
Câncer de
Próstata

vamos falar sobre
sua saúde?

Homem!

Sua saúde é o 
mais importante!

Homem!
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Sim. Esse aumento acontece de maneira natural 
conforme a idade e é chamada de HPB - Hiperplasia 
Prostática Benigna.

Embora seja benigno, pode causar problemas de saúde 
no homem, incluindo dificuldade no ato de urinar. 

É uma doença que afeta em média 70% dos homens 
acima dos 70 anos de idade.

A próstata aumenta 
de tamanho com o tempo?

Por isso é importante que se faça os 
exames regularmente!

Sintomas da HPB
Dificuldade para iniciar a micção
Necessidade urgente de urinar
Urina com maior frequência (geralmente a noite)
entre outros 

O que é a próstata
e onde fica?

A próstata é uma glândula que fica localizada 
entre a bexiga e a uretra do homem. Ela é 
responsável por produzir um líquido seminal que 
nutre e transporta o esperma.

Sintomas da HPB
Dificuldade para iniciar a micção
Necessidade urgente de urinar
Urina com maior frequência (geralmente a 
noite) entre outros 
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Reto
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Uretra

Próstata

Sim. Esse aumento acontece de maneira natural 
conforme a idade e é chamada de HPB - 
Hiperplasia Prostática Benigna.

Embora seja benigno, pode causar problemas de 
saúde no homem, incluindo dificuldade no ato de 
urinar. 

É uma doença que afeta em média 70% dos 
homens acima dos 70 anos de idade.

É verdade que ela aumenta de 
tamanho com o tempo?

Por isso é importante que se faça os 
exames regularmente!

Bexiga

Próstata

Bexiga

Uretra

Câncer

Aumento 
da Próstata

O Câncer de Próstata
É um câncer maligno que cresce lentamente e 
se espalha pela próstata, aumentando a 
glândula de tamanho.

Sintomas do Câncer
de Próstata

Na fase in ic ial  da doença difici lmente 
apresentam-se sinais. Porém podemos ficar 
atentos aos seguintes sintomas:

Dificuldade para urinar
Diminuição do jato de urina
Fluxo urinário fraco ou interrompido
Aumento da freqüência urinária
Vontade urgente e repentina de urinar
Diminuição do jato de urina
Insuficiência renal e fortes dores
Dores corporais e ósseas
Sangue na urina ou no sêmen

Fique atento!

1 em cada 6 homens são
diagnosticados.*
*Dados: INCA - Instituto Nacional de Câncer

Se você tem 40 anos ou mais

Faça seu exame. 
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