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Câncer da próstata operado com linfonodos positivos (LN+)

 LN+ no passado considerado marcador de doença sistêmica

 Dados históricos: sobrevida de 10 anos com tratamento 
hormonal imediato pós PR
 sobrevida câncer específica: 40%
 sobrevida global: 30%

Zincke J.Urol. 161:1233, 1999  



Tendência: cirurgia em pacientes de maior risco reflete maior 
encontro de nodos positivos (LN+)

Bandini et al 2018



% de pacientes com LN+ após PR de acordo com os tratamentos convencionais
Observação (OBS) ou terapia hormonal (ADT) ou radioterapia (RT) + ADT
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Gupta M et al. BJU Int. 2018  
doi:10.1111/bju.14241

n=8074 National Cancer Database



História natural do  pacientes com LN+ tratados sem bloqueio 
androgênico após prostatectomia radical

 até 30% sem recidiva bioquímica e até 65% sem metástases 
em 10 anos [1]

 mas 30% morrem por câncer da próstata [2]

 prognóstico pior quando:
 escore de Gleason ≥8
no de nodos + >2
pT3

1.Touijer KA et al Long term  outcomes of patients with lymph node metastasis treated with radical 
prostatectomy without adjuvant androgen-deprivation therapy. Eur Urol 2014;65:20–5
2. Moschini M et al  Risk stratification of pN+ prostate cancer after radical prostatectomy from a large 
single institutional series with long-term follow-up. J Urol 2016; 195:1773–8.



Natural history of clinical recurrence patterns of lymph node-
positive prostate cancer after radical prostatectomy

Moschini M et al. Natural History of Clinical Recurrence Patterns of Lymph Node-
Positive Prostate Cancer After Radical Prostatectomy. Eur Urol. 2016;69(1):135-42.



Radioterapia – Estudos ruins
Retrospective studies evaluating the role of adjuvant radiotherapy (aRT) in node-
positive prostate cancer 

Gandaglia et al. Eur. Urol 72: (2017): 689



Objetivos principais da SLND no câncer da próstata com LN+

1. controlar / limitar o risco de progressão local
2. adiar o uso de terapia hormonal (e seus efeitos deletérios)
3. (potencialmente) melhorar a sobrevida câncer específica



SLND no câncer da próstata recidivado com LN+
Revisão sistemática

 27 séries retrospectivas “heterogêneas” com 1370 pacientes
 PSA (média): 3.2 ng/ml (0.5 to 11.1)
 Nodos ressecados (média) : 20 (4-83)
 Nodos positivos (média): 4.7 (1 -23)
 Complicações Clavien grau ≥ 3: <10% 
 Sem progressão bioquímica em 2 anos (média):  44%
 Sobrevida global de 5 anos:  84%.

Ploussard G, et al. Salvage Lymph Node Dissection for Nodal Recurrent 
Prostate Cancer: A Systematic Review. Eur Urol (2018) 
https://doi.org/10.1016/j.eururo.2018.10.041



Linfadenectomia de resgate robótica em pacientes com LN+ 
exclusivos após PR: Respostas precoces podem ser boas 

Linxweiler J et al Robotic salvage lymph node dissection for nodal-only recurrences after radical 
prostatectomy: Perioperative and early oncological outcomes Surgical Oncology 27 (2018) 138e145
https://doi.org/10.1016/j.suronc.2018.02.010



Candidato ideal para SLND: 6 critérios
Considerar a chance individual de recidiva precoce

European Urology 75 (2019 ) 176 – 183 
doi: https://doi.org/10.1016/j.eururo.2018.09.009



A cirurgia de resgate de LN+ PODE SE TORNAR o 
padrão de tratamento em pacientes

SELECIONADOS com recidiva de câncer de 
próstata? 

SIM
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