 0,042). A função
sexual prévia era fortemente significante quando observada de forma
univariada, mas não é significante quando todas as variáveis foram
consideradas simultaneamente. Isso ocorreu porque a função sexual prévia
tem forte associação com a idade, que está presente no modelo final. A
Tabela 23 apresenta os resultados do ajuste do modelo de regressão
logística para a função sexual tardia.
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Tabela 23 - Estimativas, níveis descritivos e risco relativo do ajuste
do modelo de regressão logística para a função sexual tardia

Considerando-se um nível de significância de 5%, foi detectada
associação entre a ocorrência de retenção urinária precoce e as seguintes
variáveis: peso da próstata (p = 0,004) e volume da isodose de 100%
(p = 0,044). Para as variáveis significantes, foram obtidas estimativas do
risco relativo (Tabela 24).

Tabela 24 - Risco relativo para as variáveis significantes no teste
univariado para a retenção urinária precoce

Considerando-se todas as variáveis simultaneamente, pode-se
detectar associação entre a retenção urinária precoce e o peso da próstata
(p = 0,004) apenas.
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Foi detectada associação entre a ocorrência de hematúria precoce
e as seguintes variáveis: PSA pré-tratamento (p = 0,022) e Gleason (p =
0,030). A Tabela 25 apresenta os resultados do ajuste do modelo de
regressão logística para a ocorrência de hematúria precoce. Considerandose todas as variáveis simultaneamente, pode-se detectar associação com a
hematúria precoce apenas para as variáveis PSA pré-tratamento (p = 0,015)
e ressecção transuretral (p = 0,030).

Tabela 25 - Estimativas, níveis descritivos e risco relativo do ajuste
do modelo de regressão logística para a hematúria precoce

Foi detectada associação entre a ocorrência de estenose uretral
tardia e as seguintes variáveis: idade (p = 0,019), Gleason (p = 0,042),
esquema de tratamento (p = 0,007) e grupo de risco (p = 0,021). Para as
variáveis significantes, foram obtidas estimativas do risco relativo (Tabela
26).
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Tabela 26 - Risco relativo para as variáveis significantes no teste
univariado para a estenose uretral tardia

Considerando-se todas as variáveis simultaneamente, pode-se
detectar associação com a estenose uretral tardia apenas para as variáveis
idade (p = 0,011) e esquema de tratamento (p = 0,010). A Tabela 27
apresenta os resultados do ajuste do modelo de regressão logística para a
ocorrência de estenose uretral tardia.

Tabela 27 - Estimativas, níveis descritivos e risco relativo do ajuste
do modelo de regressão logística para a estenose uretral tardia
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Foi detectada associação entre a ocorrência de dor na glande e
comorbidades somente (p = 0,012). Para a única variável significante, foi
obtida estimativa do risco relativo (Tabela 28).

Tabela 28 - Risco relativo para as variáveis significantes no teste
univariado para a dor na glande

Considerando-se todas as variáveis simultaneamente, pode-se
detectar associação com a dor na glande apenas para a variável
comorbidades (p = 0,007) (Tabela 29).

Tabela 29 - Estimativas, níveis descritivos e risco relativo do ajuste
do modelo de regressão logística para a dor na glande

Um resumo dos níveis de significância das variáveis em relação às
toxicidades, pelas análises univariadas, é apresentado na Tabela 30.

92

Tabela 30 - Resumo dos níveis de significância das variáveis em
relação às toxicidades pelas análises univariadas (parte 1)

continua
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Tabela 30 – conclusão. Resumo dos níveis de significância para as
análises univariadas (parte 2)

Variáveis

Falha inicial

Função sexual tardia

Idade
PSA pré-tratamento
RTU
Tempo RTU
Gleason total
Estádio
Peso prostático
Nódulos
Suspeita na cintilografia
Uso de hormônio
Comorbidades
Obstrução urinária prévia
Uso de Teleterapia 3D
Volume isodose 100%
Volume isodose 150%
Dose na uretra
Esquema de tratamento
Função sexual prévia
Grupo de risco

0,278
0,009
>0,999

<0,001
0,423
0,200
0,246
0,728
0,819
0,229
0,702
0,534
>0,999
0,025
0,237
0,049
0,802
0,849
0,600
0,818
0,006
0,698

0,011
0,546
0,724
0,746
0,455
0,010
0,218

0,017
0,007

Um resumo dos níveis de significância das variáveis em relação à
falha inicial e toxicidades, pelas análises multivariadas é apresentado na
Tabela 31.
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Tabela 31 - Resumo dos níveis de significância das variáveis em
relação à falha inicial e toxicidades pelas análises multivariadas

Variáveis

Falha
Inicial

Toxicidades precoces

Toxicidades tardias

Retenção
urinária

Hematúria

Urinária

Retal

Urinária

Retal

Estenose
uretral

Dor na
glande

Função
sexual

0,011

0,111

<0,001

Idade

0,339

0,578

0,246

0,502

0,691

0,004

0,524

PSA prétratamento

0,034

0,706

0,015

0,373

0,770

0,032

0,309

RTU

0,760

0,766

0,030

0,221

0,138

0,173

0,710

0,202

0,340

0,329

0,947

0,987

0,385

0,442

0,427

0,685

0,276

0,433

0,634

Tempo RTU

0,092

Gleason total

0,029

0,612

0,097

0,428

0,023

0,548

0,008

0,195

0,622

0,615

Estádio

0,799

0,315

0,859

0,243

0,427

0,402

0,488

0,362

0,678

0,813

Peso
prostático

0,959

0,004

0,319

0,990

0,442

0,272

0,764

0,654

0,180

0,062

Nódulos

0,942

0,326

0,633

0,070

0,356

0,803

0,122

0,837

0,537

0,798

Suspeita na
cintilografia

0,915

0,092

0,235

0,411

0,458

0,646

0,724

0,704

0,395

0,367

Uso de
hormônio

0,270

0,779

0,454

0,824

0,534

0,828

0,423

0,374

0,664

0,822

Comorbidades

-

0,592

0,190

0,434

0,568

0,267

0,605

0,683

0,007

0,018

Obstrução
urinária prévia

-

0,634

0,259

0,022

0,492

0,137

0,166

0,392

0,589

0,258

Uso de
Teleterapia
3D

0,199

0,115

0,746

0,838

0,019

0,317

0,001

0,903

0,186

0,042

Volume
isodose 100%

-

0,274

0,333

0,731

0,198

0,582

0,976

0,194

0,922

0,328

Volume
isodose 150%

-

0,120

0,333

0,977

0,566

0,851

0,673

0,716

0,759

0,574

Dose na
uretra

-

0,152

0,082

0,006

0,126

0,882

0,927

0,737

0,844

0,512

Esquema de
tratamento

0,386

0,289

0,817

0,229

0,738

0,323

0,083

0,010

0,748

0,838

Função sexual
prévia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,164

Grupo de
risco

0,662

0,242

0,695

0,315

0,655

0,011

0,767

0,458

0,210

0,841

95

5

DISCUSSÃO

Neste estudo, analisaram-se os resultados e as toxicidades de um
plano de rotina de radioterapia externa, convencional ou conformada,
associada à braquiterapia de alta taxa de dose como “boost” em pacientes
portadores de câncer da próstata. Fatores prognósticos relacionados à
sobrevida livre de doença e toxicidade do tratamento também foram
estudados.
O PSA médio dos 403 pacientes analisados foi de 9 ηg/ml, inferior
ao da maioria dos estudos apresentados na análise de referências (Tabela
1), que apresentam PSA médio predominantemente acima de 10 ηg/ml,
chegando a 25,61 ηg/ml (Galalae et al 2000). Em relação ao parâmetro PSA
inicial, portanto, é possível que a população por nós estudada apresente
casos mais iniciais do que as analisadas por esses autores.
A distribuição dos pacientes segundo o estádio apresentou
somente 3% de estádios maiores ou iguais a T2c. A maioria dos autores
estudados não descreve as porcentagens de distribuição de cada estádio
em suas populações, descrevendo-as apenas como abrangendo casos de
T1 até T3. Alguns, porém, o fazem. Brune et al (2002) descrevem a
ocorrência de 80% de estádios T2c ou T3 em sua população de 693
pacientes, representando, portanto, casos mais avançados, em sua maioria,
do que os de nossa casuística. Galalae et al (2002), da mesma forma,
descreve como T2b a T3 79,86% de seus 144 casos estudados. Nossa
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casuística apresentou sobrevida livre de falha bioquímica pelo critério
ASTRO de 93% em 2 anos e 90% em 5 anos; e pelo critério PHOENIX, de
95% em 2 anos e 89% em 5 anos. Pudemos notar que apenas os tempos
médios de ocorrência da recidiva variaram entre os dois critérios, tendo sido
de 13 meses para o critério ASTRO e de 26 meses para o critério PHOENIX.
Uma vez que os critérios do consenso de PHOENIX foram definidos apenas
mais recentemente, a maioria dos autores baseia-se no critério ASTRO para
definir recidiva bioquímica. Martinez et al (1995), Borghede et al (1997),
Dinges et al (1998), e Martin et al (2004) apresentam sobrevida livre de falha
bioquímica em 2 anos de 86%, 84%, 79,5%, e 87% respectivamente,
inferiores à encontrada em nosso estudo. Possivelmente, este fato se deve à
maior presença de casos de menor risco, com PSA inicial baixo e estádios
mais precoces em nossa casuística, acarretando em melhores resultados
globais. Já Galalae et al (2004), segmentaram os pacientes por grupo de
risco, e obtiveram sobrevida livre de falha bioquímica em 2 anos de 96%
para pacientes de baixo risco e 88% para pacientes de risco intermediário,
resultados mais semelhantes aos obtidos neste estudo.
Em 5 anos, Eulau et al (2000) apresentaram sobrevida livre de falha
bioquímica de 94% para pacientes com PSA menor ou igual a 10 ηg/ml, e
81% se PSA menor ou igual a 20 ηg/ml. Astrom et al (2005), da mesma
forma, apresentaram 92% para pacientes de baixo risco e 88% para risco
intermediário, respectivamente. Estes números melhor se assemelham com
os de nossa casuística, combinando com a predominância de casos de risco
baixo e intermediário de nossos pacientes.
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Mostraram-se fatores de influência significantemente negativa para
a sobrevida livre de falha bioquímica pelo critério ASTRO a presença de
nódulos na próstata (p = 0,011), o grupo de maior risco do paciente
(p = 0,05), e o estádio mais avançado da moléstia (p = 0,02). Este fato é
perfeitamente adequado ao conhecimento de que, quanto mais avançada a
doença, menor sobrevida advirá. Observou-se-o, porém, apenas na análise
univariada. Na análise multivariada, apenas a presença de nódulos mantevese como fator prognóstico independente (p = 0,014). Assim, na presença de
nódulo prostático, é possível que o grupo de risco por si só não faça
diferença (p = 0,136). Deve-se lembrar, todavia, que a presença de nódulos
altera também o estadiamento do paciente, andando, destarte, ligadas estas
duas variáveis.
Da mesma forma, pelo critério PHOENIX, influíram negativamente
sobre a sobrevida livre de doença bioquímica, a presença de nódulos
prostáticos (p ≤ 0,011) e o estádio mais avançado da doença (p = 0,017), na
análise univariada. Novamente, na análise multivariada, todavia, apenas a
presença de nódulos prostáticos se manteve como fator prognóstico
significante (p = 0,005). Além disso, a idade também se destacou como fator
prognóstico, sendo pior a sobrevida para pacientes mais jovens; isto é,
abaixo de 60 anos pior do que acima, e abaixo de 70 anos pior do que acima
(p = 0,023). Como se analisará adiante, pacientes mais jovens, apesar de
apresentarem maior chance de recidiva bioquímica pelo critério PHOENIX
não apresentam maior risco de recidiva bioquímica pelo critério ASTRO, pelo
que creio tratar-se de uma peculiaridade alusiva ao critério PHOENIX esta
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ocorrência, cujo significado clínico permanece obscuro, e talvez mereça
estudos específicos que lhe comparem a ocorrência com outras terapias
anti-neoplásicas como a prostatectomia ou a radioterapia com modulação de
intensidade do feixe, ou ainda a braquiterapia com sementes radioativas de
implante permanente.
Analisando as curvas de Kaplan-Meier para a sobrevida livre de
falha bioquímica pelos critérios ASTRO e PHOENIX, observa-se que a
primeira se estabiliza antes do 36º mês. Destarte, após três anos do
tratamento, o risco de falha bioquímica pelo critério ASTRO é pequeno. A
segunda, contudo, relativa aos critérios PHOENIX, não tem estabilização
rápida, pois ocorreram falhas até 6 anos após o tratamento. Explica-se o fato
observando-se que o critério ASTRO de recidiva bioquímica baseia o tempo
da recidiva em um momento anterior ao do diagnóstico clínico. Desta forma
ocorre diferença de definição de momento da recidiva entre os critérios
ASTRO e PHOENIX, que cria a diferença de comportamento entre as duas
curvas. Assim, pacientes avaliados com o critério PHOENIX serão
considerados recidivados mais tardiamente e, portanto candidatar-se-ão a
outros tratamentos mais tardiamente. Dada a lenta evolução das neoplasias
prostáticas e o baixo significado clínico destas variações pequenas de PSA,
não acreditamos que a diferença entre o momento de definição da recidiva
entre estes dois critérios tenha significado clínico importante.
Metástases à distância ocorreram em 13 pacientes (3,2%),
enquanto que os autores que as descrevem o fazem como 6 a 17,4%.
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Podemos basear esta ocorrência na mesma maior precocidade de casos de
nossa população.
Apresentaram falha inicial ao tratamento 2,2% dos pacientes.
Influíram, na análise univariada, aumentando o risco de falha inicial, maior
PSA prévio ao tratamento (p = 0,009), maior grau de Gleason (p = 0,011),
uso de hormônio antes do tratamento (p = 0,01), esquema de fracionamento
com dose maior de braquiterapia (p = 0,017), e grupo de maior risco
(p = 0,007). Todos estes fatores correspondem, em sua presença, a
moléstias mais avançadas, explicando-se, destarte, o maior risco de falha
inicial que lhes é associado. Na análise multivariada mantiveram-se
significantes apenas o maior PSA prévio (p = 0,034) e maior grau de
Gleason (p = 0,029).
Toxicidade urinária precoce graus 1 e 2 do RTOG tem ocorrência
descrita pelos autores estudados variando entre 8 e 29,6%. Observamo-la
em 38,9% de nossos pacientes. Esta diferença pode ser devida à “subobservação” ou insuficiente estudo e citação destas toxicidades na maioria
dos trabalhos analisados.
Toxicidade urinária precoce grau 3 do RTOG de ocorrência
variando entre 1,4% e 20%; foi observada em 2% dos pacientes em nosso
estudo. Convém ressaltar que, apenas seis, dos 21 autores analisados,
descrevem essa toxicidade. Concluímos, destarte, que nosso resultado está
entre os melhores descritos para esse grau de toxicidade.
Aumentaram significantemente a toxicidade urinária precoce, na
análise univariada, a presença de nódulos prostáticos (p = 0,013), obstrução
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urinária prévia ao tratamento (p = 0,017), maior dose de braquiterapia na
uretra (p = 0,005) e grupo de maior risco do paciente (p = 0,024). Com
exceção do fator obstrução urinária prévia, os outros três se relacionam, pois
a presença de nódulos eleva o estádio, que eleva o grupo de risco, que
eleva a dose administrada na braquiterapia, que por sua vez acarreta em
maior dose na uretra. Estes fatores portanto claramente podem acarretar
maior toxicidade urinária pela maior dose administrada. A presença de
obstrução urinária prévia, por outro lado, é fator de risco para complicações
urinárias por si só, sejam infecciosas, traumáticas ou actínicas. Assim, estes
pacientes apresentam já um trato urinário mais sensível, que explica a maior
toxicidade actínica encontrada. Na análise multivariada apenas a presença
de obstrução urinária prévia (p = 0,022) e a dose na uretra (p = 0,006)
mantiveram-se significantes, evidenciando a clara inter-relação entre esses
dois fatores levando ao maior risco de complicações urinárias.
Toxicidade retal precoce graus 1 e 2 do RTOG tem ocorrência
variando entre 10 e 100% (Tabela 2). Ressaltamos, porém que, dos 21
autores analisados, apenas cinco descrevem estas toxicidades, com pouca
informação para comparação. Observamo-las em 25,3% de nossos
pacientes, o que consideramos perfeitamente aceitável.
Toxicidade retal precoce grau 3 do RTOG tem ocorrência descrita
por apenas três autores dos 21 estudados, variando entre 2 e 10%.
Observamo-la em 1,3% dos nossos pacientes, o que consideramos
excelentemente baixo.
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Aumentaram a toxicidade retal precoce significantemente, na
análise univariada, o uso de teleterapia conformada (p = 0,038) e o grau de
Gleason (p = 0,042), sendo que este último o fez tanto em valores baixos
como altos. O uso de teleterapia bidimensional com campos quadrados de
posicionamento baseado na anatomia óssea da pelve ignora a real extensão
crânio-caudal das vesículas seminais. Com a teleterapia conformada, as
vesículas seminais são corretamente irradiadas, resultando quase sempre
em uma extensão irradiada de parede retal anterior maior do que com o
planejamento bidimensional. Com mais reto irradiado, explica-se a maior
toxicidade. A presença de grau de Gleason alto, como 7, 8, 9, ou 10, altera o
grupo de risco e conseqüentemente a braquiterapia para o esquema de dose
mais elevada. Com dose maior, explica-se a maior toxicidade retal
observada. Na análise multivariada os mesmos fatores se mantiveram
significantes, respectivamente com p = 0,019 e p = 0,023.
Toxicidade urinária tardia graus 1 e 2 do RTOG tem ocorrência
descrita por oito autores dos 21 analisados, variando entre 2 e 16,6%.
Observamo-las em 12,7% de nossos pacientes, aceitável e coerente com os
estudos analisados.
Toxicidade urinária tardia grau 3 do RTOG tem ocorrência descrita
por oito autores dos 21 analisados, variando entre 2,3 e 7%. Observamo-la
em 7,7% dos nossos pacientes. Consideramos este fato de acordo com o
descrito pelos autores e aceitável.

102

Toxicidade urinária tardia grau 4 do RTOG é descrita por apenas
um autor dos 21 analisados, tendo ocorrido em 0,47% dos casos.
Observamo-la em 0,3% de nossos pacientes, o que consideramos aceitável.
Aumentaram a toxicidade urinária tardia significantemente, na
análise univariada, a maior idade do paciente (p = 0,003) e um maior grupo
de risco (p = 0,009). A idade maior torna, por si só, mais frequentes
problemas urinários como estenose uretral tardia e hiperplasia prostática
benigna, pelo que explica-se-a como fator aditivo à toxicidade actínica. O
aumento do grupo de risco implica em um esquema de braquiterapia com
dose mais alta, e, de forma previsível, maior toxicidade. Na análise
multivariada

os

mesmos

fatores

se

mantiveram

significantes,

respectivamente com p = 0,004 e p = 0,011.
Toxicidade retal tardia graus 1 e 2 do RTOG tem ocorrência
descrita por apenas cinco autores dos 21 estudados, variando entre 2 e
34%. Observamo-las em 4,9% de nossos pacientes, o que consideramos
aceitável.
Toxicidade retal tardia grau 3 do RTOG tem ocorrência descrita por
apenas quatro autores dos 21 estudados, variando entre 0 e 5%.
Observamo-la em 0,3% dos nossos pacientes, o que consideramos
aceitável.
Toxicidade retal tardia grau 4 do RTOG não tem ocorrência descrita
por nenhum autor dos 21 estudados. Observamo-la em 0,3% de nossos
pacientes.
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Aumentaram a toxicidade retal tardia significantemente, na análise
univariada, um maior grau de Gleason (p = 0,01), o uso de teleterapia
conformada (p = 0,02) e o esquema de braquiterapia de maior dose
(p = 0,008). Na análise multivariada, somente os dois primeiros mantiveramse significantes, respectivamente com p = 0,001 e p = 0,008. Em relação ao
uso da teleterapia conformada aplica-se o mesmo raciocínio exposto acima
acerca da toxicidade retal precoce. O aumento do grau de Gleason eleva o
grupo de risco do paciente, o que eleva a dose da braquiterapia,
conseqüentemente prevendo-lhe maior risco de toxicidade.
É interessante notar que a provável melhor cobertura do alvo com o
planejamento 3D (levando a maior toxicidade retal tanto aguda quanto
tardia) em relação ao 2D não interferiu no controle bioquímico. Podemos
inferir que talvez a braquiterapia tenha a capacidade de suplantar o eventual
erro geográfico do tratamento bidimensional, permitindo que a próstata
receba doses adequadas de radiação. Entretanto, um tempo maior de
seguimento é necessário para corroborarmos essa hipótese.
A ocorrência de potência sexual suficiente para penetração vaginal
sem o uso de medicamentos caiu de 66% antes do tratamento para 29%
após. Destarte, obteve-se 71% de disfunção erétil relacionada ao
tratamento. Diversos autores descrevem variação entre 12 e 79%. Poder-seia explicar o fato relacionando sua ocorrência ao alto uso de hormonioterapia
antes do tratamento ou à irradiação em si. No entanto, pacientes que
usaram hormonioterapia desenvolveram disfunção erétil em 58,5% dos
casos; os que não usaram, em 57,7%. Descarta-se, portanto, influência do
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uso hormonal sobre o desenvolvimento da disfunção erétil, restando à
irradiação a responsabilidade pelo fato. Entre os pacientes que fizeram uso
do medicamento Sildenafil, 59% tiveram benefício, com melhora da função
erétil. Esta alta eficácia do medicamento vaso-dilatador nos pacientes
irradiados, atribuímo-la ao fato de a radiação ionizante prejudicar a função
erétil

provavelmente

por

vasculites

actínicas,

então

parcialmente

restabelece-se o fluxo peniano com a vaso-dilatação.
Aumentaram

a

ocorrência

de

disfunção

erétil

sexual

significantemente, na análise univariada, uma maior idade (p ≤ 0,001), a
presença de comorbidades (hipertensão arterial sistêmica, diabetes) (p =
0,025), o uso de teleterapia conformada (p = 0,049), e a presença de
disfunção erétil parcial prévia ao tratamento (p = 0,006). Na análise
multivariada os três primeiros fatores se mantiveram significantes;
respectivamente com p ≤ 0,001, p = 0,018 e p = 0,042, sendo que o quarto
fator não se manteve, mas se relaciona diretamente com a idade do
paciente. A maior idade é fator de risco para disfunção erétil sexual por si só.
Em relação à ocorrência de retenção urinária precoce, influíram, na
análise univariada, o peso da próstata (p = 0,004), e o V100 (volume da
isodose de 100% na braquiterapia) (p = 0,044). Deve-se destacar,
entrementes, que estas duas variáveis estão associadas; ou seja, quanto
maior o peso prostático, maior será o V100 para tratar a glândula prostática.
Desta forma, é natural que a influência de uma se ligue à outra. Para os
valores altos de V100 e próstatas grandes, a maior incidência de retenção
urinária precoce pode ser devida ao maior volume do implante, com massa
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de edema e conseqüente maior traumatismo e edema periuretral actínico.
Na análise multivariada, no entanto, apenas o peso prostático manteve-se
significante (p = 0,004). Monroe AT (2008), ao tratar pacientes com pesos
prostáticos acima de 50cc, apresenta incidência de retenção urinária
precoce de 11%, acima dos 7,1% observados em nossos pacientes de
pesos glandulares semelhantes, corroborando a ligação entre peso glandular
elevado e retenção urinária precoce.
Hematúria precoce tem ocorrência descrita entre 1,7% e 30%, e foi
observada em 1,3% dos nossos pacientes, o que podemos atribuir a uma
boa técnica de implantação das agulhas na próstata, com baixa incidência
de traumatismo vesical ou uretral. Influíram sobre o risco de hematúria
precoce, na análise univariada, aumentando-lhe o risco, o PSA prévio
(p = 0,022), e o grau de Gleason (p = 0,03). Na análise multivariada,
manteve-se significante o PSA prévio (p = 0,015) e revelou-se significante a
história de ressecção transuretral prévia (p = 0,03). Não encontramos
hipótese a explicar a associação do PSA e do índice de Gleason na
ocorrência de hematúria precoce. A presença de ressecção transuretral
prévia, no entanto, implica em incidir a radiação e o implante de agulhas
sobre uma uretra já dilatada, traumatizada e tortuosa, o que facilmente se
associa a maior risco de sangramento, apesar de Peddada AV (2007) relatar
baixa toxicidade urinária nestes pacientes.
Estenose uretral tardia tem ocorrência descrita pelos autores
citados entre 1,5 e 6,7%, e foi observada em nossos pacientes em 8,5%.
Esta alta incidência a atribuímos à ausência de sistema de planejamento
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tridimensional de braquiterapia em nosso serviço, com o qual seria
provavelmente possível uma melhor delineação uretral e otimização da dose
de radiação. Com o planejamento bidimensional, a uretra é marcada nas
radiografias simples ortogonais através de pontos visualizados em um
contraste radio-opaco inserido na sonda vesical de demora. Sabe-se porém,
que a uretra não é uma “linha”, e sim um “tubo”, com cavidade virtual e
irregular. Talvez pudesse ser mais bem descrita em um planejamento
tridimensional baseado em imagens da ultrassonografia do implante ou
imagens de tomografia computadorizada realizada após o implante, e assim
oferecer melhor possibilidade de aferir-lhe e minorar-lhe a dose recebida na
braquiterapia, possivelmente diminuindo a incidência de estenose uretral
tardia. Influíram sobre a ocorrência de estenose uretral tardia, de forma
significante, na análise univariada, aumentando-lhe o risco, a idade do
paciente (p = 0,019), o grau de Gleason (p = 0,042), o esquema de
braquiterapia com maior dose (p = 0,007), e o grupo de maior risco do
paciente (p = 0,021). Quanto maior a idade do paciente, maior o risco de
prostatismo por hiperplasia benigna prostática ou estenose uretral não
actínica. Desta forma, cremos que a maior idade do paciente acarreta-lhe
maior risco de obstrução uretral independentemente da irradiação, que,
porém, também se lhe ajunta como fator de risco aditivo (Elliott SP, 2007).
Quanto maior a dose de radiação oriunda da braquiterapia, maior o risco de
complicações. Associação natural e previsível apareceu, portanto entre a
estenose uretral tardia e o esquema de braquiterapia utilizado. Não
encontramos hipóteses a explicar a associação das variáveis PSA, Gleason
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e grupo de risco com risco de estenose uretral tardia senão a de que, como
estes fatores caracterizam doenças mais avançadas, e estas foram tratadas
com esquemas de dose de braquiterapia maiores, é a própria maior dose
utilizada a responsável, e não estes fatores por si só, que se associa ao
risco

do

evento

estenose

uretral

tardia.

Na

análise

multivariada,

coerentemente com o exposto acima, apenas as variáveis idade do paciente
(p = 0,011) e esquema de tratamento (p = 0,01) mantiveram-se significantes.
Observamos dor na glande em 4,9% dos casos. Descrevemos
como dor na glande a ocorrência tardia de dor peniana distal uretral
deflagrada à micção, de evolução intermitente e geralmente transitória,
rebelde a tratamento medicamentoso. Não encontramos na literatura
referência a esse achado. Associamos a dor na glande a uma possível
neurite actínica pela irradiação do plexo vasculo-nervoso periférico à
próstata. Esta hipótese combina com o fato encontrado em nosso estudo de
a presença de comorbidades, como hipertensão arterial sistêmica ou
diabetes, associar-se significantemente, com p = 0,012 na análise univariada
e p = 0,007 na análise multivariada, à ocorrência de dor na glande, uma vez
que estas moléstias acarretam, em sua fisiopatogenia, em vasculites e
neurites,

mais

fragilizando,

desta

forma,

a

inervação

irradiada,

e

aumentando o risco de uma neurite clinicamente aparente.
Este esquema de braquiterapia com três frações de dose já foi
abandonado pelo nosso serviço, tendo sido substituído por um esquema
com apenas duas frações de dose de 950 cGy. Cabe aqui uma explicação.
Uma coisa é aumentar o tamanho da fração simplesmente, mantendo a dose
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da teleterapia e o número de frações da braquiterapia, o que aumenta a
dose total resultante. Isso é aumentar a dose de tratamento, o que por si só
justificaria uma maior toxicidade retal tardia como a que apareceu na análise
univariada deste estudo, mesmo que ela não tenha se mantido significante
na análise multivariada. Outra coisa é aumentar o tamanho da fração mas
calcular uma dose total biologicamente equivalente. Nesse caso, não se
espera maior toxicidade. Assim, quando transformamos a braquiterapia em
duas frações de 950cGy estamos hipofracionando, mas não aumentando a
dose total equivalente, e não esperamos portanto maior toxicidade. Não
mais se utiliza esquema de maior dose em pacientes de maior grupo de
risco, o que pode ser corroborado pela ausência de influência do esquema
de tratamento de braquiterapia como fator prognóstico em nosso estudo.
Em relação à armamentária tecnológica, aspiramos a presença de
um sistema de planejamento de braquiterapia em 3 dimensões, que
proporciona melhor definição da glândula prostática e órgãos de risco, quiçá
minimizando-lhes as toxicidades. Uma melhor definição de imagem de
planejamento, com o uso de ultrassonografia tridimensional ou ressonância
magnética poderia diminuir a irradiação de estruturas relacionadas com a
potência sexual, como o plexo vásculo-nervoso peri-prostático e o bulbo
peniano, quiçá minimizando a ocorrência de disfunção erétil sexual tardia.
Creio oportuno, dada a revelação da presença de nódulos
prostáticos ao toque retal como fator de mau prognóstico, investigar o uso de
intensificação de dose na braquiterapia nas regiões nodulares da próstata,
fato facilmente realizável prescrevendo mais dose nestas do que em todo o
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implante. Talvez esta maior dose administrada aos nódulos lhes anule o mau
prognóstico.
Atualmente, adotamos como fatores de contra-indicação relativa a
este tratamento, volume prostático acima de 50 cc e história de ressecção
transuretral prévia, tanto pelas toxicidades lhes associadas, quanto pela
maior dificuldade técnica que acarretam ao implante das agulhas de
braquiterapia.
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6 CONCLUSÕES

O esquema de tratamento proposto apresenta altos índices de
sobrevida livre de falha bioquímica, semelhantes pelos critérios ASTRO e
PHOENIX. Houve diferença entre o tempo de ocorrência das recidivas
bioquímicas pelos critérios ASTRO e PHOENIX, sendo o primeiro mais
precoce.
A presença de nódulos prostáticos, estádio acima de T1, ou grupo
de maior risco foram identificados como fatores de mau prognóstico quando
considerado o critério ASTRO. Pacientes com nódulos prostáticos, maior
grupo de risco, ou menor idade tem pior sobrevida livre de falha bioquímica
pelo critério PHOENIX. Pacientes com maior PSA inicial, índice de Gleason
elevado, ou maior grupo de risco, tem maior risco de falha inicial ao
tratamento.
O tratamento proposto provoca disfunção erétil, que responde bem
ao tratamento com Sildenafil, e não tem relação com o uso proposto de
hormonioterapia. Pacientes com maior idade, comorbidades, disfunção erétil
prévia, ou tratados com teleterapia conformada, tem maior risco de
disfunção erétil actínica tardia. São riscos inerentes ao tratamento a
ocorrência de retenção urinária precoce, hematúria precoce, toxicidades
actínicas urinárias e retais precoces e tardias, dor na glande tardia e
estenose uretral tardia. Pacientes com volume prostático elevado tem maior
risco de apresentar retenção urinária precoce. Pacientes com maior PSA
prévio, grau de Gleason, ou ressecção transuretral prévia tem maior risco de
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hematúria precoce após o implante de braquiterapia. Pacientes com maior
idade, ou esquema de braquiterapia de alta dose tem maior risco de
estenose uretral tardia. Pacientes com comorbidades como hipertensão
arterial sistêmica ou diabetes tem maior risco de dor na glande tardia.
Pacientes com história de obstrução urinária prévia ou maior dose uretral na
braquiterapia tem maior risco de toxicidades urinárias actínicas precoces. O
uso de teleterapia conformada implica em maior risco de toxicidade retal
precoce e tardia em relação a teleterapia bidimensional. Pacientes com
maior idade tem maior risco de toxicidade urinária actínica tardia, como
estenose uretral.

112

7. ANEXOS
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Anexo A
Escala de Desempenho de Karnofsky
Karnofsky

Categoria Geral

Desempenho

100

Apto a exercer atividade normal, não
necessita de nenhum cuidado
especial.

Normal, sem queixas, sem
evidência de doença.

90

Apto a exercer atividade normal, não
necessita de nenhum cuidado
especial.

Apto a exercer atividade
normal, sinais ou sintomas
mínimos de doença.

80

Apto a exercer atividade normal, não
necessita de nenhum cuidado
especial.

Atividade normal com
esforço, alguns sinais ou
sintomas de doença.

70

Inapto para o trabalho, apto a viver em
casa e cuida da maioria de suas
necessidades, graus variados de
assistência.

Cuida-se sozinho, não
consegue exercer atividade
normal ou trabalhar.

60

Inapto para o trabalho, apto a viver em
casa e cuida da maioria de suas
necessidades, graus variados de
assistência.

Requer assistência
ocasional, mas apto a se
cuidar na maioria de suas
necessidades.

50

Inapto para o trabalho, apto a viver em
casa e cuida da maioria de suas
necessidades, graus variados de
assistência.

Requer assistência
considerável; cuidados
médicos frequentes.

40

Inapto para se cuidar, requer cuidados
institucionais, ou hospitalares, ou
equivalente, doença pode estar
progredindo rapidamente.

Inapto, requer cuidados
especiais e assistência.

30

Inapto para se cuidar, requer cuidados
institucionais, ou hospitalares, ou
equivalente, doença pode estar
progredindo rapidamente.

Gravemente comprometido,
indicação de hospitalização;
morte não iminente.

20

Inapto para se cuidar, requer cuidados
institucionais, ou hospitalares, ou
equivalente, doença pode estar
progredindo rapidamente.

Muito doente, necessária
hospitalização e tratamento
de suporte.

10

Inapto para se cuidar, requer cuidados
institucionais ou hospitalares ou
equivalente, doença pode estar
progredindo rapidamente.

Moribundo

0

Morto
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Anexo B
ESTADIAMENTO AJCC
(“American Joint Commission on Cancer Staging Classification”)
5ª Edição
Tumor primário clínico (T)
TX: tumor não pode ser avaliado
T0: sem evidência de tumor primário
T1: tumor clinicamente não palpável ou visível por imagem
T1a: achado histopatológico incidental de tumor em até 5% do tecido
ressecado.
T1b: achado histopatológico incidental de tumor em mais de 5% do
tecido ressecado.
T1c: tumor identificado por biópsia de agulha (por causa de elevação
de PSA)
T2: tumor confinado a próstata
T2a: tumor envolve um lobo
T2b: tumor envolve mais da metade de um lobo, mas não ambos.
T2c: tumor envolve ambos os lobos.
T3: tumor estende-se além da cápsula prostática
T3a: extensão extra-capsular uni ou bilateral
T3b: tumor invade vesículas seminais
T4: tumor fixo ou invadindo estruturas adjacentes outras, que não as
vesículas

seminais:

colo

vesical,

elevadores anais e/ou parede pélvica.

esfíncter

externo,

reto,

músculos
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Linfonodos Regionais (N)
NX: linfonodos regionais não podem ser avaliados
NO: sem metástases em linfonodos regionais
N1: metástases em linfonodos regionais

Metástases à distância (M)
MX: metástase à distância não pode ser avaliada
M0: sem metástase à distância
M1: metástase à distância
M1a: em linfonodos não regionais
M1b: em ossos
M1c: outros sítios
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Anexo C

Graduação Histológica de Gleason

Padrão 1: glândulas pequenas, isoladas, próximas cuja distância não
excede o tamanho da glândula. Tem bordas definidas, expansivas.

Padrão 2: glândulas uniformes, pequenas, próximas, circunscritas, mas com
bordas irregulares. O espaçamento entre as glândulas pode exceder o
diâmetro de uma glândula.

Padrão 3: glândulas pequenas, isoladas, uniformes e infiltrativas, podendo
apresentar também massas cribiformes, ligeiramente circunscritas.

Padrão 4: distingue-se por blocos grandes de células poligonais pálidas com
crescimento difuso através do estroma, lembrando carcinoma de células
claras renal. Geralmente é possível encontrar alguma diferenciação
glandular. A fusão das glândulas define padrão 4.

Padrão 5: agregados cribiformes ou crescimento sólido com necrose central
(comedocarcinoma).

Intensa

anaplasia

com

aspecto

extensamente

infiltrativo. Cordões, trabéculas ou ninhos são característicos do padrão 5.
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Anexo D

Avaliação de função sexual por meio da classificação da AUA
(“American Urologic Association”)

Grupo

Característica

0

Ausência de ereções.

1

Ereções ocasionais ou insuficientes para a penetração

2

Ereções suficientes para penetração mas considerada sub-ótimas.

3

Ereções Normais
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Anexo E

Classificação dos graus de toxicidade precoce e tardia do RTOG
(“Radiation Therapy Oncology Group”)

Critérios de Toxicidade Precoce

GRAU

TRATO GASTROINTESTINAL BAIXO
INCLUSIVE PELVE

TRATO GENITO-URINÁRIO

0

Nenhuma mudança

Nenhuma mudança

1

Frequência aumentada ou mudança de
hábito intestinal que não requer
medicação, incômodo retal não
requerendo analgésicos

Diurese ou noctúria duplicados, disúria,
urgência que não requer medicamento,

2

Diarréia que requer parassimpatolíticos
(por exemplo Lomotil), secreção
mucosa não necessitando absorventes,
dor retal ou abdominal necessitando
analgésicos

Diurese ou noctúria que é menos
frequente que a cada hora. Urgência e
disúria, espasmo de bexiga que requer
anestesia local (por exemplo Pyridium)

3

Diarréia severa que requer suporte
parenteral, mucosa ou com sangue que
necessita de absorventes, distensão
abdominal clínica e de alças intestinais
ao RX

Frequência com urgência e noctúria de
hora em hora ou mais
frequentemente/disúria, dor de pélvis ou
espasmo de bexiga que requerem uso
regular de narcóticos hematúria com ou
sem passagem de coágulos

4

Obstrução aguda ou subaguda, fístula
ou perfuração; trato gastrintestinal
sangrando que requer transfusão; dor
abdominal ou tenesmo que requerem
descompressão por tubo ou derivação
do intestino.

Hematúria que requer transfusão /
obstrução de bexiga aguda não
secundária à passagem de coágulos,
ulceração ou necrose
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Critérios de Toxicidade Tardia

GRAU

INTESTINOS

BEXIGA

0

Nada

Nada

1

Diarréia e cólicas leves, hábito intestinal
5x dia, secreção ou sangramento retal
leves.

Atrofia epitelial leve, telangiectasia leve
(hematúria microscópica)

2

Diarréia e cólicas moderadas, hábito
intestinal > 5 x dia, muco retal excessivo
ou sangramento intermitente

Polaciúria moderada, telangiectasia
generalizada, hematúria macroscópica
intermitente

3

Obstrução ou sangramento de correção
cirúrgica.

Polaciúria severa, disúria severa, telangiectasia
generalizada severa (geralmente com
petéquias), hematúria frequente, capacidade
vesical reduzida (<150 cc)

4

Necrose, perfuração, fístula

Necrose, contração vesical, capacidade menor
que 100 cc, cistite hemorrágica severa
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Anexo F

Aprovação do Comitê de Ética do Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho
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Anexo G

Aprovação do Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da FMUSP
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