NOVEMBRO AZUL

O que é câncer de próstata

Sinais e sintomas

Prevenção

O Câncer de Próstata é o resultado de uma
multiplicação desordenada das células da
próstata. Quando há presença de câncer, a
glândula endurece. Na fase inicial, o câncer de
próstata não tem sintomas. Em 95% dos
casos, eles aparecem em estágio avançado.

Em sua fase inicial, o câncer da próstata tem
uma evolução silenciosa. Por isso, muitos
homens não apresentam nenhum sintoma ou,
quando apresentam, são semelhantes aos do
crescimento benigno da próstata, também
chamado de HPB.

Portanto, exames preventivos frequentes são
fundamentais para que a doença não seja
descoberta em estado avançado. Homens a
partir dos 50 anos de idade (ou 45, se houver
casos de câncer de próstata na família), devem
procurar um urologista anualmente para
realizar os exames preventivos.

Quando alguns sinais começam a aparecer,
95% dos tumores já estão em fase avançada,
dificultando a cura.

O câncer de próstata não pode ser prevenido,
mas há 90% de chances de cura quando
diagnosticado precocemente. Assim, realizar
exames periodicamente é a melhor maneira de
se prevenir contra a doença. Sociedades
médicas recomendam que homens a partir dos
50 anos de idade façam o exame de próstata
anualmente, e acima dos 45, caso esteja
inserido nos fatores de risco.

Um desses exames é o toque retal. O exame é
rápido e indica se a próstata apresenta algum
tipo de alteração. Caso a alteração seja
detectada, o médico pode solicitar outros
exames para confirmar o diagnóstico, como o
PSA (Antígeno Prostático Específico), o
ultrassom transretal e a biópsia da glândula,
que consiste na retirada de fragmentos da
próstata para análise. Só então é feito o
diagnóstico.

Confira os sintomas que são suspeitos e
merecem uma consulta ao médico:







A sensação de que sua bexiga não se
esvaziou completamente e ainda persiste
a vontade de urinar.
Dificuldade de iniciar a passagem da
urina.
Dificuldade de interromper o ato de
urinar.
Urinar em gotas ou jatos sucessivos.
Necessidade de fazer força para manter o
jato de urina.
Necessidade
premente
de
urinar
imediatamente.

A TQUIM APOIA ESTA CAMPANHA.
NOVEMBRO AZUL – CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA

O ritual compreende o toque retal e o exame
de sangue, para checar a dosagem do PSA
(antígeno prostático específico). Havendo
alguma suspeita, o paciente deve se submeter
à biópsia da próstata. O toque retal é
considerado indispensável e não pode ser
substituído pelo exame de sangue ou por
qualquer outro exame, como o ultrassom.
Somente com o resultado dessa análise do
tecido é que poderá ser fornecido o
diagnóstico.

