
Perguntas de Múltipla escolha sobre o tema abordado: 

 

1. O valor confirmado de PSA mais aceito como definidor de recidiva bioquímica 

pós-prostatectomia radical atualmente é: 

a) PSA > 0,1 ng/ml; 

b) PSA > 0,2 ng/ml; 

c) PSA > 0,3 ng/ml; 

d) PSA > 0,4 ng/ml; 

e) PSA > 0,5 ng/ml. 

 

2. Segundo as recomendações recentes da ASTRO, a recidiva bioquímica pós-

radioterapia pode ser definida como: 

a) PSA ≥ 0,1 ng/ml; 

b) PSA > 0,2 ng/ml; 

c) PSA > 0,5 ng/ml; 

d) três elevações consecutivas do PSA após o nadir; 

e) elevação de 2,0 ng/ml acima do nadir. 

 

3. Considere as seguintes assertivas: 

I – a prostatectomia radical salvadora (de resgate) pode ser opção curativa na 

recidiva bioquímica após radioterapia primária; 

II – A prostatectomia radical salvadora (de resgate) apresenta os mesmos índices 

de complicações pós-operatórias do que os da prostatectomia radical 

convencional; 

III – Quanto mais precocemente se institui a radioterapia de resgate na recidiva 

bioquímica após a prostatectomia radical, melhores os resultados. 

 

Sobre as assertivas acima, pode-se dizer que: 

a) I e II são corretas; 

b) I e III são corretas; 

c) II e III são corretas; 

d) I, II e III são corretas; 

e) Apenas III é correta. 



 

4. Considere as seguintes assertivas: 

I – O tempo de duplicação do PSA inferior a 3 meses é fator de risco para 

progressão clínica pós-cirurgia; 

II – A recidiva bioquímica após um ano do tratamento cirúrgico em paciente com 

margem focal positiva pode ser revertida após radioterapia de resgate; 

III – Os pacientes com neoplasia prostática de alto risco clinicamente localizada 

apresentam vantagens na sobrevida em 10 anos com o emprego terapia de 

deprivação androgênica adjuvante à radioterapia versus radioterapia exclusiva; 

 

Sobre as assertivas acima, pode-se dizer que: 

a) I e II são corretas; 

b) I e III são corretas; 

c) II e III são corretas; 

d) I, II e III são corretas; 

e) Apenas III é correta. 

 

5. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A recidiva bioquímica é um fator preditivo de mortalidade pós-prostatectomia 

radical; 

b) A recidiva bioquímica é um fator preditivo de mortalidade após a radioterapia 

externa para câncer de próstata; 

c) O tempo de duplicação do PSA após o tratamento primário se correlaciona 

com a progressão clínica da doença; 

d) A cinética (velocidade) do PSA previamente ao tratamento indica maior ou 

menor probabilidade de mortalidade pós cirurgia ou radioterapia; 

e) A maioria dos pacientes com recidiva bioquímica pós cirurgia ou radioterapia 

falecerão da doença. 

  


