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RESUMO 

 

O câncer de próstata (CaP) é a segunda causa mais comum de câncer em homens. De 
acordo com o INCA, no Brasil, em 2016, estimam-se aproximadamente 61.200 novos 
casos de câncer de próstata. Objetivo: Identificar as características demográficas e 
epidemiológicas, bem como dados do estadiamento tumoral dos pacientes com CaP 
atendidos na Unidade de Oncologia do Hospital Marcio Cunha na cidade de Ipatinga-MG 
nos anos de 2012, 2013 e 2014. Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo e 
descritivo onde foram analisados 668 prontuários de pacientes, com registro do 
diagnóstico anatomopatológico, atendidos nos anos de 2012, 2013 e 2014, conforme lista 
fornecida pela instituição, com diagnóstico de CaP cadastrados com CID-10 - C 61. As 
variáveis analisadas foram: procedência, ano do diagnóstico, faixa etária, raça 
autodeclarada, fatores de risco como tabagismo, etilismo, história familiar de CaP, PSA 
total ao diagnóstico, tipo histológico da biópsia, score de Gleason da biópsia, tipo 
histológico da peça cirúrgica, score de Gleason da peça cirúrgica. Os dados foram 
analisados empregando-se estatística descritiva e inferencial, utilizando o software SPSS, 
versão 19.0. Resultados: A maior incidência de casos de CaP foram provenientes das 
cidades mais populosas da microrregião de saúde analisada e faixa etária mais 
prevalente foi entre 61 e 80 anos com prevalência em pardos e brancos e com histórico 
familiar de 17,2% de parentes de primeiro grau; com o pai em 37,3%, o irmão em 60,8% 
e filho em 1,9%. Apenas 165 (25,9 %) eram fumantes e 20,8% etilistas. Os níveis de PSA 
ficaram entre 4,1ng/ e 10ng/ml (49,5%) e quanto maior a faixa etária maiores os valores 
do PSA. Pacientes pardos apresentaram PSA total mais elevado. Ao avaliarmos se 
existia relação entre os níveis de PSA total com fatores de risco como tabagismo, etilismo 
e histórico familiar, somente houve relação estatisticamente significativa com o etilismo. 
Houve concordância do score de Gleason entre biópsia e peça cirúrgica em 70%, 
subgraduação em 18,7% e supergraduação em 11,3%. Comparando a idade dos 
pacientes com Score de Gleason, quanto maior a idade do paciente maior foi o Score de 
Gleason do material obtido pela biópsia via transretal Pacientes tabagistas e etilistas 
apresentaram Score de Gleason da peça cirúrgica mais elevados. Conclusão: A 
concordância entre o Score de Gleason da biópsia e o Score de Gleason da peça 
cirúrgica foi de 70%; etilistas apresentaram PSA mais elevados; quanto maior foi a faixa 
etária, mais indiferenciado foi o tumor ( biópsia);  pacientes tabagistas e etilistas 
apresentaram tumores mais indiferenciados na peça cirúrgica; este é o primeiro estudo 
epidemiológico de CaP desenvolvido na região do Vale do Aço, a caracterização sócio 
demográfica e as associações aqui encontradas podem contribuir com programas para 
desenvolver ações de controle do CaP nesta região. 
 
Palavras-chave: Câncer da próstata. Epidemiologia. Fatores de risco. PSA (antígeno 
prostático específico). Score de Gleason.  
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ABSTRACT 

 

Prostate cancer (PCa) is the second most common cause of cancer in men. According to 
INCA, in Brazil, in 2016, approximately 61,200 new cases of prostate cancer are 
estimated. Objective: To identify the demographic and epidemiological characteristics, as 
well as data on the tumor staging of patients with PCa treated at the Oncology Unit of 
Hospital Marcio Cunha in the city of Ipatinga-MG in the years of 2012, 2013 and 2014. 
Methodology: This is a retrospective and descriptive study where 668 patients' records, 
with a diagnosis of pathological diagnosis, were analyzed in the years 2012, 2013 and 
2014, according to the list provided by the institution, with a diagnosis of PCa registered 
with ICD-10-C 61. The analyzed variables were: origin, year of diagnosis, age group, self-
reported race, risk factors such as smoking, alcoholism, family history of PCa, total PSA at 
diagnosis, histological type of biopsy, Gleason score of biopsy, histological type of the 
surgical specimen, Gleason score of the surgical specimen. Data were analyzed using 
descriptive and inferential statistics, using SPSS software, version 19.0. Results: The 
highest incidence of PCa cases came from the most populated cities of the analyzed 
health micro-region and the most prevalent age group was between 61 and 80 years old, 
with prevalence in brown and whites and with a family history of 17.2% of first-degree 
relatives degree; With father in 37.3%, brother in 60.8% and son in 1.9%. Only 165 
(25.9%) were smokers and 20.8% were alcoholics. PSA levels ranged from 4.1ng / e to 
10ng / ml (49.5%) and the higher the age group the higher the PSA values. Brown 
patients had higher total PSA. When we evaluated whether there was a relationship 
between total PSA levels and risk factors such as smoking, alcohol consumption and 
family history, there was only a statistically significant relationship with alcohol 
consumption. There was concordance of the Gleason score between biopsy and surgical 
specimen in 70%, subgrade in 18.7% and overdose in 11.3%. Comparing the age of 
patients with Gleason score, the greater the patient's age, the greater the Gleason score 
of the material obtained by the transrectal biopsy. Smokers and alcoholists presented the 
highest Gleason score of the surgical specimen. Conclusion: The agreement between 
the Gleason score of the biopsy and the Gleason score of the surgical specimen was 
70%; Higher PSA levels; The longer the age group, the more undifferentiated was the 
tumor (biopsy); Smokers and alcoholics presented more undifferentiated tumors in the 
surgical specimen; This is the first epidemiological study of PCa developed in the Vale do 
Aço region, the socio-demographic characterization and the associations found here can 
contribute with programs to develop actions of control of PCa in this region. 
 
Key words: Prostate cancer. Epidemiology. Risk factors. PSA (prostate specific antigen). 
Gleason score.  
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1 INTRODUÇÂO 

 

O Câncer de Próstata (CaP) representa 9,7% das neoplasias malignas 

(sendo 15,3%, em países desenvolvidos e 4,3%, em países em desenvolvimento). 

É a mais prevalente e a segunda causa de morte em homens adultos segundo o 

Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2014a).  

 A idade é um fator de risco importante para o CaP, uma vez que, tanto 

a incidência, como a mortalidade aumentam, significativamente, após os 50 anos. 

Cerca de três quartos dos casos no mundo ocorrem nos homens a partir dos 65 

anos. É, por isso, considerado o câncer da terceira idade (INCA, 2014b; Parkin, 

Bray; Devesa, 2001; Srougi et al., 2008).  

 No Brasil, o CaP é o segundo mais comum entre os homens, atrás 

apenas do câncer de pele não-melanoma.  

 É o sexto tipo mais comum no mundo, representando cerca de 10% do 

total de cânceres. Sua taxa de incidência é cerca de seis vezes maior nos países 

desenvolvidos (INCA, 2014b).  

 A estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para o biênio 2016 

e 2017 é de 61.200 novos casos e, 13.772 óbitos. Em Minas Gerais, essa 

estimativa é de 5.920 novos casos por 100 mil habitantes (INCA, 2016a). Em Belo 

Horizonte, capital do estado, são esperados 880 novos casos para o biênio citado.   

 Nos estágios iniciais, esta neoplasia, raramente produz sintomas. 

Entretanto, nos estágios avançados o paciente se queixa de dificuldade para 

urinar, jato urinário fraco e sensação de não esvaziamento completo da bexiga 

(Gonçalves; Padovani; Pompin, 2008).   

 Quando a doença é detectada precocemente, por exames clínicos e 

laboratoriais de rotina como, por exemplo, o toque retal e a dosagem do PSA, a 

patologia é curável em 80% dos casos. Entretanto, o diagnóstico da doença, 

muitas vezes, acontece quando o câncer já se disseminou para outros órgãos, o 

que dificulta seu tratamento (El Barouki, 2012).  

 Segundo Rodrigues e Sales (2013) a etiologia do CaP é indeterminada, 

mas sabe-se, entretanto, que alguns fatores influenciam seu desenvolvimento. 
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São vários os fatores postulados para a sua promoção e início, sendo a idade um 

fator de risco tanto para a incidência, quanto para a mortalidade. Outro fator de 

risco relevante é o histórico familiar. Verificou-se um aumento de 1,5 vezes do 

risco da doença quando um parente de primeiro grau é acometido pelo câncer e 5 

vezes quando dois ou mais foram afetados. Nestas situações, o tumor aparece de 

forma precoce, em alguns casos até em idades inferiores a 50 anos (Dantas et al., 

2009; Ribeiro et al., 2013).  

   A propedêutica para investigação de CaP inclui a dosagem do 

Antígeno Prostático Específico (PSA) sérico e a biópsia guiada por 

ultrassonografia transretal (USTR) (Hernandez et al., 2013).   

 O PSA é o marcador tumoral mais utilizado no rastreio da neoplasia 

prostática, e possui impacto significativo nos quesitos morbidade e mortalidade. 

Atualmente, são considerados alterados os valores de PSA que estão acima de 

2,5 ng/ml. É válido ressaltar que o exame possui alta sensibilidade e baixa 

especificidade, pois outras causas podem elevar os valores do antígeno, como 

prostatite e hiperplasia prostática benigna, além da neoplasia prostática (Castro et 

al., 2011).   

 O PSA, isoladamente, não tem valor diagnóstico sendo que, 80% dos 

casos diagnosticados, e confirmados posteriormente, pelo anatomopatológico, 

quando se associa o toque retal (SBU, 2006).  

 No exame anatomopatológico da biópsia, se obtém o Score de 

Gleason, sendo este, um dos critérios mais importantes para realizar o 

prognóstico da doença e com isso, a escolha da terapia mais adequada. Quanto 

mais indiferenciado o tumor, mais agressivo é o seu comportamento. No sistema 

de Gleason os tumores são classificados de acordo com a diferenciação celular, 

sendo o Score final ou combinado, resultante da soma dos graus do padrão 

primário (predominante) e secundário (segundo grau histológico mais comum) 

(Kryvenko; Epstein, 2016).  

 Além dos exames já citados, a ressonância magnética (RM) e a 

tomografia computadorizada (TC) também podem ser utilizados na abordagem 

propedêutica e diagnóstica do câncer de próstata, no entanto, possuem acurácia 

limitada se comparados a biópsia (Lima et al., 2013).  
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 O estadiamento do tumor, classificação histológica, preferência e 

acessibilidade do paciente são fatores que determinam a escolha terapêutica 

(Martins et al., 2000).  

 O objetivo desse estudo foi analisar clínica e epidemiologicamente os 

pacientes diagnosticados com CaP, atendidos na Unidade de Oncologia do 

Hospital Márcio Cunha de Ipatinga, Minas Gerais, entre janeiro de 2012 a 

dezembro de 2014.  

 A realização deste projeto justifica-se pela ausência de dados 

epidemiológicos do CaP na região do Vale do Aço, onde existe um importante 

centro de tratamento especializado em oncologia. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Identificar as características demográficas e epidemiológicas, bem 

como dados do estadiamento tumoral dos pacientes com câncer de próstata 

atendidos na Unidade de Oncologia do Hospital Marcio Cunha na cidade de 

Ipatinga-MG, nos anos de 2012, 2013 e 2014. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 Caracterizar a população alvo do estudo quanto à faixa etária, raça 

(autorreferida);  

 Avaliar fatores de risco relacionados com câncer da próstata como etilismo, 

tabagismo e história familiar; 

 Descrever aspectos do diagnóstico da neoplasia como PSA total, Score de 

Gleason (da biópsia e da peça cirúrgica); 

 Comparar fatores de risco com PSA total no diagnóstico; 

 Comparar fatores de risco com Score de Gleason da biópsia e da peça 

cirúrgica; 

 Correlacionar PSA total e idade; 

 Correlacionar faixa etária com Score de Gleason da biópsia e da peça 

cirúrgica; 

 Correlacionar raça com Score de Gleason da biópsia e da peça cirúrgica; 

 Comparar Score de Gleason da biópsia e da peça cirúrgica. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 A próstata  

A próstata é uma glândula exócrina que compõe o sistema reprodutor 

dos indivíduos do sexo masculino. Esta glândula apresenta como função sintetizar 

e secretar um fluído incolor que se junta com componentes provenientes da 

vesícula seminal e do testículo para originar o sêmen (McAninch; Lue, 2014, 

Rous, 2010). 

Anatomicamente, nos humanos, a próstata localiza-se abaixo da 

bexiga, na frente do reto e envolve a uretra, apresentando tamanho aproximado 

de uma noz e peso em torno de 20 gramas (McAninch; Lue, 2014). 

No interior da próstata, a uretra oriunda da bexiga recebe o nome de 

uretra prostática e associa-se com os dois ductos ejaculatórios. Esta glândula 

também possui alguns músculos lisos que auxiliam na eliminação do sêmen 

durante a ejaculação (McAninch; Lue, 2014). 

Mais comumente na patologia, a próstata é classificada em quatro 

zonas glandulares que diferem entre si: 

 Zona periférica (ZP): corresponde a aproximadamente 70% da próstata 

normal em indivíduos jovens. É nesta região que se iniciam 70% dos 

cânceres de próstata. 

 Zona central (ZC): corresponde a aproximadamente 20% da próstata 

normal, compreendendo os ductos ejaculatórios. As neoplasias nessa 

região somam cerca de 25% da totalidade dos cânceres de próstata. 

 Zona transicional (ZT): esta região compreende em torno de 5% do 

volume prostático. Esta região quase nunca está relacionada com câncer 

de próstata. 

 Zona fibro-muscular anterior (ou estroma): esta zona corresponde a cerca 

de 5% da totalidade da próstata e normalmente não possuiu elementos 

glandulares, sendo formada apenas por músculo e tecido fibroso 

(McAninch; Lue, 2014). 

Já na anatomia, a denominação mais utilizada é lobos: 

http://www.infoescola.com/biologia/aparelho-reprodutor-masculino/
http://www.infoescola.com/biologia/aparelho-reprodutor-masculino/
http://www.infoescola.com/doencas/cancer-de-prostata/
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 Lobo anterior (ou istmo): compreende aproximadamente uma porção da 

ZT. 

 Lobo posterior: compreende quase que toda a ZP. 

 Lobos laterais: abrange todas as zonas. 

 Lobo mediano (ou lobo médio): compreende cerca de uma porção da ZC. 

Dentre as patologias mais frequentes na próstata, encontra-se o câncer 

de próstata, hiperplasia prostática benigna e prostatite (Rous, 2010). 

 

3.2 O câncer 

Conforme definição do INCA (2016b), câncer é um grupo de patologias 

que se caracterizam pelo crescimento desordenado e exagerado de células que 

penetram tecidos e órgãos e têm a capacidade de se disseminar para outros 

locais do corpo.   

O câncer é considerado uma doença fundamentalmente genética que 

se desenvolve pelo acúmulo de mutações que surgem como consequência de 

mudanças patológicas nas informações contidas no ácido desoxirribonucleico 

(DNA). Essas mutações podem ser causadas por agentes mutagênicos, que 

incluem radiação ionizante, químicos carcinogênicos ou ainda podem ocorrer 

espontaneamente como resultado de alterações nos processos de replicação e 

reparo do DNA. Essas mutações conferem as células mutantes uma vantagem 

competitiva em relação às células normais, proporcionando-lhes aumento da 

proliferação e da sobrevivência celular (Alberts et al., 2010). 

A próstata é uma glândula tipicamente masculina, responsável por 

produzir e secretar o líquido prostático. Entre os vários tipos de câncer, o que 

acomete este órgão, é definido como crescimento excessivo da mesma, que 

provoca um decréscimo da intensidade e do calibre do jato urinário durante o ato 

miccional (Rous, 2010).  

 

3.3 Histórico do câncer de próstata 

 O adenocarcinoma representa cerca de 98% dos canceres de próstata. 

Sendo que, mais de 90% dos pacientes com adenocarcinoma de próstata 

localmente avançado apresentam-se com manifestações de obstrução 

infravesical, sendo comum o aparecimento súbito dessa obstrução em um 

paciente com padrão miccional recentemente satisfatório. Também evidencia-se 

http://www.infoescola.com/doencas/hiperplasia-prostatica-benigna/
http://www.infoescola.com/doencas/prostatite/
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hematúria macroscópica, geralmente quando apresenta infiltração do trígono pelo 

tumor. Na hiperplasia benigna, os sintomas obstrutivos apresentam evolução mais 

lenta (Srougi et al., 2008). 

De acordo com o Ministério da Saúde a história natural do CaP é 

incompreensível, variando desde tumores bastante agressivos até aqueles de 

evolução lenta, que podem não despertar sintomas ou levar a morte. Muitos 

homens acometidos com o câncer de próstata morrem com a doença sem saber 

do diagnóstico vitimado por outras patologias. Percebe-se que não é uma doença 

única, mas um conjunto de evoluções clínico-patológicas (Brasil, 2010). 

O câncer de próstata possui três formas distintas de apresentação, 

sendo estas: tumor latente, tumor metastático e tumor indolente. O tumor latente 

costuma ser encontrado nas necropsias, em uma incidência de 80% dos casos 

em homens com mais de 80 anos. O tipo metastático, que representa 5% da 

totalidade dos pacientes com CA prostático, constitui o tumor que não se restringe 

apenas ao sítio primário (próstata) e apresenta invasão a tecidos adjacentes ou 

mesmo à distância. A terceira classificação, denominada indolente, refere-se ao 

tumor que embora diagnosticado clinicamente, não representa perigo ou 

letalidade, podendo também ser chamado de “mínimo” ou “insignificante” (Ortiz, 

2013). 

 

3.4 Fatores de risco 

Principal fator de risco associado ao câncer de próstata é a idade igual 

ou superior a 50 anos. Por volta de 62% dos casos ocorrem em homens maiores 

de 65 anos e com a crescente expectativa de vida espera-se ampliação do 

número de novos casos (Damião et al., 2015). 

De acordo com alguns estudos, fatores como etnia/raça foram 

considerados fatores de risco para câncer de próstata, pois é duas vezes mais 

prevalente em negros em comparação com brancos e é mais incidente em 

homens naturais dos Estados Unidos, Jamaica e Caribe, que possuem linhagem 

africana, valores que correspondem a 10 a 40 vezes mais incidentes em afro-

americanos que em asiáticos (Damião et al., 2015; Jurado et al., 2013). 

Outro fator de risco relevante é o histórico familiar, pois, verificou-se um 

risco relativo elevado de CaP em parentes de primeiro grau de pacientes que 

desenvolveram CaP antes dos 50 anos (Walsh; Retik; Stamey, 1997). 
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O hábito alimentar do paciente também é mencionado como fator de 

risco, sendo que, dietas ricas em gorduras saturadas e carente em fibras 

aumentam essas chances, como o caso dos ácidos linoleico ou hidrocarbonetos 

decorrentes do processo de preparo de carne vermelha (Ribeiro et al., 2013). A 

vitamina D age direta ou indiretamente em mais de 200 genes relacionados ao 

controle do ciclo celular, diferenciação, apoptose e angiogênese, estimulando ou 

interrompendo a multiplicação de células normais ou neoplásicas, e a 

hipovitaminose D é considerada como um fator de risco devido ao calcitriol, forma 

ativa desta vitamina, capaz de deter a evolução do câncer de próstata por impedir 

a multiplicação de células fenotipicamente malignas (Boneti; Fagundes, 2013). 

 

3.5 Epidemiologia 

O câncer de próstata é considerado o segundo tipo mais incidente no 

mundo entre homens, valor que corresponde a 10% do total dos tumores 

malignos, representando a segunda maior causa de morte por câncer no Brasil. É 

seis vezes mais incidente em países desenvolvidos em relação aos em 

desenvolvimento, os valores de incidência, por região, correspondem a 95,63/100 

mil no sul, 67,59/100 mil no centro-oeste, 62,36/100 mil no sudeste, 51,84/100 mil 

no nordeste e 29,50/100 mil no norte (INCA, 2014c). 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2014d) o Brasil 

registrou uma taxa de mortalidade, ajustada para a população do ano de 2010 por 

câncer de próstata de 16,46 para 100 mil habitantes. Foram 13.354 óbitos 

registrados no país decorrente dessa doença no ano de 2012, o que equivale a 

13,1% das mortes devido ao câncer no sexo masculino. A taxa de mortalidade 

mundial para o mesmo período foi de 13,65 para 100 mil habitantes (INCA, 

2014d).  

Para o ano de 2016 o número estimado de novos casos de câncer de 

próstata é de 61.200. Em Minas Gerais esses valores correspondem a 5.920 e na 

capital do estado são esperados 880 novos casos para o ano de 2016. Segundo a 

distribuição por regiões, são estimados para a região sudeste (25.800), nordeste 

(14.290) e sul (13.590) de novos casos.  Apenas no estado de Minas Gerais, na 

última década, foi registrada uma taxa de mortalidade bruta por câncer de 

próstata de 11,77 casos por 100 mil habitantes e estima-se uma incidência de 

5.920 casos para cada 100 mil habitantes (INCA, 2016c). 
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3.6 Rastreamento e diagnóstico 

O Ministério da Saúde, baseado em evidências científicas disponíveis 

atualmente e em recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), opta 

por não recomendar ações de rastreio para o CaP. Os riscos e benefícios do 

rastreio devem ser discutidos pelos médicos com os pacientes que 

espontaneamente procurarem o serviço de saúde (Brasil, 2010).  

A propedêutica para investigação do CaP inclui a dosagem do PSA e a 

biópsia guiada por ultrassonografia transretal (USTR) (Jurado et al., 2013). 

Sabe-se que o câncer da próstata possui natureza silenciosa, e que 

muitas vezes o perfil histológico da doença impera em detrimento aos sintomas. 

Ainda assim, a sintomatologia mais comum nos indivíduos engloba jato urinário 

fraco, disúria, noctúria, dor à micção, polaciúria, ardência miccional, retenção 

urinária, dificuldade para iniciar a micção, hematúria, perda de peso, adinamia, e 

dor óssea em casos mais avançados da doença (Ribeiro et al., 2013). 

O toque retal faz parte do exame físico do paciente e também é uma 

medida empregada no rastreio da neoplasia, no entanto, não é uma medida 

plenamente eficaz, uma vez que é difícil palpar alterações na próstata nos 

estádios iniciais da doença, e mesmo que sejam percebidas alterações mediante 

a palpação, não é possível afirmar se trata de uma alteração benigna ou maligna 

(Castro et al., 2011). 

O PSA é o marcador tumoral mais utilizado no rastreio da neoplasia 

prostática, e possui impacto significativo nos quesitos morbidade e mortalidade. 

Atualmente, são considerados alterados os valores de PSA que estão acima de 

2,5 ng/ml. É válido ressaltar que o exame possui alta sensibilidade e baixa 

especificidade, sendo assim, outras causas podem elevar os valores do antígeno, 

como prostatite e hiperplasia prostática benigna, além da neoplasia prostática 

(Castro et al., 2011). 

O uso da dosagem de PSA para diagnóstico de câncer de próstata não 

é recomendado isoladamente. Na literatura, a associação do PSA com o Toque 

Retal mostra-se promissora, já que correspondem a 80% dos casos 

diagnosticados confirmados posteriormente pelo anatomopatológico em casos de 

prostatectomia radical (Nardi et al., 2014). 

O estudo realizado por Castro et al. (2011) evidenciou que o aumento 

dos valores de PSA e a correlação com a neoplasia instalada era maior nos 
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indivíduos de idade mais elevada, sobretudo aqueles com mais de 69 anos, ou 

seja, quanto mais velhos os pacientes, menor a chance de ocorrer falso negativo. 

Além disso, percebeu que a maioria dos homens com valores acima de 8,9 ng/ml 

tinham resultado positivo para CaP. Nesse mesmo estudo, observou-se que 

utilizando a técnica de Densidade do PSA (PSAD), que consiste em dividir o valor 

do PSA total pelo volume prostático, a acurácia do exame era maior, reduzindo 

significativamente o número de biópsias realizadas sem necessidade (Castro et 

al., 2011). 

A biópsia por USTR é um bom método empregado na prática para 

diagnosticar câncer de próstata. Através dela, com o emprego de boa técnica na 

sua execução é possível estabelecer o diagnóstico histológico do câncer (Jurado 

et al., 2013). 

Através do exame anatomopatológico do material obtido pela biópsia, é 

possível determinar o Score de Gleason, sendo este, um dos critérios mais 

importantes para estabelecer o estadiamento, o prognóstico da doença e também 

auxilia na escolha da terapia mais adequada. É importante ressaltar, que quanto 

mais indiferenciado o tumor, mais agressivo é o seu comportamento. O Score de 

Gleason pode ser classificado como bem diferenciado (Gleason 2-4), 

moderadamente diferenciado (Gleason 5-6) e indiferenciado (8-10). O somatório 

de Gleason 7 algumas vezes tem sido agrupado junto com tumores 

moderadamente diferenciados e em outras ocasiões com tumores pouco 

diferenciados, indicando pior prognóstico (McAninc; Lue, 2014; Moreira et al., 

2012). 

Em um trabalho de referência para estudos em câncer de próstata 

D’Amico et al. (1999) estratificaram os homens com tumor de próstata mediante 

um somatório de três fatores, como forma de predizer o prognóstico após 

tratamento radioterápico, procedimento esse que também é útil naqueles casos 

encaminhados para cirurgia. Homens com tumores de baixo risco apresentam 

Score de Gleason < 7, PSA abaixo de 10 ng/dl e tumor não palpável ao exame 

digital da próstata. Homens com tumores de risco intermediário apresentam Score 

de Gleason = 7, PSA entre 10 e 20 ng/dl e apenas um pequeno nódulo que não 

infiltra a parede retal ao exame digital. Homens com tumores de alto risco 

apresentam Score de Gleason > 7, múltiplos nódulos (ou endurecimento difuso da 

próstata) ao exame digital e PSA maior que 20 ng/dl. Considerando esses três 
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grupos, os homens apresentariam cerca de 80%, 62% e 35% de chances de 

sobrevida de cinco anos, livres de recorrência bioquímica, se incluídos nos grupos 

de baixo risco, de risco intermediário ou de alto risco, respectivamente, o que 

auxiliaria na programação do tratamento (D’Amico et al., 1999). 

Em relação aos métodos por imagem, a ultrassonografia suprapúbica 

não deve ser utilizada rotineiramente para a confirmação diagnóstica do câncer 

devido ao número elevado de falsos-positivos, por não se diferenciar a hipertrofia 

prostática benigna do câncer da próstata. A ultrassonografia transretal mostrou 

baixa sensibilidade em detectar cânceres invasivos sendo responsável por um 

subestadiamento. A indicação da Ressonância Magnética encontra-se reservada 

para alguns casos, já que esse é um tipo de exame dispendioso e pouco 

acessível em várias localidades. Representa uma alternativa para pacientes com 

resultado de biópsia guiada por ultrassonografia transretal prévia negativa e com 

níveis elevados de PSA e que exigem um acompanhamento direto e para 

estadiamento do tumor.  O momento ideal para realização da biópsia necessita de 

uma avaliação individual dos casos, pois, trata-se de um exame invasivo, que 

pode apresentar complicações. Os fatores de risco do câncer de próstata devem 

ser sempre observados ao se solicitar esse tipo de exame. A primeira biópsia será 

sempre recomendada diante de toque retal com resultado alterado independente 

dos valores do PSA (Nardi et al., 2014). 

O diagnóstico definitivo é estabelecido apenas pela biópsia. Sendo 

que, a probabilidade de diagnóstico do câncer da próstata é menor a partir da 

segunda biópsia, e o pedido de novos exames deve seguir critérios reservados, 

baseados na clínica individual dos pacientes (Nardi et al., 2014). 

 

3.7 Tratamento 

Antes de definir o tratamento de escolha para o paciente com câncer 

de próstata é necessário que se faça o estadiamento tumoral. Para isso utiliza-se 

a padronização do American Joint Committee on Cancer (AJCC, 2016) que 

estabelece o seguinte estadiamento para o câncer da próstata:  

 Estadiamento T refere-se à extensão tecidual do tumor, abrangendo os 

seguintes casos: 

 Tx: tumor primário, que não pode ser definido. 

 T0: tumor primário, que não é evidente.  
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 T1: tumor clinicamente não aparente em exames tanto de imagem quanto 

físicos. 

 T1a: tumor achado incidentalmente em menos de 5% da peça de 

ressecção prostática. 

 T1b: tumor achado incidentalmente em mais de 5% da peça de ressecção 

prostática. 

 T1c: tumor identificado em biopsia prostática por aumento de PSA. 

 T2: tumor confinado à próstata. 

 T2a: tumor que invade metade ou menos de um lobo prostático. 

 T2b: tumor que invade mais da metade de um lobo, mas não os dois lobos. 

 T2c: tumor que invade ambos os lobos prostáticos. 

 T3: tumor que se estende além da cápsula prostática. 

 T3a: tumor com extensão extracapsular unilateral ou bilateral. 

 T3b: tumor que invade vesículas seminais. 

 T4: tumor fixo ou com invasão de tecidos adjacentes, como parede pélvica, 

esfíncter estriado, reto e bexiga. 

 Estadiamento N refere-se ao estado dos linfonodos regionais, assim 

discriminados: 

 Nx: impossibilidade de determinação dos linfonodos regionais  

 N0: ausência de acometimento linfonodal regional 

 N1: presença de acometimento linfonodal regional 

 Estadiamento M refere-se à presença ou ausência de metástases a distância, 

conforme descrito abaixo: 

 M0: ausência de metástase a distância 

 M1: presença de metástase a distância 

 M1a: presença de metástase em linfonodos não regionais  

 M1b: presença de metástases ósseas  

 M1c: presença de metástases em outros locais com ou sem metástases 

ósseas. 

A escolha do tratamento depende do estadiamento final do câncer da 

próstata, podendo este ser localizado, localmente avançado ou avançado. 

Ao realizar a escolha terapêutica da neoplasia, deve-se ter em mente 

que não há consenso no que tange a melhor alternativa. Dentre as opções estão 
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a radioterapia externa, braquiterapia, tratamento por supressão androgênica, 

prostatectomia radical e vigilância ativa (Westover et al., 2012). 

Deve-se levar em consideração o estadiamento do tumor, classificação 

histológica, preferência e acessibilidade do paciente ao realizar a escolha 

terapêutica (Martin et al., 2012). 

A realização da prostatectomia radical, um procedimento cirúrgico 

curativo, está bem indicada quando o tumor está confinado na próstata. Este 

procedimento consiste na retirada total da glândula e na linfadenectomia loco-

regional (Rapiti et al., 2013). 

A opção radioterápica oferece duas formas distintas, uma em que a 

radiação pode vir de uma fonte externa (radioterapia externa), a outra proveniente 

de uma fonte localizada próxima ao tumor, inserida dentro da glândula 

(braquiterapia). A radioterapia possui indicação similar à do procedimento 

cirúrgico, porém, tem demonstrado menores efeitos colaterais ao término do 

tratamento, com menores taxas de ocorrência de disfunção sexual e sintomas 

genitourinários (Novaes; Motta; Ludgren, 2013). 

No caso de câncer metastático, o tratamento por supressão 

androgênica, também conhecido como hormonioterapia é o mais indicado. Nesta 

terapia são empregados vários medicamentos à base de hormônios (estrógenos, 

análogos da LHRH e antiandrógenos), que impedem a produção de testosterona 

ou bloqueiam as suas ações na próstata. De forma análoga, também pode ser 

realizada a castração (orquiectomia), que consiste na retirada cirúrgica dos 

testículos, também utilizada como método supressor hormonal, pois elimina os 

órgãos que produzem o hormônio masculino, o principal responsável pelo 

crescimento do tumor (Jurado et al., 2013). 

A vigilância ativa consiste na adoção de uma conduta expectante, que 

pode ser definitiva ou não, retardando a opção curativa para um segundo 

momento se houver critérios de progressão da doença. Essa é uma opção bem 

indicada para os tumores ditos indolentes, de modo a não expor o paciente aos 

riscos e complicações dos demais tratamentos, visto que o tumor pode não 

apresentar comportamento nocivo. O protocolo de seguimento da vigilância ativa 

exige a dosagem de PSA e toque retal semestralmente. Após um ano, a 

realização de uma biópsia, e a partir daí, a solicitação de uma nova biópsia a 

cada três anos. O emprego deste método será provavelmente mais realizado, 
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quando existirem melhores marcadores moleculares, que traduzirão com melhor 

eficácia o prognóstico da doença (Ortiz, 2013). 

É valido ressaltar que, independente da escolha terapêutica, após o 

tratamento adotado, o paciente deverá continuar o seguimento propedêutico, 

realizando acompanhamento adequado, com novas dosagens de PSA, para 

acompanhar a possibilidade de recidiva do tumor (Novaes; Motta; Ludgren, 2013). 

 

3.8 Prognóstico  

Foram elencados alguns fatores essenciais que determinam o 

prognóstico de um paciente com CaP, dentre eles estão: o estadiamento, o grau 

histológico e o PSA. Existem ainda fatores adicionais que podem ser avaliados 

para prognóstico da doença como exames histológicos mais detalhados e o 

volume tumoral, mas que não será dada ênfase por não serem comumente 

utilizados (SBU, 2006).  

O estadiamento, de acordo com a extensão anatômica do tumor, é 

considerado o mais importante dentre eles. O valor do PSA fornece informações 

importantes para determinar o prognóstico, entretanto não é um bom marcador 

isolado. Se o valor do PSA Total for menor que 4 ng/ml existe uma probabilidade 

de 80% da doença estar restrita ao órgão, se menor que 10 ng/ml há baixo risco 

de metástase a distância, maior que 10 ng/ml a chance de extensão extracapsular 

é maior que 60%, se maior que 50ng/ml o risco é alto de doença metastática à 

distância (SBU, 2006). 

A avaliação do Score de Gleason igual ou maior a 7 considera o tumor 

biologicamente agressivo, se o Score entre 5 e 6 a agressividade é considerada 

intermediaria, e entre 2 e 4 a agressividade é menor (SBU, 2006). 

 

3.9 Impactos sociais e econômicos do câncer de próstata 

No ano de 2009, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem visando corrigir vários problemas 

identificados ao longo dos 20 anos de implantação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) na atenção em saúde ao gênero masculino. Foi evidenciado que essa 

população é mais susceptível a enfermidades graves e crônicas e que seu acesso 

ao sistema de saúde ocorria em grande parte dos casos por meio da atenção 
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secundária. Além dos agravos decorrentes da busca tardia da assistência médica, 

essa atitude ocasiona onerosos gastos ao sistema de saúde (Brasil, 2009a). 

O modelo patriarcal e profundo valor sócio cultural ainda arraigado 

contribuem para a manutenção na sociedade de pensamentos errôneos a 

respeito da doença e do padecimento por parte do sexo masculino. O homem, 

tido como a figura principal do seio familiar e provedor maior, relega ao segundo 

plano, cuidados básicos referentes à sua saúde. Devido a isso, há uma baixa 

demanda na atenção primária pelas medidas de promoção e prevenção na saúde 

dessa população (Brasil, 2009b).  

A desinformação da população, crenças e valores arraigados sobre a 

patologia e seu prognóstico, bem como preconceito em relação ao toque retal, 

associados à falta de um exame específico e sensível que detecte na fase 

microscópica e a ausência de rotinas estratégicas na atenção primária pública e 

privada voltada para esses pacientes dificultam a detecção precoce da doença. O 

homem, apesar do maior acesso à informação, enxerga o exame de forma 

constrangedora, mesmo entre grupos mais esclarecidos (Silva et al., 2015). 

Como consequência, observa-se um grande número de diagnósticos 

tardios, com pior prognóstico e possibilidades reduzidas de intervenção 

terapêutica curativa. Sendo necessário assim, lançar mão de medidas paliativas 

que nem sempre atendem às expectativas do doente e de sua família. 
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4 METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado na Unidade de Oncologia do Hospital Márcio 

Cunha, situado no bairro Ferroviário, em Ipatinga, Minas Gerais e foi iniciado após 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário do Leste de 

Minas Gerais (Unileste-MG), sob o protocolo 1058420. Este centro integra a 

estrutura da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), braço social da Usinas 

Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas). A unidade atende, mensalmente, 

aproximadamente 1600 pacientes do Vale do Aço e de outros 50 municípios da 

região.  

Foram analisados prontuários de 767 pacientes atendidos nos anos de 

2012, 2013 e 2014, conforme lista fornecida pela instituição, com diagnóstico de 

câncer da próstata cadastrados com CID-10 - C 61 (Neoplasia maligna da 

próstata). Deste total foram excluídos 99 prontuários de pacientes pois estes não 

tinham diagnóstico anatomopatológico realizado nos anos de 2012, 2013 e 2014 e 

aqueles prontuários que não tinham registro do diagnóstico anatomopatológico, 

totalizando 668 prontuários. Nos casos de ausência de mais alguma informação 

os dados serão trabalhados de acordo com o número de casos para cada variável 

avaliada.  

Os prontuários foram analisados em horários pré-estabelecidos pela 

gerência da instituição para que não houvesse interferência e/ou prejuízos aos 

atendimentos dos pacientes ou na atividade administrativa da instituição. Os 

dados foram transcritos para o formulário (APÊNDICE A), para preenchimento 

das informações extraídas dos prontuários garantindo todo sigilo necessário ao 

estudo.  

Para cada paciente foi preenchido um formulário contendo as seguintes 

variáveis: procedência, ano do diagnóstico, faixa etária, raça auto declarada, 

situação conjugal, fatores de risco como tabagismo, etilismo, história familiar de 

câncer da próstata (pai, irmão ou filho), PSA total ao diagnóstico, tipo histológico 

da biópsia prostática, padrão de Gleason da biópsia, Score de Gleason da biópsia 

distribuído em categoria de risco , tipo histológico da peça cirúrgica, padrão de 
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Gleason da peça cirúrgica, Score de Gleason por categoria de risco da peça 

cirúrgica, tratamento realizado (prostatectomia radical, radioterapia, 

hormonioterapia, quimioterapia). A variável faixa etária foi estratificada em 5 

grupos 41 a 50 anos; 51 a 60 anos; 61 a 70 anos; 71 a 80 anos e > 80 anos; 

estratificação semelhante à realizada por Al-Abdin et al. (2013) no seu estudo 

exceto pela presença da faixa > 80 anos. A variável raça declarada foi dividida 

nas opções preta, parda, branca, amarela e indígena conforme censo 2010, do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010a), vale ressaltar a 

dificuldade na coleta desta informação, no Brasil, devido à grande diversidade 

cultural e racial existente. O PSA total no diagnóstico foi estratificado em faixas 

sendo < 2,5 ng/ml; 2,5 ng/ml a 4 ng/ml; 4,1 ng/ml a 10 ng/ml; 10,1 ng/ml a 20 

ng/ml e > 20 ng/ml. O Score de Gleason do material obtido pela biópsia e análise 

da peça cirúrgica foi distribuído também por categoria de risco sendo estratificada 

em Score de Gleason 2 a 4; 5 a 6; 7 e 8 a10 (McAninch; Lue, 2014; Ribeiro et al., 

2013). 

Os dados foram analisados empregando-se estatística descritiva e 

inferencial. Para análise estatística, foi utilizado o software SPSS, versão 19.0. As 

variáveis quantitativas foram descritas através de média, desvio padrão e quartil. 

Já as variáveis qualitativas foram descritas através de frequência absoluta e 

relativa. A normalidade das amostras foi verificada através do teste de 

Kolmogorov Smirnov. Foi aplicado o Teste t independente e teste de Mann 

Whitney para comparação dos grupos. Para associação entre as variáveis 

utilizou-se o teste qualitativo do Qui quadrado. O nível de significância adotado foi 

de 5%, sendo considerado significativo valor de p ≤ 0,05. 

Os dados foram apresentados de forma descritiva e ilustrados por meio 

de TABELAS e FIGURAS. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste estudo foi realizado a caracterização sócio demográfica dos 

pacientes e as comparações, correlações e associações entre aspectos 

relacionados aos fatores risco, níveis de PSA e anatomia patológica.  

Na TAB. 1 destacou-se as cidades de origem dos pacientes atendidos 

na Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha, nos períodos de 2012 a 

2014, contemplando ao todo 38 municípios. Pode-se observar que a maioria deles 

encontram-se distribuídos entre as micro regiões de Saúde composta pelas 

cidades de Ipatinga (39,7%), Coronel Fabriciano (8,3%) e Timóteo (9,2%), 

munícipios estes considerados mais populosos desta micro região.   

 

TABELA 1 - Distribuição dos pacientes segundo a procedência geográfica 

Variáveis N % 

Ipatinga 281 39,7 

Timóteo 65 9,2 

Coronel Fabriciano 59 8,3 

Periquito 44 6,2 

Caratinga 26 3,7 

Belo Oriente 24 3,4 

Inhapim 24 3,4 

Santana do Paraíso 19 2,7 

Sem informação 16 2,3 

Mesquita 13 1,9 

Açucena 11 1,6 

Iapu 10 1,4 

Braúnas 9 1,3 

Ubaporanga 9 1,3 

Dionísio 8 1,1 

Ipaba 7 1,0 

São Domingos das Dores 6 0,9 

Dom Cavati 6 0,9 



29 

 

Variáveis N % 

Piedade de Caratinga 6 0,8 

Entre Folhas 5 0,7 

Naque 5 0,7 

São Sebastião do Anta 5 0,7 

Antônio Dias 5 0,7 

Pingo D’Água 4 0,6 

Bom Jesus Do Galho 4 0,6 

Vargem Alegre 4 0,6 

Joanésia 3 0,4 

Imbé de Minas 3 0,4 

Marliéria 3 0,4 

São João Do Oriente 3 0,4 

Abadia dos Dourados 3 0,4 

Governador Valadares 2 0,3 

Manhuaçu 2 0,3 

Bugre 2 0,3 

Vermelho Novo 2 0,3 

Tarumirim 2 0,3 

Guanhães 1 0,1 

Jequitinhonha 1 0,1 

São Domingos Do Prata 1 0,1 

Córrego Novo 1 0,1 

Belo Horizonte 1 0,1 

Raul Soares 1 0,1 

Santa Bárbara do Leste 1 0,1 

Nova Era 1 0,1 

Total 708 100 

 

Os pacientes provenientes das cidades em negrito, na TAB. 1 não 

pertencem às microrregiões de saúde referenciadas neste estudo, porém foram 

atendidas na Unidade de Oncologia do Hospital Marcio Cunha, pois esta presta 

atendimento aos usuários do SUS. 

A FIG. 1 representa o mapa do Estado de Minas Gerais dividido em 

regiões, de acordo com o Censo 2010 (IBGE, 2010). A região que compreende a 

maioria dos municípios de origem dos pacientes analisados neste estudo é 
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chamada de Vale do Rio Doce, com população estimada de 1.534.268 mil 

habitantes e está localizada no leste do estado. As microrregiões de saúde estão 

localizadas na região do Vale do Rio Doce (FIG. 2 e 3). 

 

 

FIGURA 1 - Mapa do Estado de Minas Gerais1 

 

 

FIGURA 2 - Mapa da Microrregião de Coronel Fabriciano e Timóteo 

                                                           
1 http://www.mg.gov.br/conheca-minas/geografiaAceaaa 
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FIGURA 3 - Mapa da Microrregião de Ipatinga 

 

A maior incidência de casos, foram provenientes das cidades mais 

populosas como Ipatinga com 39,7% dos casos.  

Em um estudo epidemiológico de Câncer de Próstata na Índia também 

encontrou-se uma distribuição grande dos casos de câncer, e também com uma 

taxa maior nas cidades mais populosas (Jain; Saxena; Kumar, 2014).  

De acordo Ribeiro et al. (2013), em um estudo epidemiológico no 

estado do Maranhão, também está registrado uma maior distribuição nas cidades 

mais populosas, e atribuiu essa incidência ao fato de ser mais fácil o acesso ao 

centro de Oncologia, pois a maioria morava na cidade sede do centro.  

 De um total de 708 pacientes, 99 foram excluídos; pois os prontuários 

não continham diagnóstico anatomopatológico realizado nos anos de interesse do 

estudo.  

Foram então selecionados 668 prontuários de pacientes com câncer de 

próstata, atendidos nos anos de 2012 (39,4%), 2013 (32,5%) e 2014 (28,1%), 

conforme está ilustrado na FIG. 4. 
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FIGURA 4 - Distribuição anual dos pacientes com Câncer de Próstata 

 

Observa-se uma redução no número de casos de CaP nos anos 

estudados, fato que contradiz a literatura que relata o aumento dos casos nos 

últimos anos (INCA, 2016a; Ribeiro et al., 2013), fato, talvez explicado por 

deficiência no registro dos pacientes atendidos. 

Em algumas correlações a seguir, ocorreu variações, no número total 

de pacientes, devido à falta de informações contidas nos prontuários dos 

pacientes.  

Avaliando algumas características sócio demográficos do grupo 

selecionado para este estudo, pode-se observar (TAB. 2) que a maioria dos 

pacientes com CaP foram distribuídos nas faixas de 61 a 70 anos (34,8%) e 71 a 

80 anos (33,8%).  

 

TABELA 2 - Distribuição dos pacientes por faixa etária  
Faixa Etária (Anos) N % 

Entre 41 e 50 15 2,3 

Entre 51 e 60 127 19,1 

Entre 61 e 70 232 34,8 

Entre 71 e 80 225 33,8 

> 80 67 10,0 

Total 666 100 

 

Considerando a caracterização sócio demográfica dos pacientes, foi 

analisada a faixa etária dos mesmos e encontrou-se uma prevalência maior entre 

61 e 80 anos (TAB. 2). A literatura mostra que o envelhecimento é o fator de risco 
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mais importante para CaP. Em homens com idade superior a 50 anos a incidência 

deste tipo de câncer é de 30% tendo um aumento significativo de 80% até aos 80 

anos (Foster et al., 1997). 

Os dados da pesquisa corroboraram com os dados apresentados por 

Cambruzzi et al. (2010) e Migowski e Silva (2010), nos Estados do Rio Grande do 

Sul e Rio de Janeiro, que encontraram na faixa etária de 60-69 anos, maiores 

percentuais de diagnósticos, correspondendo a 44,9% e 48,4% de suas amostras, 

respectivamente. Penaforte et al. (2010) nos estados de Pernambuco e Bahia 

(região do submédio São Francisco), revelaram uma maior concentração de 

pacientes com CaP na faixa de 70 a 79 anos (36,3% da amostra analisada). 

Gonçalves, Padovani e Pompin (2008); Ribeiro et al. (2013) e 

Fernandes et al. (2014) em seus trabalhos, observaram uma maior incidência de 

CaP na faixa etária entre 72 a 79 anos que entra em conformidade com a do 

presente estudo, onde a idade média variou entre 61 a 80 anos.  

Dini e Koff (2006) em um estudo do perfil de CaP de próstata no 

Hospital das Clínicas (HC) de Porto Alegre, também encontrou um aumento na 

incidência de CaP em indivíduos acima de 70 anos, com idade média de 65,8 

anos variando de 48 a 86 anos de idade. Neste estudo a chance de se detectar o 

CaP em indivíduos com mais de 70 anos foi de cinco vezes maior do que nos 

indivíduos com idade inferior a 60 anos.  

Segundo o INCA (2016b) mais do que qualquer outro tipo, o câncer da 

próstata é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de três quartos 

dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. 

Wu et al. (2017) avaliando 1788 paciente com CaP que foram 

submetidos a prostatectomia radical encontrou uma frequência de 46,9% de 

pacientes na faixa etária entre 55 e 65 anos e 33,4% com mais de 65 anos. 

Em relação a raça (TAB. 3), 2,4% eram autodeterminados como 

negros, 93,2% pardos, 4,4% brancos. 

 

TABELA 3 - Distribuição do grupo por raças.  

Raça N % 

Negra 11 2,4 

Parda 425 93,2 

Branca 20 4,4 

Total 456 100 
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Em relação à raça, são apresentados faixas de risco classificados em 

alto, intermediário e baixo, situando-se os negros norte-americanos na primeira, 

os brancos na segunda e os japoneses que vivem no Japão na terceira. Há um 

aumento na incidência entre os Japoneses que migraram para os Estados 

Unidos, esse aumento poderia estar relacionado com fatores ambientais e 

alimentares desse grupo (Barrios, 1996; Dini; Koff, 2006).  

Antonopoulos et al. (2002) em um estudo que avaliou a diferença racial 

na prevalência do CaP, demostrando que a prevalência em negros foi maior que 

em brancos. 

Outros estudos relacionados à questão da etnia, mostraram que a 

incidência de CaP entre os negros é maior que entre os brancos; sendo a raça, o 

segundo fator de risco mais importante na gênese da doença (Siddiqui et al., 

2006), estes autores relataram também uma mortalidade relacionada ao câncer 

2,4 vezes maior na população afro-americana se comparado à raça branca 

(Siddiqui et al., 2006).  

No presente estudo, encontra-se uma frequência alta de CaP entre a 

raça parda (TAB. 3), podendo ser justificado por um erro no momento de auto 

declarar a raça, confundindo negro com pardo e a incidência no negro foi bem 

menor quando comparada com o pardo e branco. Estes achados não vão de 

encontro com a maioria dos trabalhos da literatura que abordam este tema.  

Neste mesmo contexto, Martins et al. (2000) e Romero (2012) 

avaliando essa relação, encontraram resultados semelhantes ao do presente 

estudo, não encontrando diferenças na prevalência de câncer de próstata entre 

negros e brancos no Brasil, estes dados corroboram, porém também não foram 

justificados. 

Jemal et al. (2010) afirmam que as taxas de incidência e de 

mortalidade por câncer de próstata são maiores em negros e afro-americanos do 

que em outros grupos étnicos. Contrariando os dados observados nesse estudo, 

em que o grupo mais acometido foi dos que se autodeclararam pardos.   

Piantino et al. (2014), num levantamento clínico-epidemiológico em um 

hospital de referência na cidade de Passos, MG, encontrou os seguintes 

resultados: 77,7% da amostra eram brancos, 19,6% negros, 4,3% pardos e 2,1% 

não possuíam informações quanto à cor.  
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Outra mostra da dificuldade de caracterização da população brasileira 

devido às características de cada região do país foi o estudo de Souza, Almeida e 

Oliveira (2013) realizado no Estado do Pará, com 82% da cor parda, 10% negra e 

8% branca.  Diferentemente desses dados, Migowski e Silva (2010) num estudo 

do tipo coorte, composto por 258 pacientes do Instituto Nacional do Câncer na 

cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 1990 a 1999, na variável cor da pele 

tiveram uma amostra que se declarou branca em 75,2%, parda em 18,6% e negra 

em 6,2%.  

Segundo dados do censo (IBGE, 2010b), no Brasil, a raça negra 

quando comparada às demais raças possui renda familiar inferior, menor 

escolaridade e menos acesso aos serviços de saúde. Conforme Nardi et al. 

(2012) esses fatores provavelmente contribuem com uma apresentação mais 

desfavorável da doença nesta população. 

Na TAB. 4 foi analisado a relação da história familiar com o câncer de 

próstata e foi encontrado 17,2% de parentes de primeiro grau com câncer da 

próstata; sendo o pai em 37,3%, o irmão em 60,8% e filho em 1,9%. 

 

TABELA 4 - Histórico familiar relacionado ao diagnóstico de câncer de próstata 

História Familiar N % 

Sim 108 17,2 

Não 520 82,8 

Total 628 100 
 

Parentesco N % 

Pai 38 37,3 

Irmão 62 60,8 

Filho 2 1,9 

Total 102 100 

 

No que diz respeito ao histórico familiar e a incidência de CaP, 

Madersbacher et al. (2010), em seus estudos, mostrou uma correlação importante 

entre a ocorrência do câncer de próstata ao histórico familiar. Abouassaly et al. 

(2007) demonstraram que de 30% a 40% dos casos, de CaP diagnosticados em 

pacientes com menos de 55 anos foram de origem hereditária e que 5% a 10% 

apresentaram suscetibilidade genética. Gomes et al. (2008) em seus estudos 
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postulou que a maioria dos casos de CaP ocorre em pacientes acima de 50 anos 

e com histórico familiar de pai ou irmão com CaP. 

Neste estudo, somente 108 dos 628 pacientes estudados 

apresentaram histórico familiar da doença, sendo 17,2% de parentes de primeiro 

grau; deste total identificou-se o grau de parentesco em 102 pacientes; sendo o 

pai em 37,3%, o irmão em 60,8% e filho em 1,9%.  

Saarimäki et al. (2015) encontraram uma frequência de 13,6% de 

histórico familiar positivo de um total de 235 pacientes com CaP Este mesmo 

estudo mostrou que pacientes com histórico familiar tinham um risco um pouco 

maior de desenvolver CaP após um seguimento de 12 anos. 

Na TAB. 5 estão apresentadas as frequências de pacientes com 

história de etilismo e tabagismo: 74,1% dos pacientes não tinham história de 

tabagismo e 79,2% dos pacientes não apresentavam história de etilismo. 

 

TABELA 5 - Frequências do etilismo e do tabagismo nos pacientes com CaP.  

             Tabagismo Etilismo 

 
N % N % 

Sim 165 25,9 132 20,8 

Não 473 74,1 503 79,2 

Total 638 100 635 100 
 

 

O tabagismo pode estar ligado ao início de vários tipos de cânceres e é 

considerado um importante fator de risco para câncer de próstata. Existem 

poucos dados sobre o hábito de fumar e seus efeitos no desenvolvimento do 

tumor. Alguns estudos recentes têm ligado o tabagismo a um possível pequeno 

aumento no risco de morte por câncer de próstata, mas esta é uma nova 

descoberta que terá de ser confirmada por mais estudos (INCA, 2016b). 

No presente estudo, dos 638 pacientes avaliados, apenas 165 (25,9%) 

eram fumantes (TAB. 5). Fernández et al. (2005) em seus estudos não observou 

relação estatística significativa de risco de câncer de próstata com o hábito de 

fumar.  

Farmer (2008) em um estudo epidemiológico e fatores de risco sobre 

CaP, encontraram dados inconsistentes sugerindo que o tabagismo poderia não 

ser um fator de risco para este tipo de câncer, apesar de ser considerado um dos 

mais importantes fatores de risco para a grande maioria dos canceres existentes. 
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O US Department of Health and Human Services (2004), em alguns 

estudos encontraram uma associação entre o hábito de fumar e a mortalidade 

relacionada ao câncer de próstata, porém não foi encontrada nenhuma relação 

com o aumento da incidência de CaP.  

Zu e Giovannucci (2009) acordam que em fumantes são encontrados 

tumores em estágios mais avançados com maior risco de doença severa e que o 

uso do tabaco poderia ser um indicador de um mal prognóstico, mas também não 

relacionam o cigarro com o aumento da incidência de CaP. 

Segundo Fernandes et al. (2014), em um total de 54 pacientes com 

câncer de próstata analisados 28% relataram histórico de tabagismo.  

Ho et al. (2014) pesquisaram se o hábito de fumar tinha relação com o 

CaP, sugeriram que o mesmo não estava relacionado com diagnóstico global do 

câncer de próstata, mas foi associado com um risco aumentado de CaP mais 

agressivos. 

Islami et al. (2014) em uma meta-análise, avaliaram 50.349 pacientes 

com CaP e observaram uma modesta relação do tabagismo com a incidência do 

CaP, e foi identificada uma forte associação com a presença de tumores mais 

agressivos. Huncharek et al. (2010) em outra meta-análise, encontraram um risco 

de morte entre 24 a 30% maior entre fumantes com CaP, mas não encontraram 

aumento na incidência. 

Ainda, na TAB. 5, pode-se observar que a maioria dos pacientes com 

câncer de próstata não eram etilista (503) de um total de 635 que corresponde a 

79,2% dos pacientes.  

Esses dados corroboram com a literatura que sugere, na maioria dos 

trabalhos, não existir relação entre o aumento da incidência de câncer de próstata 

e o consumo de álcool (Breslow; Weed, 1998). Barba et al. (2004) em seus 

estudos não encontraram relação do consumo de álcool e o CaP. Gong et al. 

(2009) sugeriram que o consumo elevado de álcool diariamente aumenta o risco 

de câncer de próstata em grau mais avançado, no entanto não relaciona com o 

aumento da incidência. 

Sesso et al. (2001) acompanharam prospectivamente 7.612 ex-alunos 

da escola de Havard entre 1988 e 1993, e contrariando a maioria dos estudos, 

encontrou uma associação positiva entre o consumo moderado de álcool e o CaP. 
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Putnam et al. (2000) também encontraram uma associação entre o etilismo e a 

incidência do CaP, independente do tipo de bebida alcoólica. 

Outro parâmetro avaliado foi o PSA total ao diagnóstico (TAB. 6). 

Observou-se que em 65,6% dos pacientes, o valor estava entre 4,1ng/ml e 

20ng/ml, sendo a maior frequência entre 4,1ng/ e 10ng/ml correspondendo a 

49,5%, ou seja, quase a metade da amostra. 

 

TABELA 6 - Distribuição dos pacientes de acordo com os níveis de PSA sérico total ao 

diagnóstico por faixas (ng/ml) 

PSA Total ao Diagnóstico (ng/ml) N % 

< 2,5 9 1,4 

Entre 2,5 e 4 79 12,0 

Entre 4,1 e 10 325 49,5 

Entre 10,1 e 20 106 16,1 

> 20 138 21 

Total 657 100 

 

 Segundo Catalona et al. (1997) existe tradicionalmente uma dosagem 

de PSA sérico que se localiza em uma zona de dúvida, PSA entre 4,1 e 10,0 

ng/ml, nesta dosagem os pacientes são considerados suspeitos para câncer de 

próstata, mais recentemente esta dosagem tem sido definida entre 2,5 e 10,0 

ng/ml. 

Segundo Nassif et al. (2009) de 500 pacientes diagnosticados com 

CaP avaliados no período de 2000 – 2006, na Universidade Federal do Paraná, 

11% apresentou PSA < 4 ng/ml, 70% PSA entre 4-10 ng/ml, 13% 10-20 ng/ml e 

6% PSA > 20 ng/ml. Migowskil e Silva (2010) encontraram as seguintes faixas de 

PSA ao diagnóstico: em um total de 246 pacientes avaliados 9,8% apresentaram 

PSA < 4ng/ml, 32,5% PSA entre 4,1-10ng/ml, 28% PSA 10,1-20ng/ml, 16,3% PSA 

entre 20,1-40ng/ml e 13,4% PSA > 40ng/ml. 

Corroborando com a presente pesquisa, Colberg et al. (1993), 

Krumholtz et al. (2002) e Ribeiro et al. (2013), observaram que a maioria da 

amostra estudada apresentava níveis de PSA entre 4,1 e 10 ng/ml. Já Castro et 

al. (2011), em seus estudos encontraram níveis de PSA 8,9 ng/ml na maioria dos 

pacientes com positividade para CaP, ficando a grande maioria entre 4,1 e 10,0 

ng/ml.  
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O tipo histológico identificado em todos os 668 pacientes da presente 

amostra foi o adenocarcinoma acinar prostático. 

Para a classificação histológica do câncer de próstata é utilizado o 

Score de Gleason que consiste em uma graduação crescente de diferenciação 

dos tumores variando entre 2-10. Sendo 2-6 tumores de baixo risco, 7 tumores de 

risco intermediário e 8-10 tumores de alto risco (Thompson et al., 2006; 

McAninch; Lue, 2014; Ribeiro et al., 2013). 

Ao analisar-se a distribuição do estadiamento patológico (Score de 

Gleason) do material obtido por biópsia transretal da próstata (TAB. 7), observou-

se que o maior número de biópsias apresentava Gleason de 2 a 6 (51,2%) e 7 

(32,1%).  

O número de pacientes com Score de Gleason foi menor que o da 

amostra total, em cinco prontuários encontrou-se o diagnóstico do tipo histológico 

do tumor, e não foi encontrado o registro do Score de Gleason. 

 

TABELA 7 - Distribuição do estadiamento patológico (Score de Gleason) do material 

obtido por biópsia transretal da próstata 

Estadiamento de Gleason da Biópsia n % 

2 a 4 4 0,6 

5 a 6 335 50,6 

7 213 32,1 

8 a 10 111 16,7 

Total 663 100 

 

Tal achado foi corroborado por Ribeiro et al. (2013), que em seu estudo 

analisando as biópsias prostáticas, constatou-se que a maioria dos pacientes 

apresentou Score de Gleason igual a 6 e 7. O estudo de Martin et al. (2012) 

também corrobora com os achados da atual pesquisa, em que a maioria da 

amostra estudada apresentou Gleason 7, indicando um risco intermediário dos 

tumores. De acordo com Zacchi et al. (2014), em um total de 1.320 pacientes com 

CaP; 54% apresentou Gleason ≤ 6, 25% Gleason 7 e 21% Gleason entre 8-10.  

Do total de 220 pacientes que foram submetidos a prostatectomia 

radical no presente estudo, foi obtida informação referente ao tipo histológico de 

207 pacientes sendo que destes 206 eram adenocarcinoma acinar prostático e 

em um paciente não foi identificado neoplasia. 
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TABELA 8 - Tipo histológico da peça cirúrgica 

Tipo Tumoral Anatomopatológico N % 

Adenocarcinoma 206 99,5 

Ausência de Neoplasia 1 0,5 

Total 207 100 

 

Analisando o padrão do Score de Gleason da peça cirúrgica, observa-

se uma distribuição parecida com a obtida no material de biópsia com a maioria 

dos pacientes apresentando Score de Gleason entre 2 e 6 (60,6%) e 7 (36,5%).  

  

TABELA 9 - Distribuição do estadiamento patológico (Score de Gleason) da peça 

cirúrgica 

Estadiamento de Gleason da peça cirúrgica N  % 

2 a 4 0 0 

5 e 6 123 60,6 

7 74 36,5 

8 a 10 6 2,9 

Total 203 100 

 

Cambruzzi et al. (2010) analisando a histopatologia de 118 pacientes 

submetidos a prostatectomia radical observou um Score de Gleason com a 

seguinte distribuição: 54,24% ≤ 6; 29,66% = 7 e 16,1% entre 8-10. 

Ao se comparar o Score de Gleason da biópsia com o Score de 

Gleason da peça cirúrgica (TAB. 10) foi observado o mesmo Score de Gleason 

em 70% dos pacientes, um aumento do Score de Gleason em 18,7% e uma 

redução em 11,3% dos pacientes. Apesar de ter ocorrido esta diferença ela não 

foi estatisticamente significante, conforme observado na FIG. 5. 

 

TABELA 10 - Nível de concordância do Score de Gleason entre material obtido na biópsia 

e peça cirúrgica 
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Nível de concordância do Score de Gleason entre 

material obtido na Biópsia e peça cirúrgica  N % 

Não houve 142 70 

Aumento do Gleason 38 18,7 

Redução do Gleason 23 11,3 

Total 203 100 

 

Ribeiro et al. (2013) e Moreira et al. (2012), também encontraram o 

mesmo Score de Gleason para ambas, biópsia e peça cirúrgica, na maioria dos 

pacientes estudados. Ao comparar os resultados histológicos da biópsia 

prostática com os da peça cirúrgica, obteve-se concordância de 70,6% e 72,86% 

respectivamente. 

Rapit et al. (2013) analisando 371 pacientes que foram submetidos a 

prostatectomia radical, observou concordância do Score de Gleason da biópsia e 

da peça cirúrgica em 67% dos pacientes, supergraduação em 7% e 

subgraduação em 26% dos pacientes. 

San Francisco et al. (2003) também compararam o Score de Gleason 

de 311 pacientes submetidos à prostatectomia radical com a biópsia, encontrando 

concordância do Gleason em 67%, supergraduação em 11% e subgraduação em 

22% dos pacientes.  

Segundo Thickman et al. (1996) e Rajinikanth et al. (2008) existe 

diferença significativa entre os Score de Gleason, determinados pela biópsia da 

próstata e os Score de Gleason, com base no espécime anatomopatológico. Tem 

sido observado que o Score de Gleason de biópsias por agulha subestima o 

Score de Gleason do espécime de prostatectomia radical em 19 a 57% de todos 

os casos dependendo da série e os períodos examinados. Os autores 

encontraram vários fatores que poderiam estar influenciando nesta diferença, 

como por exemplo níveis de PSA, idade do paciente, resultado do toque retal, 

volume da próstata e a expertise do patologista. 

Apesar de ter ocorrido certa discordância entre os Scores de Gleason 

da biópsia e da peça cirúrgica, quando realizou-se a comparação entre o Score 

de Gleason da biópsia com Score de Gleason da peça cirúrgica (próstata) 

enviada para exame anatomopatológico e aplicou-se o Teste “t” independente, 

não observou-se diferenças estatisticamente significantes entre os dois grupos 

(FIG. 5). 
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FIGURA 5 - Comparação entre valores do Score de Gleason da biópsia e da peça cirúrgica (AP). 

P =0,249. Teste t independente *p ≤ 0,05 

 

Durante o momento da análise dos prontuários, 576 pacientes (86,3%) 

estavam fazendo acompanhamento regular, 33 (4,9%) tinham evoluído a óbito e 

59 (8,8%) não tinham registro no prontuário de regularidade do acompanhamento 

médico (TAB. 11). 

 

TABELA 11 - Levantamento da situação do paciente. 

Situação do Paciente N % 

Tratamento 576 86,3 

Foi a Óbito 33 4,9 

Sem registro 59 8,8 

Total 668 100 

 

No Brasil, pacientes com doença localizada apresentam sobrevida 

média de cinco anos, em 88% dos casos e de 10 anos, em 71%. Aqueles 

estratificados como de alto risco apresentam um pior prognóstico (Migowski; 

Silva, 2010). Zacchi et al. (2014) em estudo conduzido em um serviço de 

referência do Espírito Santo, de uma amostra de 1.290 homens, 308 (23,8%) 

foram a óbito pela doença, 224 (17,3%) faleceram de outras causas e 758 

(58,7%) encontravam-se vivos ao término do período de tratamento. Dentre os 

sobreviventes, 267 (20,6%) não realizaram o seguimento mínimo de cinco anos. 

Na presente pesquisa, foram obtidas informações sobre a situação 

clínica dos pacientes com CaP nos três anos pesquisados, não podendo, 
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portanto, ter informações sobre sobrevida em cinco anos e nem sequer ter a 

certeza se os óbitos observados estavam relacionados diretamente ao câncer. 

Em relação a fonte pagadora do tratamento (TAB. 12), 79,5% dos 

pacientes eram do SUS, 19% eram de planos de saúde, 0,6% eram particulares e 

0,9% não tinham a fonte pagadora informada no prontuário. 

 

TABELA 12 - Fonte pagadora do tratamento 

Fonte Pagadora N % 

SUS 531 79,5 

Plano de Saúde 127 19,0 

Particular 4 0,6 

Sem informação 6 0,9 

Total 668 100 
  

Os dados da pesquisa foram superiores aos encontrados no estudo de 

Zacchi et al. (2014), no qual 61% dos pacientes vieram encaminhados pelo SUS e 

39% eram de outros serviços. Os dados deste estudo confirmam a vocação da 

unidade de atendimento que recebe pacientes do SUS, proveniente de duas 

importantes microrregiões de saúde localizadas no leste de Minas Gerais e de 

municípios próximos. 

Relacionando os níveis de PSA total ao diagnóstico com as faixas de 

idade pode-se observa na TAB. 13 que quanto maior a faixa etária, maior o valor 

do PSA total dos pacientes com câncer da próstata. Como exemplo, na faixa 

etária de entre 41 e 50, 75% dos pacientes tinham PSA total menor que 9,2ng/ml 

e na faixa entre 71 e 80 anos, 75% dos pacientes tinham PSA total menor que 

24,2ng/ml.  

 

TABELA 13 - Níveis de PSA sérico dos pacientes relacionados a faixa etária  

Distribuição PSA Total ao 

Diagnóstico (ng/ml) 
n      s  Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 

Faixa Etária (anos) 

     Entre 41 e 50 15 6,8 ± 3,7 4 5,5 9,2 

Entre 51 e 60 125 9,3 ± 12,9 4 5,4 8,3 

Entre 61 e 70 226 21,7 ± 72,8 5 7 13,1 

Entre 71 e 80 222 92,3 ± 337,7 5,8 9,2 24,2 

> 80 66 74,1 ± 209,1 9 17,3 41,1 

x
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Total 656         

 

Ribeiro et al. (2013) observaram em seu estudo que os níveis de PSA 

dependem da faixa etária dos pacientes e tendem a aumentar com a idade. 

Castro et al., (2011) em seus estudos, também encontraram esse aumento, onde 

75% dos pacientes avaliados tinham 65 anos ou mais. Kristal et al. (2006) 

também corroboraram com esses resultados, em seus estudos observaram que 

houve um aumento linear dos níveis de PSA com o aumento da idade, homens de 

idade de 70 anos e mais velhos tinham valores de PSA que eram 22% mais 

elevados em comparação com os valores em homens com idades entre 55-59 

anos.  

Quando analisou-se a relação do PSA total com a raça 

autodeterminada (TAB. 14) identificou-se que a maioria dos pacientes (75%) do 

total dos pacientes da raça negra apresentavam PSA total inferior a 8,7ng/ml, da 

raça branca inferior 15,5 ng/ml, da raça parda inferior a 37,3 ng/ml. Esses 

resultados podem, talvez, serem explicados pelo erro na auto declaração da raça 

feita pelos pacientes. 

 

TABELA 14 - Níveis de PSA sérico dos pacientes relacionados à raça 

Distribuição PSA Total ao 

Diagnóstico (ng/ml) 
N      s  Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 

Raça 

     Negro 11 8,5 ± 7,2 3,9 7,8 8,7 

Pardo 425 48,7 ± 180,1 10,5 16,2 37,3 

Branco 20 28,8 ± 74,6 4,4 7,5 15,5 

Total 456 

     

Antonopoulos et al. (2002) em um estudo sobre câncer de próstata e a 

raça, descreveram que os negros têm níveis de PSA maiores quando 

relacionados aos brancos, Moul et al. (1995) também encontraram valores de 

PSA maiores em negros do que em brancos. Esses autores encontraram 

resultados contrários aos do presente estudo. No entanto, Kristal et al. (2006) em 

seus estudos não encontraram diferenças significativas nos níveis de PSA entre 

os afro-americanos, brancos e outros. Essa heterogeneidade pode ser atribuída 

às diferenças existentes em cada população estudada. 

x
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Wu et al. (2017), em um estudo retrospectivo, também encontraram 

níveis de PSA maior (> 20ng/ml) em pacientes negros quando comparado aos 

brancos. 

Após caracterização da amostra tornou-se necessário avaliar algumas 

correlações, comparações e associações relevantes entre os aspectos 

relacionados aos fatores de risco, níveis de PSA e anatomia patológica para 

esclarecer o perfil epidemiológico do grupo estudado.  

Quando compara-se o PSA total dos pacientes ao diagnóstico com 

fatores de risco como tabagismo, etilismo e histórico familiar observa-se que o 

PSA total dos pacientes com histórico de etilismo era maior (mediana de 

9,4ng/ml) do que o PSA dos que não possuíam histórico de etilismo (mediana de 

7,5 ng/ml) com nível de significância p≤0,05. Nos outros grupos não houve 

diferenças estatisticamente significante (TAB. 15). 

 

TABELA 15 - Comparação entre PSA total ao diagnóstico e fatores de risco 

PSA Total ao Diagnóstico (ng/ml) 
 Sim  Não 

Valor P 
 Mediana  Mediana 

Tabagismo 7,9 7,8 0,76 

Etilismo 9,4 7,5 0,05* 

Histórico Familiar 7,4 7,9 0,27 

Teste Mann Whitney *p≤0,05 

 

Kristal et al. (2006) em seu estudo encontrou uma relação baixa entre o 

habito de fumar e os níveis de PSA e não encontrou relação significativa entre os 

outros fatores analisados no presente estudo. Contrariando os achados de 

Saarimaäki et al. (2015), que encontraram níveis de PSA maiores em pacientes 

com histórico familiar positivo para CaP  

Analisando a associação entre Score de Gleason e fatores 

demográficos como faixa etária, identificou-se que na faixa etária entre 41 e 70 

anos, mais da metade dos pacientes apresentaram Score de Gleason entre 2 e 6 

e na faixa etária entre 71 e 80 anos e > 80anos, observou-se uma frequência de 

tumores de alto risco maior (Gleason de 8 a 10) que foi de 20,5% e 26,2% 

respectivamente (TAB. 16).  

Houve diferenças estatisticamente significantes entre o Score de 

Gleason da biópsia e as faixas etárias analisadas (p = 0,032), ou seja, em faixas 
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etárias mais elevadas, o Score de Gleason foi maior; o mesmo não foi observado 

quando analisado o Score de Gleason da peça cirúrgica (p = 0,433) (TAB. 16). 

Russo et al. (2012) encontraram algo semelhante em seus estudos. 

Eles observaram que homens com idade > 70 anos têm mais Gleason entre 8-10 

quando comparados a homens com idade < 70 anos. Estes autores também 

encontraram uma relação direta como um maior risco de recorrência, metástases, 

aumento nos níveis de PSA e aumento da mortalidade. Draisma et al. (2006) 

também encontraram em seus estudos um aumento do Score de Gleason com 

aumento da faixa etária.  

Em um estudo retrospectivo, realizado por Shah et al. (2016), onde 

foram avaliados 5100 pacientes com CaP, com idade entre 70 e 80 anos, 

encontrou-se uma frequência de 61% de Score de Gleason entre 7 - 10, indicando 

tumores mais agressivos em pacientes mais idosos. 

 

TABELA 16 - Associação entre faixa etária e estadiamento de Gleason da biópsia e da 

peça cirúrgica.  

Qui Quadrado *p≤0,05 

Qui Quadrado *p≤0,05 

 

Em relação a raça (TAB. 17 e 18), independente da mesma, a maioria 

dos pacientes apresentou Score de Gleason nas faixas de 2 a 6 e Gleason 7 ou 

seja tumores bem diferenciados e moderadamente diferenciados 

respectivamente, sem diferenças estatisticamente significantes p>0,05 entre as 

raças. 

Faixa Etária (Anos) 

    Estadiamento de Gleason biópsia 

Total 
Valor 

P 
2 a 4 5 e 6 7 8 a 10 

n % n % n % n % 

Entre 41 e 50 0 0 11 73,3 4 26,7 0 0 15 

0,032* 

Entre 51 e 60 1 0,8 77 60,6 36 28,3 13 10,2 127 

Entre 61 e 70 0 0 119 51,7 76 33 35 15,2 230 

Entre 71 e 80 2 0,9 101 45,1 75 33,5 46 20,5 224 

> 80 1 1,5 25 38,5 22 33,8 17 26,2 65 

Faixa Etária (Anos) 

Estadiamento de Gleason peça cirúrgica 

Total Valor P 5 e 6 7 8 a 10 

n % n % n % 

Entre 41 e 50 8 53,3 7 46,7 0 0 15 

0,433 
Entre 51 e 60 45 68,2 20 30,3 1 1,5 66 

Entre 61 e 70 53 56,4 36 38,3 5 5,3 94 

Entre 71 e 80 15 57,7 11 42,3 0 0 26 
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TABELA 17 - Associação entre raça e estadiamento de Gleason da biópsia 

Raça 

    Estadiamento de Gleason Biópsia 

Total 
Valor 

P 
2 a 4 5 e 6 7 8 a 10 

n % n % n % n % 

Preto 0 0 7 63,6 4 36,4 0 0 11 

0,794 Pardo 3 0,7 198 47 137 32,5 83 19,7 421 

Branco 0 0 9 45 7 35 4 20 20 

Qui Quadrado *p≤0,05 

 

TABELA 18 - Associação entre raça e estadiamento de Gleason da peça cirúrgica 

Qui Quadrado *p≤0,05 

 

No estudo de Wu et al. (2017), avaliaram 1788 pacientes com CaP e 

encontrou-se uma associação estatisticamente significante quando se comparou 

o Score de Gleason de afro-americanos com caucasianos, sendo que entre os 

afro americanos o Score de Gleason (≥ 7) foi maior, indicando que em negros o 

tumor tende a ser mais agressivo. 

Hoffman et al. (2001) avaliaram 3.173 pacientes com CaP 

diagnosticados entre outubro de 1994 e outubro de 1995 e encontraram 16,8% 

dos pacientes afro americanos com tumores indiferenciados (Score de Gleason 

≥8) comparados com pacientes brancos não hispânicos que apresentaram uma 

distribuição de 10,5% sendo estatisticamente significante. 

Na comparação entre os fatores de risco pesquisados e o Score de 

Gleason da biópsia e da análise anatomopatológica da peça cirúrgica foi 

constatada uma diferença estatisticamente significante entre indivíduos fumantes 

que apresentaram Score de Gleason maior que os não fumantes na análise 

anatomopatológica da peça cirúrgica (p = 0,008). 

Raça 

Estadiamento de Gleason peça cirúrgica 

Total Valor P 5 e 6 7 8 a 10 

n % n % n % 

Preto 1 50 1 50 0 0 2 

0,964 Pardo 48 53,9 38 42,7 3 3,4 89 

Banco 4 66,7 2 33,3 0 0 6 
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Entre os pacientes etilistas e não etilista houve diferenças 

estatisticamente significantes em relação ao Gleason da peça cirúrgica sendo 

maior nos etilistas (p=0,002). E em relação ao histórico familiar não houve 

diferenças estatisticamente significantes entre o Score de Gleason da biópsia e 

da peça cirúrgica entre os pacientes com e sem histórico familiar. 

 

TABELA 19 - Comparação entre Fatores de Risco e Score de Gleason da biópsia e 

análise anatomopatológica da peça cirúrgica 

Fatores de Risco Gleason 
Sim Não 

Valor p 
         s         s 

Tabagismo 
Biópsia 6,8 ± 1,0 6,7 ± 1,0 0,271 

Peça cirúrgica 6,6 ± 0,7 6,4± 0,5 0,008* 

Etilismo Biópsia 6,8 ± 1,0 6,7 ± 1,0 0,47 

 Peça cirúrgica 6,7 ± 0,8 6,4 ± 0,5 0,002* 

Histórico Familiar 
Biópsia 6,7 ± 1,0 6,8 ± 1,0 0,429 

Peça cirúrgica 6,5 ± 0,8 6,4 ± 0,6 0,503 

Teste t independente *p≤0,05 

 
 

Na literatura não há muitos dados relacionando estes fatores de risco 

com aumento no Score de Gleason. Ho et al. (2014) encontraram uma associação 

entre tumores mais agressivos (Gleason ≥7) em pacientes fumantes magros (IMC 

≤ 25Kg/m²) submetidos a biópsia. Zu e Giovannucci (2009) em um estudo de 

revisão de epidemiologia, mostram que a maioria dos trabalhos prospectivos 

relatam um risco 30% maior de morte em pacientes fumantes indicando tumores 

mais agressivos. 

Telang et al. (2017) em um estudo de revisão da literatura que 

relacionava histórico familiar com progressão do tumor, não encontraram relação 

entre o histórico familiar e CaP mais agressivo. 

No trabalho que avaliou o braço Suíço do estudo ERSPC (European 

Randomised Study of Screnning for Prostat Cancer) onde foram acompanhados 

4932 casos, durante 11 anos em média, não houve diferença estatisticamente 

significante entre Score de Gleason da biópsia ou da peça cirúrgica dos pacientes 

com e sem histórico familiar de CaP (Randazzo et al., 2015). 

Saarimäk et al. (2015) em um estudo prospectivo, encontrou valores de 

Score de Gleason menores, ou seja, tumores menos agressivos, entre os 

x x
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pacientes com histórico familiar de CaP, mas sem diferenças estatisticamente 

significantes na mortalidade entre os dois grupos. 

Em estudo prospectivo realizado por Sawada et al. (2014) no Japão, 

foram acompanhados 48218 homens, durante 16 anos, dos quais 913 

desenvolveram CaP, foi encontrada uma relação estatisticamente significante 

entre etilismo e presença de tumores de próstata mais agressivos (Score de 

Gleason ≥ 8) e em relação ao tabagismo não foi encontrado relação 

estatisticamente significante neste estudo.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 Houve concordância entre Score de Gleason da biópsia e da peça cirúrgica 

em 70% dos casos, uma subgraduação em 18,7% e uma supergraduação 

em 11,3%; 

 Quanto maior foi a faixa etária dos pacientes maiores foram os valores do 

PSA total ao diagnóstico; 

 Pacientes autodeclarados pardos apresentaram níveis de PSA total ao 

diagnóstico mais elevados; 

 Pacientes etilistas apresentaram níveis de PSA total ao diagnóstico mais 

elevados; 

 Quanto maior foi a faixa etária dos pacientes, maior foi o Score de Gleason 

do material obtido pela biópsia, ou seja, mais indiferenciado foi o tumor; 

 Pacientes etilistas e tabagistas apresentaram Score de Gleason da peça 

cirúrgica mais elevado, ou seja, tumores mais indiferenciados; 

Pelas pesquisas realizadas, constatou-se que este foi o primeiro 

estudo epidemiológico de CaP desenvolvido na região do Vale do Aço. A 

caracterização sócio demográfica e as associações aqui encontradas poderão 

contribuir com programas para desenvolver ações de controle do CaP nesta 

região. 
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APÊNDICE A - Formulário de coleta de dados 

 

1. Número do prontuário: ___________________________ 

2. Nome do paciente:  _________ (preencher com as iniciais) 

3. Idade ao diagnóstico:________ (anos) 

4. Profissão: _____________________________________ 

5. Raça/cor segundo os critérios de auto declaração: 

(  ) Preto 

(  ) Pardo 

(  ) Branco 

(  ) Amarelo 

(  ) Indígena 

6. Procedência:___________________________________ 

7. Situação conjugal: 

(  ) Solteiro(a) 

(  )  Casado(a) / Vive com companheiro(a)  

(  ) Separado(a) / Divorciado(a) 

(  ) Viúvo(a) 

8. Grau de escolaridade: 

(  ) Ensino Fundamental 

(  ) Ensino Médio 

(  ) Ensino Profissionalizante 

(  ) Ensino Superior  

(  ) Especialização.  

(  ) Mestrado.  

(  ) Doutorado  

9. Tabagista?   

(  ) sim    (   ) não 

Em caso positivo anotar informações importantes que estejam relacionadas 

_____________________________________________________________ 
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10. Uso de bebida alcoólica: 

(   ) sim    (   ) não 

Em caso positivo anotar informações importantes que estejam relacionadas 

_______________________________________________________________ 

11. História familiar de parentes de 1º grau (pai, irmão, filho) com câncer de 

próstata? 

(   ) sim    (   ) não 

Em caso positivo informar o parentesco: 

_______________________________________________________________ 

12. Quando foi feito o diagnóstico de câncer de próstata? ___/____/____ 

13. PSA total e livre ao diagnóstico:   _____________ 

      PSA livre e total mais recente: _______________ 

14. Tipo tumoral e Estadiamento da doença/escore de Gleason no diagnóstico:  

Tipo: _________________________________ 

Estadiamento/ escore de Gleason: _________________________________   

15. Histórico de doença prostática nos últimos 12 meses: 

(  ) HPB 

(  ) prostatite 

(  ) outras ____________________ 

16. No momento da pesquisa o paciente encontrava-se: 

(  ) em tratamento 

(  ) foi a óbito. Relacionado à doença? (  ) sim   (  ) não 

17. O paciente foi tratado pelo: 

(  ) SUS 

(  ) Plano de Saúde 

(  ) Particular 

(  ) Sem informação 
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