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Resumo !

Objetivo: Comparar as médias das concentrações sérias e urinárias do FT, dosado 

através de espectrometria de massa, em pacientes com câncer de próstata localizado e em 

pacientes com hiperplasia benigna de próstata, definindo parâmetros de distribuição com os 

respectivos desvios-padrão da média. 

Metodologia: Estudo observacional de caso-contole, estudando as concentrações 

séricas e urinárias do FT com metodologia de espectrometria de massa, em amostras únicas 

obtidas a partir de pacientes acompanhados nos Ambulatórios de Uro-oncologia e de Urologia 

Geral do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (HSL/

PUCRS). Os pacientes são divididos em dois grupos. Foram incluídos no primeiro grupo, 

pacientes com diagnóstico histopatológico de câncer de próstata em amostras de biópsia trans-

retal, obtidas sob orientação ecográfica, solicitadas a partir de alterações dos níveis séricos               

de antígeno prostático específico (PSA) ou dos achados do exame de toque retal ao longo dos 

últimos seis meses. Fazem parte do segundo grupo, pacientes atendidos a propósito de 

sintomas prostáticos ou prevenção secundária do câncer de próstata, com achados clínicos de 

história e exame físico compatíveis com hiperplasia benigna de próstata. 

Resultados: Estamos em processo de obtenção de dados demográficos e clínicos dos 

pacientes e material biológico para o estudo, portanto ainda não dispomos dos resultados. 

Considerações: Metodologias distintas têm sido utilizadas na tentativa de analisar o 

possível papel do FT como marcador tumoral clínico de agressividade. A espectrometria de 

!
Avaliação das Concentrações Séricas e Urinárias do 

Fator Tecidual (FT) Quantificado Através de 

Espectrometria de Massa em Pacientes com Câncer de 

Próstata Localizado e Hiperplasia Prostática Benigna

Daniel Rauber, Gustavo Franco Carvalhal (orientador)

 1Faculdade de Medicina

Seminário Interno de Avaliação da Iniciação Científica – PUCRS, 02 a 06 de junho de 2014



massa é uma técnica de biologia molecular em evolução crescente, capaz de identificar no 

soro e na urina concentrações pequenas de proteínas específicas, não havendo ainda sido 

utilizada para quantificar o FT. O câncer de próstata é um modelo biológico de neoplasia que 

se presta ao estudo do FT como marcador biológico, pois além de ser uma neoplasia 

frequente, costuma apresentar evolução lenta e progressiva, com os tumores metastáticos 

tendendo invariavelmente a progredir para estágios em que a incurabilidade é a regra. 
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