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Em 2020 foram diagnosticados mais de 65 mil novos 
casos de câncer de próstata. Se diagnosticado 
precocemente a doença tem 90 % de cura. 
 
Ser saudável não é somente ter ausência de qualquer 
tipo de doença, mas, também, estar em um estado de 
completo bem-estar físico e mental. Por isso, qualquer 
sinal diferente emitido pelo corpo procure um 
especialista. Somente o médico é capaz de detectar 
as possíveis causas do que está acontecendo. O 
estresse, o trabalho e as obrigações do dia a dia são 
gatilhos para inúmeras doenças. Sendo assim, esses 
itens não devem servir como desculpa para não 
procurar ajuda especializada.  O homem tem a 
tendência de achar que é imbatível, que não precisa 
de cuidados, mas é esse pensamento distorcido que o 
leva a descobrir uma doença séria, já em estado 
avançado.  
 

PENSANDO NISSO, AS 
PALAVRAS-CHAVES DA SUA 
VIDA, E DA SUA SAÚDE, 
DEVEM SER: PREVENÇÃO, 
DIAGNÓSTICO PRECONCEITO. 



 

NOVEMBRO AZUL  |   Página 3 
 

A próstata masculina produz um fluido seminal que 
nutre e transporta o esperma. Os sintomas incluem 
dificuldade em urinar, mas, às vezes, não há sintomas. 
 
Alguns tipos de câncer de próstata crescem 
lentamente. Em alguns casos, é recomendado 
monitoramento. Outros tipos são agressivos e 
necessitam de radioterapia, cirurgia, terapia hormonal, 
quimioterapia ou outros tratamentos. 
 

 
 
 

 
  

O TRATAMENTO É 
FEITO COM AUXÍLIO 
MÉDICO E REQUER 
UM DIAGNÓSTICO 

MÉDICO. 
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O câncer de próstata é um tipo de câncer muito 
comum nos homens, especialmente após os 50 anos 
de idade. 
 
Em geral, este câncer cresce muito lentamente e 
grande parte das vezes não produz sintomas na fase 
inicial. Por esse motivo é muito importante que todos 
os homens façam regularmente exames para 
confirmar a saúde da próstata. Esses exames devem 
ser feitos a partir dos 50 anos, para a maioria da 
população masculina, ou a partir dos 45 anos, quando 
existe histórico deste câncer na família ou quando se 
é de descendência africana. 
 
Sempre que surgirem sintomas que possam levar a 
suspeitar de alguma alteração na próstata, como dor 
ao urinar ou dificuldade para manter a ereção, é 
importante consultar um urologista para fazer exames 
de diagnóstico, identificar o problema e iniciar o 
tratamento mais adequado. 
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PRINCIPAIS 
SINTOMAS 
 
Os sintomas do câncer de próstata normalmente só 
aparecem quando o câncer se encontra numa fase 
mais avançada. Por isso, o mais importante é fazer os 
exames de rastreio do câncer, que são o exame de 
sangue PSA e o toque retal.  
 
 
 
  

Estes exames devem ser 
feitos por todos os 

homens a partir dos 50 
anos ou a partir dos 40, 
caso exista histórico do 

câncer em outros 
homens da família. 
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Ainda assim, para se saber se existe risco de ter 
algum problema na próstata é importante estar atento 
a sintomas como: 
 

1. Dificuldade para começar a urinar 
2. Jato de urina muito fraco 
3. Vontade frequente para urinar, mesmo de noite 
4. Sensação bexiga cheia, mesmo depois de ter 

urinado 
5. Presença de gotas de urina na cueca 
6. Impotência ou dificuldade para manter uma 

ereção 
7. Dor ao ejacular ou urinar 
8. Presença de sangue no sêmen 
9. Vontade repentina para urinar 

10. Dor na região dos testículos ou perto do ânus. 
 

O fato de ter risco de um 
problema na próstata não 
significa que seja câncer, já 
que outros problemas, como 
prostatite ou hipertrofia 
benigna da próstata, são mais 
frequentes. Ainda assim, se 
surgirem alguns destes 
sintomas deve-se consultar 
um urologista. 
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SINTOMAS DO CÂNCER 
AVANÇADO 
 
Nos casos mais avançados, em que a próstata está 
muito aumentada e o câncer está mais desenvolvido, 
podem surgir outros sintomas mais graves, como: 
 
• Dor ao urinar ou ejacular; 
• Presença de sangue na urina ou esperma; 
• Jato de urina fraco; 
• Dificuldade para ter uma ereção; 
• Incontinência urinária ou fecal. 

 
Além disso, se o câncer tiver se espalhado para outras 
regiões do corpo, também é comum a presença de 
outros sintomas menos específicos como dor 
constante nas costas, fraqueza nas pernas ou 
insuficiência renal. 
 
Nos estágios mais avançados o tratamento é mais 
difícil, mas ainda assim é importante procurar o 
médico para que ele avalie a extensão da doença e se 
outros órgãos foram atingidos, adequando o 
tratamento. 
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COMO 
CONFIRMAR O 
DIAGNÓSTICO 
 
 

  

Uma vez que este câncer não 
causa sintomas no início da sua 
evolução, a melhor forma de 
avaliar se existe câncer se 
desenvolvendo na próstata 
consiste em fazer o exame de 
toque retal e o exame de sangue 
PSA. 
 
Se durante o toque retal o 
médico palpar um nódulo ou se 
o exame de sangue PSA estiver 
muito alterado, a próstata deve 
ser investigada através de uma 
biópsia, que irá retirar pequenos 
pedaços da próstata para 
depois serem analisados em 
laboratório. 
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ESTÁDIOS DO CÂNCER 
DE PRÓSTATA 
 
Caso seja confirmada a existência de câncer de 
próstata é fundamental identificar o estadiamento do 
câncer para orientar o tratamento. Os principais 
estádios do câncer de próstata são: 
 

• T0: não existem evidências de tumor; 
• T1: tumor que não foi identificado por palpação ou 

exame de imagem;  
• T2: tumor primário que está limitado à próstata; 
• T3: tumor que além da próstata também afeta a 

cápsula prostática e que pode afetar as vesículas 
seminais; 

• T4: tumor que invade outras estruturas próximas, 
como esfíncter, reto ou músculos; 

• N0: não existem metástases nos nódulos linfáticos 
próximos à próstata; 

• N1: existem metástases nos nódulos linfáticos 
próximos da próstata; 

• M0: não existem metástases à distância; 
• M1: existem metástases em outros órgãos, ossos ou 

nódulos linfáticos mais afastados da próstata. 
 
 
O grau do câncer permite definir o melhor tratamento 
e entender quais as chances de cura. 
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POSSÍVEIS CAUSAS DO 
CÂNCER DE PRÓSTATA 
 
Não existe uma causa específica para o 
desenvolvimento do câncer de próstata, no entanto, 
alguns fatores estão associados a um maior risco de 
ter este tipo de câncer, e incluem: 
 

• Ter um parente de primeiro grau 
(pai ou irmão) com histórico de 
câncer de próstata; 

• Ter mais de 50 anos de idade; 
• Fazer uma dieta pouco equilibrada 

e muito rica em gorduras ou 
cálcio; 

• Sofrer de obesidade ou ter 
excesso de peso. 
 
Além disso, homens de etnia Afro-
americana também têm duas 
vezes mais chances de ter câncer 
de próstata, do que qualquer outra 
etnia. 

 
 
 



 

NOVEMBRO AZUL  |   Página 11 
 

TIPOS DE CÂNCER DE 
PRÓSTATA  
Outros tipos de câncer de próstata incluem: 
 
• Carcinomas de pequenas células. 
• Tumores neuroendócrinos. 
• Carcinomas de células transicionais. 
• Sarcomas. 

 
Esses outros tipos de câncer de próstata são muito 
raros. 
 
Alguns tipos de câncer de próstata podem crescer e 
se disseminar rapidamente, mas a maioria se 
desenvolve lentamente. De fato, estudos de autópsia 
mostram que muitos homens mais velhos, e até 
mesmo alguns homens mais jovens, que morreram de 
outras doenças também tiveram câncer de próstata 
sem que nenhum sinal ou sintoma fosse apresentado. 
Em muitos casos, nem eles nem seus médicos sabiam 
da existência da doença.  
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COMO É FEITO O 
TRATAMENTO 
 
O tratamento para câncer de próstata deve ser 
orientado por um urologista, que escolhe a melhor 
forma de tratamento de acordo com a idade do 
paciente, gravidade da doença, doenças associadas e 
expectativa de vida. 
 
Os tipos de tratamento que, normalmente são mais 
utilizados incluem: 
 
• Cirurgia/prostatectomia: é o método mais 

utilizado e consiste na retirada completa da 
próstata através de uma cirurgia. Saiba mais 
sobre a cirurgia para câncer de próstata e a 
recuperação; 

• Radioterapia: consiste na aplicação de radiação 
em determinadas áreas da próstata para eliminar 
as células de câncer; 

• Tratamento hormonal: é usado para os casos 
mais avançados e consiste no uso de remédios 
para regular a produção dos hormônios 
masculinos, aliviando os sintomas. 
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Além disso, o médico também pode recomendar 
apenas a observação que consiste em fazer consultar 
regulares no urologista para avaliar a evolução do 
câncer. Este tipo de tratamento é mais utilizado 
quando o câncer está numa fase inicial e a evoluir 
muito lentamente ou quando o homem tem mais de 
75 anos, por exemplo. 
 
Estes tratamento podem ser usados individualmente 
ou combinados, dependendo do grau de evolução do 
tumor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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