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A melhor forma de prevenir o câncer de próstata (e 
várias outras doenças) é cultivar hábitos de vida 
saudáveis.  Além disso, é recomendado que todos os 
homens, a partir dos 50 anos, comecem a consultar o 
urologista. Uma consulta inicial aos 45 anos de idade  
é recomendada para pacientes da raça negra, 
tabagistas, obesos e com história de pai ou irmão com 
câncer de próstata.  
 
 
 
 
  

Vamos conversar sobre alguns fatores 
que mostraram ser eficazes na 

prevenção dessa condição? 
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1. TENHA UMA BOA 
ALIMENTAÇÃO 
 
De acordo com a Prostate Cancer Foudation, ter uma 
dieta saudável com baixo teor de gordura e rica em 
vitaminas e minerais é uma das maneiras de prevenir 
o câncer de próstata. Além disso, procure diminuir o 
consumo de laticínios e carnes vermelhas. No mais,  
refeições que sejam adequadas às suas necessidades, 
não deixe de se consultar com um especialista. 
 
 
 
 
  Dica Extra: Nunca 

subestime o poder dos 
antioxidantes. Eles 
ajudam a prevenir 

potenciais danos ao DNA 
das células do corpo 

(muitos deles, inclusive, 
são associados ao 

câncer).  Dê preferências 
a alimentos como 
tomate), toranja, 

melancia, goiaba e 
mamão. 
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2. MANTENHA UM 
PESO SAUDÁVEL E 
PRATIQUE EXERCÍCIOS 
REGULARMENTE  
 

A obesidade (diagnosticada em pacientes 
que estão com o IMC acima de 30) 
aumenta o risco de desenvolvimento do 
câncer de próstata e está associada a 
maiores taxas de insucesso no tratamento 
e de mortalidade. A boa notícia é que, por 
meio de uma boa alimentação e prática 
regular de exercícios, ela pode ser evitada.  
 
Além disso, vale ressaltar que a prática de 
exercícios físicos, além de ajudar a pessoa 
a manter uma boa saúde, contribui para 
uma diminuição de risco para o câncer e 
outras doenças (principalmente as 
cardiovasculares). 
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3. EVITE O TABAGISMO 
 
O hábito de fumar aumenta as chances de se 
desenvolver câncer de próstata, o risco de recorrência 
após o tratamento inicial  e de morte resultante da 
doença. 
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4. MANTENHA SUAS 
CONSULTAS DE 
ROTINA EM DIA 
 
Em caso de medo e/ou dúvidas sobre o câncer de 
próstata, a melhor forma de ter respostas concretas é 
conversando com o médico sobre essa condição e 
seus fatores de risco. Não deixe de perguntar coisas 
como, por exemplo:  
 
• Quais exames médicos devem ser feitos na 

medida em que envelhecemos?  
• O que fazer quando se tem histórico familiar 

forte para o câncer de próstata? 
• Existem recomendações especiais para se 

prevenir o câncer de próstata (de acordo com 
suas necessidades e histórico médico)? 

• Quais são os primeiros sinais do câncer de 
próstata? 
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5. E, POR FIM: 
INFORME-SE 
SOBRE A 
DOENÇA  
 
A melhor forma de se prevenir 
contra o câncer de próstata é se 
informando sobre o assunto! 
 
 
 
Referências: 
OMS 
Ministério da Saúde . 
https://antigo.saude.gov.br/saude-de-a-
z/cancer-de-prostata 
Inca :https://www.inca.gov.br/tipos-de-
cancer/cancer-de-prostata  
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