AO SEU LADO
Homem que e´ homem se previne.

Novembro foi escolhido como o mês
para conscientizar sobre o câncer
de próstata. De tabu a solução, o
Novembro Azul tem ajudado
milhares de homens a se prevenir
do segundo tipo de câncer mais
comum entre homens.
São cerca de 13 mil mortes
anuais – uma a cada 40 minutos.
Em 2016, mais de 60 mil casos foram
registrados no país, segundo o
Instituto Nacional do Câncer.
Números assustadores que podem
diminuir a cada ano se você,
homem, fizer a sua parte.
Leia nosso e-Book e saiba mais sobre
o Câncer de próstata e veja como
não estamos falando de nenhum
bicho de sete cabeças se você tiver
a cabeça no lugar e colocar a sua
saúde em primeiro plano.
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AFINAL, O
QUE É CÂNCER
DE PRÓSTATA?

A próstata é um órgão do
tamanho de uma noz e
faz parte do aparelho
reprodutor masculino. O
câncer de próstata é a
consequência de uma
transformação de algumas
das células do órgão que se
proliferam de forma
descontrolada. A doença
é comum em homens
entre 40 e 60 anos.
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3.

E QUAIS SÃO
OS FATORES
DE RISCO?

Aqui um ponto importante: ter
um – ou vários – dos fatores
de risco que ajudam no
desenvolvimento do câncer
não significa que você vai ter
a doença. É apenas uma
dica para que você fique
mais atento e se cuide:

• Idade.

• Histórico
Familiar.

O câncer de
próstata é
muito raro em
homens com
menos de 40,
mas a chance
de ter câncer
de próstata
aumenta
rapidamente
após os 50
anos.

Ter um parente
de primeiro
grau com
diagnóstico
de câncer
de próstata
mais do que
duplica o
risco de um
homem de
desenvolver
a doença.

• Obesidade.
Acredita-se
que homens
obesos têm
um risco maior
de ter câncer
de próstata
mais agressivo.

• Raça.
O câncer
de próstata é
mais frequente
em homens de
ascendência
africana do
que em
homens de
outras raças.
Os motivos
dessas
diferenças
raciais não
estão claras.

• Genes.
Algumas
alterações
genéticas
hereditárias
podem
aumentar
o risco de
desenvolver
mais do que
um tipo de
câncer.
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EU TENHO
CÂNCER DE
PRÓSTATA,
DOUTOR?
A doença só pode ser
confirmada através de exames,
mas alguns sintomas indicam
a presença do tumor na próstata.
Fique atento e saiba quais são
estes sintomas:

• Micção frequente.
• Fluxo urinário fraco ou
interrompido.
• Vontade de urinar frequentemente
à noite (Nictúria).
• Sangue na urina ou no líquido
seminal.
• Disfunção erétil.
• Dor no quadril, costas, coxas,
ombros ou outros ossos se a doença
se disseminou.
• Fazer força para iniciar o jato
urinário.
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E COMO
POSSO ME
PREVENIR?
Ouvir seu próprio corpo é
um grande começo. Ele vai
dar sinais de que algo não vai
bem. Ao primeiro sinal, procure
um médico. Hábitos saudáveis
ajudam de forma direta na
prevenção da doença.

• Dieta: uma dieta com foco em
redução da quantidade de gordura
e rica em frutas e vegetais.
• Exercícios: praticar atividades físicas
pode reduzir o risco de câncer de
próstata. Consultar o médico para
começar uma rotina de exercícios é
um bom ponto de partida.
• Peso: controle o seu peso! A
obesidade está ligada a diversos tipos
de cânceres, inclusive o de próstata.
Não hesite em consultar um
especialista na área.
• Diagnóstico precoce: faça seus
exames regularmente para poder
descobrir um possível tumor ainda em
estágio inicial. Quanto antes descobrir
essa doença, melhor será. Homens
acima de 50 anos de idade não
devem ignorar os exames necessários.
O exame de PSA (substância no
sangue produzido pela próstata) e
o exame de toque retal.
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DIAGNÓSTICO E
TRATAMENTO:

Calma. Diagnosticado o tumor,
o primeiro passo é não se
desesperar. A seguir alguns
caminhos que o médico
oncologista vai indicar conforme
o estágio da doença. Se você
se previne, possivelmente a
doença estará em estágio inicial,
por isso, as chances de cura
são bem maiores:
A idade do paciente, sua
condição de saúde, também
interferem na probabilidade de
cura. Aqui estão alguns
exemplos de tratamento:
•
•
•
•
•
•
•

Cirurgia
Conduta Expectante
Hormonoterapia
Radioterapia
Quimioterapia
Vacinas
Terapia Alvo
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COMO É
A CIRURGIA?
A cirurgia é uma das principais
formas de tratamento. Na maioria
dos casos o tumor é totalmente
removido, especialmente se a
doença estiver pouco evoluída.

A cirurgia é conhecida como
prostatectomia radical. Ela não
elimina necessariamente
tratamentos complementares
como radioterapia,
hormonioterapia, entre outros.
A recuperação é rápida. É
apenas recomendado repouso
por 10 dias evitando esforço
físico.
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COMO É A RADIOTERAPIA?
A Radioterapia também é
uma das principais forma de
tratamento. Ela destrói as
células tumorais com feixes
de radiações ionizantes.
A eficiência do processo
está no grau de destruição
das células anormais. A
Radioterapia atua
diretamente no tumor,
eliminando ou inibindo
seu crescimento.

Atualmente a radioterapia
é utilizada para doenças
benignas e malignas e pode
ser acompanhada por
cirurgia ou quimioterapia.
O tratamento é planejado em
sessões que variam conforme
o estágio da doença.
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