
Eu tenho

e você?



Novembro Azul
A campanha Novembro Azul foi criada em 2011 pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, uma organização 

da Sociedade Civil que tem como missão ampliar o acesso às novas tecnologias e humanizar a saúde 

norte a sul do Brasil.

O objetivo do Novembro Azul é chamar a atenção para o câncer de próstata, o segundo mais incidente 
nos homens no país. No entanto, a campanha vai além ao enxergar o homem de maneira integral, 

estimulando – o a ser o protagonista de sua saúde.

Esse ano, com o mote Seja Homem: Se Cuide, a campanha Novembro Azul faz um alerta: a 

necessidade do homem cuidar da sua saúde, mesmo durante a pandemia. É preciso que o público 
masculino faça os exames periódicos para o diagnóstico do câncer de próstata mas, também, incorpore 

hábitos de prevenção para outras doenças crônicas e demais tipos de câncer.



Pesquisa

Saúde do Homem durante
a pandemia da COVID-19

Esse ano, em decorrência da pandemia do novo 

coronavírus, evidenciou-se, ainda mais, o cuidado 

com a saúde. Diante desse contexto o Instituto 

Lado a Lado pela Vida realizou essa pesquisa para 

entender e conhecer a saúde do homem frente a 
esse cenário.

Foram ouvidos 1.080 meninos, jovens e adultos, 

desse público 90% disse ter algum sentimento 

negativo (ansiedade, tristeza, desânimo, estresse e 
etc). Preocupação com assuntos familiares e 

afetivos foi relatado por 67% dos ouvintes, 

sugerindo que a pandemia e o isolamento social 

também geraram tensão nos relacionamentos.



Agenda

1

2

3

Descrever a epidemiologia* do 

câncer de próstata, pênis e 

testículo

Citar os métodos diagnósticos e 

as opções de tratamentos

Discutir sobre as possíveis 

complicações do tratamento

* Estudo dos diferentes fatores que determinam a frequência e a 

distribuição das doenças em grupos de pessoas.



Precisamos falar de câncer de próstata.

Tenha



Epidemiologia

1 6EM

HOMENS

CADA

CÂNCER

MAIS COMUM

A PARTIR DOS

50 ANOS*
*Dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer)



A pesquisa “Saúde do Homem durante a 
pandemia da COVID-19” foi realizada pelo 
Instituto Lado a Lado pela Vida no período 
de 15 de julho a 21 de setembro de 2020. 

A intenção foi medir os sentimentos, 
mapear a saúde física e emocional do 

homem brasileiro em todas as faixas 
etárias e perceber o quanto a rotina, em 

face ao desafio sanitário global trazido 
pela COVID-19, mudou.



73% da amostra desempenha atividades 
profissionais remuneradas – sendo 
empregados, estagiários, profissionais 
liberais ou empreendedores. Uma parcela 
de 7% da amostra está desempregada e, 
portanto, sofre mais com as emoções 
negativas durante a pandemia.

Característica 
do estudo

Ocupação atual dos 
respondentes homens



67% da amostra tem acesso a plano de 
saúde e 25% recorrem ao SUS, com 
exclusividade ou combinado a outros 
serviços de saúde.

Característica
do estudo

Serviço médico usado
com mais frequência



Poucos participantes 
foram contaminados 
pelo novo coronavírus. 
Apenas 62 homens, ou 
seja, 6% de diferentes
faixas etárias.

Característica 
do estudo Experiência com a COVID-19



A telemedicina, mesmo que 
informal, é uma solução 
durante o isolamento social. 
Apenas 17% dos homens foi 
atendido remotamente por 
médico ou psicólogos.

Telemedicina Decisões em relação aos serviços médicos



Epidemiologia
1

2

3

Um homem morre a cada 38 

minutos devido ao câncer 

de próstata*

90% de chances de cura, se o 

diagnóstico é feito precocemente 

Não dá sinais nos

estágios iniciais 

4
Detecção precoce: exame de 

PSA e toque retal

* Dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer)



Não é possível prevenir 

o câncer de próstata.

Ter hábitos saudáveis

e realizar o diagnóstico 

precoce é o foco, pois 

aumenta a chance de cura.



Epidemiologia

IDADE HISTÓRICO 

FAMILIAR
OBESIDADE RAÇA

Pai, irmão, avô ou tio 

com a doença 

aumentam as chances 

de ter o câncer

62% dos casos 

ocorrem em 

homens acima de 

50 anos

Excesso de peso 

pode contribuir 

para esse tumor

Maior incidência 

em homens 

afrodescendentes

FATORES DE RISCO



Diagnóstico

TOQUE RETAL

PSA - Antígeno Prostático Específico

Homens com

fatores de risco:

A partir de 45 anos

Sem fatores de risco:

A partir de 50 anos



NÍVEL DE PSA TOQUE NORMAL TOQUE ALTERADO

Desconhecido 10% 40%

Menor que 4 5 a 8% 25%

Entre 4 e 10 15% 80%

Maior que 10 40% 95%

RISCO DE CÂNCER DE PRÓSTATA

PELO NÍVEL DE PSA NO SANGUE



Diagnóstico

BIÓPSIA 

PROSTÁTICA
Realizada caso o toque retal e o exame 

de PSA mostrem alguma alteração.



ECOGRAFIA 

TRANSRETAL

Diagnóstico

É realizada quando o PSA apresenta 

alteração e serve para avaliar a 

presença de nódulos prostáticos.

Ajuda também na avaliação de 

patologias benignas da próstata.



RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA

MULTIPARAMÉTRICA

DA PRÓSTATA

Diagnóstico

O médico pode recomendar a realização 

desse exame que é capaz de avaliar a 

extensão da lesão.



DOENÇA LOCALIZADA NA PRÓSTATA

▪ Vigilância ativa
Acompanhamento clínico da doença, sendo uma 

opção de tratamento quando o tumor 

não apresenta características agressivas.

▪ Cirurgia radical da próstata
Conhecida também como prostatectomia radical. 

Nessa cirurgia retira-se completamente a próstata, 
os tecidos a sua volta e as vesículas seminais.

▪ Radioterapia
É uma forma de tratamento que utiliza radiações 

ionizantes para destruir ou inibir o crescimento das 

células cancerosas que formam o tumor.

Pode ser combinada com a cirurgia.

Tratamento



DOENÇA LOCALMENTE AVANÇADA 

(QUANDO ULTRAPASSA OS LIMITES 

DA PRÓSTATA)

Nesse caso, combina-se:

▪ Cirurgia radical da próstata
Acompanhada ou não de hormônio

▪ Radioterapia

Tratamento



DOENÇA AVANÇADA

(QUANDO ESPALHA PARA

OUTROS ORGÃOS – METÁSTASE)

Tratamento clínico
Hormonioterapia, quimioterapia e drogas 

orais, que melhoram a qualidade de vida e 
aumentam a sobrevida.

Tratamento



ANTES DEPOIS

PROSTATECTOMIA RADICAL

Tratamento



RADIOTERAPIA

Tratamento



Precisamos falar de câncer de pênis.



Câncer de Pênis

Tipo de câncer que tem maior 

incidência em homens com 50 

anos ou mais, mas pode ser 

diagnosticado em mais jovens.

Fatores de risco

▪ Má higiene íntima

▪ Infecção pelo papilomavírus humano (HPV)

▪ Fimose



Dados
No Brasil, o câncer de pênis é mais 

comum nas regiões Norte e Nordeste, 

representando 2% de todos os tipos de 

câncer que atingem os homens.*

O diagnóstico precoce é fundamental para 

evitar a evolução do tumor e a posterior 

amputação total do pênis e até mesmo 

das pernas. 

Cerca de 1600 homens precisam amputá-

lo parcial ou totalmente no Brasil por 

causa do câncer do membro.

* Dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer)



Precisamos falar de câncer de testículo.

Tenha



Câncer de Testículo
Corresponde a 5% do total de casos 

de câncer entre os homens

Maior incidência na fase

reprodutiva – entre 15 e 50 anos*

Fatores de risco

▪ Histórico familiar

▪ Lesões e traumas na bolsa escrotal

▪ Criptorquidia (não descida de um ou dos 

dois testículos para a bolsa escrotal)

▪ Trabalhadores expostos a agrotóxicos podem 
ter o risco aumentado

* Dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer)



Diagnóstico

▪ Autoexame dos testículos para detectar 

aumento ou nódulo

▪ Ultrassonografia da bolsa escrotal

▪ Dosagem de marcadores tumorais no 

sangue

O câncer de testículo é um dos cânceres 

com mais chances de cura, se 

diagnosticado precocemente. A retirada 

de um testículo não afeta o desempenho 

sexual ou a função reprodutiva, caso o 

outro testículo esteja normal.



www.novembroazul.com.br www.ladoaladopelavida.org.br

/novembroAzulBrasil

@novembroazuloficial

/institutoLAL

@institutoLAL


