
                                                                                        

  

 

NOVEMBRO AZUL 

 

Novembro Azul é uma campanha que busca conscientizar a respeito da necessidade          
da prevenção e diagnóstico do câncer de próstata, além da importância de cuidados           
integrais com a saúde do homem. O câncer de próstata, é um dos mais comuns no                
mundo e infelizmente é a causa de morte de 29,2 % da população masculina.  

 

                            O QUE AUMENTA O RISCO DE CÂNCER? 

 

● A idade é um fator de risco importante, uma vez que tanto a incidência quanto a                
mortalidade aumentam significativamente após os 50 anos; 
 

● Pai ou irmão com câncer de próstata, antes dos 60 anos, poderá refletir tantos nos               
fatores genéticos (hereditários), quanto em hábitos alimentares ou estilo de vida           
de risco em alguma família; 
 

● Excesso de gordura corporal, também aumentam o risco de câncer de próstata            
avançado; 

SINTOMAS 

Em sua fase inicial, o câncer da próstata tem evolução silenciosa. Muitos pacientes não              
apresentam nenhum sintoma ou, quando apresentam, são semelhantes aos do          
crescimento benigno da próstata (dificuldade de urinar, necessidade de urinar mais vezes            
durante o dia ou à noite). Em fase avançada, poderá provocar dor óssea, sintomas              
urinários, quando mais grave até mesmo infecção generalizada ou insuficiência renal.  

 

DIAGNÓSTICO PRECOCE 

A detecção precoce do câncer, é uma estratégia para encontrar o tumor em fase inicial, e                
assim possibilitar melhor chances de tratamento, pois tudo descoberto no início há mais             
chances de cura. 

            O câncer da próstata, pode ser identificado com a combinação de dois exames: 

● Dosagem de PSA: exame de sangue que avalia a quantidade do antígeno            
prostático específico; 

● Toque retal: como a glândula fica em frente ao reto, o exame permite ao médico               
palpar a próstata e perceber se há nódulos ou tecidos endurecidos. O toque é              
feito com o dedo protegido por luva lubrificada. É rápido e indolor, apesar de              
alguns homens relatarem um certo incomodo e terem enorme resistência em           
realizar o exame. OBS: Outros exames de imagem, também poderão ser solicitados, como             
tomografia computadorizada, ressonância magnética e cintilografia óssea (para verificar se os ossos            
foram atingidos). 

https://brasilescola.uol.com.br/doencas/cancer-prostata.htm


 
 
 
 
 

PREVENÇÃO 
 
 

Manter hábitos saudáveis é a melhor forma de evitar a doença. Uma alimentação             
balanceada com frutas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais, aliada à uma            
ingestão menor de gordura, ajudam a diminuir o risco de câncer. Da mesma forma, fazer               
uma atividade física ao menos 30 minutos por dia, manter o peso adequado à altura (já                
que estudos recentes mostram maior risco de câncer de próstata em homens com peso              
corporal elevado), diminuir o consumo de álcool e não fumar, são algumas das             
recomendações que ajudam a prevenir contra essa e outras doenças. 

Essas dicas não vão impedir que uma pessoa tenha câncer de próstata, mas ajudam a               
diminuir os riscos de se adquirir a doença. 

 
 
 

TRATAMENTO 
 

 
Para doença localizada (que só atingiu a próstata e não se espalhou para outros órgãos)               
o tratamento poderá ser: cirurgia, radioterapia e até mesmo observação vigilante (em            
algumas situações especiais) podem ser oferecidos. Para doença localmente avançada,          
radioterapia ou cirurgia em combinação com tratamento hormonal têm sido utilizados.  
Para doença, estática quando o tumor já se espalhou para outras partes do corpo, o               
tratamento mais indicado é a terapia hormonal.  
OBS: A escolha do tratamento mais adequado, deve ser individualizada e definida após avaliação              
médica.  
 
 
 
 
 
 
 

                   


