


Câncer de Próstata

• No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens (atrás 
apenas do câncer de pele não-melanoma). Em valores absolutos, é o sexto tipo mais 
comum no mundo e o mais prevalente em homens, representando cerca de 10% do 
total de cânceres. Sua taxa de incidência é cerca de seis vezes maior nos países 
desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvimento.

•

• Mais do que qualquer outro tipo, é considerado um câncer da terceira idade, já que 
cerca de três quartos dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. O aumento 
observado nas taxas de incidência no Brasil pode ser parcialmente justificado pela 
evolução dos métodos diagnósticos (exames), pela melhoria na qualidade dos 
sistemas de informação do país e pelo aumento na expectativa de vida. 

•

• Alguns desses tumores podem crescer de forma rápida, espalhando-se para outros 
órgãos e podendo levar à morte. A grande maioria, porém, cresce de forma tão lenta 
(leva cerca de 15 anos para atingir 1 cm³ ) que não chega a dar sinais durante a vida 
e nem a ameaçar a saúde do homem. 

•

• Estimativa de novos casos: 52.350 (2010)

•
Número de mortes: 11.955 (2008)

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/prostata - 2010

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/prostata


Adenocarcinoma de 
Próstata (Câncer)

• Câncer mais comum 

do homem

• 2ª Causa de morte 

por câncer no 

homem

• Aumenta com a 

idade



Câncer de Próstata no Brasil

Estimativa anual

• > 400.000 > 45 anos

• 46.000 novos 

casos/ano

• 51/100.000

• 8.000 óbitos/ano

• 1 óbito a cada 66

minutos
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Câncer de próstata

• Cirurgia: acesso amplo. Predomina sobre 

Radioterapia.

• Tumor disseminado: orquiectomia X 

castração química.

• Hospital Ipiranga:

– 4 a 8 prostatectomias radicais/ semana

– 2 a 4 orquiectomias / semana

– Fila: < 1 mês



Câncer de Bexiga

• Estimativa de novos casos: 13.110 

(2009)

•

Número de mortes: 2.821, sendo 1.967 

homens e 854 mulheres (2008)

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home

/bexiga - 2010

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/bexiga
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/bexiga


Câncer de Bexiga

• Tratamento endoscópico

• Demora no atendimento

• Piora do quadro

• Cistectomias com alta morbidade pela 
deterioração quadro clínico do pacienye

• Hospital Ipiranga: 

– 6 a 8 RTUs/ semana

– 1 -2 cistectomias radicais / semana

– Fila: > 2 meses



Câncer de Pênis

 O câncer de pênis é um tumor raro, com maior incidência 
em indivíduos a partir dos 50 anos de idade – apesar de também 

encontrados em indivíduos jovens. Está relacionado a 
baixas condições sócio-econômicas e de educação, 
a má higiene íntima e a indivíduos não 
circuncidados.

 No Brasil, o tumor representa 2% de todos os casos de câncer no 
homem, sendo mais freqüente nas regiões Norte e Nordeste do que 
nas regiões Sul e Sudeste. Nas regiões de maior incidência, o 
câncer de pênis supera os casos de câncer de próstata e de 
bexiga. 

INCA – Ministério da Saúde



Câncer de Pênis
• O câncer de pênis é um tumor raro, com maior incidência em homens a 

partir dos 50 anos, embora possa atingir também os mais jovens. Está 
relacionado às baixas condições socioeconômicas e de 
instrução, à má higiene íntima e a homens que não se 
submeteram à circuncisão (remoção do prepúcio, pele que 
reveste a glande – a “cabeça” do pênis). O estreitamento do 
prepúcio é um fator de predisposição ao câncer peniano. Estudos 
científicos também sugerem a associação entre infecção pelo vírus HPV 
(papilomavírus humano) e o câncer de pênis.

•
No Brasil, esse tipo de tumor representa 2% de todos os tipos de câncer 
que atingem o homem, sendo mais frequente nas regiões Norte e 
Nordeste, superando até mesmo os casos de câncer de próstata e de 
bexiga.

•

• Estimativa de novos casos: 4.637 (2009)

•

• Número de mortes: 295 (2007)

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/penis - 2010

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/penis


Brasil – Triste Realidade

•2% cânceres diagnosticados no homem

•16% cânceres norte –nordeste

•50% dos pacientes aguardam um ano para 

procurar médico



ANO Média 

Complexidade

Alta 

complexidade

Total

2.000 393 442 835

2.001 387 403 790

2.002 406 431 837

2.003 406 444 850

2.004 375 455 830

2.005 395 513 908

Cód.SUS 31.001.106 31.701.108 ------

AMPUTAÇÃO DE  

PÊNIS POR CÂNCER

MS/DATASUS





Mutirão de postectomias

• Pacientes com fimose

• 77 operações em um dia

• 12 na semana seguinte

• 15 casos de câncer de pênis

• Urologistas maranhenses + 22 voluntários 

de outros estados (Ministério da Defesa)





Balanço da Campanha CA de Pênis

Pasta nova/Video_Zico.MPG

