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Os autores apresentam uma nova fórmula para aumentar a sensibilidade do 
PSA em casos de obesos, aplicando clinicamente a correlação inversa PSA-
indice de massa corpórea (IMC). Elaborou-se uma equação PSA - IMC inovada. 
A fórmula ajustada PSA - IMC (denominada equação de Hekal) é: PSA total 
dosado (ng/ml), multiplicado pela idade (anos) e dividido pelo IMC do paciente. A 
fórmula foi aplicada a 1.000 casos aleatoriamente escolhidos, com diferenças de 
PSA, IMC, idade e resultados da biópsia transretal. 

O novo PSA produzido correlacionase com a patologia e os valores de ajuste do 
PSA específicos para a idade. Entre os 988 casos com dados completos, 
obesidade (IMC de 30-35 kg/m2) em 236 casos (23,8%) e 79 casos (7,9%) têm 
IMC > 35 kg/m2, o PSA médio foi de 5,8 ng/ml (desvio padrão de 8,4 ng/ml). Os 
casos foram estratificados com base na idade dos pacientes (a cada 10 anos). 

Foi aplicada a nova equação. A obesidade foi detectada em 33,5 e 43,6% na 
quinta e sexta décadas de vida, respectivamente (p = 0,02), com baixos valores 
de PSA medidos (2,1 e 3,8 ng/ml, respectivamente). Por tal medida do PSA, a 
biópsia poderá ser omitida, deixando de revelar 53,3% dos casos malignos. 
Diferentemente, o PSA ajustado foi de 4 e 9,3 ng/ml no mesmo grupo de 
pacientes. Com tais valores, a decisão de fazer uma biópsia não seria perdida 
para os gruposalvo. A especificidade e a sensibilidade dos valores do PSA 
ajustados no ponto de corte de 4 ng/ml foi de 4,17 e 70%, respectivamente. Com 
base nesses resultados, a nova fórmula ajustada com PSA-IMC é reprodutível e 
facilmente aplicável. Com tal fórmula, pode ser atingida a sensibilidade mais alta 
do PSA em pacientes obesos, e o PSA erroneamente baixo nos casos de 
obesidade na quinta e sexta décadas será corrigido. 

O urologista americano Stephen Freedland, do Duke Prostate Center, um dos 
maiores pesquisadores da relação da obesidade com o câncer de próstata, 
apresentou, no 32o Congresso Brasileiro de Urologia, em Goiânia, suas últimas 

Clinica de Urologia Dr. Charles Rosenblatt
 Av. Albert Einstein 627, 12. andar, sala 1204-b, São Paulo – SP.  Tel.:(11) 3747-3204 

http://www.urologiarosenblatt.com.br/


descobertas sobre o tema. De acordo com ele, quatro aspectos fundamentais 
fazem o câncer nesse grupo ser mais agressivo, dobrando as chances de 
reincidência após a retirada do tumor: a diluição do PSA, o aumento do 
hormônio feminino no corpo (estrogênio), o aumento da próstata no obeso e a 
dificuldade de se fazer biópsia do órgão e a produção de IGF1 (substância que 
aumenta a incidência dos tumores). 
Para Freedland, a obesidade leva à queda de alguns hormônios, como a 
testosterona, e ao aumento de outros, como o estrogênio, e isso poderia 
influenciar no aumento da incidência de tumores. Segundo ele, os médicos hoje 
em dia já têm indicado biópsia em obesos com PSA de 2 ng/ml. Em pessoas 
normais, a indicação vale a partir de 2,5 ng/ml. Outro dado relevante é que os 
homens obesos têm a próstata maior, então, é mais difícil diagnosticar um 
câncer por meio de biópsia.
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Dr.Charles Rosenblatt, médico urologista do Hospital Albert Einstein, especialista em reposição 
hormonal masculina e DAEM (antigamente chamada de Andropausa). 
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