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INTRODUÇÃO

CÂNCER DA PRÓSTATA
DE ALTO RISCO
O câncer da próstata de alto risco (CaP) é frequente
e apresenta uma diversidade de definições entre as várias
sociedades médicas, instituições e mesmo universidades.
Ele está presente entre 3% a 38% da população portadora de neoplasia maligna da próstata, e quando se
aplicam as diferentes definições aos dados obtidos no
seguimento dos pacientes, os resultados oncológicos
são variados. Além disso, como dentro de um mesmo
grupo de alto risco existem tumores com características
muito diversas entre si, uma crítica frequente à falta de
padronização é que também não se consegue avaliar de
forma adequada o prognóstico desses pacientes.1
Os exames de imagem devem ser incorporados
ao estudo do CaP, mas existem ainda muitas dúvidas sobre as indicações das diferentes modalidades.
Eles visam aumentar a acurácia do toque retal e do
ultrassom transretal da próstata, que não são métodos precisos para estadiar o CaP. No estadiamento
locorregional, embora geralmente a tomografia computadorizada e a ressonância magnética tenham um
valor limitado na detecção de doença extraprostática,
do acometimento das vesículas seminais e de linfonodos, ambos ainda são muitas vezes subutilizados, pois
existem várias situações em que devem ser realizados.
Em relação aos fatores prognósticos do CaP, além
dos fatores prognósticos clássicos relacionados ao estádio clínico, PSA e escore de Gleason, outras variáveis
importantes, como a porcentagem de câncer na peça
cirúrgica, a porcentagem de tumor na biópsia, o volume tumoral, margem cirúrgica positiva, e a presença de
carcinoma intraductal, além de uma grande variedade
de genes, podem ser avaliadas. Poucos, no entanto, são
úteis e foram incorporados à prática clínica.
Quando se aborda o tratamento do CaP, os resultados da sobrevida livre de recidiva bioquímica,

sobrevida câncer-específica e sobrevida global são os
parâmetros mais importantes, e as dúvidas permanecem sobre o melhor tratamento - prostatectomia
radical ou radioterapia para o CaP? O que fazer em
casos de margens cirúrgicas, vesículas seminais ou linfonodos comprometidos? Deve ser usado tratamento
complementar, ou monoterapia nesses casos? Quais as
doses e métodos de radioterapia empregados, a radioterapia conformacional e de intensidade modulada são
equivalentes? E a braquiterapia, é também eficaz nesta
situação? Todas essas dúvidas são pertinentes ao urologista, radioterapeuta e oncologista clínico, e alguns
trabalhos são bastante elucidativos nestas questões.
Desde os anos 70, o papel do bloqueio hormonal em conjunto com a radioterapia para tratar o
adenocarcinoma de próstata de alto risco tem sido
investigado. Todavia, o momento da sua introdução, a duração do tratamento e o tipo de bloqueio
empregado ainda são controversos. Alguns estudos
iniciais também sugerem seu uso em casos selecionados tratados com prostatectomia radical. Após a
introdução dos taxanos, mesmo a quimioterapia tem
sido avaliada para pacientes com câncer de próstata de
alto risco, em estudos que comparam a radioterapia
e hormonioterapia com ou sem quimioterapia, embora ainda em séries com pequeno número de casos,
alguns com alta toxicidade e com seguimento curto.
O câncer da próstata de alto risco deve ser conduzido, do momento de seu diagnóstico, passando
pelo estadiamento e tratamento, como doença em um
grupo heterogêneo de pacientes, sendo necessárias
avaliação e conduta individualizadas, empregando-se
a medicina baseada em evidências.

Referência
1. Gerber L, Bañez LL, Freedland SJ. Defining and treating highrisk prostate cancer: can we do better? Eur Urol 2010;58(1):8-9.
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CÂNCER DA PRÓSTATA DE ALTO RISCO
Definição de câncer da próstata
de alto risco pré-tratamento
Não existe consenso na literatura sobre a exata definição de câncer da próstata de alto risco. Esta falta de
definição impede a análise adequada das informações
sobre o tema, pois mesmo os estudos randomizados
incluem grupos muito heterogêneos de pacientes.1
A combinação de PSA, estádio clínico e escore de
Gleason (GS) foi utilizada pela primeira vez em 1998
por D’Amico e cols. para definir diferentes grupos de
risco do câncer da próstata. Na ocasião, o câncer da
próstata de alto risco foi caracterizado quando, pré-tratamento, os pacientes apresentavam: PSA > 20 ng/ml
ou estádio clínico ≥ T2C ou GS na biópsia ≥ 8.2
Embora esta definição seja considerada inadequada
para avaliar o prognóstico dos pacientes, pois agrupa
tumores com características muito diversas entre si,
a mesma foi adotada pela Associação Americana de
Urologia.3
Como exemplo, nesta classificação, um paciente
de 75 anos de idade, tumor T3a, GS 6 na biópsia e
PSA 12 ng/ml é considerado como tendo o mesmo
comportamento clínico de um paciente com 50 anos,
tumor T2b, GS 9 e PSA 3 ng/ml. Além disso, o valor
do estádio clínico é questionável devido à enorme
variabilidade existente entre os observadores.4
A Associação Europeia de Urologia (EAU) define
câncer da próstata de alto risco como sendo aquele que
apresenta PSA >20 ng/ml ou GS na biópsia 8–10 ou
estádio clínico ≥ T3a.5 Uma definição similar é adotada pelo NCCN [National Comprehensive Cancer Network], mas esta Instituição também considera como
tumores de altíssimo risco os localmente avançados
T3b-T4, independentemente do valor do PSA e GS.6
O Radiation Therapy Oncology Group (RTOG)
caracteriza pacientes de alto risco de uma maneira
distinta. Aceita duas definições7,8:
(1) PSA 20–100 ng/ml e GS na biópsia ≥7 com
qualquer estádio clínico;
(2) Estádio clínico ≥T2 e GS 8–10 com qualquer
PSA <100 ng/ml.
A ESMO (European Society of Medical Oncology)
também apresenta uma definição própria, caracterizada por CT3-T4 ou PSA>20 ng/ml ou GS 8-10.9
Uma outra definição de câncer da próstata de alto
risco foi proposta utilizando-se o escore de Capra
6

desenvolvido na Universidade da Califórnia em São
Francisco.10 Este escore combina diversos fatores que
incluem a idade do paciente, o valor do PSA, o estádio
clínico, o escore de Gleason na biópsia e o percentual
de fragmentos de biópsia envolvidos por tumor. O escore varia de 0-10 e a cada 2 pontos duplica-se a chance
de recidiva tumoral. Um escore acima de 6 classifica
o câncer da próstata como sendo de alto risco.10 Um
estudo recente documentou que 26% dos pacientes
com ≥ 75 anos de idade apresentam câncer da próstata
de alto risco segundo esta definição.11
Dependendo da definição que se utilize, o câncer
da próstata de alto risco é encontrado entre 3% a
38% da população portadora de neoplasia maligna
da próstata (Tabela 1). Após prostatectomia radical,
a proporção de doença extracapsular varia entre 35%
a 71%, a invasão de vesículas seminais entre 10% e
33% e a presença de linfonodos pélvicos positivos
entre 7% a 23%. Cerca de 22% até 63% têm tumor
confinado ao órgão.12
Um único estudo demonstrou que as diferentes definições existentes para câncer da próstata de alto risco
não promoveram diferença na recidiva bioquímica dos
pacientes.13 No entanto, outros estudos demonstram
que após prostatectomia radical, o uso de diferentes
definições produz resultados oncológicos distintos.12,14
Tabela 1. Diferentes definições de câncer da
próstata de alto risco
Fonte

Definição

D’Amico et al.2
e AUA3

PSA ≥ 20 ou GS 8-10 ou estádio
clínico ≥ T2c

EAU5

PSA ≥ 20ng/mL ou GS 8-10 ou estádio clínico ≥ T3a

NCCN6

PSA ≥ 20 ou GS 8-10 ou estádio
clínico T3a Localmente avançado
T3b-T4 (altíssimo risco)

ESMO9

CT3-T4 ou PSA>20 ng/ml ou GS 8-10

RTOG

PSA 20-100 e qualquer estádio clínico
e GS >7
PSA <100 e estádio clínico ≥ T2 ou
GS 8-10

Capra Score10

Idade, PSA, estádio clínico, GS na
biópsia, % fragmentos positivos na
biópsia

8

PSA: antígeno prostático específico; GS: escore de Gleason; AUA: American
Urological Association; EAU: Associação Europeia de Urologia; NCCN: National
Comprehensive Cancer Network; ESMO: European Society of Medical Oncology;
RTOG: Radiation Therapy Oncology Group; Capra Score: Pontuação de avaliação
de risco para câncer da próstata.

Um futuro painel de biomarcadores moleculares
será necessário para promover uma definição mais
precisa dos pacientes portadores de câncer da próstata
com maior potencial metastático.

Conclusões
1. A definição de câncer da próstata de alto risco
é controversa.
2. Existem várias definições, distintas entre si,
embora todas incluam o valor do PSA e/ou o
GS e/ou o estádio clínico do tumor.
3. Dependendo da definição que se utilize, o câncer de alto risco é encontrado entre 3% até 38%
da população portadora de neoplasia maligna
da próstata e o prognóstico torna-se variável.
4. PSA > 20 ng/ml ou GS 8-10 na biópsia ou
estádio clínico > T2c representa a definição
mais aceita pelos urologistas.
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HÁ INDICAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM
PARA O ESTADIAMENTO NO CÂNCER
DE PRÓSTATA DE ALTO RISCO?
SE SIM, QUAIS SÃO RECOMENDADOS?
Para uma melhor avaliação da extensão tumoral
antes do início de qualquer tratamento em pacientes
com doença de alto risco, diferentes exames de estadiamento têm sido usados. Os exames de imagem visam
aumentar a acurácia do toque retal e do ultrassom
transretal da próstata, que não são métodos precisos
de estadiamento do CaP, e podem ser influenciados
por diferença de interpretação entre observadores,
doenças prostáticas associadas, biópsias ou cirurgias
prévias, tamanho e localização tumoral, dentre outros.1
Um estudo populacional americano recente, com
30.000 pacientes, mostrou que apenas 60% daqueles
com tumor de alto risco realizaram qualquer exame de
imagem antes do tratamento, contra 34% dos pacientes de baixo risco e 48% dos de risco intermediário.2

musculatura e assoalho pélvico.5,6

Ultrassom transretal (USTR)

Ressonância magnética (RM)

Embora seja o método usado para o diagnóstico
e realização de biópsias, não é útil no estadiamento
do CaP de alto risco por ser operador-dependente,
por não existir adequada correspondência com a
microscopia, e por sua baixa acurácia na detecção de
doença extraprostática ou invasão de vesículas seminais
(semelhante à do toque retal).3-6 A adição do Doppler
ao USTR não mostrou superioridade no estadiamento
do tumor.7

A RM procura avaliar alteração em quatro itens
para o estadiamento local da doença de alto risco:
EEC (cápsula e feixes neurovasculares), VVSS, esfíncter urinário e colo vesical.
A Tabela 2 mostra os resultados de diversos trabalhos no estadiamento local do câncer de próstata.

Tomografia computadorizada
multislice (TC)
A TC não apresenta diferença de contraste suficiente entre partes moles para distinguir a próstata
de estruturas adjacentes, como músculo, ligamentos
e parede vesical. Desta forma, apesar de modificações
recentes na tecnologia da TC, seu uso como método
auxiliar de estadiamento local da doença de alto risco
mostra uma baixa sensibilidade (26-29%), apesar de
alta especificidade (80-89%), na detecção de extensão
extracapsular (EEC).8 Seu uso para o estadiamento
local tem sido restrito aos casos com tumores com
suspeita de extensão macroscópica extraprostática
ou de vesículas seminais (VVSS), ou em tumores T4
e invasão de estruturas vizinhas como bexiga, reto,
8

Linfonodos
Uma meta-análise de 24 estudos comparou a
acurácia da TC e da ressonância magnética (RM) no
estadiamento regional (acometimento de linfonodos
ilíacos e obturatórios), e os resultados encontram-se
na Tabela 1, não havendo diferença estatisticamente
significativa entre os métodos9 (NE 1).
Tabela 1. Acurácia da TC e RM na detecção
de linfonodos positivos
TC

RM

Sensibilidade

0,42

0,39

Especificidade

0,82

0,82

Tabela 2. Sensibilidade e especificidade da
RM no estadiamento local
Ref.

Ptes

10

356

11

175

12

51

Estad.
EEC VVSS+ Sens% Espec%
local
V

63

97

69

95

60

63

13

97

59

84

80

97

58

95

22

84

23

93

97

58

V

91

49

V

69

95

V
V
V
V

13

54

V
V

14

56

V
V

15
16

56
336

V

Ref. referências; EEC: extensão extracapsular; VVSS+: infiltração de vesículas seminais; V: variável avaliada; Sens: sensibilidade; Esp: especificidade

Em duas meta-análises publicadas demonstrou-se
que a RM, mesmo com turbo spin echo, bobina endorretal e contraste, apresenta valor limitado no estadiamento local do câncer de próstata. A acurácia global
foi de 71% no estadiamento (T2 versus T3)17 (NE 2).
Isto está de acordo com uma segunda meta-análise18, é
também dependente da interpretação de radiologista
geniturinário, e é similar aos resultados obtidos em
estudo prospectivo multi-institucional com o exame
retal (72%) ou o USTR (69%).19 Um estudo recente
mostrou um valor preditivo negativo de apenas 50%
e 61% para EEC e VVSS+, respectivamente.20
O uso atual da RM envolve uma combinação de
imagens de alta resolução em T2 (T2W), que analisa
sobretudo a anatomia prostática, e pelo menos 2 técnicas de RM funcionais, sendo conhecida como RM
multiparamétrica (RMmp). A imagem de difusão
(diffusion weighed imaging: DWI-MRI) e a espectroscopia (RMe) aumentam a especificidade na avaliação
da lesão, enquanto a RM dinâmica com realce por
contraste (dynamic contrast enhanced: DCE-MRI)
aumenta a sensibilidade no diagnóstico, não sendo
abordada nesta seção.
A DWI-MRI fornece informação sobre a agressividade tumoral, e correlaciona-se também com o
volume tumoral. Um estudo que analisou pacientes
submetidos a exame de RM com técnica T2W apenas, ou T2W + DWI, mostrou maior acurácia no
diagnóstico de VVSS+ com a adição dos métodos
(81% versus 69%, p<0,01).21 A DW-MRI, no entanto, ainda não é de uso rotineiro no estadiamento
do câncer da próstata de alto risco.8
A adição da espectroscopia a RM de 1,5 Tesla
possibilita melhor estimativa do volume e agressividade tumoral, mas também não é de utilidade no
estadiamento, devido à sua baixa resolução espacial, sendo sua maior utilidade no diagnóstico, na
detecção da recidiva tumoral e no monitoramento
da resposta ao tratamento.22,23 Outros autores, no
entanto, julgam que a RMe fornece informação
importante sobre o volume tumoral, e portanto
sobre EEC e acometimento de feixes neurovasculares.24,25 A acurácia no diagnóstico de tumor
órgão-confinado em trabalho retrospectivo com
613 pacientes foi maior quando a espectroscopia
foi empregada juntamente com a RM com bobina

endorretal, mas a diferença não foi estatisticamente significativa, comparando-se com grupo
em que se usou apenas a bobina.16 O método não
é amplamente utilizado com esta finalidade e não
existem na literatura grandes séries com estudos
multi-institucionais.
Linfonodos
A eficácia da RM na detecção de linfonodos
pélvicos metastáticos baseia-se na avaliação de seu
tamanho (potencialmente positivos > 1 cm em seu
menor eixo), e embora sua especificidade seja de
cerca de 80%, sua sensibilidade é de 39%, próxima
da TC (vide Tabela 1 acima)9 (NE 1). Na doença
de alto risco, em que a possibilidade de linfonodos
positivos pode chegar a 40%, tanto a RM como a
TC devem ser realizadas.9
Doença óssea
A RM pode desempenhar papel importante na
avaliação óssea de pacientes suspeitos de metástases,
documentando lesões incaracterísticas visibilizadas
na cintilografia óssea (CO), ou mesmo metástases
não vistas pela CO, quando realizada a RM de corpo
inteiro8 (NE 4). Um estudo prospectivo mostrou
sensibilidade de 100% e especificidade de 88% na
detecção de metástases ósseas com a RM de corpo
inteiro nos tumores de alto risco, comparando com
sensibilidade de 46% e especificidade de 32% da
cintilografia óssea. A RM identificou metástases
em 30% dos pacientes considerados negativos e em
47% dos exames duvidosos com outros métodos
(cintilografia e radiografias localizadas).26 (NE 3).
Este estudo, no entanto, foi realizado com pequeno
número de pacientes, devendo ser confirmado com
estudos maiores.
Os guidelines da European Society of Urogenital
Radiology recomendam tanto a cintilografia óssea ou a
RM, não fazendo distinção entre os métodos27 (NE 4).

Cintilografia óssea (CO)
Pacientes com tumores T1-T2 têm pequena
probabilidade de diagnóstico de lesões ósseas com a
CO.28 Também é muito raro encontrar um exame
positivo com PSA < 8,0 ng/ml e infrequente se o PSA
é < 20,0 ng/ml.8 Quando o PSA for superior a
9

≥

20 ng/ml, ou com GS ≥ 8, e/ou em tumores localmente avançados (T3-T4), ou em pacientes com
sintomas de doença óssea metastática deve-se realizar a CO29,30 (NE 2). Sua sensibilidade é de cerca
de 70%.28,31

PET-CT
O uso do PET-CT na doença de alto risco ainda
não foi bem estabelecido, e sua maior utilidade parece
ser no acompanhamento de pacientes com doença
metastática.32,33

Recomendações do CoBEU
• Além do toque e do PSA, o estadiamento clínico
inicial do câncer de próstata de alto risco deve
ser feito com a RMmp com bobina endorretal,
quando disponível (NE 4; GR B).
• Na indisponibilidade da RMmp, a TC de pelve
está indicada apenas nos pacientes com doença
de alto risco e suspeita de extensão macroscópica
extracapsular (NE 3; GR B).
• A CO e a RM óssea de corpo inteiro estão
indicadas na detecção de metástases ósseas. O
CoBEU recomenda a utilização inicial de CO
pela facilidade de execução e baixo custo (NE
4; GR A).
• O CoBEU não encontrou evidências suficientes para indicar um exame de imagem útil na
avaliação adequada dos linfonodos.
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HÁ INDICAÇÃO DE PROSTATECTOMIA RADICAL
NO CÂNCER DE PRÓSTATA DE ALTO RISCO
E LOCALMENTE AVANÇADO? SE SIM, PARA
QUEM E COMO REALIZAR?
Pacientes portadores de tumores classificados
clinicamente como de alto risco, segundo as várias
definições já mostradas, apresentam variáveis clínicas
e histopatológicas que devem ser consideradas na
definição terapêutica.
A prostatectomia radical (PR) como monoterapia
nos tumores localizados de alto risco tem indicação
frequente, porem com resultados variáveis. Por outro lado, naqueles com neoplasia localmente avançada, sua aplicação é mais restrita e reservada para
casos selecionados, apos o reconhecimento de que
a multimodalidade terapêutica apresenta melhores
resultados quanto a progressão e sobrevida. Nestas condições, a cirurgia associada a radioterapia/
medidas androgênio-supressoras, ou a radioterapia
com neo/adjuvância hormonal tem a preferência da
maioria dos autores.1,2
Quando consideramos os fatores que definem
isoladamente os tumores de alto risco pelos critérios
de D’Amico, ou seja, estádio clínico >T2c, escore
de Gleason (GS) ≥ 8 e PSA > 20 ng/ml, algumas
considerações são importantes quanto à terapêutica.
É frequente a discordância entre os achados da
biópsia prostática comparados aos da PR; trabalhos
mostram diminuição do GS ≤ 8 em porcentuais
significativos (20-50%), quando comparados aos da
peça cirúrgica. Merece destaque que nesses estudos
a sobrevida livre de recorrência (SLR) em dez anos
aumentou em cerca de 30%, quando ocorreu essa
alteração histológica.3-5
A evolução dos pacientes submetidos a PR como
monoterapia pode ser favorável, mesmo quando o
GS ≥ 8 é mantido na patologia pós-operatória.
Dados de literatura demonstram sobrevida livre de
recorrência bioquímica (SLRB) após 5 e 10 anos
entre 40-52% e 27-39%, respectivamente4-6 (NE 4).
Os resultados apresentados sugerem que a PR
como monoterapia cura cerca de 1/3 dos pacientes
com doença de alto risco e GS ≥ 8, sobretudo naqueles com lesões confinadas e com subestadiamento
patológico no pós-operatório.
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Pacientes de alto risco por apresentarem PSA >
20 ng/ml antes do tratamento também podem evoluir satisfatoriamente com a PR, apesar de alguns
autores como Freedland e cols. demonstrarem que
esses níveis de PSA associam-se comumente a doença mais avançada, ou seja, com invasão capsular,
vesículas seminais positivas (VVSS+), margens cirúrgicas positivas e comprometimento linfonodal.7
Yossepowitch e cols. reportaram SLPB em 5 e 10
anos em 56% e 47%, respectivamente, destacando
que 33% apresentavam moléstia órgão-confinada.8
Hull e cols. mostraram evolução semelhante, 50%
e 46%, respectivamente, em pacientes com PSA
entre 20 e 49 ng/ml.8,9 Com relação à sobrevida
câncer-específica (SCE), Gontero e cols. projetaram porcentuais de 90,9%, 85,4% e 79,8% em
homens com níveis de PSA de 20-50, 50,1-100
e > 100 ng/ml, respectivamente, destacando que
alguns receberam tratamento neoadjuvante ou
adjuvante.9,10
Esses estudos sugerem que pacientes considerados
de alto risco por apresentarem no pré-tratamento
PSA > 20 ng/ml apresentam em proporção significativa doença órgão-confinada, e podem beneficiar-se da
PR como monoterapia, ou ainda orientar tratamento
complementar (NE 4).
Em relação aos tumores de alto risco > T2c,
algumas séries recentes demonstram que pacientes
pT3 tratados pela PR apresentam índices de SCE
de 5 e 10 anos de 85% a 99% e 72% a 92%, respectivamente, destacando que a individualização
terapêutica tem papel relevante nos resultados11-14
(NE 4).
Estudo retrospectivo que incluiu 62/3.397
(1,8%) pacientes cT3 tratados pela PR por um
único cirurgião com objetivo de avaliar índice
de recorrência clínica/bioquímica, sobrevida livre
de metástases e SCE faz as seguintes considerações. Destes, apenas 10% foram submetidos a
neoadjuvância/adjuvância até progressão do PSA
após seguimento médio de 13 anos. A SLRB após

15 anos foi de 49%, e a sobrevida livre de metástases e SCE foram de 73% e 84%, respectivamente.
Dos pacientes com recorrência bioquímica, 46%
receberam terapia complementar. Entre os pacientes que apresentaram tempo de duplicação do PSA
(PSADT) ≥ 9 meses (39%), nenhum morreu de
CaP. Aqueles com PSADT < 9 meses apresentaram
risco de morte aumentado (p = 0,004). O fator mais
significativo em predizer óbito por Ca foi o comprometimento metastático linfonodal (HR: 9,22).
Os autores concluem que em casos selecionados
de pacientes com CaP localmente avançado, a PR
como monoterapia promove controle neoplásico
tardio na metade dos pacientes, com SCE de 84%.
Destaca, ainda, que nos casos de recorrência bioquímica o PSADT é importante na determinação do
risco de morte por CaP15 (NE 4). Esta informação
é corroborada por outros autores.16-18
Com relação à infiltração linfonodal, estudo
prospectivo randomizado mostrou que a terapia
hormonal prolongada de início imediato pode aumentar significativamente a sobrevida global (SG)
em homens com comprometimento linfonodal,
devendo, portanto, ser empregada rotineiramente
nesta situação clínica19 (NE 1).
A histopatologia tumoral nos tumores de alto risco
foi avaliada em trabalho retrospectivo (n = 83) que
subdividiu os pacientes tratados pela PR em dois
grupos, conforme a histopatologia tumoral: T3G1-2
e T3G3. Estes dois grupos foram então comparados
a grupo controle de 190 pacientes com tumores
localizados, submetidos também a PR. Os resultados obtidos após 5 e 10 anos de seguimento foram
respectivamente: SG – 75% e 60%, SCE – 85% e
72%, progressão clínica – 41% e 69%, recorrência
local – 18% e 44%, e metástases a distância 31% e
50%. A interpretação foi que pacientes com tumores
indiferenciados (G3) tiveram comportamento biológico mais agressivo como esperado. Por outro lado,
aqueles com histologia mais favorável não apresentaram diferença significativa quando comparados ao
grupo controle, fato que dá suporte ao emprego da
PR como monoterapia, principalmente neste grupo
de pacientes14 (NE 4).
A importância da seleção de pacientes T3 na evolu-

ção clínica pós-PR como tratamento único foi avaliada
em estudo retrospectivo que incluiu 158 pacientes
(cT3N0M0). Destes, 30 receberam no pós-operatório
hormonioterapia, 18 fizeram radioterapia e os restantes
PR exclusiva. Quanto aos achados cirúrgicos: pT3
(79%), entre os quais 25% com VVSS+, pT2 (13%)
e pT4 (8%). A discordância do GS entre a biópsia e
a peça cirúrgica foi acentuada. A análise multivariada
mostrou que VVSS (+), linfonodos (+), margens cirúrgicas (+) e PSA >10 ng/mL (pré-op.) constituíram
fatores prognósticos independentes. Os autores concluíram que a PR pode ser uma opção como monoterapia em pacientes selecionados20 (NE 4).
Com relação à técnica cirúrgica a ser empregada
na PR, embora existam controvérsias, a orientação
básica é que a ressecção seja extensa, evitando margens comprometidas. Neste contexto, a preservação
dos feixes neurovasculares em pacientes com tumores de alto risco e/ou localmente avançados deve ser
considerada apenas no lado não comprometido,
avaliado pelo exame retal e de imagem (vide seção
específica).21-23
A linfadenectomia pélvica deve ser sempre realizada, preferencialmente de forma estendida, com a
finalidade de um melhor estadiamento regional, e
até com possível potencial terapêutico, em casos de
doença microscópica linfonodal. A linfadenectomia
estendida envolve a remoção bilateral de linfonodos/
tecidos adjacentes das veias ilíacas externas, fossas
obturatórias e veias ilíacas internas. Embora não
exista consenso sobre o número de linfonodos retirados para uma adequada linfadenectomia, estudos
em autópsias sugerem que a remoção de pelo menos
20 seja o número ideal. Estudo recente de pacientes
submetidos a PR entre parentes (SEER Database)
revelou que a retirada de mais de 10 linfonodos está
associada a menor risco de morte por câncer, mesmo
quando são negativos para neoplasia. Destaque-se
que a linfadenectomia estendida acrescenta morbidade operatória, com aumento de risco de linfocele,
linfedema, trombose venosa e tromboembolismo.
Estudo comparativo encontrou complicações em
19,8% dos casos e 8,2% após procedimento mais
limitado.23,24 Outros autores apresentam resultados
semelhantes.25-27
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Recomendações do CoBEU
• A PR como monoterapia em tumores localizados de alto risco e localmente avançados deve
ser considerada em casos selecionados. (NE 4)
• Quanto à técnica cirúrgica, cuja preferência é
dependente do cirurgião, os aspectos relevantes a serem considerados são: linfadenectomia
estendida e não realização de preservação de
nervos no(s) lado(s) com suspeita de infiltração
extracapsular. (NE 4)
• A adjuvância com radioterapia é recomendada
nos casos de margens extensamente comprometidas ou VVSS +. (NE 4)
• A adjuvância com medidas de supressão androgênica é indicada em pacientes com infiltração
linfonodal. (NE 1)
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QUAIS AS TÉCNICAS E DOSES DE
RADIOTERAPIA UTILIZADAS NO CÂNCER
DE PRÓSTATA DE ALTO RISCO?
O CaP de alto risco deve ser preferencialmente
tratado com radioterapia externa associado à hormonioterapia ou cirurgia.1,2
A maioria dos estudos que avaliou a radioterapia
externa em CaP de alto risco incluiu a vesícula seminal no campo de irradiação.3-7
A braquiterapia é tecnicamente mais difícil em
tumores localmente avançados e de alto risco8, e
é pouco utilizada.9 Não há estudos randomizados
avaliando a associação da braquiterapia com a radioterapia externa versus a radioterapia externa isolada.

Radioterapia convencional versus
conformacional
A radioterapia conformacional tem o potencial
de diminuição absoluta de até 30% no risco de
complicações e de aumentar o controle tumoral.10,11
Dois estudos randomizados, com desenhos
metodológicos semelhantes, compararam a radioterapia convencional com a conformacional nas
doses de 64 a 66,3 Gy.12,13
No primeiro estudo (Royal Marsden prostate
cancer), com 225 pacientes, a toxicidade gastrointestinal (ex. proctite) foi menor no grupo tratado
com radioterapia conformacional (5% vs. 15%,
p=0,01).12 A toxicidade vesical foi semelhante.
(NE2)
Koper et al. (Rotterdam trial) também evidenciaram menor toxicidade anoretal (16% vs. 8%,
p<0,0001). 13 Como ocorreu no estudo citado
anteriormente, a toxicidade urológica foi também
semelhante. (NE2)
De maneira geral, a radioterapia conformacional é capaz de atingir doses mais altas do que
a radioterapia convencional, sem aumentar a
incidência de efeitos colaterais.14,15

Doses de Radioterapia
O esquema ideal para o tratamento curativo do
CaP de alto risco ainda é incerto.16 Doses maiores
16

de radioterapia têm correlação direta com o controle
da doença.
O National Comprehensive Cancer Network
(NCCN) recomenda que, ao se usar a técnica tridimensional (3D) ou com intensidade modulada
(IMRT), a dose de radiação oferecida deve ser superior a 78 Gy, e se a radioterapia convencional for
utilizada, a dose total deve atingir 75,6-79,2 Gy.17
Um estudo randomizado prospectivo com
301 pacientes com CaP (T1b-T3) comparou
radioterapia conformacional utilizada na dose de
70 Gy vs 78 Gy, e seguimento médio de 8,7 anos.18
Houve melhor sobrevida livre de recidiva bioquímica (SLRB) ou clínica para o braço de 78 Gy
(78%), em comparação ao braço de 70 Gy (59%)
(p=0,004), e uma vantagem ainda maior foi observada em pacientes com o PSA inicial >10ng/ml
(78% vs 39%, p=0,001).18 (NE2)
Uma meta-análise publicada posteriormente
(2009) confirmou estes dados.19 De maneira geral,
houve redução absoluta da SLRB de 40%, independente do risco (IC 99%; OR: 0,60; 0,47-0,76).
Em análise de subgrupo, evidenciou-se que altas
doses de radioterapia foram superiores na prevenção de falha bioquímica mesmo em pacientes
considerados de baixo risco (OR: 0,50; 0,25-0,96;
p=0,007). Este estudo sugere que doses maiores
devam ser oferecidas como padrão de tratamento
para todos os pacientes, independente de sua classificação de risco. (NE1)

Uso do hipofracionamento versus
convencional
Com relação ao fracionamento da dose, esquemas
de hipofracionamento (frações > 2,5 Gy/dia) podem
teoricamente manter doses bioequivalentes altas no
tumor sem aumentar as toxicidades aguda e tardia,
diminuindo o número de dias de tratamento (mais
conveniente para os pacientes) e aumentando a
capacidade de atendimento dos serviços.20
Os estudos randomizados que avaliaram hipofracionamento (52,5-55 Gy) vs. doses de radioterapia

convencional (64-66 Gy) apresentaram resultados
de eficácia díspares21,22 Embora bastante utilizado
este esquema, a comparação com doses maiores
(78-80Gy) ainda é inicial.3
Apenas um estudo randomizado, com 168 pacientes, reportou os dados de eficácia comparando
radioterapia hipofracionada com altas doses de
radioterapia convencional (80 Gy). Neste estudo,
houve maior SLRB a favor do grupo de hipofracionamento (HR: 0,354; 95%CI, 0,22–0,58;
p=0,004)4(NE2). Não houve diferença na toxicidade gastrointestinal (GI) e genitourinária (GU)
> grau II, em outro trabalho randomizado, sobre
toxicidade precoce e tardia com o hipofracionamento3 (NE2).

Intensidade modulada (IMRT)
O uso de radioterapia com intensidade modulada
permite que se atinjam doses > 80 Gy diretamente
no tumor, preservando os tecidos vizinhos, o que
decresce a toxicidade.23
Uma revisão sistemática da literatura avaliou uso
da IMRT para diversos tipos de câncer, entre eles, o
CaP.24 Foram incluídos 16 estudos (séries de casos)
sobre CaP. Esta revisão evidenciou uma menor toxicidade GI e GU a favor da IMRT.24 (NE1)
Não há estudos clínicos controlados comparando
diretamente IMRT vs. radioterapia conformacional
(3D-RCT). Ainda não há resultados definitivos sobre
o impacto da IMRT na sobrevida global de pacientes
com CaP de alto risco.24

Radioterapia localizada da próstata
ou da pelve total
A incidência de metástases linfonodais nos pacientes com câncer da próstata de alto risco pode
chegar a 40%.25
Dois estudos randomizados e prospectivos com
radioterapia localizada ou pélvica total incluíram
pacientes com CaP de alto risco.26,27
O primeiro estudo (RTOG 94-13) randomizou
1323 pacientes (T1b-T4N0-xM0 e PSA < 100 ng/ml)
para radioterapia pélvica total versus apenas da
próstata.27 A dose de radioterapia na próstata foi

de 70,2 Gy e na pelve de 50,4 Gy. Tanto a SLRB
quanto a sobrevida global foram semelhantes, e
os resultados foram confirmados em análise posterior27,28 (NE2).
Em 2007, outro estudo (GETUG-01) com
444 pacientes (T1b-T3N0-xM0) randomizados
para radioterapia pélvica total versus apenas da
próstata também não encontrou diferença na
SLRB em 5 anos entre os dois grupos26(NE2).
Apesar de algumas séries29,30 indicarem que possam existir vantagens na irradiação total da pelve,
até o momento, não há dados de estudos randomizados que comprovem algum benefício (NE2).

Recomendações do CoBEU
Para os pacientes com neoplasia da próstata de alto
risco, com indicação de radioterapia:
• A opção inicial deve ser pela radioterapia externa
conformacional (NE2);
• O uso de radioterapia com intensidade modulada
é opcional;
• As vesículas seminais devem ser incluídas no campo
de radioterapia e a irradiação da pelve total não
deve ser considerada tratamento padrão (NE2);
• Hipofracionamento ainda não deve ser considerado
uma opção de tratamento padrão (NE2).
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HÁ INDICAÇÃO DE TRATAMENTO
HORMONAL? SE SIM, QUANDO, PARA
QUEM E POR QUANTO TEMPO?
Tratamento hormonal associado a
radioterapia (RTX)
Desde os anos 70, o papel do bloqueio hormonal em conjunto com a RTX para tratar o
adenocarcinoma de próstata de alto risco tem sido
investigado. A hipótese mais aceita é a de que a regressão tumoral acentuada causada pela supressão
tumoral proporcione um aumento da eficácia com
diminuição dos efeitos adversos da radioterapia.1
Atualmente já existem evidências suficientes demonstrando aumento de sobrevida global em favor
do uso combinado de bloqueio hormonal (BH) e
RTX. Todavia, o momento da sua introdução, a
duração do tratamento e o tipo de bloqueio empregado ainda são controversos.
Crook e cols. compararam o efeito do uso do
bloqueio hormonal neoadjuvante (BHN) por três
versus oito meses previamente à radioterapia. Um
total de 378 pacientes (47% com tumores localmente avançados) foi tratado por três ou oito meses
com flutamida e gosserrelina. O seguimento médio
foi de 44 meses. A falha bioquímica após cinco anos
foi de 61% e 62%, respectivamente, sem diferença
estatística entre os grupos.2
O estudo RTOG 8610 foi projetado para avaliar o BH por dois meses antes e mais dois meses
durante o tratamento radioterápico, comparado
com a radioterapia isolada. Foram estudados
471 pacientes, sendo que 70% deles apresentavam
estádios clínicos T3 e T4. Os pacientes foram
tratados com flutamida (250 mg 3 vezes ao dia) e
gosserrelina (3,6 mg ao mês). Com um seguimento
médio de 6,7 anos, houve aumento significativo
da sobrevida global no grupo que recebeu BH
(70% versus 52%). Porém, uma atualização deste
estudo, com seguimento médio de 13,2 anos dos
pacientes vivos que receberam BH não mostrou diferença significativa na sobrevida global de 10 anos,
entre os dois grupos (43% versus 34%, p = 0,12).3
O estudo RTOG 9202 foi proposto para avaliar
a importância do bloqueio androgênico adjuvante
(BHA) por longo prazo após a radioterapia. O
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estudo incluiu 1.554 pacientes que foram submetidos a radioterapia com BHN por quatro meses,
e posteriormente a metade deles foi randomizada
para continuar com bloqueio adjuvante por dois
anos. O seguimento médio foi de 5,8 anos. Não
houve diferença na sobrevida global entre os grupos.
Porém, a análise de um subgrupo com escore de
Gleason (GS) 8-10 mostrou sobrevida global significantemente melhor no grupo que recebeu BHA
(81% versus 70,7%). Uma atualização publicada
em 2008, com seguimento médio de 11,3 anos dos
pacientes vivos, mostrou resultados semelhantes,
com vantagem para o mesmo subgrupo quando
recebeu BHA por dois anos (41,5% versus 31,9%;
p = 0,0061).4
O estudo RTOG 8531, composto por 977 pacientes, foi projetado para comparar radioterapia
seguida de BHA com gosserrelina por tempo indeterminado ou até progressão da doença, versus
somente radioterapia. Após um seguimento médio
de 5,6 anos, o controle local da doença foi melhor
com BHA (37% versus 23%, p < 0,001). A atualização deste estudo com seguimento médio de
7,3 anos mostrou aumento significativo da sobrevida global no grupo com BHA (53% versus 38%).
Na análise de subgrupo publicada após seguimento médio de 9,5 anos, nos pacientes vivos, a
sobrevida livre de progressão após 5 anos, no subgrupo de pacientes com linfonodos positivos, foi
de 54% contra 33%, a favor do grupo com BHA.5
Num estudo publicado por Bolla e cols., onde
foram randomizados 415 pacientes para receber
radioterapia isolada versus radioterapia com BHA
por três anos, observou-se, após seguimento médio
de 9,1 anos, sobrevida global em 10 anos de 39,8%
e 58,1% (p = 0,0004), respectivamente. Nenhuma
diferença foi observada em termos de complicações
cardíacas em ambos os grupos.6
Denham e cols. testaram dois esquemas de BHA
em comparação com radioterapia isolada. Para tanto, 802 pacientes foram randomizados para receber
BHA por 3 meses, por 6 meses, ou radioterapia

isolada. Após 10,6 anos de seguimento médio, o
grupo que recebeu 6 meses de BHA apresentou
melhor sobrevida global (HR = 0,63, 0,48-0,83;
p = 0,0008), não havendo diferença nos grupos
que receberam 3 meses de BHA e que receberam
radioterapia isolada.7
Numa meta-análise recente publicada por Sasse e cols., foi possível detectar que nos estudos
onde se empregou BHA por menos de 6 meses
em comparação com aqueles que utilizaram este
tratamento por mais de 1 ano, houve maior ganho
de sobrevida global no grupo de pacientes com
tempo mais prolongado de BHA (HR = 0,61 versus HR = 0,79). Houve, no entanto, vantagem de
sobrevida nos dois modelos, quando comparado
ao grupo em que a radioterapia foi empregada
isoladamente. Nessa mesma meta-análise, os
autores não conseguiram detectar diferença na
sobrevida global quando o bloqueio foi completo
ou apenas central.8
Não há dúvida de que a radioterapia confere
ganho de sobrevida global quando utilizada associada ao BH, quando comparada à radioterapia
isolada nos pacientes portadores de carcinoma de
próstata localmente avançado, porém o período
a ser utilizado para se obter a máxima eficácia
com menor efeito adverso ainda não está bem
estabelecido.9

Tratamento hormonal associado a
prostatectomia radical (PR)
O papel do bloqueio hormonal em conjunto
com a PR nos pacientes com câncer prostático
localmente avançado foi avaliado no estudo multicêntrico denominado Early Prostate Cancer (EPC).
A bicalutamida foi utilizada após a cirurgia e os
resultados foram comparados a outro grupo semelhante, porém sem o uso desta droga. O grupo
que recebeu o antiandrogênico apresentou maior
sobrevida livre de recidiva, porém sem diferença
na sobrevida global.10
Um estudo europeu multicêntrico e prospectivo
mais recente, com 172 pacientes com tumor de alto
risco, utilizando bloqueio hormonal por três meses
após a cirurgia, mostrou resultados semelhantes ao

estudo EPC, no grupo que recebeu o tratamento.
Os autores sugerem que os pacientes portadores
de pT3b com margem cirúrgica positiva devem
receber rotineiramente bloqueio hormonal no
pós-operatório.11

Recomendações do CoBEU
• O bloqueio hormonal em conjunto com a RTX
no tratamento do câncer prostático de alto risco
deve ser rotineiramente empregado.
• O tempo a ser utilizado deve ser no mínimo
de dois anos.
• O CoBEU recomenda o bloqueio androgênico
simples, não havendo necessidade de cuidados
especiais quanto a maior risco de efeitos cardiovasculares.
• Após a PR, o emprego de bloqueio hormonal
em conjunto com a RTX deve ser considerado
nos pacientes com alto risco de recidiva.
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FATORES PROGNÓSTICOS DO CÂNCER
DE PRÓSTATA DE ALTO RISCO
O câncer prostático de alto risco é definido por
fatores pré-tratamento, que podem se alterar após a
terapia cirúrgica, os quais aumentam a possibilidade
de recidiva da doença e consequentemente o risco
de morte.
A investigação de novos fatores prognósticos
tem sido intensa na última década. Em 2009,
Studiff e cols. analisaram 21.947 trabalhos sobre o
tema, considerando a sobrevida global, a sobrevida
câncer-específica, a recorrência clínica e a recorrência bioquímica. Estudos com casuística inferior a
200 pacientes ou com menos de 5 anos de seguimento foram excluídos, e somente 30 deles
preencheram os critérios preestabelecidos.1 Uma
variedade de genes putativos (B-catenina, sequências repetidas no receptor androgênio, genótipo
CYP3A4, ploidia tumoral, receptor de vitamina
D, Ki 67, Bcl-2, p53, CD10 e outros) associados
aos fatores clássicos relacionados ao PSA, ao escore
de Gleason (GS), a porcentagem de câncer na peça
cirúrgica, a porcentagem de tumor na biópsia e o
volume tumoral foram avaliados. Somente os fatores clássicos relacionados à cinética do PSA, ao
GS, ao estadiamento clínico “cT” e os achados da
patologia dos pacientes submetidos a prostatectomia radical foram considerados e podem ser usados
como fatores prognósticos de recorrência.1
Nos últimos três anos a situação manteve-se inalterada, e novos estudos, a maioria retrospectivos,
com pequeno número de pacientes e seguimento
curto, foram publicados. Entretanto, os novos marcadores moleculares descritos até o momento não
foram incorporados à prática clínica.2
Lin e cols., em estudo retrospectivo de 2005 com
205 pacientes, avaliaram quais fatores pré-operatórios estariam relacionados a recidivas de maior
risco, analisadas através do tempo de duplicação
do PSA (PSADT). A presença de GS > 8, pT3b e a
recorrência antes de dois anos aumentou a chance
dos pacientes apresentarem PSADT < 6 meses em:
3 vezes; 2,2 vezes e 1,9 vezes, respectivamente. A presença de margem cirúrgica positiva não se relacionou
com a recidiva bioquímica de pior prognóstico.

Os pacientes que no pré-operatório apresentavam
doença de alto risco pela classificação de D’Amico
também apresentaram maior risco de recidivas com
PSADT < 6 meses (NE 4).3
Um estudo prospectivo e randomizado conduzido
pelo Southwest Oncology Group (SWOG 8794)
analisou em 2007 os padrões de recorrência bioquímica e clínica nos pacientes submetidos a prostatectomia radical. O estudo concluiu que os pacientes
que apresentavam os seguintes fatores de risco:
invasão de vesícula seminal, extensão extraprostática
ou margem cirúrgica positiva, quando submetidos
a radioterapia (RTX) adjuvante apresentavam diminuição da recorrência clínica e bioquímica em dez
anos. O maior benefício foi atingido nos pacientes
que apresentavam valores de PSA pós-operatório
inferiores a 0,2 ng/ml. Os pacientes nos quais os
valores de PSA encontravam-se acima de 1 ng/ml
foram os que menos se beneficiaram da terapêutica
adjuvante (NE 1).4
O mesmo SWOG publicou em 2008 uma análise
de subgrupo não planejada deste estudo SWOG8794, com foco apenas nos pacientes que apresentavam invasão da vesícula seminal após a prostatectomia radical, e que submeteram-se à RTX adjuvante.
Estes pacientes apresentaram maior sobrevida livre de
recorrência bioquímica e intervalo de tempo maior
até iniciar a hormonioterapia, quando comparados
com o grupo controle. Nesse trabalho, a presença de
tumor extraprostático e margens cirúrgicas positivas
não influenciaram o resultado, não sendo detectada
diferença entre a sobrevida livre de metástases e a
recorrência clínica ou bioquímica. Apesar de tratarse de estudo randomizado e prospectivo, existem
críticas a trabalhos que fazem análise de subgrupos
(NE 2).5
Ploussard e cols., em 2011, publicaram um estudo utilizando a estratificação de risco de D’Amico
(T2c-T4c ou PSA > 20 ng/ml ou GS > 8). Quando
apenas um dos fatores anteriores estava presente, a
chance de recidiva era menor, já quando 2 critérios
estavam presentes, a possibilidade de recidiva bioquímica era 1,5 vezes maior, e quando os 3 fatores
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estavam presentes ao mesmo tempo, a chance de
recidiva era 3,8 vezes maior. Foi realizada o mesmo
tipo de análise em relação aos critérios anatomopatológicos: margem cirúrgica positiva, invasão de
vesícula seminal e presença de extensão extraprostática. Quanto mais fatores presentes, mais precoce
e maior a chance de recidiva bioquímica. Quando
os 3 fatores estavam presentes, apenas 57% dos
pacientes estavam livres de recorrência em 5 anos.
Uma das principais limitações do estudo se deve ao
mesmo ser retrospectivo e apresentar seguimento de
apenas 5 anos (NE 4).6
Bonkhoff e cols. em 2012 documentaram que a
presença do carcinoma intraductal foi um fator independente de recorrência bioquímica nos pacientes
de risco intermediário e alto pela classificação de
D’Amico, tratados com RTX isolada ou associada a
hormonioterapia. Este estudo foi criticado devido ao
fato de ser retrospectivo, e por ter empregado baixa
dose de RTX (NE 4).7

Recomendações do CoBEU
Os seguintes fatores têm importância prognóstica: classificação de D’Amico (PSA > 20 ng/ml,
GS > 8, estádio clínico > T2c), invasão de vesícula
seminal, margens cirúrgicas comprometidas e tumor
extraprostático.
• A recidiva tumoral precoce e de maior agressividade está relacionada ao número de fatores
clínicos e anatomopatológicos presentes.
• A presença de carcinoma intraductal na biópsia
prostática é fator independente de pior prognóstico.
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• Não existem fatores moleculares prognósticos que
devam ser incorporados à prática clínica hoje.
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HÁ INDICAÇÃO DE QT E/OU NOVOS MEDICAMENTOS
NO CÂNCER DE PRÓSTATA DE ALTO RISCO?
SE SIM, QUAIS, QUANDO E PARA QUEM?
Foram encontrados dois estudos randomizados
sobre o uso de quimioterapia adjuvante no CaP de
alto risco.1,2
O estudo de Fizazi e cols. randomizou 443 pa
cientes para receberem hormonioterapia apenas
versus hormonioterapia combinada com quatro
ciclos de docetaxel e estramustina. Após três meses
de tratamento, um maior número de pacientes no
grupo que recebeu a quimioterapia teve diminuição
do PSA para 0,2 ng/ml (34% versus 15%; p<0,001).
O grupo que recebeu quimioterapia não apresentou
uma maior toxicidade, mas teve um maior impacto
negativo na qualidade de vida.1
O outro estudo randomizou 397 pacientes para
castração química e radioterapia, com ou sem quimioterapia. O esquema de quimioterapia consistiu de
quatro ciclos de paclitaxel, etoposídeo e estramustina.
O estudo foi interrompido precocemente devido ao
excesso de toxicidade, principalmente de eventos
tromboembólicos.2
Um outro estudo avaliou o papel da quimioterapia
neoadjuvante no CaP de risco intermediário e alto
risco. Trinta e nove pacientes foram randomizados
para receber supressão androgênica com ou sem
quimioterapia, que consistiu em três ciclos de estramustina. Ambos os grupos receberam radioterapia
conformacional após o tratamento. Os resultados
mostraram que a sobrevida livre de recorrência, me-

dida pelo PSA, foi maior nos pacientes que receberam
estramustina (61,2% versus 49,4%; p<0,04). O pequeno tamanho da amostra impede que conclusões
definitivas possam ser extraídas desse estudo.3

Recomendação do CoBEU
O uso de QT ou novos medicamentos para o CAP
de alto risco deve ser restrito a estudos clínicos.
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