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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 é um dos fatores preditivos mais importantes do desfecho
clínico do paciente













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)

Cancers with established capsular penetration had a higher risk 
of progression than those with focal capsular penetration. 



1) Estadiamento - Extensão extra-prostática (pT3a) 

73%x42%

Apresentador
Notas de apresentação
73 e 42% de sobrevida livre de progressao bioch



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) 



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

Apresentador
Notas de apresentação
PET PSMA pode ser usado – seguir toda a gorduar



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

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
Active surveillance

BJU Int 114:        75-80,2014

J Urol 194:
1258-1263,2015



3) Invasão perineural
Active surveillance



3) Invasão perineural
Active surveillance

• Atualmente não é critério de exclusão para AS
• 5 estudos na literatura especificamente procurando por infiltração 

perineural em homens preenchendo critérios para AS
- < 10% com IP na biópsia 
- IP se associa com maior volume de doença
- 2 estudos mostraram que não houve aumento de fatores adversos na 

prostatectomia
- 2 estudos mostraram aumento no risco de progressão nas biópsias 

seguintes 
- 1 estudo mostrou aumento no risco de EPE na prostatectomia



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 escore de Gleason foram incorporadas na
OMS 2016

• Recomendação de utilizar a Graduação ISUP junto com o Gleason 
• Reportar a % dos padrões 4  e 5 nos score ≥7



Graduação do câncer de próstata
Sistema ISUP



Graduação do câncer de próstata Sistema ISUP



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



Gleason – score original

Apresentador
Notas de apresentação
1966Minn Veterans admnist hospital – 270 pacientes



Modificações do Gleason





Gleason padrão 4 (cribriforme)



Gleason padrão 4 (cribriforme)

• Estudos dos últimos 6 anos (16 artigos)  mostram que qualquer quantidade de padrão
cribriforme está relacionada com fatores patológicos adversos e desfechos adversos

- Recorrência bioquímica
- Fator preditor de metástases e morte (81% x 38%)
- Em biópsias : Fator preditor de patologia adversa



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)



6) Biomarcadores moleculares



Biomarcadores prognósticos

• Prolaris (Myriad Genetics Inc.)
• Oncotype DX (Genomic Health)
• Decipher (Genome DX)



Prolaris

• Ensaio RT-PCR que analisa a expressão de 31 genes participantes do 
ciclo de progressão celular

• Quanto mais agressiva a neoplasia, mais rápido o índice de 
divisão/proliferação celular , e mais alto o escore CCP/Prolaris

• Estudo multicêntrico recente com 236 pacientes de baixo risco
(NCCN) mostrou que o score pode realmente identificar pacientes
candidatos a active surveillance 

• A acurácia do teste depende da acurácia da biópsia
• Ainda não está nos guidelines EAU e AUA



Decipher

• Assinatura genética com poder de predizer progressão metastática na
doença de próstata localizada

• 22 genes que são prognósticos para progressão metastática e estão
relacionados à adesão celular, migração, modulação de sistema
imune, ciclo e diferenciação celular e sinalização de andrógenos

• Validação feita em vários estudos retrospectivos confirmando seu
valor prognóstico em predizer mortalidade, recorrência bioquímica e 
metástases pelo câncer de próstata

• Avaliação na peça cirúrgica e biópsia



Oncotype DX

• Ensaio de RT-PCR que mede a expressão de 12 genes relevantes para a 
progressão do câncer de próstata (células basais, resposta estromal , 
sinalização de andrógenos ) 

• Resultado expresso no GPS (Genomic prostate score) em uma escala de 0-
100 (quanto menor o GPS maior a possibilidade de patologia favorável)

• Prediz recidiva bioquímica e patologia adversa
• Feito em biópsias
• Guidelines AUA “ näo provou ainda sua utilidade para selecionar pacientes

para AS”
• Faltam estudos prospectivos avaliando desfecho oncológico



?



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!
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