
O segundo mais comum entre os homens

E você, sabe como são os exames de prevenção?
O câncer de próstata atinge um em cada oito 

homens. Como o tumor sempre é assintomático no 
início, o check-up regular se torna necessário para 
identificar a doença. A vantagem da identificação 
precoce é a maior chance de cura. Os exames que 
devem ser feitos pelo menos uma vez por ano 
após os 50 anos são a dosagem do PSA no sangue 
e o exame de toque retal. O PSA é uma proteína 
produzida exclusivamente pela próstata e que tem 
seus valores de normalidade. Quando seus níveis 

estão altos, há suspeita de doença na próstata.
Já no exame de toque prostático, o médico exa-

mina a próstata do paciente por meio do toque no 
ânus. A ideia é a mesma da mamografia, que tem o 
intuito de detectar nódulos e endurecimento. Esse 
exame é muito rápido e leva de sete a 10 segundos.

Apesar de muitos homens se sentirem constran-
gidos antes do exame e terem preocupação com a 
dor, o exame não é tão desconfortável como acham. 
É importante lembrar que não dá para confiar 

somente no PSA para detectar o câncer. Eles são 
exames complementares.

EXISTE TRATAMENTO?
Sim, existe. Eles vão depender do estágio da 

doença. Se o diagnóstico for precoce, uma cirur-
gia para remoção da próstata e a radioterapia são 
indicados. No entanto, quando a doença já está 
avançada, são indicados bloqueadores hormonais 
(que inibem o hormônio masculino, que é o ali-
mento da próstata e do tumor) e quimioterápicos.

Doença acomete, principalmente, a terceira idade. 3/4 dos casos de todo o mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Há formas de se prevenir
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Novembro Azul foca na prevenção

câncer De PrÓSTATA 
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No Brasil, o câncer de próstata é o segundo 
mais comum entre os homens. Perde apenas para 
o câncer de pele não-melanoma. É considerado 
um câncer da terceira idade, já que 
cerca de 3/4 dos casos no mundo 
ocorrem a partir dos 65 anos. Em 
2018, o Instituto Nacional do Câncer 
(INCA) estima 68.220 mil novos ca-
sos. E para fazer com que estes nú-
meros passem a diminuir ao longo 
dos anos, o Novembro Azul tenta 
conscientizar para a prevenção e, 
consequentemente, um diagnóstico precoce. 

O Novembro Azul surgiu na Austrália justa-
mente para conscientizar os homens para que 
procurem um médico, com foco no câncer de 
próstata. Com o passar dos anos, a campanha 
chegou ao Brasil. Aqui teve certa mudança, co-
locando também outras doenças que acometem 
o público masculino. “O importante é conscien-
tizar, fazer com que o homem vá ao médico, 
mesmo quando não há sintomas, e evitar um 
diagnóstico tardio, quando não há mais cura 
adequada”, fala o urologista  Rodrigo Cattelan 

Donaduzzi. 
Importante também ressaltar que a idade in-

dicada para que o homem procure o urologista 
é aos 45 anos, quando há casos de 
câncer de próstata na família ou 
quando são homens afrodescenden-
tes; e 50 anos para aqueles que não 
têm casos na família. “É necessário 
uma conversa com o médico para 
ver a necessidade de quando se 
deve começar o preventivo, porque 
o câncer de próstata não tem sinto-

mas no começo, apenas quando já está em estágio 
avançado, que daí inclui dor, dificuldade para 
urinar e sangue na urina. Quando descoberto pre-
cocemente, a chance de cura é de 90%”, explica.

PREVENÇÃO
Conforme o INCA, uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais, e 
com menos gordura, ajuda na prevenção. Outros hábitos saudáveis também são recomendados, 
como fazer, no mínimo, 30 minutos diários de atividade física, manter o peso adequado à altura, 
diminuir o consumo de álcool e não fumar.

Em 2018, o 
INCA estima 

68.220 mil 
novos casos 
de câncer.


