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Informar doente riscos e benefícios

2. Principais Recomendações
Actualmente, não se dispõe de evidência científica suficiente que permita recomendar a realização do
rastreio do cancro da próstata através da pesquisa do antigénio específico da próstata (PSA), toque
rectal (TR) ou ecografia transrectal1-4. Ainda não foi possível demonstrar que os benefícios deste
rastreio superem os riscos, nem a sua eficácia na redução da morbi-mortalidade. Este rastreio poderá
ser realizado desde que o paciente compreenda os potenciais riscos, benefícios e as incertezas que lhe
estão associadas (Recomendação C)1-3.
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3. Recomendações para cada nível de risco
Grupo Alvo

Procedimento

Periodicidade

Nível evidência*

Informar o doente dos riscos
e benefícios associados
ao rastreio

Se se optar pela
realização do
rastreio, ele deverá
ser efectuado
anualmente.

V C1-3

Se se optar pela
realização do
rastreio, ele deverá
ser efectuado
anualmente

V C1-3

Risco Médio
O risco de cancro da
próstata aumenta com a
idade.
Se o benefício do
diagnóstico precoce for
o motivo da decisão pelo
rastreio, este deve ser
oferecido a homens entre
os 50 e os 74 anos de
idade.

Se se optar pela realização do
rastreio, o procedimento inclui:
toque rectal e doseamento
do PSA total

Risco Aumentado
1 ou mais parentes
em 1º grau com
diagnóstico de cancro
da próstata <60 anos

Informar o doente dos riscos
e benefícios associados
ao rastreio
Se se optar pela realização do
rastreio, o procedimento inclui:
toque rectal e doseamento
do PSA total
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*Nível de evidência: I – Evidência obtida a partir de uma revisão sistemática de todos os ensaios randomizados controlados; II – Evidência obtida a
partir de pelo menos um ensaio randomizado controlado; III – Evidência obtida de um dos seguintes tipos de estudo: a) ensaios pseudo-randomizados controlados bem desenhados, b) estudos coorte ou estudos caso-controlo ou c) estudos comparativos com controlo histórico; IV –
Evidência obtida de séries de casos; V – Opiniões de autoridades ou entidades respeitadas baseadas na experiência clínica, em estudos descritivos ou
relatórios de peritos. Força da evidência: A – Existe evidência de boa qualidade que apoia a recomendação; B – Existe evidência de razoável qualidade
que apoia a recomendação; C – Não existe evidência suficiente para recomendar ou não recomendar; D – Existe evidência de razoável qualidade
contra a recomendação; E – Existe evidência de boa qualidade contra a recomendação.

Observações
O cancro da próstata em estadio inicial pode ser assintomático, não estar associado a elevações de PSA
nem a tumores palpáveis por TR.
Na presença de outras co-morbilidades que diminuam a esperança média de vida para menos de 10
anos não se recomenda a realização deste rastreio2, 3, 5.
Benefícios do rastreio
O uso do PSA em associação com o toque rectal pode permitir a detecção e tratamento do cancro da
próstata em estadio precoce. O resultado do tratamento pode ser significativamente melhor quando o
diagnóstico é efectuado no estadio precoce: melhor sobrevida.
Riscos do rastreio
O rastreio poderá conduzir ao diagnóstico de casos de cancro da próstata que nunca se manifestariam
clinicamente nem teriam impacto na qualidade de vida dos pacientes6.
Um teste de PSA elevado ou um toque rectal em que se palpem irregularidades, endurecimento,
nódulos ou se sinta uma assimetria glandular implica a realização de uma biopsia prostática. A biopsia
prostática, dependendo dos locais onde seja realizada, apresenta aproximadamente 20% de falsos
negativos podendo conduzir à sensação de insegurança no paciente ou no médico7, 8.
As atitudes subsequentes ao rastreio inicial (PSA e TR) podem acarretar desconforto físico e psíquico
significativo.
O tratamento do cancro da próstata apresenta efeitos adversos importantes como incontinência
urinária e disfunção eréctil com prejuízo da qualidade de vida dos pacientes9, 10.
Decisão partilhada
A decisão de efectuar ou não este rastreio deve ser tomada de forma partilhada11-13. Os pacientes devem
ser informados dos benefícios e dos riscos que correm ao efectuar o rastreio. Devem saber que ao
escolher o rastreio com PSA, aumentam substancialmente o risco de serem confrontados com o
diagnóstico de cancro da próstata em troca de uma redução incerta do risco de morte por essa doença.
O uso de textos de apoio à decisão destinados aos pacientes pode facilitar o processo de decisão
partilhada. O Núcleo de Actividades Preventivas da APMCG recomenda o visionamento do filme
“How to Talk with Your Patients When Evidence Is Insufficient” disponível em
http://www.ahrq.gov/audio/vidStream/clips/prostateCancer.asx .
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4. Referências Portuguesas relevantes
O rastreio do cancro da próstata não está contemplado no Programa Nacional de Prevenção e Controlo das
Doenças Oncológicas 2007-2010, não sendo considerado indicador de desempenho das USF pela Missão
para os Cuidados de Saúde Primários14,15.
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