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O que é a próstata, a�nal?

Formação do tumor
  oãgró od saluléc odnauq egrus recnâc O

passa a se multiplicar de forma desordenada

Entenda o câncer de próstata

Fatores de risco
-   Idade

- Histórico familiar
- Uso de drogas para a impotência

Sintomas
Di�culdade de urinar e enfraquecimento 

do jato. Sintomas como os do crescimento 
benigno da próstata. Em estado avançado, 

há dores ósseas, anemia, ínguas ou perda de 
peso

Tratamento
-   Para doença localizada: cirurgia, radioterapia
- Localmente avançada: radioterapia ou cirurgia 

em combinação com tratamento hormonal
- Doença metastática: o tratamento de eleção é 

a terapia hormonal

O órgão fica 
endurecido e 

pressiona o 
canal da urina

Fonte: defato.com

Localizada entre a uretra e a bexiga, a próstata 
é uma glândula que produz e armazena parte 
do �uído seminal. O câncer é mais comum em 
homens acima dos 50 anos, e fatores como idade 
avançada, histórico familiar, fatores hormonais, 
hábitos alimentares (dieta rica em carne e pobre 
em verduras, vegetais e frutas), além do excesso 
de peso são fatores determinantes para pegar 
a doença. Os negros constituem um grupo de 
maior risco para desenvolver a doença.

Um diferencial negativo que muitas vezes 
é descoberto de forma tardia são os sintomas. 
Dor lombar, problemas de ereção, dor na bacia 
ou joelhos e sangramento pela uretra podem 
ser fortes indícios. Em sua maioria o câncer de 
próstata não apresenta sintomas no seu início. Ele 
só é notado quando está em estado avançado.

No Brasil, é segundo tipo de câncer que mais 

afeta os homens perdendo para o de pele não-
melanoma. De acordo com o instituto Oncoguia, 
as estimativas para o biênio 2014/2015 
apontam para 68 mil novos casos, superando 
o câncer de mama feminino, com 57.120, e 
colo de útero, com 15.590. Dados do Instituto 
Nacional do Câncer (INCA) indicam que a 
chance de cura, quando diagnosticado em seus 
primeiros estágios, sobre para 90%.

Alguns desses tumores podem crescer 
de forma rápida se espalhando pelo corpo 
causando metástase e, consequentemente, uma 
possível morte. Em outro cenário cresce de forma 
demasiadamente lenta, podendo levar 15 anos 
para atingir 1cm³. Muitas vezes, não se manifesta 
e nem interfere na saúde do homem. Em 2013, 
segundo registros do Ministério da Saúde, 
13.772 morreram por conta desta doença.
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Próstata: 
glândula 
que produz 
parte do 
sêmen


