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OBJETIVO: Avaliar o comportamento do PSA, estratificado por faixas em um determinado período, e sua
variabilidade nestas estratificações. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo Retrospectivo com dados obtidos no
programa de rastreamento do HCPA em 6 anos. Fatores em estudo: valores de PSA, em 3 momentos,
distribuídos, na primeira aferição, por faixas de risco de detecção de câncer de próstata; desfecho: resultado do
coeficiente de variabilidade percentual do PSA nestas estratificações. Amostra: 315 pacientes com 3 medidas de
PSA, em intervalo de 1 ano. Variáveis estudadas: valores séricos PSA divididos em 4 faixas de risco.
RESULTADOS: Encontramos 71,8% dos pacientes com PSA ≤ 2,5ng/ml, 13,6% de 2,5-4,0ng/ml, 10,1% entre
a
4,0-10ng/ml e 4,4% com valores >10ng/ml. Houve uma redução de faixa na 2 medida em: 46,7% daqueles entre
2,5-4,0ng/ml; 31,9% entre os de 4-10ng/ml. As médias dos coeficientes de variabilidade apresentaram um
aumento progressivo, saindo de 22,8% na menor faixa para até 102% na maior delas (>10ng/ml).
CONCLUSÕES: Existe redução nos valores de PSA, quando analisados de forma estratificada, independente da
faixa onde se inicia a avaliação. Esta variabilidade no comportamento deste marcador demonstra uma tendência
de aumento progressivo quanto maior a faixa de PSA.
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EFICÁCIA DO TRATAMENTO EMPÍRICO DA PROSTATITE CRÔNICA NA REDUÇÃO DO PSA EM
PACIENTES COM PSA > 4NG/ML
MARCOS DIAS FERREIRA;FERREIRA MD; ESPINEL JO; ROSITO TE; BOTELHO DC; LUCAS ET; KOFF WJ
Objetivos: Determinar a eficácia do tratamento empírico da prostatite crônica na redução do PSA em pacientes
com PSA > 4ng/mL Métodos: Estudo prospectivo. Os critérios de inclusão foram: idade acima de 40 anos, PSA
>4ng/mL, biópsias prostáticas negativas ou ausência de biópsias prévias. Os pacientes foram submetidos a um
tratamento com Levofloxacina 500mg 1 x dia, por 28 dias. Em até 10 dias após o tratamento foi realizada nova
medida do PSA. Resultados: A idade média foi de 68,7 anos (48-84). A média do 1º PSA foi 7,73 ng/mL, e a
média do 2º PSA 6,61 ng/mL, apresentando uma redução de 1,11 ng/mL (p<0,0001). Ao estratificarmos o PSA
por grupos de risco: de 4 - 10ng/mL e >10ng/mL, observamos significância na sua redução em ambos os
grupos. De 4 a 10ng/mL houve redução de 0,70 ng/mL (p=0,003). Nesse grupo, 12 pacientes tiveram seu PSA
reduzido para um valor inferior a 4ng/mL. No grupo com PSA >10, houve queda de 2,73 ng/mL (p=0,022).
Desses, 4 pacientes mudaram para a faixa de PSA compreendida entre 4-10 ng/mL.Conclusões: O tratamento
empírico para a prostatite crônica, em pacientes com PSA >4 ng/mL, pode reduzir os seus valores absolutos,
sendo capaz de mudar a faixa de risco da probabilidade de identificar câncer de próstata.

RESULTADOS DO RASTREAMENTO ANUAL PARA DETECÇÃO PRECOCE DE CÂNCER DE PRÓSTATA NO
HCPA ENTRE 1999-2004
NELSON; ESPINEL JO; WINKELMANN L; LUCAS ET; ROSITO TE; KOFF WJ
Objetivos: Apresentar os resultados do programa de rastreamento anual para detecção precoce de câncer de
próstata, realizado no HCPA denominado “Quinzena da Próstata”. Métodos: A “Quinzena da Próstata” consiste
em um programa de rastreamento para detecção precoce do câncer de próstata. Durante uma semana os
pacientes são submetidos à avaliação clínica, ao exame de toque retal, dosagem sérica do PSA e respondem ao
questionário internacional de sintomas prostáticos (IPSS). Na segunda semana são fornecidos os resultados do
PSA. Os pacientes com PSA > 4 ng/mL ou toque retal suspeito são encaminhados a biópsia prostática.
Realizamos a revisão dos formulários referentes aos anos de 1999 a 2004. Resultados: Entre 1999 e 2004, 1944
atendimentos foram realizados durante a Quinzena da Próstata. Idade média: 61,78 anos. PSA médio: 2,14
ng/mL. A média do IPSS foi de 6,34 pontos. O toque retal foi considerado negativo em 88,37% dos pacientes,
positivo em 7,97% e não realizado 3,65%.Conclusões: Rastreamentos, como o implantado pelo nosso serviço,
são de suma importância para esclarecimento da população e detecção precoce do CaP .

CARACTERÍSTICAS ANATOMOPATOLOGICAS DAS PROSTATECTOMIAS RADICAIS REALIZADAS ENTRE
JANEIRO DE 2004 A MAIO DE 2005 NO HCPA
ANDRE CERUTTI FRANCISCATTO;FERREIRA MD; ESPINEL JO; BRENNER C; FRANCISCATTO AC;
BOTELHO DC; KOFF WJ
Objetivos: Determinar as características anatomopatológicas das prostatectomias radicais realizadas. Métodos:
Estudo retrospectivo, através da revisão dos laudos anatomopatológicos. As variáveis analisadas foram idade,
escore de Gleason da peça, presença de metástases em linfonodos obturatórios, comprometimento de margens

