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Novas terapias para o

CÂNCER DE
PRÓSTATA

Estudos desenvolvidos nos últimos anos que
buscam novas terapias para o câncer de próstata foram
apresentados no Annual Meeting da ASCO (American Society of
Clinical Oncology) 2022, realizado em Chicago (EUA), na
primeira semana do mês de junho. Os resultados são o
principal assunto desse podcast.

Mediado pela Dra. Ana Paula Cardoso, o debate é enriquecido
por comentários do Dr. Oren Smaletz e do Dr. Andrey Soares,
todos oncologistas do Centro de Oncologia e Hematologia
Einstein.

O que você vai ouvir:
Estudo australiano mostra resultados de três anos de
follow-up e sobrevida global dos pacientes submetidos
a tratamento com LUTÉCIO-PSMA.
Mais dados sobre o estudo VISION, com abordagem de
tratamento concomitante.
Uma análise sobre os fatores prognósticos e preditivos
em pacientes submetidos a LUTECIO- PSMA.
A evolução do tratamento com o aparecimento de
novas drogas, desde 2004, para o tratamento de câncer
de próstata metastático resistente à castração (CPRC).
Dados de estudos que avaliam o tratamento da doença
recorrente pós-radioterapia e cirurgia diagnosticadas
com PET-PSMA; Fatores prognósticos e preditivos.
Impressões sobre adição de Enzalutamida, que
melhorou o tempo de falência bioquímica para os
pacientes que ﬁzeram tratamento combinado à
radioterapia.
Atualizações na doença resistente à castração,
apresentação dos dados do estudo BRCAaway pela Dra.
Maha Hussain e as novidades nesse cenário com ou
sem investigação especíﬁca por biomarcador (BRCA1/2
e ATM), além das combinações no cenário da doença
sensível à castração (Propel e Magnitude).
Estudos apresentados na ASCO mudaram a opinião dos
especialistas sobre qual o melhor agente para o
tratamento de pacientes com câncer de próstata
metastático hormônio sensível?
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