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Câncer de próstata (CAP) é

a neoplasia mais comum em

homens e no Brasil estimam-

se 68.220 casos novos para

2018. A incidência está

relacionada diretamente com a

idade aumentando

exponencialmente a partir dos

65 anos. Indivíduos com

menos de 55 anos

representam um grupo menor

de pacientes e estudos

incluindo essa faixa etária, são

escassos e com resultados

conflitantes.

Avaliar o perfil clínico e

epidemiológico de pacientes

com CAP e idade inferior à 55

anos tratados com radioterapia

(RT) com intenção radical ou de

resgate.

Foi realizada coorte transversal

utilizando os registros do

departamento de radioterapia do

OncoBeda - Centro integrado de

oncologia. Os pacientes com

CAP e menos de 55 anos, que

foram submetidos à RT entre

agosto de 2012 e dezembro de

2017, foram objeto dessa

análise.

Dentre os pacientes com CAP

que foram submetidos à RT no

Oncobeda no período destacado,

35 (4,3%) tinham idade inferior a

55 anos. Desses, 58,8% eram

brancos, 55,9% tinham Gleason

≤ 7, 58,8% apresentavam

doença em ambos lobos

prostáticos (T2c), 67,6%

queixavam-se de algum sintoma

urinário. Da amostra

selecionada, 67,6% foram

tratados com intenção radical,

enquanto 32,3% fizeram RT pós

operatória. A média do PSA

inicial, naqueles que receberam

inicialmente RT, foi de 16, 46

ng/ml e a média do primeiro PSA

pós tratamento foi de 1,15 ng/ml.

Ainda nesse grupo, 58,8%

receberam dose total de 74 Gy.
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De acordo com os dados obtidos

no estudo, reforça-se que dentre

os pacientes com CAP, apenas

uma pequena parcela tem idade

menor que 55 anos. A maioria dos

pacientes recebeu tratamento local

inicial com RT. Percebe-se ainda,

que os pacientes em questão não

apresentam doença em estágio

avançado, na medida em que

grande parte está no grupo

definido como risco intermediário.
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Gráfico 1: Percentual de pacientes tratados com RT 

no OncoBeda, separados por idade 

Gráfico 3 - Perfil clínico dos pacientes com idade < 55 anos
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Gráfico 2 – Percentual  de pacientes de acordo com o 
tratamento realizado
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