
NOVEMBRO AZUL:
A importância de se cuidar

Ÿ Dificuldade para urinar;

Ÿ Diminuição do jato de urina;

Ÿ Necessidade de urinar mais vezes 

durante o dia ou noite;

Ÿ Sangue na urina.

E quem disse que homem não precisa 
de cuidados? Homem forte é homem 

que se cuida! Com intuito de incentivar 
os homens a se cuidarem cada vez 

mais, a campanha do novembro azul 
foi criada para reforçar a importância 

da prevenção e do diagnóstico precoce 
do câncer de próstata.

Sinais e Sintomas do 
Câncer de Próstata:

DIAGNÓSTICO PRECOCE
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Anos

Segundo o INCA, o câncer de próstata acomete cerca de 1,5 milhão de 

homens no mundo e mata em torno de 360 mil anualmente. Ainda de 

acordo com o Instituto, a previsão é que nos anos de 2018 e 2019, só no 

Brasil ocorrerão mais de 68 mil novos casos, o que equivale 66,12 

incidentes a cada 100 mil homens.

INFORMAÇÕES:

inca.gov.br
saude.gov.br

#NOVEMBROAZUL

Q u a n d o  d i a g n o s t i c a d o 

precocemente, o câncer de 

próstata tem até 90% de 

chance de cura. Porém, na 

fase inicial o câncer de 

próstata pode ser silencioso 

e não apresentar sintomas. 

Por isso, a orientação é que 

homens a partir dos 45 anos 

de idade com fatores de risco associados devem ir ao urologista para 

conversar sobre o exame de toque retal. Já para os homens que não tem 

fatores de risco associados, a consulta ao urologista deve ser iniciada a 

partir dos 50 anos.

Caso apareça um dos sinais e sintomas ou o homem faça parte de um 

dos grupos de risco aumentado, a ida ao médico se faz obrigatória e a 

investigação se torna necessária. Os exames específicos para o 

rastreamento do câncer de próstata são o toque retal e o exame 

laboratorial onde é medido a dosagem de PSA (antígeno prostático 

específico) no sangue do paciente. Porém, ainda é muito grande o tabu 

relacionado ao exame de toque, necessário para esse diagnóstico.

Riscos aumentados:

Lembre-se que o 
diagnóstico precoce pode 

salvar vidas. Então, quebre 
todos os tabus e 

preconceitos e faça da sua 
saúde a sua força!

Ÿ Pai ou irmão com histórico de 

câncer antes dos 60 anos;

Ÿ Excesso de gordura corporal;

Ÿ Exposição a aminas aromáticas 

(presente nas indústrias químicas, 

mecânicas e transformação de 

alumínio.

Ÿ Exposição ao arsênio (usado como 

conservante de madeira e coo 

agrotóxicos)

Ÿ Contato frequente com produtos de 

petróleo, motor de escape de 

veículo, hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (HPA), 

fuligem e dioxinas.

ergbh.com.br


