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TÍTULO: ANÁLISE DO NÍVEL DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) 

EM PACIENTES PSIQUIÁTRICOS INTERNADOS EM UMA CLÍNICA DE 

REABILITAÇÃO 

 

RESUMO:  

O Antígeno Prostático Específico, PSA (em inglês Prostate Specific Antigen) circula 

em pequena quantidade no soro do indivíduo e trata-se de uma glicoproteína, com 

função de enzima, uma protease, ocorrendo o aumento dos seus níveis séricos nas 

patologias prostáticas.  O objetivo do trabalho será avaliar os níveis séricos de 

antígeno prostático específico (PSA) de 300 pacientes psiquiátricos que estão 

internados em uma clínica de reabilitação no município de Casa Branca – SP, no 

período de agosto a novembro de 2015.  Os exames serão colhidos e analisados por 

um laboratório de análises clínicas no município de Mogi Guaçu – SP, conveniado 

com a Clínica de Reabilitação. Nos resultados dos níveis de PSA será verificada a 

idade e nível de PSA de cada paciente. Os pacientes que estiverem com níveis de 

PSA acima dos valores de referência, serão avaliados até o diagnóstico final.  

 

2 INTRODUÇÃO: 

Antígeno prostático específico ou PSA é uma enzima (glicoproteína) do 

epitélio prostático e excretada no fluído seminal, onde tem como principal função a 

liquefação, que por conta disso é encontrada em pequena concentração no plasma. 

O volume prostático aumenta com a idade, portanto, os valores do PSA tendem a 

aumentar paralelamente. O nível elevado de PSA quando avaliado individualmente 

pode sugerir várias patologias como Hiperplasia Benigna Prostática, Prostatite e 

Câncer de Próstata, as quais comprometem a qualidade de vida dos homens, devido 

às mudanças na sensibilidade sexual e na estimativa de vida dos mesmos. 

Desde sua descoberta em 1979 e com a aprovação pela FDA (Food and Drug 

Administration), nos Estados Unidos em 1986 e até os dias de hoje tornou-se muito 

utilizado para o diagnóstico precoce de câncer de próstata, sendo um marcador 

tumoral, pois é a neoplasia mais comum que acomete os homens. 

O maior fator que propicia a elevada ocorrência das doenças prostáticas se 

deve ao fato da maior expectativa de vida dos homens, que se encontra atualmente 

atingindo 70 anos.  O toque retal juntamente com a dosagem do PSA pode mostrar 
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indícios de alguma enfermidade.  O diagnóstico precoce aumenta as chances de 

cura pelo fato de evitar possíveis complicações ao indivíduo, sem necessitar de um 

tratamento agressivo.   

 

3 OBJETIVOS: 

Verificar a frequência do nível do Antígeno Prostático Específico (PSA) em 

pacientes psiquiátricos internados em um Centro de Reabilitação. 

• Avaliar os resultados de pacientes que fizeram o PSA de rotina, de acordo 

com sua idade; 

•  Classificar os tipos de patologias de acordo com as biópsias; 

•  Comparar o tratamento de acordo com as patologias apresentadas.  

 

4 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo quantitativo do tipo descritivo. Os dados serão 

coletados dos laudos dos pacientes que realizaram exames de PSA, analisados pelo 

laboratório de Análises Clínicas do município de Mogi Guaçu/SP. Este laboratório é 

uma empresa privada que atua na área de laboratórios médicos, desde 2009.  

Os dados levantados pela presente pesquisa, serão tabulados em planilha 

eletrônica e representados graficamente a fim de permitir sua análise e 

interpretação. 

 

5 DESENVOLVIMENTO: 

Serão analisados prontuários dos 300 pacientes psiquiátricos que realizaram 

a coleta do exame de PSA.  

Os dados avaliados são:  

1. O resultado dos níveis de PSA dos pacientes por meio da busca dos laudos 

dos exames de cada um, no sistema informatizado do laboratório; 

2.  Na avaliação do resultado da dosagem de PSA será verificada a idade do 

paciente. Será usado como valor de referência do PSA o especificado pelo 

laboratório.  

3. Os resultados serão classificados por patologias e comparando-se o 

tratamento sugerido para os pacientes. 

 



5 RESULTADOS PRELIMINARES 

Observou-se 60 prontuários onde a faixa etária média foi de 61 anos.   Os 

valores de referência do nível de PSA, para paciente de até 60 anos é inferior a 2,50 

ng/ml e acima de 60 anos inferior a 4,0 ng/ml. Dentro destes parâmetros, 57 

apresentaram resultados dentro da normalidade. Sendo que 3 pacientes 

apresentaram  resultados alterados, onde 2 realizaram biópsia que resultou em 

hiperplasia miofibroglandular prostática. Até o momento não foram observados 

nenhum resultado com diagnóstico de neoplasia. 
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