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Título: ANÁLISE DOS RESULTADOS TERAPÊUTICOS DE PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA 

TRATADOS COM RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DE PASSOS. 

Resumo: Introdução:O câncer de próstata é o tumor mais comum no homem a exceção dos 

tumores de pele não melanoma. Na doença localizada, a radioterapia é uma opção terapêutica 

importante, tanto de forma definitiva visando o tratamento curativo, como de forma adjuvante 

ou de resgate. Objetivo: Avaliar os resultados terapêuticos (sobrevida global, sobrevida livre de 

recidiva bioquímica, sobrevida livre de metástase a distância) de pacientes tratados com RT 

externa conformacional 3D, com dose entre 74-76 Gy, associada ou não à hormonioterapia. 

Método: Análise retrospectiva dos prontuários de 53 pacientes encaminhados ao departamento 

de radioterapia no período de 10/08/2010 a 30/12/2013. As estimativas da probabilidade foram 

determinadas usando o método de Kaplan-Meier para sobrevida global (SG), sobrevida livre de 

recidiva bioquímica (SLRb), sobrevida livre de metástases à distância (SLMD). Razões de risco 

univariadas (RR) e intervalos de confiança de 95% (IC) para SG, SLRb e SLMD foram calculados 

usando um modelo de riscos proporcionais de Cox com nível de significância α=0,05). 

Resultados: A média de idade foi de 69,09 (56-85) anos. Com seguimento médio de 68,87 meses, 

a análise descritiva mostrou que o tempo médio para recidiva bioquímica foi de 32,07 meses, e 

que para metástase foi de 28,95 meses. A SG foi de 89,53 meses (IC 95%, 86,88-92,18), sendo 

94,30% dos pacientes censurados. Para SLRb, a média de sobrevida estimada foi de 88,43 meses 

(IC 95%, 84,24-92,62) com 92,50% dos pacientes censurados. Para a SLMD, a média de sobrevida 

estimada foi de 89,20 meses (IC 95%, 85,76-92,60) com 96,20% dos pacientes censurados. Na 

análise comparativa entre os grupos de Baixo risco (n=11), Intermediário (n=27) e Alto (n=15) 

para a SLRb, o teste de Log-Rank (Mantel-Cox) não atingiu nível de significância para a diferença 

entre os grupos. No grupo de baixo risco não houve recidiva bioquímica, já no grupo 

Intermediário ocorreram 4 recidivas (85% censurado), e no grupo de Alto risco, uma recidiva 

(93,30% censurado). Conclusão: Neste estudo retrospectivo, os pacientes de risco intermediário 

apresentaram maior número de recidiva bioquímica. Os valores de sobrevida global, sobrevida 

livre de recidiva bioquímica e sobrevida livre de metástase a distância foram compatíveis com 

os resultados encontrados na literatura. 
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