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• Ao diagnóstico durante estadiamento clínico (cN+)

• Na peça cirúrgica após prostatectomia e dissecção linfonodal (pN+)

• Recidiva após tratamento do tumor primário com cirurgia ou radioterapia (cN+)

Metástase linfonodal



• A metástase linfonodal aumenta os riscos de metástase a distância

• Deve ser considerada como doença sistêmica

• O advento do PET com PSMA trouxe aumento do diagnóstico de metástase

linfonodal isolada, antes considerada como fenótipo raro, tanto no estadiamento

com na avaliação após recaída bioquímica

• A abordagem local da metástase linfonodal isolada é ainda objeto de debate

• Não há estudos com alto nível de evidência sobre a abordagem local

Metástase linfonodal
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• Análise do bando de dados do SEER

• 3787 pacientes T1-4 N1 M0

• 1995 – 2005

• 796 cN+

• RT: 43%

• Sem tratamento local: 57%

• 2991 pN+

• Cirurgia: 57%

• RT: 10%

• Cirurgia + RT: 11%

• Sem tratamento local: 22%
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Seisen T, et al. Euro Urol 2018

• Análise do bando de dados do NCDB

• 2967 pacientes cT1-4 N1 M0

• 2003 – 2011

• Comparação

• Tratamento local +/- HT versus HT
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5573 pacientes

2005 – 2014 

Tx Nx M1 (52%)

Tx N0 M0 (28%)

Tx N+ M0 (20%) 

Alto risco
1858: HT +/- RT (Standard)

3715: Standard + Tratamento sistêmico complementar

STAMPEDE



• Analisados 324 pacientes M0 do braço controle

• 167: N0 M0

• 121: RT + HT

• 46: HT

• 157: N+ M0

• 71: RT + HT

• 86: HT
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Sobrevida livre de recaída

167 N0 M0 157 N+ M0

93%

68%

81%

53%

James ND, et al. JAMA Oncol 2016 



• O tratamento do paciente com linfonodo clinicamente positivo ao diagnóstico ou na recaída linfonodal isolada

é ainda controverso

• Não há dados da literatura com nível de evidência adequado

• Informações de bancos de dados sugerem que o tratamento local das drenagens linfáticas com radioterapia

ou cirurgia aumentam a sobrevida e melhoram o prognóstico mesmo na vigência de bloqueio hormonal

• Os achados não revelam superioridade entre cirurgia ou radioterapia na abordagem de pacientes cN+ ou pN+

• Na recaída linfonodal isolada, a radioterapia deve ser associada ao bloqueio hormonal para resgate ou após

resgate cirúrgico

Conclusões


