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Ao som de Rosa Morena e Aquarela do Brasil, no dia 24 
de outubro iniciou-se a Semana do Servidor da ASSERJUF 
com a apresentação do Grupo Cantarolando, na área de 
Atermação do JEF, e em seguida, no foyer da Justiça Federal. 

Ao final, os que estava presentes pediram bis e o 
grupo entoou uma canção que já estão ensaiando para 
as apresentações natalinas. Para fechar o primeiro dia 
com chave de ouro foi servido um delicioso lanche aos 
participantes.

Semana do Servidor inicia com música
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Novembro azul

Um estudo 
de homens 
tratados em 
i n s t i t u i ç õ e s 

pertencentes à Veterans 
Health Administration 
americana (VA) sugeriu 
que taxas mais baixas de 
rastreamento pela dosagem 
sanguínea do antígeno 
específico da próstata (PSA) 
se associaram a maiores 
índices subsequentes de 
diagnóstico do câncer 
prostático em estágio já 
metastático.

Em 128 instituições 
americanas, as taxas de triagem de PSA caíram de 47% em 2005 
para 37% em 2019, o que foi observado em todas as idades e raças, 
de acordo com e levantamento, o qual foi publicado recentemente 
na prestigiada revista médica JAMA Oncology. A taxa de não 
rastreamento a longo prazo, representando pacientes que não 
receberam teste de PSA nos três anos anteriores, aumentou de 
um mínimo de 20,9% em 2009 para um máximo de 33,2% em 
2019.

Ao mesmo tempo, as taxas de incidência de câncer de próstata 
metastático ajustadas por idade aumentaram de 4,6 casos por 100 
mil homens em 2008 para um máximo de 8,2 casos por 100 mil 
em 2017, com esse aumento impulsionado por homens nas faixas 
etárias de 55 a 69 e mais de 70 anos. E, quando observamos as 
comparações de instituição por instituição, as instituições de saúde 
que mantiveram as taxas de triagem de PSA em níveis mais altos 
tiveram taxas mais baixas de doença metastática, e as instituições 
que tiveram taxas mais baixas de triagem de PSA detectaram 
taxas mais altas de doença em fase já metastática.

Os pesquisadores descobriram que taxas mais altas de 
rastreamento de PSA foram associadas a menores taxas de 
câncer de próstata metastático subsequentes cinco anos depois 
(taxa de incidência [IRR] 0,91 por 10% de aumento na taxa de 
rastreamento de PSA). Por outro lado, taxas mais altas de não 
rastreamento a longo prazo foram associadas a maiores taxas de 
incidência de câncer de próstata metastático em 5 anos (IRR 1,11 
por 10% de aumento na taxa de não rastreamento a longo prazo).

A justificativa para esse novo estudo, segundo os autores, foi 
a de tentar-se dirimir a controvérsia acerca da real utilidade do 
rastreio do câncer prostático através da dosagem periódica dos 
níveis de PSA, que se mostrou, até o momento, controverso.

Dois grandes ensaios randomizados de triagem de PSA - o 
ensaio europeu ERSPC, que demonstrou menor incidência de 
doença metastática com triagem de PSA em comparação com os 
cuidados usuais, e o estudo PLCO, com sede nos EUA, que não 
identificou qualquer benefício da triagem de PSA na diminuição 
da doença metastática ou mortalidade em relação aos cuidados 
usuais são pilares que justificam tal controvérsia.

Em 2012, a Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos EUA 
(USPSTF) abraçou o estudo PLCO e emitiu uma declaração não 
recomendando a triagem de PSA. Por isso, considera-se que 
ensaios clínicos sejam realmente o padrão-ouro para que a dívida 
seja efetivamente dirimida.

Os dados oferecidos 
por esse estudo são mais 
consistentes com o ensaio 
europeu, que mostrou o 
benefício da triagem de 
PSA. E apoia a hipótese 
de que o estudo americano 
não mostrou uma diferença 
tão grande porque havia 
muitos exames de PSA 
acontecendo nos braços 
de controle e intervenção. 
Essencialmente, ambos os 
lados do grupo estavam 
realizando a triagem de 
PSA.

Por causa desses dois 
estudos divergentes, houve mudanças nas diretrizes e muitas 
diferenças nas variações nacionais de quem realiza a triagem 
de PSA. Por isso o levantamento em questão almejou analisar 
dados do mundo real para se responder à questão crucial: a 
triagem de PSA está ou não associada à redução de diagnósticos 
de câncer de próstata já em fase metastática?

A equipe então analisou dados de 128 unidades do sistema 
de saúde VA sobre taxas anuais de rastreamento de PSA por 
unidade e sistema, taxas de não rastreamento de longo prazo e 
taxas de incidência de câncer metastático ajustadas à idade de 
2005 a 2019. No início do estudo, em 2005, havia 4,7 milhões de 
homens na coorte e, no final do estudo em 2019, a coorte havia 
crescido para 5,4 milhões de homens. Em 2012, a proporção 
mediana de pacientes negros foi de 9,2%, enquanto 76,7% eram 
brancos. A proporção mediana de pacientes com 70 anos ou 
mais foi de 33,9%.

A USPSTF divulgou uma declaração de recomendação 
atualizada em 2018, aconselhando que a decisão de se submeter 
à triagem de PSA deve ser individual para homens de 55 a 69 
anos, e que os médicos não devem selecionar homens que não 
expressam essa preferência. Ela continua a não recomendar a 
triagem de PSA para homens com 70 anos ou mais.

Esse estudo é muito importante porque mostrou que, em 
grupos de pacientes onde a triagem não foi incentivada ou não 
praticada, identificou-se um aumento de pacientes apresentando 
estágios tardios de câncer de próstata, portanto não mais 
curáveis, o que certamente concorre para um aumento das 
taxas de mortalidade por câncer de próstata nesta população de 
pacientes que não tiveram a oportunidade de ser rastreados.

Os importantes dados obtidos por esse estudo devem servir 
de subsídio para o USPSTF reexaminar suas recomendações. 
Embora haja o risco de sobrediagnóstico e sobretratamento, 
há também o risco de subdiagnóstico e subtratamento ao 
se abandonar completamente a ideia de triagem de PSA, 
especialmente no subgrupo de homens que são de maior risco 
para a doença como, por exemplo, os que possuem história 
familiar positiva para parentes com câncer de próstata e também 
outros cânceres como mama, ovário, intestino e pâncreas, e 
também para aqueles que sabidamente tenham maus hábitos 
de vida para câncer, como dieta inadequada, obesidade e 
sedentarismo.

Baixo rastreamento por PSA eleva o risco do câncer de próstata já avançado ao diagnóstico

Fonte: https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/colunistas/andre-murad/2022/11/07/noticias-saude,306537/novembro-azul.shtml

Novembro Azul
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Últimas Notícias

A ASSERJUF sabe que a demanda do dia-a-dia é muito grande e nem sempre 
é possível dedicar um tempo para cuidar do corpo e da mente, então na 
terça-feira, na sede e quinta-feira, na sede e no JEF, respectivamente 

nos dias 25 e 27/10, como parte da comemoração do dia do Servidor, os profissionais 
Beto, Arilma e Mônica realizaram quick Massagem e massagem relaxante com preço 
promocional para todos os servidores e também foram sorteadas quick massagem 
para os associados.

Valter Jr apresenta: Oficial Celestial

Uma pausa para cuidar do corpo e da mente na Semana do Servidor

Nos dias 26 e 28/10, no auditório Ministro Dias Trindade, a Semana do Servidor teve seu momento lúdico com a apresentação 
teatral realizada pelo servidor Valter Freitas, responsável pela produção e direção artística, que com criatividade e talento 
encenou situações que caracterizam o dia-a-dia vivenciado na justiça federal, abordando de forma bem humorada temas 

relacionados as aventuras de um oficial de justiça no cumprimento do dever e levando o público às gargalhadas. O espetáculo motivou 
e despertou reflexões sobre a importância da criatividade e do bom relacionamento pessoal na vida profissional e no serviço público.
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CONVÊNIO

JURÍDICO

Não está recebendo nossos e-mails 
ou whatsapp? 

Envie seu contato para: 
comunicacao@asserjuf.org.br/ 

71 3306-8382
Fique atento e receba todas as 

nossas novidades!

Caro(a) associado(a)

Deseja publicar algo no FalaJuf? 
Envie para: 

falajuf@asserjuf.org.br

Não perca a oportunidade de deixar 
o seu periódico semanal ainda mais 

interessante.

*************

Quarta-feira | Online e Presencial
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ASSEMBLEIA GERAL - DIA 10/11, quinta, às 
16h30 pelo Google MEET
 
O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário 
Federal no Estado da Bahia/SINDJUFE-BA convoca 
os trabalhadores e trabalhadoras a comparecerem 
à Assembleia Geral, que possui a seguinte pauta: 
 
1 - Informes
2 - Conjuntura pós eleição 
3 - Eleição de representantes para:
a) Encontro Nacional das Pretas e Pretos (Fenajufe)
b) Coletivo Nacional dos Analistas (Fenajufe) 
 
*Obs: o link será enviado momentos antes nos 
grupos, e quem se inscrever pelo tel (71) 99269-
4948 receberá o link por e-mail que for informado 
na inscrição.

DIVULGAÇÃO

 
SINDJUFE-BA- Gestão UNIDADE na 

RESISTÊNCIA


