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Cancro da próstata – Epidemiologia
▪ O cancro da próstata (CaP) é a quinta neoplasia mais frequente no mundo e a segunda
mais comum nos homens
▪ O CaP contribui a nível mundial com cerca de 11,7 % de novos casos todos os anos na
população com cancro, 19% nos países desenvolvidos e 5,3% nos países em
desenvolvimento
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Cancro da próstata – Epidemiologia
▪ A sua incidência varia amplamente entre países e populações étnicas, com diferenças nas
taxas de doença de mais de 100 vezes (1,9 casos por 100.000 habitantes na China e a
maior na América do Norte e na Escandinávia 249 casos por 100.000 habitantes)

▪ Na Europa o CaP é o cancro mais comum em homens idosos (> 70 anos de idade)
▪ Em Portugal a incidência anual de CaP é de 109 casos por 100,000 habitantes, sendo o
tumor sólido mais frequente na população masculina (3670 novos casos/ano)
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Cancro da próstata – Mortalidade
▪ A mortalidade também varia muito entre os países, sendo a mais alta nas Caraíbas (28
por 100.000 habitantes) e a menor no Sudeste Asiático, China e África do Norte (<5 por
100.000 habitantes)
▪ Na Europa ainda há uma diferença de sobrevida entre os homens diagnosticados na
Europa do Norte e na Europa do Sul, na Europa de Leste e no resto da Europa
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Cancro da próstata – Mortalidade
▪ Em Portugal a taxa de mortalidade por CaP é de 22 casos por 100,000 habitantes, sendo a
segunda causa de morte por cancro no homem (1800 mortes/ano)
▪ Existem várias explicações possíveis para as variações em todo o mundo na incidência e
mortalidade de CaP
▪ Para além de eventuais diferenças raciais, étnicas, ambientais, de hábitos, o acesso e a
qualidade dos cuidados de saúde, a precisão dos registros de cancro e a penetrância do
rastreio através da análise do Antigénio Específico da Próstata (PSA), afetam o modo
como as taxas de doença são determinadas
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Rastreio vs Detecção precoce
▪ Rastreio consiste na aplicação de um exame ou teste, a toda uma população, cujo
objectivo é a redução da mortalidade através de um diagnóstico precoce da doença (fase
subclínica da doença)
▪ Detecção precoce/Rastreio oportunístico é uma abordagem individual e geralmente
iniciada pelo doente ou pelo seu médico cujo objectivo é o diagnóstico precoce da
doença
▪ Qualquer programa de rastreio está dependente de uma sequência de intervenções que
vão desde a identificação da população alvo até à terapêutica e vigilância após

tratamento, passando pelos processos de convocação da população definida ou pelo
diagnóstico

7. Prescrição e Determinação do PSA. Norma n. 60/2011 actualizada a 1370772017, DGS 2017. http://nocs.pt/prescricao-antigenio-especifico-prostata-psa.
8. JANI A, JOHNSTONE PA, LIAUW SL, et al. Age and grade trends in prostate cancer (1974-2003): a Surveillance, Epidemiology, and End Results Registry analysis. Am J Clin Oncol. 2008;31(4):375-8.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18845997.

Rastreio vs Detecção precoce
▪ Os programas de rastreio organizado revelam-se mais eficazes do que os rastreios
oportunísticos (não organizados e não monitorizados)
▪ Em Portugal os únicos rastreios oncológicos preconizados pelo Programa Nacional para
as Doenças Oncológicas da DGS são o cancro do colo do útero, o cancro da mama e
cancro do cólon e reto. Nestas patologias é possível demonstrar que a instituição do
rastreio conduz a uma redução das taxas de mortalidade da ordem dos 80%, 30% e 20%
respetivamente
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PSA – Mitos e realidades
▪ PSA - Prostate Specific Antigen, é uma enzima (serina protease do grupo das calicreínas)
sintetizada pela próstata e segregada no líquido seminal, com uma função fluidificante.
Apesar de ser considerado específico da próstata, demonstrou-se recentemente a sua
síntese em baixas concentrações por outras glândulas
▪ O PSA tem baixa especificidade para diagnóstico de carcinoma da próstata, podendo
aumentar significativamente em situações como hiperplasia benigna e prostatite
▪ O PSA circula ligado a proteínas inibidoras das proteases (α-1-anti-tripsina e α-2macroglobulina), permanecendo contudo uma pequena fração livre que diminui nas

pessoas com carcinoma da próstata
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PSA – Mitos e realidades
▪ O PSA se >4 ng/ml tem uma sensibilidade de 21% para CaP
▪ O PSA se >4 ng/ml tem um valor preditivo positivo de 30%
▪ O PSA se <4 ng/ml tem um valor preditivo negativo de 85%
▪ Densidade do PSA (se >0.15 ng/mL sugestivo de CaP  50% margem de erro)
▪ Velocidade do PSA ( se >0.75ng/mL/ano ???)
▪ PSA Livre/Total se entre 4 a 10ng/mL - >25% sugestivo de HBP

A utilização do PSA no rastreio em individuos assintomáticos é controversa e aguarda mais
estudos prospectivos randomizados
PSA como marcador de órgão e não de CaP
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Rastreio\detecção precoce e Mortalidade por CaP
▪ O estudo U.S. Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian (PLCO) não revelou diminuição da
mortalidade específica ou geral (76.685 homens – taxa de sobrediagnóstico 29 a 44%)
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Rastreio\detecção precoce e Mortalidade por CaP
▪ O estudo European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) revelou
uma diminuição da mortalidade em 20% (162.388 homens com idades 55 e os 69 anos)

Para prevenir 1 morte por CaP é preciso rastrear 1410 homens

Para prevenir 1 morte por CaP é preciso tratar 48 homens
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Rastreio\detecção precoce e Mortalidade por CaP
▪ Uma meta análise de 5 ensaios clinicos, duplamente randomizados, concluiu que a
detecção de CaP com base no PSA não diminuiu a mortalidade especifica por CaP, com
excepção no estudo da ERSPC
▪ Não existe consenso sobre o real benefício do rastreio sobre a mortalidade nem sobre a
idade em que deve ter inicio a primeira determinação de PSA
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Recomendações da DGS - Portugal
▪ A determinação do PSA não deve ser prescrita para rastreio populacional de carcinoma
da próstata (Nível de Evidência A, Grau de Recomendação III)

▪ A determinação do PSA para rastreio oportunístico só deve ser prescrita em pessoas
entre os 50 e 75 anos
▪ A indicação major para prescrição da determinação do PSA deve ser efetuada na

monitorização de pessoas com carcinoma da próstata após tratamento (Nível de
Evidência A, Grau de Recomendação I)
▪ A determinação do PSA não deve ser prescrita em pessoas com estádio avançado da

doença, resistente à castração (Nível de evidência B, Grau de Recomendação III)
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Recomendações da European Association of Urology EAU
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Recomendações da American Urological Association AUA

19. Early Detection of Prostate Cancer: AUA Guideline. Carter, H. Ballentine et al. The Journal of Urology , 2013, Volume 190 , Issue 2 , 419 - 426

NOTAS FINAIS
▪ A determinação do PSA não deve ser prescrita para rastreio populacional de CaP
▪ A pessoa e/ou o representante legal deve ser informada e esclarecida, com registo no
processo clínico, acerca da necessidade da prescrição e determinação do PSA, dos
benefícios e dos riscos de sobre diagnóstico e hipertratamento a que fica sujeito pelo

facto de integrar o rastreio oportunístico
▪ Não existe consenso sobre o real benefício do rastreio sobre a mortalidade nem sobre
a idade em que deve ter inicio a primeira determinação de PSA

