
Tratamento neoadjuvante 
no câncer de próstata: 

existe papel?
Carolina Matias

Oncologista Clínica



Tratamento (ADT) 
neoadjuvante no câncer 

de próstata: existe papel?
Carolina Matias

Oncologista Clínica



• Sem conflitos de interesse para esta 
apresentação.



Por que fazer tratamento 
neoadjuvante (racional)?

• Reduzir taxas de recorrência local;
• Erradicar micrometástases;
• Reduzir riscos de morbidade grave 

relacionada ao tratamento;
• Aumentar sobrevida.
• Determinar sensibilidade do tumor ao 

tratamento sistêmico;



Desvantagens (teóricas): 

• Retardar tratamento definitivo caso 
tratamento neoadjuvante não seja 
efetivo;
• Aumento de complicações cirúrgicas pós 

tratamento sistêmico;
• Possível overtreatment em pacientes que 

não estejam destinados a recidivar.



E as evidências?



ADT neoadjuvante em pacientes 
submetidos a PR (EUA)

McClintock et al. Ann Sur Oncol 
2019.
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Mais tempo de ADT?

• Fase III 
randomizado
• N= 547
• Leuprolida + 

flutamida por 3 vs 
8 meses pré PR.

Gleave et al. The J Urol 
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3 vs 8 meses ADT neo

Gleave et al. The J Urol 
2001.

SOBREVIDA LIVRE DE 
RECIDIVA EM 4 ANOS  
SEM DIFERENÇA
SEM RELATO DE 
SOBREVIDA GLOBAL



Metanálise
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Metanálise

• 4 estudos avaliaram resposta patológica 
completa  sem benefício em DFS e OS.

Shelley et al. Canc Treat Rev 
2009



Por que pCR não se 
correlacionou com 
melhores desfechos?
• Não incluiram apenas pacientes de alto 

risco?

• Estudos pequenos, sem poder para 
detectar tal diferença?

• Necessário maior seguimento?

• Necessário maior supressão do receptor 
de andrógeno?



Sobrevida livre de recidiva BQ 
pós PR em alto risco

Nguyen CT et al. J Urol 
2009



Sobrevida livre de recidiva BQ 
pós PR em alto risco

Nguyen CT et al. J Urol 
2009

Em 10 anos pós PR 
= 60-75% dos 
pacientes de alto 
risco irão recidivar 



Mortalidade câncer 
específica – 15 anos
• Gleason ≤ 6 = mortalidade 1%;
• Gleason 8-10 = mortalidade 30%;

• T3b ou N1 = 22-40%;

Eggerner SE et al. J Urol 
2011



Maior supressão do RA - 
abiraterona

Taplin ME et al. J Clin Oncol 
2014

Fase II

N=2
8

N=3
0

Endpoint: 
níveis 
teciduais de 
andrógenos

Endpoint: 
andrógeno tecidual 
e resposta 
patológica
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2014
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Endpoint secundário: 
resposta patológica

Taplin ME et al. J Clin 
Oncol 2014



Maior supressão do RA - 
enzalutamida

Montgomery B et al. Clin Can 
Res 2017 

N=52

pCR ou MRD < 
3mm

Enza



Montgomery B et al. Clin Can 
Res 2017 

Combinação: menores níveis de 
andrógenos teciduais;
Menor expressão AR por IHQ.



McKay RR et al. 
2017

N= 72 pacientes de alto risco 
de 3 estudos com deprivação 
de andrógeno mais intensa



McKay  RR et a. J Clin Oncol 
2019

n=75 (risco alto 65)
6 meses ADT
pCR ou MRD  30% vs 16%
Perda PTEN = mais doença 
residual



Em andamento…

• ARNEO: degarelix + apalutamida vs 
degarelix + placebo (risco intermediário 
e alto)

• METACURE: ADT + apalutamida vs ADT + 
apalutamida + abiraterona (muito alto 
risco)



Conclusões

• ADT neoadjuvante não é tratamento 
padrão pré prostatectomia radical para 
câncer de próstata em 2019 (benefício 
ainda não demonstrado);
• Novos agentes sendo estudados em 

população de alto risco / localmente 
avançado com alto risco de morrerem da 
doença (resultados promissores);
• Ainda desconhecemos o endpoint ideal 

para estudos de tratamento 
neoadjuvante no câncer de próstata.
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