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Título: RADIOTERAPIA DE RESGATE PARA RECIDIVA BIOQUÍMICA PÓS PROSTATECTOMIA 

RADICAL: OS RESULTADOS DEPENDEM DAS CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES? 

Resumo: A radioterapia de resgate(RTR) é um tratamento utilizado na prática clínica e sua 

eficácia depende do nível do PSA no momento do tratamento. Alguns estudos mostram que RTR 

precoce está associada ao aumento de sobrevida livre de recorrência bioquímica(RB), de 

metástase e câncer específica . As categorias específicas em que a eficácia da RTR é superior 

ainda não estão definidas .Elaboramos hipóteses sobre o impacto da RTR no controle bioquímico 

de acordo com as características clínicas dos pacientes.Objetivo: Avaliar os resultados e fatores 

prognósticos da RTR em homens com aumento do PSA após PR e elaborar grupos de riscos para 

verificar o impacto da RTR.Métodos: O estudo incluiu 107 pacientes, com linfonodos negativos, 

tratados com RTR após PR, em instituição única.Radioterapia realizada após aumento ou 

persistência do PSA. Todos os pacientes receberam radioterapia local em leito 

prostático/vesícula seminal. O objetivo primário do estudo foi avaliar sobrevida livre de RB. 

Secundariamente foram avaliadas toxicidades urinárias e gastrointestinais agudas e tardias de 

acordo com critérios do RTOG e EORTC.Foi realizada análise univariada por meio do teste de 

Log-rank, reconhecendo fatores preditivo relacionados a falha bioquímica. A análise 

multivariada foi realizada por meio da regressão de Cox afim de elaborar grupos de 

estratificação de risco e identificar fatores preditivos associados a probabilidade de recorrência 

bioquímica em 5 anos.Resultados: Com média de 52 meses de seguimento, as taxas de sobrevida 

livre de RB e sobrevida global em 5 anos, foram respectivamente 73% e 94%. Na análise 

multivariada, valores de PSA pré RTR<0,35ng/ml (p=0.023), margens negativas(p=0.038), e 

invasão de vesícula seminal(p=0.001), são fatores significativamente associados a sobrevida livre 

de RB. Foram criados três grupos de risco a partir da análise da regressão, baixo(nenhum fator 

de risco), intermediário(1 fator) e alto risco (2 ou mais fatores), com esta estratificação as taxas 

de sobrevida livre de RB em 5 anos foram de 96%, 84% e 44%(p= 0.00001) 

respectivamente.Conclusões: Desenvolvemos a estratificação em grupos de risco para 

demonstrar o impacto da RTR baseados nas características do câncer de próstata. A RTR mostrou 

ser extremamente benéfica para pacientes de riscos baixo e intermediário. Além disto, a 

estratificação em grupos de risco pode identificar pacientes de alto risco os quais se 

beneficiariam de condutas mais agressivas no tratamento de resgate. 
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