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“O câncer de próstata é o
tumor mais comum na
população masculina, com uma

O grande medo do homem!!!!

incidência de cerca de 60 mil
novos casos ao ano no Brasil,
e acometendo
preferencialmente homens

Quadro clínico e
diagnóstico

acima dos 50 anos de idade.”

Infelizmente, no início, o
câncer de próstata não dá
sintomas e sinais de que está
crescendo dentro do
organismo. Quando muito,
pode acontecer um
sangramento no esperma
(hematospermia) ou na urina
(hematúria), de forma
intermitente. Alguns pacientes
desenvolvem retenção
urinária ou, raramente, abrem
o quadro já com disseminação
(metástase) para os ossos.
O PSA, que consiste num
exame de dosagem de uma
proteína que basicamente só é
produzida na próstata, pode
estar elevado (geralmente
acima de 4,0 ng/ml) e no
toque retal podemos palpar
um nódulo na região posterior
da glândula. Raramente, se
pode palpar ínguas
(linfonodos) aumentadas na
virilha.

Maecenas pulvinar sagittis enim.

Células
cancerígena
agrupadas em
meio a células
normais da
próstata
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A radioterapia de última geração
( Intensidade modulada), pode ter
taxas de cura do câncer de próstata
muito similares a da cirurgia.

O diagnóstico final se faz através de
biópsia prostática, com retirada de, no
mínimo, oito fragmentos e análise
histopatológica destes.
Tratamento
O tratamento pode ser feito de três
maneiras: observacional, radioterapia e
cirurgia.
Observacional - Equivale a acompanhar
o aumento ou não do PSA do paciente.
Essa modalidade é muito utilizada e
estudada nos países nórdicos (Noruega,
Finlândia e Suécia) e é reservada,
principalmente, para os casos de
pessoas com baixa expectativa de vida
(diabéticos graves, insuficiência
cardíaca descompensada ou idade
acima de 80 anos), tumores pouco
agressivos e com PSA abaixo de 10 ng/
ml.
Radioterapia - Modalidade terapêutica
pouco agressiva, indicada
principalmente nos casos de
expectativa de vida acima de dez anos.
A com Intensidade Modulada é a mais
moderna e a que promete menos
efeitos colaterais (ardência ao urinar,

sangramento nas fezes), com taxa de
cura semelhante à da antiga
radioterapia. A braquiterapia, que
consiste na colocação de sementes
radioativa de iodo diretamente na
próstata, é muito cara (em torno de R
$25 mil), pois essas sementes são
importadas e têm sua indicação
limitada a próstatas de pequeno
volume e tumores de baixo grau de
agressividade.
Cirurgia - Existem basicamente dois
procedimentos cirúrgicos à disposição
no Brasil. A cirurgia aberta (com corte
grande) e a laparoscópica (com
pequenos cortes). A cirurgia aberta
pode ser feita com corte que vai do
umbigo à base do pênis (chamada
retropúbica) ou com o corte feito no
períneo. Ambas dão resultado de cura
muito bons e com taxas de continência
e potência bem aceitáveis. Porém, o
corte extenso pode muitas vezes
dificultar a recuperação de
deambulação (andar) e de se alimentar,
bem como dar um efeito estético não
muito aceitável.
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Dr Lessandro e sua
equipe realizando uma
cirurgia de prostaectomia
radical por laparoscopia

Já a cirurgia laparoscópica, realizada
por poucos centros no Brasil, oferece as
mesmas vantagens da cirurgia aberta,
acrescida de rápida recuperação - em
alguns casos, menor perda sanguínea e
até melhor retorno de potência e
continência. Temos realizado essa
cirurgia no Hospital Geral de Ipanema,
já tendo mais de 300 casos operados e
com muito bons resultados.

A Sociedade Brasileira de Urologia
(SBU) e a Associação Americana de
Urologia (AUA) recomendam o
rastreamento do câncer de próstata a
partir de 45 anos para homens que
tenham histórico familiar da doença e,
impreterivelmente, para homens acima
dos 50 anos.

A cirurgia robótica já é realizada em
muitos centros pelo mundo. Tem bons
resultados, porém seu preço
exorbitante não justifica seu uso
difundido por um país como o nosso. No
Brasil, existem poucos hospitais no Rio
e São Paulo que possuem o robôt e o
procedimento fica em torno de R$40
mil. A crioterapia (tratamento com
congelação da próstata), ainda em
estudo, só está à disposição em poucos
centros universitários no mundo.

Ela é feita através do toque e do PSA
anuais e da ingestão regular de alguns
alimentos que ajudam a diminuir a
incidência de câncer de próstata. Dentre
eles, podemos destacar o tomate, a
goiaba, a melancia, o caqui e o
morango. Também ajudam na
prevenção alimentos ricos em vitamina
E e em selênio, que são poderosos
antioxidantes – frutas secas, aveia,
germe de trigo e azeite extra-virgem.
Há ainda estudos sérios sendo
conduzidos com o uso de soja (devido à
genisteina, um poderoso flavonóide
presente nesse grão) e chá verde.

Rastreamento do câncer de
próstata

Prevenção
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