
 

Questionário: 

 

1. O risco de recorrência bioquímica e sobrevida câncer específica após 
prostatectomia radical na doença localmente avançada, depende dos 
seguintes fatores, exceto: 
a) Estagio patológico 
b) Gleason score 
c) Margem positiva 
d) Gânglios positivos 
e) Toque retal  

 
2. Assinale a alternativa verdadeira 

a) A terapia hormonal neoadjuvante a prostatectomia radical não 
aparenta melhorar a sobrevida câncer específica nos pacientes com 
ACP de alto risco. 

b) A terapia hormonal neoadjuvante a prostatectomia radical melhora a 
sobrevida câncer específica nos pacientes com ACP de alto risco. 
 

3. Assinale a alternativa falsa no ACP localmente avançado: 
a) A radioterapia externa adjuvante melhora o controle local da doença 
b) A radioterapia externa reduz o risco de recidiva bioquímica após 

prostatectomia radical 
c) Um dos principais benefícios da radioterapia externa é quando 

utilizada em pacientes com margem positiva após prostatectomia 
radical. 

d) O escalonamento da dose na radioterapia externa não está 
associado ao resultado terapêutico no ACP.  
 

4. Qual das alternativas é verdadeira no ACP localmente avançado: 
a) A adição de tratamento sistêmico com supressão androgênica é 

superior à radioterapia isolada em pacientes com CAP de alto risco 
ou doença localmente avançada. 

b) O bloqueio hormonal neoadjuvante a radioterapia externa não deve 
ser utilizado nos pacientes com potencial risco de falha bioquímica. 

c) Não houve benefícios na adição de bloqueio hormonal (Goserelina + 
Flutamida) por dois meses antes e dois meses durante a radioterapia 
comparada com radioterapia isolada em pacientes com CAP 
localmente avançado 

5. É vedadeiro afirmar afirmar que: 



a) Watchful waiting é uma opção de conduta que envolve observação 
clínica com tratamento paliativo tardio, indicado geralmente quando os 
sintomas causados pela progressão da doença se estabelecem. 

b) Dentre os principais efeitos adversos da terapia com análogos LHRH 
encontramos a disfunção erétil, perda da libido, ondas de calor, 
osteopenia/osteoporose, ganho de peso e ginocomastia. 

c) A orquiectomia imediata não esta associada a uma vantagem na 
sobrevida comparada a terapia tardia no momento da progressão da 
doença 

d) Pacientes com ACP de alto risco devem ser submetidos a tratamentos 
multidisciplinares que podem afetar diretamente tanto a sobrevida 
global, quanto a câncer específica. 

e) Todas as alternativas são verdadeiras 
 

 

   


