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Como é feito o diagnóstico?
A partir dos 45 anos, todo homem deve rea-
lizar periodicamente o exame de toque retal 
e dosagem de PSA (Antígeno Prostático Es-
pecífi co, uma enzima produzida pelo corpo). 
Caso haja alguma anormalidade, são realiza-
dos exames complementares (ecografi a, to-
mografi a computadorizada e radiografi a, por 
exemplo) para uma melhor investigação.

Como é o tratamento?
O tratamento dependerá do estágio da doen-
ça e das características do paciente, podendo 
envolver cirurgia, radioterapia, quimioterapia 
ou manipulação de hormônios.
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Quais são as principais causas deste 
tipo de câncer?

Não há uma causa específica para a doen-
ça, mas alguns fatores podem influenciar seu  
desenvolvimento: histórico de câncer em 
familiares de primeiro grau (pai e irmãos) 
e dietas ricas em gordura e com poucas fi-
bras. Além disso, a idade é o principal fator  
de risco, assim como em quase todos os tipos 
de câncer.

Quais são os sintomas?
O câncer de próstata tem uma evolução silen-
ciosa, não havendo sintomas nos estágios ini-
ciais da doença. Em uma fase mais avançada, 
o paciente pode sentir dor óssea, dificuldade 
para urinar, apresentar sangramentos na urina, 
infecções ou insuficiência renal.

O que é câncer de próstata?
Próstata é uma glândula do sistema repro-
dutor masculino responsável pela produção  
e armazenamento de um fluído incolor que 
constitui o sêmen. O câncer na próstata é o tipo 
de tumor mais comum em homens com mais 
de 50 anos.

Câncer de próstata provoca  
impotência?

O desenvolvimento e tratamento da doen-
ça não significam que o paciente perderá 
sua função erétil. Os riscos de impotência  
registrados são de aproximadamente 30%.

O câncer de próstata tem cura?
Sim. Quanto mais cedo o câncer for diag-
nosticado, maiores são as chances de cura. 
Por isso é importante realizar os exames  
preventivos.


