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O QUE É 
PRÓSTATA?

A próstata é uma glândula que só o homem possui e faz parte 

do aparelho reprodutor masculino. Fica localizada logo abaixo 

da bexiga e à frente do reto (parte final do intestino grosso). 

É um órgão pequeno, cuja principal função é a produção do 

fluído que protege e nutre os espermatozoides produzidos 

nos testículos.

Em homens jovens, a próstata possui o tamanho de uma 

ameixa, mas seu tamanho aumenta com o avançar da idade.

Próstata
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O QUE É O CÂNCER 
DE PRÓSTATA?
É o tipo mais comum de câncer entres os homens depois do 

câncer de pele. Acontece quando algumas células, que são as 

menores partes do corpo humano, se multiplicam de manei-

ra desordenada, formando tumores, que podem ser benig-

nos ou malignos (câncer).

Próstata Saudável Próstata com câncer

Tumor
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FATORES QUE PODEM 
AUMENTAR O RISCO DE 
TER CÂNCER DE PRÓSTATA

Idade

É importante que homens a partir dos 45 anos, com fatores 

de risco ou ainda a partir dos 50 anos, sem fatores de risco 

procurem o urologista anualmente. 

Histórico de câncer na família

Homens cujo pai, tio ou irmão tiveram câncer de próstata, po-

dendo refletir tanto fatores genéticos (hereditários) quanto há-

bitos alimentares ou estilo de vida de risco de algumas famílias.

Sobrepeso e obesidade

Estudos recentes mostram maior risco de câncer de próstata 

em homens com peso corporal mais elevado.

Conforme a idade vai avançando, o fator de risco aumenta. 
No Brasil, a cada dez homens diagnosticados com câncer de 
próstata, nove têm mais de 55 anos.
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SINAIS E SINTOMAS
A fase inicial do câncer de próstata pode não apresentar sin-

tomas, por isso é fundamental o exame periódico, preventivo, 

havendo chance de cura de cerca de 90%.

Em estágio mais avançado, os mais comuns são:

 y Dores ou dificuldade de urinar;

 y Vontade frequente de urinar;

 y Sangue na urina ou no semên;

 y Dor óssea.

É importante investigar!

Esses sinais e sintomas também ocorrem devido a doenças 

benignas da próstata como a Hiperplasia Benigna da Prós-

tata (HBP) e a Prostatite (inflamação na próstata geralmente 

causada por bactérias).

Normal

Próstata In�amada
Aumento da Próstata

Próstata

Tumor
Uretra comprimida

Uretra comprimidaUretra Normal

Próstata Normal

Bexiga

Prostatite Câncer de PróstataHiperplasia benigna
de Próstata (HBP)

Urina Urina Urina Urina
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DETECÇÃO PRECOCE
No caso do câncer de próstata, esses exames são o toque re-

tal e o exame de sangue para avaliar a dosagem do PSA (An-

tígeno Prostático Específico).

Cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diag-

nosticados da alteração somente pelo toque retal.

PSA

O diagnóstico precoce é uma 
estratégia para encontrar o tumor em 
fase inicial e, assim, possibilitar melhor 

tratamento e sucesso na cura.

Exame de sangue

Exame de toque retal
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FATORES DE PROTEÇÃO
Muitos homens acham que não precisam de cuidados e com 

esse pensamento distorcido acabam negligenciando a saúde, 

podendo descobrir uma doença séria, já em estado avançado.

É muito importante ficar atento aos sinais emitidos pelo cor-

po e procurar um especialista! 

Não deixe que o trabalho, as obrigações cotidianas e o estres-

se tomem o lugar da sua saúde.



             9

TRATAMENTO
Em fase inicial, que tenha atingindo somente a próstata e não 

tenha se espalhado para outros órgãos, podem ser realizados: 

cirurgia, radioterapia e até mesmo observação vigilante em 

algumas situações.

Caso a doença esteja mais avançada, porém localizada: 

Radioterapia ou cirurgia em combinação com tratamento 

hormonal. 

Quando o tumor já se espalhou para outras partes do corpo: 

O mais indicado é o tratamento combinado com a terapia 

hormonal.

A escolha do tratamento mais adequado deve ser individua-

lizada e definida após médico e paciente discutirem os riscos 

e benefícios de cada um.

Sempre é bom:

 y Praticar atividades físicas regularmente; 

 y Consumir alimentos saudáveis, como frutas, verduras e legumes; 

 y Ter bons hábitos de higiene pessoal;

 y Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, cigarro e outras drogas.

E lembre-se: Ter saúde não é somente, não estar com qualquer tipo 
de doença, mas usufruir de um estado de completo bem-estar físico, 
mental e psicossocial.
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