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65.8 mil

15 mil

1morte

90%

NOVOS CASOS DE CÂNCER 
DE PRÓSTATA PARA CADA 
ANO DO TRIÊNIO 2020-2022

DE CHANCES DE CURA SE A 
DOENÇA FOR DESCOBERTA 
PRECOCEMENTE

MORTES POR ANO 
APROXIMADAMENTE

A CADA 40 MINUTOS

Fonte: INCA (Instituto Nacional de Câncer)



O QUE É
PRÓSTATA?

O QUE É CÂNCER
DE PRÓSTATA?

A próstata é uma glândula localizada na 
região pélvica do homem, apresentando um 
formato semelhante ao de uma noz. Situa-se 
logo abaixo da bexiga e à frente do reto, 
sendo atravessada pela uretra, canal que se 
estende da bexiga ao pênis e por onde a 
urina é eliminada. Sua principal função, 
juntamente com as vesículas seminais, é a de 
produzir um fluído que compõe o esperma.

É uma doença que ocorre quando as células 
desse órgão começam a se multiplicar de 
forma desordenada. Ela pode demorar a se 
manifestar, por isso a importância de realizar 
exames de acordo com orientação médica.
Além disso, pode avançar e atingir outras 
partes do corpo, como bexiga, intestino 
(reto), linfonodos e ossos. A real causa do 
câncer de próstata ainda é desconhecida. 
No Brasil, é o segundo tipo mais frequente 
em homens, atrás somente do câncer de pele 
não melanoma.

Na fase inicial, a grande maioria dos 
pacientes não apresentam sintomas.
Quando o tumor cresce, os mais comuns estão 
relacionados ao ato de urinar:

Em fases avançadas, outros sinais podem surgir:

Mais raramente, a doença pode causar também 
dificuldade de ereção e dor na ejaculação. 

Recomenda-se ir ao médico regularmente, mesmo na 
ausência de sintomas. Os primeiros exames de PSA e 
toque retal são indicados a partir dos 50 anos, ou 45 
com histórico familiar ou afrodescendentes. O médico 
irá aconselhar de quanto em quanto tempo eles deverão 
ser repetidos. Cada caso é único.

SINTOMAS

Levantar várias vezes durante a noite para 
urinar;

Urinar frequentemente ao longo do dia;

Dificuldade em iniciar e manter um jato 
contínuo;

Urgência em urinar, com perda de urina;

Gotejamento no fim do fluxo;

Sangue na urina;

Dor e esforço para esvaziar a bexiga.

Dores nas costas, costelas e quadril;

Anemia e fadiga;

Obstrução do fluxo urinário, com 
consequente perda da função renal.

A AUSÊNCIA DE SINTOMAS
NÃO GARANTE QUE
NÃO EXISTAM PROBLEMAS.

CUIDE DA SUA SAÚDE
DE FORMA INTEGRAL. 
FAÇA EXAMES PREVENTIVOS!

OUTROS EXAMES PODERÃO SER SOLICITADOS 

SE HOUVER SUSPEITA DE CÂNCER DE PRÓSTATA, 

COMO A BIÓPSIA, QUE RETIRA FRAGMENTOS 

DA GLÂNDULA PARA ANÁLISE.

FATORES DE RISCO

DIAGNÓSTICO

IDADE

HISTÓRICO FAMILIAR

RAÇA

ALIMENTAÇÃO INADEQUADA

SEDENTARISMO

OBESIDADE

62% dos casos ocorrem em homens com 
mais de 65 anos.

À base de gordura animal e insuficiente em 
frutas, verduras, legumes e grãos.

Pai, tio, avô ou irmão com câncer
de próstata.

Estudos mostram maior risco em homens com 
peso corporal mais elevado.

A prática de atividade física com indicação 
médica pode melhorar o prognóstico.

Maior incidência entre homens
afrodescendentes.

20%
dos pacientes com câncer de próstata são 
diagnosticados somente pela alteração 
no toque retal.


