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Diagnóstico 

Inovação Diagnóstica 

O diagnóstico de cancro da próstata inicia-se por alterações no exame objetivo prostático (toque rectal) 

ou por alteração dos níveis sanguíneos do PSA. Todos os doentes com suspeita clínica ou analítica de 

cancro da próstata são submetidos, antes da biópsia prostática, à realização de uma Ressonância 

Magnética Multiparamétrica da Próstata (RMNmp). A biópsia da próstata por nós realizada em todos os 

doentes é efectuada com fusão das imagens suspeitas na RMNmp procedendo-se ao mapeamento das 

lesões para precisa localização anatómica dentro da glândula prostática. 

 

Decisão Terapêutica 

Um dos aspectos fundamentais no Tratamento do Cancro da Próstata é decidir qual o melhor tratamento 

para cada doente com cancro da Próstata. Dada a grande variabilidade de agressividade biológica deste 

tumor o tratamento que oferecemos é individualizado para cada doente. Nesse sentido todas as atitudes 

terapêuticas são discutidas, para cada doente, por todos os Urologistas do IUN, em reunião semanal. 

Após a decisão da melhor estratégia terapêutica, dos seus benefícios específicos e dos seus efeitos 

laterais, esta será comunicada ao doente e este tomará sempre a decisão final sobre o tratamento 

específico proposto. 
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Tratamento 

As opções terapêuticas para o Cancro da Próstata são diversas e dependem essencialmente de 4 

aspectos: da agressividade do tumor, do estado geral da saúde do doente, da esperança de vida 

expectável do doente e se o tratamento do cancro da próstata irá alterar a esperança de vida do doente. 

 

Prostatectomia Radical Laparoscópica 

O tratamento cirúrgico mini-invasivo para o cancro da próstata iniciou-se nos anos 90 do século passado 

com os primeiros casos de Prostatectomia Radical Laparoscópica a serem descritos. Esta abordagem 

cirúrgica exibe vantagens em relação à cirurgia aberta clássica denominada Prostatectomia Radical 

Retropúbica, no entanto, é uma cirurgia tecnicamente exigente, pelo que muitos centros Europeus 

preferem realizá-la recorrendo à ajuda de robots. Os nossos objetivos na realização desta cirurgia são 

remover a totalidade do tumor prostático mantendo a continência urinária e a função sexual do doente 

preservadas. 

Para isso, efetuamos esta cirurgia assistida por laparoscopia com uma abordagem anterior com 

preservação de todas as estruturas importantes para a manutenção da potência sexual e da continência 

urinária. A grande ampliação das estruturas anatómicas, a delicadeza dos instrumentos cirúrgicos e a 

tipo de abordagem realizada permitem que os 3 objetivos desta cirurgia sejam atingidos com uma taxa 

de sucesso muito elevada e com uma recuperação rápida da atividade dos doentes. 

 

Braquiterapia 

Para cancros da próstata localizados e de baixo risco uma das opções terapêuticas possíveis é a 

Braquiterapia. Este tipo de tratamento consiste na introdução de pequenas “sementes” metálicas que 

contêm substâncias que emitem radiação, como por exemplo, o Iodo ou o Paladium. Estas “sementes” 

são introduzidas no interior da próstata através de agulhas que entram através da pele. O mapeamento 

preciso da próstata faz com que as “sementes” sejam colocadas com grande precisão na próstata. 

Durante vários meses, as “sementes” libertam radiação para o tecido prostático envolvente, matando as 

células prostáticas neoplásicas. Após cerca de 1 ano, o material radioactivo degrada-se e as “sementes” 

que ficam na próstata tornam-se inócuas para o doente. 

 



3 

Vigilância Activa 

Para cancros da próstata localizados e de muito baixo risco/baixo risco esta a Vigilância Activa é uma das 

opções terapêuticas possivéis. Se os critérios de risco forem cumpridos e o doente decidir por não 

tratamento imediato, o doente será monitorizado de forma regular e no caso de existirem sinais de 

progressão da doença será tratado numa fase em que a doença é ainda curável. 

Para isto o doente será avaliado periodicamente com toque rectal (3/3 meses), determinação do PSA 

(6/6 meses) e biópsia prostática (anual). 

 


