


DEZ QUESTÕES 
SOBRE O 
CÂNCER DE 
PRÓSTATA QUE 
VOCÊ PRECISA 
SABER.

 1 - O QUE É A  
 PRÓSTATA? 
Glândula situada entre a be-
xiga e o reto, presente unica-
mente no organismo mascu-
lino. A próstata é responsável 
pela produção de um líquido 
que, junto ao que é produzido 
pelas vesículas seminais e es-
permatozoides advindos dos 
testículos, formam o sêmen – 
eliminado através da ejacula-
ção masculina.

?



2 - PRINCIPAIS DOENÇAS 
QUE AFETAM A PRÓSTATA: 

• Prostatites: inflamações da Próstata.            

• Hiperplasia Benigna: crescimento benig-
no da Próstata, afeta o homem geralmente 
entre os 45 e 50 anos de idade. Pode cau-
sar alterações na micção, como:  dificulda-
de ao urinar, intermitência ou mesmo au-
mento na frequência e urgência miccional. 

• Câncer de Próstata: crescimento ma-
ligno da Próstata que, ao contrário da 
Hiperplasia Benigna, normalmente é si-
lencioso - não apresenta sintomas em es-
tágios iniciais, mas sim quando a doença 
já se encontra em fase avançada.



 4 - É POSSÍVEL PREVENIR A  
 DOENÇA? 
Não há prevenção ao Câncer de Próstata. 
Porém, é possível diagnosticá-lo preco-
cemente, situação na qual a doença po-
tencialmente curável.

 5 - COMO FAÇO PARA  
 OBTER O DIAGNÓSTICO  
 PRECOCE? 
A partir de exames realizados de forma 
periódica com médicos especializados, os 
urologistas. Simples e indolor, o exame toque 
retal e a avaliação com o PSA no sangue são 
complementares para o diagnóstico precoce 
e eficaz da doença. 

3 - POR QUE DEVO 
FICAR ALERTA AO 
CÂNCER DE PRÓSTATA?
Sendo o segundo tumor mais comum en-
tre os homens, a doença normalmente 
não apresenta sintomas quando é poten-
cialmente curável, ou seja, em sua fase 
inicial. Estimativas apontam que 1 entre 
6 ou 7 homens possam desenvolver este 
tipo de câncer. Em 2018, foram identi-
ficados 68.220 novos casos, onde 25 a 
30% dos pacientes vieram a óbito devi-
do a doença.



 6 - COM QUE IDADE DEVO IR    
 AO UROLOGISTA? 
Após os 45 anos, se possuir antecedentes 
familiares de Câncer de Próstata, for obeso 
e/ou da raça negra. Após os 50 anos, nos 
demais casos.

 7 - O QUE FAZER QUANDO  
 DIAGNOSTICADO O CÂNCER   
 DE PRÓSTATA?  
Caso identificado precocemente, as chan-
ces de cura podem chegar a 90%.

8 - A QUAL TRATAMENTO 
DEVO SER SUBMETIDO?
Há diversos tratamentos indicados pelo 
médico especialista de acordo com o grau 
da doença, idade e condições clínicas do 
paciente. Eles variam desde o seguimen-
to (vigilância ativa), a cirurgia, radioterapia, 
hormonioterapia e quimioterapia. Seu mé-
dico decidirá, junto a você e seus familiares, 
o melhor caminho a ser seguido. 



 9 - VOU FICAR COM  
 INCONTINÊNCIA  
 URINÁRIA DEFINITIVA  
 APÓS O TRATAMENTO  
 CIRÚRGICO? 
Apesar de ser uma complicação que com-
promete a qualidade de vida dos pacientes, 
ela geralmente é transitória. Apenas 1 a 2 
% dos pacientes ficam com incontinência 
total e 12% com incontinência de esforço, 
após um ano. 

10 - E QUANTO A 
IMPOTÊNCIA, APÓS O 
TRATAMENTO?  
Geralmente ela também é transitória, a 
depender da associação de outros fatores 
envolvidos, como a idade do paciente, o 
grau do tumor (se vai ou não haver pre-
servação dos nervos e vasos que determi-
nam a ereção) e outras doenças de risco 
que o paciente possa apresentar durante 
o tratamento. 
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ATENÇÃO!!
Este informativo não substitui a conversa 
com o médico, apenas ele poderá lhe 
orientar sobre a maneira mais adequada 
de identificar o Câncer de Próstata.
Não tome medicamento sem a orientação 
de um médico ou farmacêutico, pode ser 
perigoso à sua saúde.
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