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INTRODUÇÃO 
Sabe-se que o câncer de próstata (CaP) é um dos mais comumente 
diagnosticados na população masculina1,4,5, sobretudo, no paciente 
idoso, mas a partir da era do Antígeno Prostático Específico (PSA), a 
ocorrência do diagnóstico do CaP tem sido frequente nos homens mais 
jovens7, e uma das causas de morte mais frequentes nos países 
desenvolvidos. 
A invasão tumoral do sistema nervoso central secundária à CaP é de 
ocorrência rara1,2,3,4,6, e, trata-se de complicação tardia em pacientes 
com metástase à distância.1 Em raros casos, é comum que o paciente 
apresente doença metastática por muitos anos antes das 
manifestações cerebrais.1 
 RELATO DE CASO 
Paciente de 65 anos, sexo masculino, apresentou PSA total de 5,19 
ng/mL, PSA livre de 1,50 ng/mL e relação livre/total de 28% (Gráfico 1). 
Exame digital retal evidenciando nódulo rígido em ápice esquerdo. 
Procedeu-se à ultrassom transretal da próstata com biópsia em 
sextante, tendo sido evidenciado adenocarcinoma acinar usual da 
próstata Gleason 6 (3+3) em fragmentos da região média e base do 
lobo direito, e Gleason 7 (3+4) em região média e ápice do lobo 
esquerdo.  
Submeteu-se à tratamento cirúrgico; prostatectomia radical 
laparoscópica, com laudo anatomopatológico da peça cirúrgica de 
adenocarcinoma acinar usual em ambos os lobos, Gleason 8 (3+5), em 
30% da peça; margem uretral livre; margem vesical exígua em lobo 
esquerdo, onde se observava padrão 5; margem circunferencial livre; 
extensão extra-prostática ausente; sem invasão das vesículas seminais; 
invasão vascular ausente; invasão perineural presente (difusa); PIN de 
alto grau presente. Estadio patológico pT2c, pNx. 
Evolução com níveis indectáveis de PSA até o nono mês do pós-
operatório (PO), quando observou-se recidiva bioquímica, com PSA de 
0,20 ng/mL (Gráfico 2). 
Indicou-se avaliação oncológica, negligenciada pelo paciente. 
Retorno para controle aos 15 meses do PO, com PSA de 0,45 ng/mL 
(Gráfico 2), tendo sido submetido à tomografia computadorizada do 
tórax e cintilografia óssea; ambas normais. Iniciou-se bloqueio 
hormonal com Bicalutamida, 1 comprimido ao dia e radioterapia pélvica 
conformacional (70 Gy), com PSA de controle de 0,23 ng/mL. 
Dosou-se PSA a cada 90 dias (Gráfico 3).  
Apresentou PSA de 0,74 ng/mL aos 18 meses de instituído o tratamento 
oncológico (Gráfico 3), quando solicitado PET-CT PSMA que evidenciou 
lesão nodular cereberal única (Imagem 1). 
Realizou-se ressecção microcirúrgica da referida lesão, que por estudo 
imunohistoquímico demonstrou tratar-se de adenocarcinoma 
cribiforme metastático com origem em próstata, tendo sido submetido 
à tratamento complementar com Radioterapia Esteriotáxica Craniana 
(SRS) com técnica volumétrica com dose de 1800cGy, em uma fração 
(Imagens 3 e 4), associado a bloqueio hormonal com Acetato de 
Gosserrelina 10,8 mg, a cada 90 dias.  
Controles clínico - laboratoriais (PSA) e de imagem por Ressonância 
Nuclear Magnética (RNM) nos terceiro, sexto e décimo segundo meses 
dos tratamentos supra mencionados, com normalização do quadro 
clínico do paciente, assim como, dos níveis plasmáticos de PSA (Gráfico 
3), e RNM sem evidências de recidiva da lesão tumoral (Imagem 2).  
Mantem-se assintomático até o momento do presente relato, com PSA 
dosado a cada 6 meses, permanecendo com níveis indetectáveis. 
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Gráfico 1 - PSAs pré-operatório 
 

Gráfico 2 - PSAs pós-operatório 
9° mês* - Bloqueio androgênico proposto, não aceito pelo paciente 
15° mês** - Bloqueio androgênico com bicalutamida, acatado pelo 
paciente 
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Gráfico 3 - PSAs pós-bloqueio hormonal + radioerapia pélvica 

Imagem 1 - PET-CT PSA e lesão tumoral cerebelar 
 

Imagem 2 - Radioterapia estereotáxica 
 

Imagem 3 - RNM pós neurocirurgia 
 

CONCLUSÃO: 
Ressalta-se a importância do acompanhamento clínico- laboratorial criterioso do 
paciente portador do CaP, assim como da relevância da realização do PET-CT 
PSMA, quando da recidiva bioquímica, sobretudo nos casos de hormônio-
resistência, com fins de detecção precoce de metástase (s) à distância e 
tratamento correlato que permita preservação, tanto da qualidade de vida, 
quanto da sobrevida dos pacientes. 
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