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 Aspectos gerais: 
O câncer de próstata é encontrado geralmente em homens idosos, e com o aumento da expectativa de vida, torna-se uma 
questão de Saúde Pública. Aparece como o 2º câncer mais freqüente em homens, seu diagnóstico é feito pelo toque retal e 
dosagem de PSA (sangue) sendo o diagnostico confirmado por biópsia. O Prognóstico e o tratamento depende do estagio 
da doença, podendo ser localizada, localmente avançada ou avançada (metastática). Portanto o rastreamento é eficaz no 
diagnóstico precoce causando impacto na mortalidade, já que esta ocupa um lugar de destaque entre as causas de óbitos 
por câncer no sexo masculino. 

Fatores de risco  
● idade (maior que 65 anos)  
● História familiar de câncer (homens que tiveram pai ou irmão diagnosticados previamente com a doença apresentam um 

aumento    de duas a três vezes no risco de desenvolver essa neoplasia) 
● Etnia/cor da pele (1,6 vezes mais comum em homens negros quando comparados aos homens brancos)  
● sedentarismo e excesso de peso 
● dieta com carne vermelha em demasia  

Alguns sintomas que o câncer pode apresentar 
● Jato fraco 
● Necessidade freqüente de urinar, especialmente a noite 
● A sensação do não esvaziamento da bexiga  
● Dificuldade para passagem da urina  
● Urinar em gotas ou jatos finos, dentre outros 

Modalidades de tratamentos  
Cirurgia – Radioterapia / Braquiterapia - Quimioterapia - Terapia hormonal (bloqueio da testosterona) 
No período o Hospital de Base tratou, 613 pacientes com Hormoniterapia, 47 com quimioterapia, realizou 705 cirurgias, 96 
receberam inibidor para metástase óssea, 450 encaminhados para Radioterapia e 179 não receberam nenhum tratamento 
para o tumor. 
Entre os anos 2010 a 2015, o Hospital de Base registrou 1384 casos novos de tumor de próstata, uma média de 230 casos 

novos/ano, 20 casos novos/ mês. O câncer de próstata representou 12,4% do total de tumores registrados no período. 

  

              Registro Hospitalar de Câncer – RHC – Hospital de Base  
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