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Câncer de Próstata 
CONHECENDO A DOENÇA
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Conhecer o próprio corpo e entender seus sinais são ações importantes do autocuidado e da 
prevenção de doenças. Manter uma rotina de exames periódicos e deixar de lado a vergonha e o tabu 
são atitudes fundamentais para prevenir diversas enfermidades – muitas das quais silenciosas, como 
alguns tipos de câncer.

Diante de qualquer sintoma considerado anormal no dia a dia, o médico deve ser consultado para 
a investigação pois, com um diagnóstico precoce, as chances de cura ou o controle das doenças 
costumam ser mais altas.

Um exemplo é o que ocorre com o câncer de próstata, o segundo tipo mais comum entre os homens, 
atrás apenas do câncer de pele não melanoma¹. A doença é silenciosa: quando começam a aparecer 
os sintomas físicos, geralmente é sinal que o tumor já está em estágio avançado.

Esta cartilha é uma ferramenta para ajudar você a compreender o que é a doença, como funciona o 
diagnóstico e os caminhos para iniciar o tratamento.

O que é o câncer de próstata?

É um tumor que afeta a glândula. Bastante comum, estima-se 
que um a cada seis homens vá desenvolver esse tipo de câncer 
ao longo da vida8. No Brasil, em torno de 60 mil homens 
recebem o diagnóstico por ano¹.

Mais comum a partir dos 55 anos, geralmente tem crescimento 
lento e silencioso. Alguns tumores podem levar mais de 15 
anos para atingirem 1 centímetro³. Independentemente do 
tipo de tumor, o diagnóstico precoce³ é uma das melhores 
ferramentas para aumentar as chances de sucesso do 
tratamento e as chances de cura. Para isso, é preciso realizar 
exames preventivos anualmente a partir dos 50 anos de idade, 
e  se houver histórico na família, desde os 45 anos. 

A próstata

É uma glândula que apenas os homens têm. Ela está localizada na frente do reto e abaixo da bexiga, 
envolvendo a uretra – canal por onde passa a urina. A próstata produz o líquido seminal, que nutre 
e protege os espermatozoides. Em homens jovens e saudáveis, a glândula tem o tamanho de uma 
castanha. Com o envelhecimento, é natural que a glândula aumente de tamanho15.

Bexiga

Uretra

Próstata
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Os fatores de risco  
do câncer de próstata

Esse tipo de câncer pode ocorrer por diversos 
fatores4, entre eles: mutações genéticas, 
transmitidas de pai para filho, questões ligadas ao 
estilo de vida (como hábitos alimentares, tabagismo, 
consumo de álcool e exposição a produtos tóxicos).

Alguns dos principais fatores de risco conhecidos são:

 IDADE: 
a partir dos 50 anos, a incidência e a 
mortalidade pela doença são mais altas¹;

VÍCIOS: 
tabagismo e álcool5;

SOBREPESO E OBESIDADE: 
o aumento da gordura corporal tem relação com o 
desenvolvimento de casos mais avançados da doença¹;

EXPOSIÇÃO PROLONGADA A SUBSTÂNCIAS1 COMO:

• aminas aromáticas: encontradas na indústria 
química, mecânica e de transformação de 
alumínio;

•  arsênio: presente em conservantes de madeira 
e em agrotóxicos;

•  produtos derivados de petróleo, como a 
poluição do escapamento dos carros.

GENÉTICA: 
casos de câncer de próstata na família – 
principalmente de pai, avô ou irmão, aumentam as 
chances de um indivíduo desenvolver a doença¹;

Prevenção

É possível diminuir 
as chances de 
desenvolver um 
câncer de próstata 
por meio de exames 
preventivos e da 
adoção de hábitos 
saudáveis, como dieta 
equilibrada e prática 
de atividade física 
regular, entre outros11.

De acordo com a 
Sociedade Brasileira 
de Urologia6, a 
recomendação é que 
os homens façam 
exames preventivos

a partir  
dos 50 anos. 

No entanto, se houver 
histórico de câncer de 
próstata na família, a 
idade ideal para iniciar 
o acompanhamento 
diminui para 45 anos.
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Sintomas

Por ser uma doença silenciosa, em alguns casos quando os primeiros sinais da doença surgem,   
o tumor pode estar em estágio avançado.

Diagnóstico

Para investigar a existência de um tumor de próstata, 
podem ser realizados dois exames¹:

Exames complementares podem ser solicitados para 
confirmação do diagnóstico, como ultrassom, biópsia, 
tomografia computadorizada, ressonância magnética e outros¹.

 DOSAGEM PSA 
Exame de sangue que 
avalia níveis de antígeno 
prostático e pode indicar 
alterações na glândula;

 TOQUE RETAL  
Rápido e indolor, permite 
que o médico perceba 
alterações no tecido da 
próstata, como nódulos.

OUTROS SINTOMAS TAMBÉM 
MERECEM ATENÇÃO8:

• dor pélvica;

• sangue na urina;

• inchaço escrotal;

• dor lombar;

• inchaço nas pernas.

SINTOMAS 
IRRITATIVOS8:

•  aumento da 
frequência urinária, 
principalmente à 
noite;

•  urgência para urinar;

•  incontinência urinária.

SINTOMAS 
OBSTRUTIVOS8:

•  diminuição do jato 
urinário;

•  gotejamento após urinar;

•  sensação de 
esvaziamento 
incompleto da bexiga;

• interrupção do jato     
     urinário.
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Fases da doença

O tratamento do câncer de próstata é baseado na fase em que a doença se 
encontra. Ao todo, são quatro estágios7 que podem ser detectados pelos 
exames preventivos. Quanto mais cedo acontecer o diagnóstico, melhor.

É fundamental lembrar que o paciente deve conversar com seu 
médico a respeito de todos os assuntos relativos a tratamentos 
e fases da doença, para ser orientado sobre as etapas, ter suas 
dúvidas esclarecidas e ser direcionado às terapias adequadas.

Além disso, com a evolução da medicina, hoje o câncer  
de próstata já pode ser tratado como uma doença crônica,  
ou seja, com o uso de medicamentos capazes de combater  
a doença, mantendo a qualidade de vida do paciente.

O tumor ainda está contido na glândula prostática7, mas tem  
um tamanho maior. Pode ser tratado com radioterapia, com  
ou sem hormônios, ou cirurgia.

Fase 2

A doença começa a ultrapassar os limites da próstata, porém ainda 
está confinada à glândula7. É classificada como localmente avançada 
pois o tumor ainda está próximo da glândula. O tratamento pode 
combinar cirurgia para remoção da próstata, radioterapia e hormônios.

Fase 3

O câncer está avançado em estado metastático7, ou seja, alcançando 
outros órgãos. O tratamento inclui combinações de quimioterapia,  
hormonioterapia e outras medicações. Pode ser indicado também a 
radioterpia ou mesmo a cirurgia para controle de sintomas.

Fase 4

O tumor é pequeno, está limitado à próstata7 e pode ser tratado 
com abordagens tradicionais, como cirurgia ou radioterapia. 
Normalmente nessa fase não é necessário a realização  
de hormonioterapia.

Fase 1
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Jornada do paciente

A informação sobre um câncer é uma 
notícia que ninguém quer receber, 
no entanto é importante manter a 
calma diante do resultado e aderir ao 
tratamento prescrito pelo médico.

No caso do câncer de próstata, o 
ideal é que o diagnóstico seja feito 
ainda na fase inicial da doença – daí a 
importância dos exames preventivos. 
Por questões comportamentais e 
culturais, muitos homens tendem 
a ser menos cuidadosos com a 
saúde do que as mulheres em 
geral, principalmente em relação 
às doenças com causas evitáveis e, 
diante disso, acabam identificando a 
doença em estágios avançados.

É importante lembrar que:

É importante não abandonar  
o monitoramento da saúde,  
mesmo após uma etapa de tratamento 
bem-sucedida, a fim de evitar recaídas.

É possível ter qualidade de vida  
e manter uma rotina normal, 
mesmo durante o tratamento.

O acompanhamento 
médico é essencial  
em todas as fases da terapia.

O diagnóstico positivo  
não é uma sentença de morte 
ou de impotência sexual.
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Qualidade de vida e tratamento

O câncer de próstata é uma doença que traz muitas incertezas ao paciente: a gravidade 
da doença, o tipo de tratamento, os efeitos colaterais, o medo de sentir dor etc. O 
acompanhamento médico deve ser realizado de perto, visto que é o capaz de orientar e 
esclarecer todas as dúvidas do paciente, além de destacar algo muito importante: na grande 
maioria dos casos, é possível conviver com o câncer de próstata com qualidade de vida. 

Para cada tipo de terapia indicada, existe uma abordagem que ajuda a diminuir os efeitos 
colaterais. Atualmente, o tratamento do câncer de próstata não se restringe mais à 
quimioterapia ou à radioterapia; a cada dia, novas descobertas são feitas, abrindo possibilidades 
para que os caminhos de tratamentos sejam cada vez mais seguros e confortáveis.

O tratamento oncológico pode ser abordado de formas diferentes, ao longo do processo,  
sem esquecer os aspectos psicológicos ao longo do processo14.
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