
PATOLOGIA DO CÂNCER DE 

PRÓSTATA

Quais as informações críticas 

para o manejo do paciente ?

Renée Zon Filippi

Anatomia patológica HIAE

renee.filippi@einstein.br



Roteiro – Indicadores 

prognósticos atuais 

1) Estadiamento (incluindo AJCC 2018) 

2) Carcinoma intraductal da próstata 

3) Invasão vascular 

4) Invasão perineural

5) Graduação do adenocarcinoma

prostático (incluindo ISUP)  

6) Biomarcadores prognósticos



1)Estadiamento – Extensão tumoral

Extensão tumoral , incluindo o estadiamento é um 

dos fatores preditivos mais importantes do desfecho

clínico do paciente









Estadiamento

Updates in TNM Staging of Prostate Cancer 

Organ-confined disease 

• 1992: pT2a, b, c 

 

• 1997: pT2a, b 

 

• 2002: pT2a, b, c 

 

• 2010: pT2a, b, c 

 

 

 



Updates in TNM Staging of Prostate Cancer 

Evidence to change pT2 classification 

• Substaging does not convey prognostic 
information 

• Correlation between cT & pT substaging 
poor 

• Unilateral large tumor would be assigned 
lower pT stage than 2 small b/l cancers 

• Poor reproducibility: <1/2 v. >1/2 lobe 

Stephenson et al. Cancer 2004;100:1646-1649 



Updates in TNM Staging of Prostate Cancer 

Summary of Changes #1:  
Definition of Primary Tumor 

•Pathologically organ-confined 
disease is considered pT2 and no 
longer sub-classified by extent of 
involvement or laterality (III) 

 



1) Estadiamento – Volume tumoral

Biópsias por agulha :

• Quantificação do volume tumoral:

• N de cilindros positivos para câncer/ N total de cilindros

• Extensão linear da neoplasia e/ou proporção do tecido

prostático envolvido por carcinoma



1) Estadiamento - Volume tumoral

• A quantidade de tumor presente na biópsia por agulha

mostra correlação significativa com o estadiamento

patológico e status das margens cirúrgicas

• Tambem mostra correlação significativa com sobrevida

livre de recorrência bioquímica após o tratamento com 

prostatectomia radical e radioterapia



1) Estadiamento - Volume tumoral

Prostatectomias radicais

• Identificação da quantidade de tumor no espécime

• Estudos recentes mostram que volume total do tumor, 

volume da lesão index/dominante e do nódulo com grau

maior são fatores preditores de desfecho clínico

• Volume tumoral total pode ser um fator independente de 

prognóstico em pacientes de alto risco , incluindo aqueles

com score de Gleason alto



1) Estadiamento - Extensão

extra-prostática (pT3a) 

• Fator prognóstico bem estabelecido

(AJCC) 

• Definido pela neoplasia encontrada em

tecido adiposo extra-prostático

• No colo vesical o envolvimento do 

músculo detrusor também indica

extensão extra-prostática (pT3a) 



1) Estadiamento - Extensão

extra-prostática (pT3a)

PRESENTATION TITLE

EPE QUANTIFICATION

• Focal defined as 
“only a few 
neoplastic glands”

• Established defined 
as “more extensive 
penetration”

• Biochemical Disease 
Free Survival: 82% vs 
65% 

Epstein et al. J Urol 150:135-141,1993

PROSTATE CANCER REPORTING

Cancers with established capsular 

penetration had a higher risk of 

progression than those with focal 

capsular penetration. 



1) Estadiamento - Extensão

extra-prostática (pT3a) 

PRESENTATION TITLE

EXTRA-PROSTATIC EXTENSION

Focal: tumor outside the 

prostate to a depth of less 

than 1 high power field in no 

more than 2 sections

Wheeler et al. Hum Pathol 29:856-862, 1998

PROSTATE CANCER REPORTING

73%x42%



1) Estadiamento – Invasão

de vesícula seminal (pT3b) 
• Tumor infiltrando a muscular da VS

• Envolvimento linfovascular sozinho não

indica pT3b 

• Não inclui envolvimento de VS intra-

prostática e de ducto ejaculatório

• Neoplasia infiltrando VS extra prostática

tem uma influência significativa no 

desfecho clínico



1) Estadiamento – Invasão

de vesícula seminal (pT3b) 

PRESENTATION TITLE

pT3b seminal vesicle invasion

PROSTATE CANCER REPORTING



1) Estadiamento -

Linfonodos pélvicos

• Metástases linfonodais pélvicas estão

associadas com adenocarcinomas de 

alto grau e com estadiamento alto  -

impacto negativo significante na

sobrevida

• Numerosos linfonodos positivos estão

associados com aumento do risco de 

recorrência bioquímica



Fatores prognósticos

Margens



Fatores prognósticos

Margens
Margem positiva: fator prognóstico adverso, preditor de 

recorrência bioquímica após prostatectomia radical  

Aumento no risco de mortalidade por câncer de próstata

após PR é discutível

Devem estar presentes no laudo: 

• Localização da margem positiva

• Indicação de extensão (medida em mm)

• Grau/score de Gleason na área

• Se a margem positiva é incisional ou numa área de EPE  



2)  Carcinoma intraductal da 

próstata

• Na maioria dos casos representa a 

disseminação intraductal de um carcinoma 

prostático agressivo

• Deve ser separado do PIN de alto grau

• Definição: proliferação epitelial neoplásica

intraductal ou intra-acinar que tem algumas

características semelhantes ao PIN de alto 

grau mas exibe uma atipia arquitetural e/ou

citológica muito maior



2) Carcinoma intraductal

14 

15 

Intraductal Carcinoma of the Prostate (IDC-P) 

Citoqueratina de alto PM



2) Carcinoma intraductal

• Carcinoma intraductal de próstata está associado

a achados adversos na prostatectomia radical: 

score de Gleason alto, estadio avançado e 

grande volume tumoral

• Em biópsias está associado a carcinoma com 

score de Gleason alto e a parâmetros

prognósticos ruins na prostatectomia radical

• Fator preditor independente de desfecho

clínico



3) Invasão perineural

• Invasão perineural se correlaciona com estadiamento

patológico da prostatectomia radical , e é um fator

independente associado ao prognóstico (em algumas, 

mas  não em todas as séries) 



3) Invasão perineural

• De 



3) Invasão perineural



3) Invasão perineural

PRESENTATION TITLE

PERINEURAL INVASION

PROSTATE CANCER REPORTING

BJU Int 114:75-80, 2014

J Urol 194:1258-1263, 2015

BJU Int 114:        
75-80,2014

J Urol 194:
1258-
1263,2015



3) Invasão perineural



4) Invasão vascular 

Achado em cerca de 5-53% das PRs

Assim como outras características patológicas adversas

identificadas na PR (alto grau de Gleason, margens

positivas, extensão extraprostática e invasão da vesícula

seminal) a IV pode estar associada à diminuição do

tempo de:

- Recorrência bioquímica

- Metástases à distância

- Sobrevida após PR

- Sempre relatar no laudo





5) Graduação do 

adenocarcinoma de próstata

• Modificações recentes do score de 

Gleason foram incorporadas na OMS 

2016

• Reportar a % dos padrões 4  e 5 nos

score ≥7

• Recomendação de utilizar a Graduação

ISUP junto com o Gleason 



Gleason – score original

PRESENTATION TITLE

The Clinical Problem 

of Prostate Cancer

Donald F. Gleason,

1920-2008

- High prevalence

- Low mortality

- PSA Screening under discussion

- overtreatment! 30-40%?

- Who needs which therapy?

- Better biomarkers

- New therapies/studies



Modificações do Gleason



Gleason padrão 4 (cribriforme)



Graduação do câncer de próstata

Sistema ISUP
Problemas com o sistema Gleason:  

1) Scores 2-5 na prática não são mais laudados, e certos

padrões que Gleason originalmente definiu como score  

6 são atualmente graduados como 7 – portanto as 

neoplasias laudadas atualmente como Gleason  6 têm

um melhor prognóstico que as de antigamente



Graduação do câncer de próstata

Sistema ISUP
Problemas com o sistema Gleason:  

2) A combinação do score de Gleason em 3 grupos (6,7,8-

10) é usado mais frequentemente para propostas

prognósticas e terapêuticas, apesar 3+4=7 vs. 4+3=7 e  8 

vs. 9-10 possuírem prognósticos muito diferentes



Graduação do câncer de próstata

Novo sistema
Problemas com o sistema Gleason:  

3) Na prática o menor score laudado é 6, apesar da  escala

ir de  2-10. 

Isso leva a assunção lógica mas incorreta pelos pacientes

de que estão no meio de uma escala. 

Junta-se ao medo do diagnóstico a crença que a doença

é mais séria levando a uma expectativa de que um 

tratamento é necessário



Graduação do câncer de próstata

Sistema ISUP
• Na tentativa de minimizar estas deficiências a ISUP 

propôs um sistema de 5 grupos de grau, desenvolvido

com base em um estudo de >20,000 carcinomas de 

próstata tratados com  prostatectomia radical e  >5,000 

casos tratados com radioterapia



Graduação do câncer de próstata

Sistema ISUP

Updates in TNM Staging of Prostate Cancer 

2016 WHO GU Classification 

Table 3.03 

Grade group 1: Gleason score < 6 

Only individual discrete well-formed glands 

Grade group 2: Gleason score 3+4=7 

Predominantly well-formed glands with lesser component of  

poorly formed / fused / cribriform glands 

Grade group 3: Gleason score 4+3=7 

Predominantly poorly formed / fused / cribriform glands with lesser component 

of well-formed glands 

Grade group 4: Gleason score 4+4=8; 3+5=8; 5+3=8 

Only poorly formed / fused / cribriform glands 

Predominantly well-formed glands and lesser component lacking glands 

Predominantly  lacking glands and lesser component  of  well-formed glands  

Grade group 5: Gleason scores 9-10 

Lack gland formation (or with necrosis) with or without  poorly formed / fused / 

cribriform glands  



Graduação do câncer de próstata

Sistema ISUP

Updates in TNM Staging of Prostate Cancer 

BJU Int 2013; 111:753-760 

PROGNOSTIC GRADE 

GROUPS 



Graduação do câncer de próstata

Sistema ISUP
• Estratificação de risco mais apurada

• Simplificação do grau em 5 grupos

• Menor grau é 1 ( ao invés de Gleason 6), tendo o 

potencial de reduzir o tratamento do câncer de próstata

indolente



6) Biomarcadores moleculares

• Câncer de próstata apresenta uma grande

heterogeneidade genética, responsável pelo

comportamento clínico tão variável destas neoplasias

• Deleções e mutações inativantes no PTEN estão

presentes em cerca de 50% dos carcinomas de próstata e 

são ainda mais comuns na doença avançada – podem ter

valor prognóstico



6) Biomarcadores moleculares

• Fusões gênicas envolvendo membros da família de genes 

ETS ocorrem na maioria dos carcinomas de próstata, com 

a fusão TMPRSS2-ERG sendo a mais comum – valor 

prognóstico?

• Mutações no gene SPOP e CHD1 são frequentes no 

câncer de próstata e geralmente ocorrem de forma 

associada (talvez representando um subgrupo de 

tumores)



Marcadores moleculares



6) Biomarcadores moleculares

• Alterações no gene AR levam a um aumento da atividade

deste gene, mas estas alterações são restritas ao câncer

de próstata metastático resistente à castração e não

estão presentes na doença clinicamente localizada

• Esses achados corroboram a hipótese de que alterações

no gene AR não são responsáveis pela patogênese da 

doença,   mas emergem mais tarde, Talvez como um 

mecanismo de resistência à terapia – avaliação para

predição de resposta anti-androgênica



Biomarcadores prognósticos

• Prolaris (Myriad Genetics Inc.)

• Oncotype DX (Genomic Health)

• Decipher (Genome DX)



Prolaris

• 31 genes participantes do ciclo de 

progressão celular

• Estudo multicêntrico recente com 236 

pacientes de baixo risco (NCCN) 

mostrou que o score pode realmente

identificar pacientes candidatos a active 

surveillance 



Prolaris



Prolaris

PRESENTATION TITLE

Prolaris



Decipher

• 22 marcadores

• Validação feita em vários estudos

retrospectivos confirmando seu valor 

prognóstico em predizer mortalidade

pelo câncer de próstata



Decipher

PRESENTATION TITLE

Decipher

N=337 GS6

20% of GS6

cases have

intermediate or

high Decipher

scores.



Oncotype DX
Prostate Cancer

A 17-gene Assay to Predict Prostate Cancer Aggressiveness in the

Context of Gleason Grade Heterogeneity, Tumor Multifocality,

and Biopsy Undersampling
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Abstract

Background: Prostate tumor heterogeneity and biopsy undersampling posechallenges

to accurate, individualized risk assessment for men with localized disease.

Objective: To identify and validate a biopsy-based gene expression signature that

predicts clinical recurrence, prostate cancer (PCa) death, and adverse pathology.

Design, setting, and participants: Geneexpression wasquantified by reverse transcrip-

tion–polymerase chain reaction for three studies—a discovery prostatectomy study

(n =441), a biopsy study (n =167), and a prospectively designed, independent clinical

validation study (n =395)—testing retrospectively collected needle biopsies from con-

temporary (1997–2011) patients with low to intermediate clinical risk who were

candidates for active surveillance (AS).

Outcome measures and statistical analysis: The main outcome measures defining

aggressive PCawereclinical recurrence, PCadeath, and adversepathology at prostatec-

tomy.Cox proportional hazardsregression modelswereused toevaluatetheassociation

between geneexpression and timeto event end points. Results from theprostatectomy

and biopsy studies were used to develop and lock a multigene-expression-based

signature, called the Genomic Prostate Score (GPS); in the validation study, logistic

regression was used to test the association between the GPS and pathologic stage

andgradeat prostatectomy.Decision-curveanalysisandriskprofileswereused together

with clinical and pathologic characteristics to evaluate clinical utility.

Resultsand limitations: Of the732 candidate genesanalyzed, 288 (39%) were found to

predict clinical recurrence despiteheterogeneity and multifocality, and 198 (27%) were

predictive of aggressive disease after adjustment for prostate-specific antigen, Gleason
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Oncotype DX

• 12 genes relevantes para a progressão do 

câncer de próstata (células basais, resposta

estromal , sinalização de andrógenos ) 

• Resultado expresso no GPS (Genomic 

prostate score) 

• Prediz recidiva bioquímica e patologia

adversa

• Feito em biópsias



…

PRESENTATION TITLE

Which Test to use now?



Biomarcadores prognósticos

Molecular  

Qual teste usar para identificar possíveis candidatos a 

AS?

• Ainda não sabemos ao certo

• Testes foram validados retrospectivamente

• Ausência de estudos comparativos

• Ainda não existem trials randomizados prospectivos

• Estudos mostrando heterogeneidade genética intra-

tumoral



Biomarcadores prognósticos

Molecular  

• A heterogeneidade do câncer de próstata

dificulta a estratificação de risco e a seleção

de estratégias de tratamento

• Futuro: conhecer ainda mais as alterações no 

genoma destas neoplasias na tentativa de se 

estabelecer uma subclassificação baseada

em achados moleculares que possam

predizer o comportamento biológico destes

tumores



Muito obrigada!


