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Introdução e objectivos:  O cancro da próstata é a neoplasia não 
cutânea mais comum nos Homens nos EUA e a principal causa de 
mortalidade por cancro nos homens. A disparidade entre a alta 
prevalência da doença e o relativamente baixo risco de morte pelo 
cancro sublinha a importância da destrinça entre as neoplasias 
destinadas a causar doença significativa e morte prematura 
daquelas que não o farão. Fundamental na actualidade para esta 
distinção e para os processos  quer de rastreio quer de avaliação, 
prognóstico e seguimento da doença é o teste do Antigénio 
Específico da Próstata (PSA). Com este estudo procurou-se 
verificar o valor do PSA total e do PSA livre no diagnóstico de 
cancro da próstata, nos pacientes assistidos no serviço de Urologia 
do Hospital Geral de Santo António (HGSA). 

Material e métodos: foram obtidas amostras séricas de 492 
pacientes consecutivos com indicação para biópsia prostática para 
avaliação de idade, PSA total e PSA livre, no decorrer dos anos de 
2007 e 2008. A análise estatística foi efectuada utilizando o 
programa de estatística PASW Statistics 17.0, efectuando-se uma 
estratificação e análise de diferentes valores de cutoff para os 
vários parâmetros. 

Resultados: em 199 dos pacientes avaliados (40.4%) a biópsia 
revelou carcinoma da próstata. É na faixa dos 65-75 anos que se 
regista a maior percentagem de casos positivos para a doença 
(41.2%). No cutoff de PSA total >10 ng/ml, 58.7% das biópsias 
foram positivas, sendo que para o cutoff mais baixo (PSA < 
4ng/ml) a percentagem de carcinomas cifrou-se nos 36.4%. Nos 
indivíduos com biópsia positiva, a maioria apresentava valores 
baixos de PSA livre em circulação ( 44.2% com PSA livre <10%). 
Da mesma forma, dos indivíduos com doença apenas 7.1 % 
apresentavam um PSA livre >26%. 

Conclusão: os resultados demonstram que na população de 
doentes assistidos no serviço de Urologia do HGSA, a 
percentagem de indivíduos com carcinoma da próstata 
diagnosticado por biópsia prostática é elevada, mesmo para níveis 
de PSA total baixos (<4 ng/ml). Não obstante, a %PSA livre 
constitui uma ferramenta clínica importante, de forma a aumentar a 
sensibilidade e especificidade do PSA total. 
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Abstract 

 

 

Introduction and purpose:  Prostate cancer is the most common 
noncutaneous cancer in men in the United States and the principal 
cause of mortality by cancer in men. The general disparity between 
the high prevalence of the disease and the relatively  low lifetime 
risk of prostate cancer death highlights the importance of 
distinguishing those cancers that are destined to cause significant 
illness and premature death from those that are not. The Prostate 
Specific Antigen is actually fundamental in this distinction, not only 
in screening programs but also in the evaluation, prognosis and 
follow-up of the disease. This study intended to verify the value of 
total PSA and free PSA in the diagnosis of prostate cancer in the 
pacients assisted in the Urology department of Hospital Geral de 
Santo António.  

Material and methods:  blood samples from 492 patients with 
clinical indication for prostatic biopsy were taken for age, total PSA 
and free PSA evaluation, in the periodo of two consecutive years, 
2007 and 2008. For statistical analysis we used the statistical 
program PASW Satistics 17.0, stratifying and analyzing diferent 
cutoff values for each parameter. 

Results: the biopsy was positive for prostatic cancer in 199 patients 
(40.4%).  The highest percentage of positive biopsies was obtained 
in the age group of 65-75 years (41.2%). In the PSA >10 ng/ml 
cutoff, 58.7% of the biopsies results came back positive, while in the 
lower PSA cutoff analized (<4 ng/ml) the percentage of cancer set  in 
the 36.4%. The majority of patients with positive biopsies had low 
values of free PSA in circulation ( 44.2% with a free PSA <10%). The 
same way, in the patients with disease, only 7.1% had a free PSA 
>26%. 

Conclusions: the results point that, in our institution, the percentage 
of patients with prostate cancer diagnosed by prostate biopsy is 
high, even in low total PSA levels (<4ng/ml). Nevertheless, the %free 
PSA is an important clinical tool, increasing the sensibility and 
specificity of the total PSA test. 
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• INTRODUÇÃO 

O Cancro da Próstata é a neoplasia não cutânea mais comum nos Homens nos EUA e 
a 2ª principal causa de mortalidade por cancro nos homens, sendo responsável por 
um número esperado de 28660 mortes em 2008 nos EUA ( Jermal et al.). 

 

A história natural desta doença é altamente heterogénea e, na actualidade, não se 
encontra absolutamente clara nem consistentemente compreendida. Um estudo 
recente baseado em autópsias demonstrou que aproximadamente 1 em cada 3 
homens com mais de 50 anos apresentam evidência histológica de Carcinoma da 
Próstata , sendo que mais de 80% destes tumores se encontram limitados em 
tamanho e grau histológico e, por isso mesmo, considerados clinicamente irrelevantes 
( Dall’Era et al. 2008 e Yatani et al. 1982). Um estudo recente de Carcinoma da 
Próstata diagnosticado em dadores de órgãos encontrou neoplasia em 33% dos 
homens com idades compreendidas entre 60-69 anos, aumentando para 46% em 
homens com >70 anos ( Yin et al. 2008 ). Felizmente, o risco de morrer por Carcinoma 
da Próstata durante a vida é de apenas 3% ( Ries et al. 2008). 

A disparidade entre a alta prevalência da doença e o relativamente baixo risco de 
morte pelo cancro sublinha a importância da destrinça entre as neoplasias destinadas 
a causar doença significativa e morte prematura daquelas que não o farão.  

Desta forma, as estratégias relativas à abordagem desta doença passam por uma 
detecção precoce da mesma, através de um rastreio organizado e efectivo, bem como 
por um processo assertivo de caracterização e avaliação do risco da doença já 
diagnosticada, previamente ao estabelecimento do tratamento. 

Fundamental na actualidade para estes procedimentos, quer de rastreio quer de 
avaliação, prognóstico e seguimento da doença é o teste do Antigénio Específico da 
Próstata (PSA). 

A medição dos níveis séricos de PSA é, actualmente, o exame ‘gold-standard’ para a 
detecção precoce do carcinoma da próstata, não sendo esta, no entanto, a única 
situação em que estes valoress se encontram aumentados. Apesar deste facto, o 
carcinoma é a única patologia em que a avaliação do PSA tem uma aplicação clínica 
significativa. 

O PSA é uma glicoproteína pertencente à família das kalicreínas, produzida pelas 
células epiteliais dos ácinos e dos ductos da glândula prostática. Encontra-se 
concentrado no tecido prostático, sendo que por isso mesmo, em condições normais, 
os níveis séricos de PSA se encontram extremamente baixos. Alterações na 
arquitectura prostática normal, tais como doença prostática, inflamação ou trauma, 
conduzem a uma entrada de maiores quantidades de PSA na circulação. Desta forma, 
níveis séricos elevados de PSA tornaram-se num importante marcador de várias 
doenças da próstata, incluindo Hiperplasia Benigna da Próstata, Prostatite e 
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Carcinoma da Próstata. A Neoplasia Intraepitelial Prostática (PIN) aparentemente não 
conduz a elevações dos níveis séricos de PSA ( Alexander et al. 1996, Ramos et al. 
1999). 

A real necessidade de detectar precocemente o carcinoma da próstata permanece 
controversa, devido à sua variabilidade biológica, elevada prevalência e a forte 
evidência de que tem sido sobrediagnosticado e sobretratado (Schroder et al. 2009, 
Woolt et al. 1995). 

Os investigadores são consensuais ao admitir que a introdução do PSA como método 
de rastreio conduziu a um aumento dramático do número de homens diagnosticados 
com a doença, com picos em 1991 para homens com >65 anos e em 2002 para 
homens com <65 anos (Jermal et al. 2008, Potosky et al. 1995). A taxa de incidência 
da doença nos EUA duplicou desde a introdução deste tipo de rastreio.  

Antes de 1987 (era pré-PSA), cerca de 35% dos pacientes com aparente doença 
clinicamente localizada, efectivamente, aquando da cirurgia, apresentavam gânglios 
linfáticos positivos, e cerca de 2/3 apresentavam doença avançada (McLaughlin et al. 
1976, Thompson et al. 1984). Como consequência da introdução do PSA como 
rastreio, tem-se vindo a assistir a uma mudança significativa no padrão de diagnóstico 
da doença, a favor da doença localizada em detrimento da doença avançada ( Potosky 
et al. 2001, Galper et al. 2006). Cerca de 48% dos Carcinomas diagnosticados 
actualmente nos EUA estão nos estadios clínicos T1a a T1c , e 85% são clinicamente 
localizados na altura do diagnóstico (Ries et al. 2008). Para além disso, o PSA 
permitiu o diagnóstico da doença muito precocemente na vida do homem, 
comparativamente à era pré-PSA. Gann et al. originalmente estimaram que o 
diagnóstico do Cancro da Próstata foi antecipado 5,5 anos com o PSA. Mais 
recentemente, Draisma et al. publicaram um estudo sugerindo que o diagnóstico da 
doença foi antecipado cerca de 10 anos em homens com 55 anos, e 5 anos em 
homens com 75 anos. 

No entanto, as características específicas do Cancro da Próstata como doença 
conduzem a uma encruzilhada epidemiológica. Estudos recentes demonstraram que o 
risco de diagnóstico da doença durante a vida é de cerca de 16%, mas o risco de se 
morrer devido a ela é de ‘apenas’ 3,4% (Ries et al. 2008). A comunidade médica 
encontra-se dividida, devido, em grande parte, à ausência de evidência convincente e 
inquestionável de que o rastreio do cancro da próstata por PSA produz mais bem do 
que mal, sendo que a facção céptica se baseia nas consequências associadas a uma 
sobredetecção e sobretratamento da doença,  isto é, as morbilidades decorrentes do 
diagnóstico e tratamento de um cancro indolente e que nunca irá evoluir de forma a 
afectar o indivíduo. Para além disso, vários estudos apresentam um benefício incerto 
em termos de redução de mortalidade e morbilidade pelo rastreio por PSA. 

Assim sendo, está actualmente estabelecida uma controvérsia relativa ao real valor do 
PSA no diagnóstico do Cancro da Próstata. É efectivamente benéfico e vantajoso? Ou 
é responsável por uma maior morbilidade face à própria doença?  
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O objectivo deste estudo é analisar as biópsias prostáticas efectuadas no Serviço de 
Urologia do Hospital Geral de Santo António (HGSA) no decorrer de 2007 e 2008, 
comparando o valor de PSA dos indivíduos previamente à realização desse 
procedimento, com o seu  resultado histológico, isto é, a presença ou não de 
carcinoma da próstata. Paralelamente vai-se procurar enquadrar esses resultados na 
controvérsia relativa ao valor do PSA no diagnóstico do Cancro da Próstata, e dessa 
forma retirar as conclusões possíveis para a realidade da população que recorre ao 
HGSA. 

 

 

• MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram analisadas 492 biópsias prostáticas realizadas pelo serviço de Urologia do 
HGSA, ao longo dos anos de 2007 e 2008. A realização das biópsias prostáticas foi 
motivada por alterações no valor no PSA ou por alterações no toque rectal. 

A população alvo incluía homens com idades compreendidas entre 42 e 91 anos 
assistidos neste hospital no decorrer desses 2 anos.    

As variáveis pesquisadas foram: a idade aquando da realização da biópsia; o valor do 
PSA total; a percentagem de PSA livre e o resultado histológico da biópsia prostática, 
a presença ou ausência de carcinoma. 

Análise estatística: Foi utilizado o programa de estatística PASW Statistics 17.0 para 
analisar as variáveis em causa. A variável Idade foi estratificada em vários grupos 
etários: <55 anos, 55-65 anos, 65-75 anos e >75 anos. A variável Valor PSA foi 
estratificada em em intervalos: >4 ng/ml, 4-10 ng/ml e > 10 ng/ml. A variável PSA_livre 
foi estratificada em < 10%, 10-15%, 15-20%, 20-26% e >26%. 

 

 

• RESULTADOS 

A população analisada neste estudo tinha uma idade média de 66 anos de idade, num 
intervalo de idades compreendido entre 42 e 91 anos. O valor mínimo de PSA que 
apresentavam foi de 0.6 ng/ml, sendo que o valor mais elevado registado se fixava nos 
4766 ng/ml. O valor médio foi de 26.60 ng/ml. 
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Das biópsias efectuadas, 59.6% eram negativas para carcinoma da próstata, sendo 
que as restantes 40.4% revelaram doença (Fig. 1.).  

Fig. 1. 

 

Tabela I. Carcinoma da Próstata x grupos_etários  

 
grupos_etários 

Total <55 anos 55-65 anos 65-75 anos >75 anos 

Ca_Próstata Não Count 35 123 118 17 293 

% within Ca_Próstata 11,9% 42,0% 40,3% 5,8% 100,0% 

% within grupos_etários 72,9% 69,1% 59,0% 25,8% 59,6% 

% of Total 7,1% 25,0% 24,0% 3,5% 59,6% 

Sim Count 13 55 82 49 199 

% within Ca_Próstata 6,5% 27,6% 41,2% 24,6% 100,0% 

% within grupos_etários 27,1% 30,9% 41,0% 74,2% 40,4% 

% of Total 2,6% 11,2% 16,7% 10,0% 40,4% 

Total Count 48 178 200 66 492 

% within Ca_Próstata 9,8% 36,2% 40,7% 13,4% 100,0% 

% within grupos_etários 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,8% 36,2% 40,7% 13,4% 100,0% 

 

 

Sob o ponto de vista dos diferentes grupos etários analisados, é na faixa dos 65-75 
anos que se regista a maior percentagem de casos positivos para a doença, 
correspondendo a 41.2 % do número total de cancros registados e a 16.7% das 
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biópsias analisadas no seu total. É na faixa dos homens mais jovens, <55 anos, que 
se verifica a percentagem mais baixa de casos registados, correspondendo a 6.5 % 
dos carcinomas. 

Se analisarmos cada faixa etária independentemente, verificamos que as 
percentagens mais elevadas de cancro da próstata se fixam nas faixas etárias mais 
elevadas (41% dos indivíduos com 65-75 anos  e 40.4% nos indivíduos com mais de 
75 anos. Com as percentagens mais baixas de doença, dos indivíduos com <55 anos, 
27.1% tinham cancro. 

 

 

 

Tabela II. Carcinoma da Próstata x PSA_cutoffs  

 
PSA_cutoffs 

Total PSA <4 ng/ml PSA 4-10 ng/ml PSA >10 ng/ml 

Ca_Próstata Não Count 49 180 64 293 

% within Ca_Próstata 16,7% 61,4% 21,8% 100,0% 

% within PSA_cutoffs 63,6% 69,2% 41,3% 59,6% 

% of Total 10,0% 36,6% 13,0% 59,6% 

Sim Count 28 80 91 199 

% within Ca_Próstata 14,1% 40,2% 45,7% 100,0% 

% within PSA_cutoffs 36,4% 30,8% 58,7% 40,4% 

% of Total 5,7% 16,3% 18,5% 40,4% 

Total Count 77 260 155 492 

% within Ca_Próstata 15,7% 52,8% 31,5% 100,0% 

% within PSA_cutoffs 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 15,7% 52,8% 31,5% 100,0% 

 

 

 

Relativamente aos cut-offs de PSA, verificamos que a maioria das biópsias foi 
efectuada com valores de PSA na denominada zona cinzenta, entre os 4-10 ng/ml 
(52.8% das biópsias).(Fig. 2.) 
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Fig.2. 

 

 

Dos indivíduos com valores de PSA <4ng/ml, 36.4% apresentavam neoplasia , sendo 
que na zona entre 4-10 ng/ml cerca de 30.8% apresentavam doença. Para os 
pacientes com valores de PSA >10 ng/ml, 58.7% das biópsias foram positivas.(Fig. 3.) 

 

Fig. 3. 
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Por outro lado, dos indivíduos diagnosticados com carcinoma da próstata, 14.1% 
apresentavam um valor de PSA< 4ng/ml, 40.2% apresentavam PSA entre 4-10 ng/ml 
e 45.7% tinham um PSA >10 ng/ml. (Fig. 4.) 

 

Fig. 4. 

 

 

Tabela III. Carcinoma da Próstata x PSAlivre_cutoff s 

 
PSAlivre_cutoffs 

Total PSAlivre < 10% PSAlivre 10-15% PSAlivre 15-20% PSAlivre 20-26% PSAlivre >26% 

Ca_Próstata Não Count 59 70 58 30 16 233 

% within Ca_Próstata 25,3% 30,0% 24,9% 12,9% 6,9% 100,0% 

% within PSAlivre_cutoffs 54,1% 67,3% 81,7% 78,9% 66,7% 67,3% 

% of Total 17,1% 20,2% 16,8% 8,7% 4,6% 67,3% 

Sim Count 50 34 13 8 8 113 

% within Ca_Próstata 44,2% 30,1% 11,5% 7,1% 7,1% 100,0% 

% within PSAlivre_cutoffs 45,9% 32,7% 18,3% 21,1% 33,3% 32,7% 

% of Total 14,5% 9,8% 3,8% 2,3% 2,3% 32,7% 

Total Count 109 104 71 38 24 346 

% within Ca_Próstata 31,5% 30,1% 20,5% 11,0% 6,9% 100,0% 

% within PSAlivre_cutoffs 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabela III. Carcinoma da Próstata x PSAlivre_cutoff s 

 
PSAlivre_cutoffs 

Total PSAlivre < 10% PSAlivre 10-15% PSAlivre 15-20% PSAlivre 20-26% PSAlivre >26% 

Ca_Próstata Não Count 59 70 58 30 16 233 

% within Ca_Próstata 25,3% 30,0% 24,9% 12,9% 6,9% 100,0% 

% within PSAlivre_cutoffs 54,1% 67,3% 81,7% 78,9% 66,7% 67,3% 

% of Total 17,1% 20,2% 16,8% 8,7% 4,6% 67,3% 

Sim Count 50 34 13 8 8 113 

% within Ca_Próstata 44,2% 30,1% 11,5% 7,1% 7,1% 100,0% 

% within PSAlivre_cutoffs 45,9% 32,7% 18,3% 21,1% 33,3% 32,7% 

% of Total 14,5% 9,8% 3,8% 2,3% 2,3% 32,7% 

Total Count 109 104 71 38 24 346 

% within Ca_Próstata 31,5% 30,1% 20,5% 11,0% 6,9% 100,0% 

% within PSAlivre_cutoffs 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 31,5% 30,1% 20,5% 11,0% 6,9% 100,0% 

 

No que concerne à percentagem de PSA livre, nos indivíduos com biópsia positiva 
para carcinoma da próstata, a maioria apresentava valores baixos de PSA livre em 
circulação ( 44.2% com PSA livre <10%). Da mesma forma, dos indivíduos com 
doença apenas 7.1 % apresentavam um PSA livre >26%. (Fig. 5.) 

 

 Fig. 5. 
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Se analisarmos cada cutoff independentemente, verificamos que, para valores mais 
baixos de PSA livre, a percentagem de indivíduos com a doença também é maior 
(45.9%); por outro lado, nos indivíduos com %PSA livre mais elevado, observamos 
uma diminuição da percentagem de neoplasias. No entanto, esta diminuição não é 
gradual, há um aumento ligeiro nos últimos dois cutoffs seleccionados ( PSAlivre 20-
26% com 21.1% de carcinoma e PSAlivre >26% com 33.3%).(Fig. 6.) 

Fig. 6. 

 

 

• DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos demonstram que, na população analisada, os utentes que 
recorrem ao serviço de Urologia do HGSA, a idade média em que se efectua uma 
biópsia prostática, quer por alterações do PSA,quer por alterações ao toque rectal 
situa-se nos 66 anos, sendo que a maioria dessas biópsias apresentam um resultado 
histológico negativo para carcinoma (59.6 %).  Relacionando a idade dos indivíduos 
estudados com a histologia das biópsias, verificamos que a maior percentagem de 
carcinoma diagnosticada se encontra nas faixas etárias mais altas, nomeadamente 
acima dos 65 anos (41% de neoplasias nos indivíduos entre 65e 75 anos e 40.4% nos 
indivíduos com >75 anos). 

Por outro lado, no que concerne à relação entre o valor de PSA e a doença, verificou-
se que, dos indivíduos diagnosticados com carcinoma da próstata, 14.1 % 
apresentavam um valor de PSA < 4 ng/ml, o que significa que, na ausência da biópsia 
prostática, a doença nestes indivíduos passaria indetectável  ao rastreio por PSA. Por 
outro lado, os pacientes com PSA <4 ng/ml, 36.4% apresentavam carcinoma da 
próstata, um valor igualmente elevado ao que seria de esperar, na medida em que são 
considerados ‘normais’ os indivíduos que apresentam no programa de rastreio valores 
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inferiores a este cut-off. Neste estudo foi possível também verificar que, à medida que 
aumenta o valor de PSA, aumenta também a percentagem de biópsias positivas para 
cancro. A partir de valores de PSA >10 ng/ml, 58,7% dos pacientes apresentavam 
carcinoma. Curiosamente, é na ‘zona cinzenta’, em que o  PSA está entre 4-10 ng/ml, 
que se regista uma menor percentagem de doença (30,8% positivos), ao contrário do 
que seria de esperar. 

Desta forma, no estudo efectuado, os resultados obtidos assemelham-se ao estudo de 
Thompson et al. (2004), que demonstraram uma prevalência de cancro 
extraordinariamente elevada entre 2950 homens aparentemente saudáveis, 
participantes num estudo que comparava finasteride vs placebo na prevenção do 
carcinoma da próstata. Todos os homens tinham níveis de PSA <3.0 ng/ml no início do 
estudo, e todos tinham níveis de PSA <4.0 ng/ml no fim do estudo, após 7 anos de 
follow-up. Surpreendentemente, 6.6% dos homens cujo PSA era <0.5 ng/ml tinham 
cancro, e 26.9% dos homens com PSA entre 3.1-4 ng/ml tinham cancro. Assim, destes 
homens cujo PSA era previamente considerado ‘normal’, 15% apresentava carcinoma. 

Estes achados representam um paradoxo difícil. Uma proporção significativa de 
homens com um pequeno foco de cancro latente estão destinados a nunca 
desenvolver doença clinicamente significativa. Assim, o rastreio por PSA pode ser 
responsável por um possível sobrediagnóstico da doença. Esta sobredetecção refere-
se á capacidade de um teste de rastreio identificar uma condição patológica (neste 
caso a neoplasia) que permaneceria silenciosa e não causaria nenhuma morbilidade 
ao paciente durante toda a sua vida. Associada a esta sobredetecção, normalmente 
temos um sobretratamento relacionado (cirurgia, radioterapia ou privação 
androgénica) que, em alguns casos, é responsável por uma deterioração significativa 
e desnecessária da qualidade de vida do indivíduo. Draisma et al. (2003) estimaram 
que, aos 55 anos o teste do PSA resulta numa taxa de sobrediagnóstico de 27%, 
sendo que aos 75 anos essa taxa sobe para os 56%. 

Tendo em conta que o stress psicológico do diagnóstico por si só nunca pode ser 
descurado, a maior parte da morbilidade associada ao teste do PSA está relacionada 
com os tratamentos actualmente propostos aos indivíduos com cancro.  

Em homens com doença clinicamente significativa, as complicações associadas ao 
tratamento são normalmente consideradas aceitáveis, tendo em conta que a 
terapêutica aumenta a sobrevida e reduz a morbilidade associada à doença. 

Em homens que apresentam doença indolente ou doença não provável de se tornar 
sintomática durante a vida do indivíduo, qualquer morbilidade derivada de um qualquer 
tratamento vai muito provavelmente diminuir a qualidade de vida e deve ser 
considerada como uma potencial e real desvantagem inerente ao teste do PSA. Os 
problemas normalmente incluem incontinência urinária, disfunção intestinal, disfunção 
eréctil bem como stress emocional e ansiedade relativos ao diagnóstico de um cancro. 
Todos estes factores são morbilidades significativas e responsáveis por uma 
diminuição considerável da qualidade de vida do paciente.  
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A suportar estas inferências existe um estudo recente efectuado pelo PLCO (Prostate, 
Lung, Colorectal and Ovarian Cancer), um ensaio randomizado nos EUA, em que foi 
determinado o efeito do rastreio anual por PSA na redução da mortalidade específica 
por cancro da próstata. O ensaio incluiu 76693 homens, em 10 centros de controlo 
diferentes, durante um período de follow-up entre 1993 e 2001. Este estudo dividiu a 
população em 2 grupos, um em que se efectuava o rastreio por PSA e outro em que 
não. Como resultado, não se obteve uma diferença significativa na redução da 
mortalidade específica por cancro entre os dois grupos, quer se efectuasse o rastreio 
por PSA, quer não se fizesse nada. 

No entanto, estas conclusões são refutadas por outro grande estudo recente, 
efectuado pelo ERSPC (European Randomized Study of Screening for Prostate 
Cancer), que envolveu 162243 homens em 7 países diferentes, com um período de 
follow-up de 9 anos. Neste estudo conclui-se que, no grupo em que se efectuou o 
rastreio do cancro por PSA, foram detectados cerca do dobro de casos da doença. Em 
comparação absoluta, 326 indivíduos morreram por cancro da próstata no grupo não 
rastreado, enquanto que no grupo rastreado morreram 214 pacientes, o que se 
calculou como uma redução de cerca de 20% na mortalidade específica por cancro da 
próstata num período médio de follow-up de 9 anos. 

Para além de tudo isto, temos também de ter em conta a evolução dos próprios meios 
auxiliares de diagnóstico nos últimos anos. Douglas Scherr et al. (2005) verificou que 
as modificações nas práticas da biópsia prostática, quer em termos de técnica, quer 
em termos de tecnologia alteraram o valor preditivo do PSA em relação ao cancro da 
próstata. Defende que a correlação entre o valor de PSA e o diagnóstico do cancro por 
biópsia foi estabelecida nos anos 90, quando o exame era efectuado de uma maneira 
diferente da actualidade, sendo que essa correlação já não existe, de acordo com este 
novo estudo. Este trabalho sugere que as técnicas melhoradas da biópsia tornaram o 
PSA descontextualizado na actualidade do rastreio do cancro. Verificou que a taxa de 
biópsias positivas em indivíduos com níveis séricos de PSA <4ng/ml igualavam ou 
ultrapassavam os resultados positivos em pacientes com níveis mais elevados de 
PSA, o que entra em concordância com os resultados obtidos com este estudo relativo 
ao HGSA em que os indivíduos com PSA <4ng/ml apresentam uma percentagem de 
cancros diagnosticados superior à dos indivíduos com PSA 4-10 ng/ml. 

Enquanto que as alterações nos padrões de prática das biópsias prostáticas 
permitiram uma mais eficaz detecção e diagnóstico do cancro da próstata, estas 
mesmas alterações supostamente influenciaram de uma forma negativa o valor 
preditivo do PSA. Segundo estes estudos, o PSA já não se correlaciona da mesma 
maneira com as biópsias positivas como estava estabelecido no passado.  

Assim sendo, é de extrema importância associar alternativas de forma a aumentar a 
sensibilidade e especificidade do PSA total com o objectivo de diagnosticar os casos 
que efectivamente são positivos e ignorar os que não o são. Desta forma, os 
investigadores debruçaram-se sobre as várias isoformas do PSA com o intuito de 
aumentar a especificidade da análise. 
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A medição do PSA livre emergiu como o mais estudado e globalmente aceite método 
de aumentar a sensibilidade e especificidade do PSA total. O aumento desta 
especificidade permite um aumento da acuidade diagnóstica do PSA, o que resulta 
numa mais segura detecção da doença, bem como permite eliminar muitas das 
referidas biópsias desnecessárias. A % de PSA na sua forma livre é menor em 
doentes com carcinoma da próstata, por razões que não compreendemos. 
Paralelamente, estes doentes apresentam uma maior quantidade de PSA ligado à αI- 
antiquimiotripsina. 

Neste estudo e nesta população específica, verificamos que existe uma relação 
consistente entre o diagnóstico de carcinoma da próstata e o valor de PSA livre. Dos 
indivíduos diagnosticados com a doença, cerca de metade (44.2%) apresentava uma 
percentagem de PSA livre muito baixa (<10%), o que, ainda antes da biópsia, nos 
permitiria admitir o cenário de neoplasia como provável. À medida que a %PSA livre 
aumenta, observamos em paralelo uma diminuição da percentagem de indivíduos com 
a doença, isto até ao cutoff de 20% de PSA livre. A partir daqui verifica-se um ligeiro 
aumento da percentagem de neoplasias concomitante com o aumento da % PSA livre 
( PSAlivre 15-20% com 18.3% de biópsias positivas; PSAlivre 20-26% com 21.1% de 
positivos e PSAlivre >26% com 33.3% de positivos). Estes valores não seriam de 
esperar, mas sim um decréscimo gradual da percentagem de neoplasias á medida que 
aumenta o valor de PSA livre, no entanto este facto pode-se prender com um viés de 
selecção, uma limitação deste estudo, uma vez que o número de indivíduos estudados 
com %PSA livre elevada é muito reduzido face aos indivíduos com %PSA livre 
reduzido (109 pacientes com PSA livre >10% e apenas 24 pacientes com PSA livre 
>26%), o que também pode ter sido responsável por estes resultados inesperados.  

A comprovar esta propriedade do PSA livre em aumentar a especificidade do PSA 
total no diagnóstico do carcinoma da próstata, num estudo prospectivo recente o valor 
da %PSA livre reduziu a taxa de biópsias desnecessárias em 47%, em pacientes com 
níveis de PSA >= 4 ng/ml. Em média, o uso do PSA livre elimina cerca de 20% a 40% 
de biópsias desnecessárias (aumenta a especificidade do PSA). 

Os resultados deste estudo confirmam que, na população seleccionada, a 
percentagem de carcinoma da próstata nos indivíduos com níveis de PSA total baixos 
é bastante elevada, sendo que era necessário aumentar a sensibilidade do teste. No 
entanto, esta elevada taxa de cancro pode ser explicada pelo facto de que os doentes 
incluidos neste estudo foram indicados para a realização de biópsia por suspeita de 
doença da próstata (alterações no PSA ou no toque rectal), e não num programa 
generalizado de rastreio, o que por si só pode justificar a elevada prevalência da 
neoplasia mesmo em níveis baixos de PSA. Não obstante, não será de forma alguma 
de descurar um aumento da sensibilidade do teste. No entanto,baixando o valor de 
cutoff do PSA total de 4 ng/ml para assim aumentar a sensibilidade, levaria à 
realização de um grande número de biópsias desnecessárias, sobrediagnóstico, 
sobretratamento e aumento de custos, considerações já discutidas anteriormente. 

Desta forma, o PSA livre, tal como foi comprovado neste estudo, é uma alternativa de 
peso, viável e consistente, para aumentar a acuidade diagnóstica do PSA total. Assim, 
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se o objectivo é aumentar a sensibilidade do teste, de forma a que o número de 
carcinomas não-detectados seja menor, a percentagem de PSA livre considerada 
como cutoff deverá ser mais elevada; paralelamente, se a principal preocupação for 
evitar biópsias desnecessárias, sobrediagnóstico e sobretratamento, o valor de cutoff 
poderá ser mais baixo. No entanto, a especificidade do teste mantém-se baixa, sendo 
de todo o interesse a investigação de novas e inovadoras isoformas de PSA (pPSA, 
bPSA, nPSA, iPSA) e de outros marcadores (HK2, uPM3). 

 

 

• CONCLUSÃO 

O presente estudo demonstra que na população de doentes assistidos no serviço de 
Urologia do HGSA, a percentagem de indivíduos com carcinoma da próstata 
diagnosticado por biópsia prostática é elevada, mesmo para níveis de PSA total baixos 
(<4 ng/ml). Não obstante, a %PSA livre constitui uma ferramenta clínica importante, de 
forma a aumentar a sensibilidade e especificidade do PSA total, pois nos indivíduos 
analisados observamos uma relação estabelecida entre valores baixos de PSA livre e 
carcinoma da próstata. 

Enquanto as linhas de orientação permanecem controversas, cabe ao clínico ajuizar 
da maneira mais equilibrada cada caso, enquadrando-o numa perspectiva 
individualizada e introduzindo o paciente, devidamente informado, na decisão. Deve 
ser oferecida ao paciente toda a informação relativa à controvérsia existente na 
actualidade no que concerne ao papel do PSA no diagnóstico do cancro da próstata. 
Deve-se encorajar os doentes a se tornarem informados sobre o assunto, sobre as 
partes em discussão e as questões que se levantam, de forma a considerarem as 
suas preferências e valores na sua decisão relativa ao teste do PSA. Como clínicos 
devemos ajudar o paciente a compreender que há discrepâncias, discussão, 
vantagens e desvantagens, potenciais benefícios e potenciais malefícios. 

Desta forma, e nesta altura, a decisão partilhada clínico-doente é crucial e 
fundamental na tomada de decisões de qualidade, quer valorizando o PSA mas não 
descurando que pode não ser  suficientemente sensível para diagnosticar a doença 
ou, por outro lado, diagnosticar doença indolente e associar morbilidades 
desnecessárias; quer desvalorizando o papel do PSA no rastreio da doença, podendo 
deixar dessa forma passar tumores agressivos e potencialmente fatais, passíveis de 
terem sido curados caso tivessem sido diagnosticados mais cedo. 

Apesar de todas estas indicações, a sensibilidade e especificidade mantêm-se baixas, 
sendo que não será de descurar a importância futura de novos marcadores da doença 
e de outras isoformas de PSA, que permitam aumentar a acuidade diagnóstica dos 
testes já existentes na actualidade. 
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