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1 RESUMO 

O PSA (antígeno prostático humano) é uma glicoproteína produzida pelas células 

epiteliais prostáticas e pelas periuretrais, que é de grande importância para a 

liquefação seminal, permitindo a viabilidade dos espermatozoides. O PSA pode ser 

avaliado por meio de um exame de sangue simples realizadoem laboratório e que 

serve para diagnosticar alterações na próstata como prostatite, hipertrofia benigna 

da próstata ou câncer de próstata. O câncer de próstata é o sexto mais frequente 

entre os homens sendo assintomático na grande maioria dos casos, um fator que 

prejudica o diagnóstico precoce. Para o diagnóstico preventivo temos o exame de 

toque retal a partir dos 45 anos de idade e caso haja qualquer alteração faz-se a 

dosagem de PSA, principal marcador tecidual prostático. O objetivo do trabalho foi 

verificar a frequência de pacientes que realizaram o exame de PSA em um 

Ambulatório Médico do Município de Mogi Guaçu/ SP, no período de 2015 a 2017. 

Foram analisados prontuários dos pacientes eanotada a faixa etária, níveis de PSAe 

as patologias diagnosticadas. De acordo com resultados preliminares 

foramanalisados 1198 prontuários do período de 2015 e 2016.  Apresentaram 

resultados superiores a 2,5%ng/Ml de PSA no sangue 16,7% (221) pacientes e  

resultado compatível com um diagnóstico de provável câncer de próstata (ACP) 

59,9% (120) pacientes  

2 INTRODUÇÃO: 

A próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino, 

localizada na parte baixa do abdômen eajuda na liquefaçãoseminal.O crescimento 

natural da próstata ocorre na maioria dos homens conforme eles vão 

envelhecendo(BARCELAR JUNIOR et al., 2015; EL BAROUKI, 2012). . 

Os principais métodos de identificação de alteração na próstata sãoos 

exames detoque retal, que deve ser realizado de forma preventiva a partir dos 45 

anos de idade, e a dosagem do antígeno prostático específico (PSA) 

eposteriormente a biópsia e o estudo histopatológico são indicados para a definição 

do diagnóstico do paciente (NASSIF el at., 2014; GUEDES; CALDEIRA JUNIOR., 

2014). 

As técnicas de tratamento para o câncer de próstata também vem evoluindo 

com o melhor entendimento da doença, sabe-se que os hormônios participam da 

síntese celular e partindo desse princípio, podemos concluir que estes mesmos 

hormônios atuam também para o crescimento do tumor.A hormônioterapia consiste 



no bloqueio desses hormônios, sendo o principal, a testosterona. Existem também 

as intervenções cirúrgicas, onde os testículos são retirados por completo visando 

também à diminuição da testosterona.  A quimioterapia também é utilizada, porém 

como um último recurso, quando já nenhum outro tipo de tratamento traz resultados 

satisfatórios (ALBERT EISTEIN, 2016; EL BAROUKI, 2012). 

Em ressalva, o tratamento é individualizado para cada paciente, visando 

fatores como a expectativa de vida, idade e os recursos disponíveis (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2002).As principais causas para o desenvolvimento do câncer 

prostático estão relacionadas aos níveis de testosterona e à idade, além de 

predisposição genética. Indivíduos com histórico familiar de tumores na próstata, por 

exemplo, começam a ser monitorados geralmente a partir dos 40 anos (BARCELAR 

JUNIOR et al., 2015).No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao 

câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer 

(INCA, 2017). 

3 OBJETIVOS 

 Verificar a frequência de pacientes que realizaram o exame de PSA em um 

ambulatório médico do município de Mogi Guaçu, no período de 2015 a 2017. 

• Enumerar a faixa etária;  

• Demonstrar os níveis de PSA encontrados nos resultados; 

• Classificar as patologias identificadas. 

4 METODOLOGIA 
O presente trabalho foi aprovado pela Plataforma Brasil sob número do CAAE 

95956418.0.0000.5979. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva transversal retrospectiva realizada no 

Município de Mogi Guaçu/SP, no laboratório de análises clínicas de um ambulatório 

Médico. 

 

5 DESENVOLVIMENTO: 

A pesquisa foi realizada por meio da análise de prontuários dos pacientes que 

realizaram exames para o resultado de PSA no período de 2015 a 2017. 

 Os dados avaliados foram: Níveis de PSA dos pacientes, faixa etária e as 

patologias identificadas.Para a identificação das patologias foram seguidos os níveis 

de referência do laboratório, sendoconsiderado normal quando está em até 2,5 

ng/ml. 



6 RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com os resultados preliminares foram analisados um total de 1198 

prontuários, do período de 2015 e 2016.  Dos pacientes que realizaram o exame a  

faixa etária mais frequente foi entre 61-70 anos. Dentre os prontuários avaliados, e 

de acordo com os níveis de referência de PSA do laboratório, 16,7% (221) pacientes 

apresentaram resultados superiores a 2,5%ng/Ml de PSA no sangue, mostrando-se 

alterados. Desses pacientes 40,2% (81) apresentaram resultados positivos para 

hiperplasia benigna de próstata (HBP). Apresentaram  resultado compatível com um 

diagnóstico de provável câncer de próstata (ACP) 59,9% (120) pacientes, com faixa 

etária de 61-70 anos  (Tabela 1). 

 
Tabela 1- Frequência de resultados de PSA do período de 2015 e 2016. 

       Alterados Total de ACP Total de HBP 

2015 571 78 48 30 

2016 627 123 72 51 

Total 1198 201 120 81 
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