


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

 1 - O QUE É A  
 PRÓSTATA? 
Glândula situada entre a 
bexiga e o reto, presente 
apenas nos homens. A 
próstata é responsável pela 
produção de um líquido que, 
junto aos espermatozoides 
e o líquido seminal, ajuda a 
compor o esperma. ?



2 - PRINCIPAIS DOENÇAS 
QUE AFETAM A PRÓSTATA: 

• Prostatites: inflamação da próstata que 
pode ser aguda ou crônica, normalmente 
associada a um agente infeccioso.            

• Hiperplasia Benigna: crescimento 
benigno da glândula que afeta 50% 
dos homens aos 50 anos e pode causar 
diversos sintomas urinários, como esforço 
miccional, jato urinário fraco, urinar 
frequentemente pela manhã ou noite.

• Câncer de Próstata: desenvolvimento 
de lesão maligna na próstata, 
normalmente sem causar sintoma ao 
paciente, surgindo apenas na doença 
avançada.



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

 5 - COMO FAÇO PARA  
 OBTER O DIAGNÓSTICO  
 PRECOCE? 
A partir da avaliação periódica com um 
urologista que através da anamnese, do 
toque retal e da análise de uma exame 
de sangue conhecido como PSA tem 
condições de identificar esta doença. 

3 - POR QUE DEVO 
FICAR ALERTA AO 
CÂNCER DE PRÓSTATA?
Sendo o segundo tumor mais 
comum entre os homens, a doença 
normalmente não apresenta sintomas 
quando é potencialmente curável, ou 
seja, em sua fase inicial. Estimativas 
apontam que 1 entre 6 ou 7 homens 
possam desenvolver este tipo de 
câncer. Em 2020 foram mais de 65.400 
novos casos diagnosticados com quase 
16.000 mortes devido à 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?  
Quando identificado precocemente, as 
chances de cura podem chegar a mais 
de 90% após um tratamento
adequado.

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 seguimento 
(vigilância ativa), à cirurgia, radioterapia, 
hormonioterapia e quimioterapia. Seu 
médico 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 
compromete 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 À 
IMPOTÊNCIA, APÓS O 
TRATAMENTO?  
Hoje em dia existem várias opções de 
tratamento para esta condição, que 
envolve desde o uso de medições até 
fisioterapia pélvica.
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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 a sua saúde.

ligacontraocancer

ligacontraocancer

www.ligacontraocancer.com.br

ligacontraocancer

clique para ir

 CONFIRA NOSSAS 
 REDES SOCIAIS 

https://www.facebook.com/ligacontraocancer
https://www.instagram.com/ligacontraocancer/
https://www.youtube.com/ligacontraocancerrn
https://ligacontraocancer.com.br/





