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O Sindicato dos Servidores Municipais, através de
sua diretoria, realiza anualmente a campanha
Novembro Azul em favor da atenção ao câncer de
próstata e também da saúde do homem. Segundo
dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o
câncer de próstata é o tipo de câncer mais frequente
em homens no Brasil, depois do câncer de pele.
É uma doença que atinge grande parte da população
masculina, e mesmo assim, ainda é um tema que
enfrenta algumas barreiras. Esses dados também
mostram que quase metade da população
brasileira nunca foi ao urologista e muitos
descobrem a doença em estágio avançado.
Esta cartilha foi produzida com o objetivo de
apresentar informações para que você possa
entender melhor o câncer de próstata, se sinta livre
para falar sobre e decida o que é melhor para a sua
saúde. Mas lembramos que esse material não
substitui a conversa entre você e um profissional de
saúde. Esperamos que goste!

Novembro de luta e
cuidado com a saúde

A cartilha Novembro Azul é uma publicação do Sindicato dos Servidores
Municipais de Ribeirão Preto, Guatapará e Pradópolis

Rua  Onze de Agosto, 361 - Campos Elíseos, Ribeirão Preto (SP) - (16) 3977-8100
Edição: Jessica T. Ribeiro (MTB: 79.662)

MunicipaisRP



O que é a próstata?
A próstata é uma glândula presente nos homens,
localizada na frente do reto, abaixo da bexiga,
envolvendo a parte superior da uretra (canal por
onde passa a urina). A próstata não é responsável
pela ereção e pelo orgasmo. A função dela é
produzir um líquido que compõe parte do sêmen,
que nutre e protege os espermatozoides. Seu
tamanho aumenta com o avançar da idade.

O que é o câncer de próstata?
As células são as menores partes do corpo humano,
durante toda a vida elas se multiplicam, substituindo
as mais antigas por novas. Mas, em alguns casos,
pode acontecer um crescimento descontrolado de
células, formando tumores que podem ser benignos
ou câncer. O câncer de próstata, na maioria dos
casos, cresce lentamente, não dá sinais durante a
vida e nem ameaça a saúde do homem.



Ter um parente de primeiro grau com diagnóstico
de câncer de próstata aumenta em duas vezes a
probabilidade do homem desenvolver a doença.  O
risco é ainda maior se o familiar era jovem na época
da descoberta da doença.

O que causa o câncer de
próstata?
Não há uma causa única. Diversos fatores estão
relacionados ao câncer de próstata. Vale lembrar
que fatores de risco aumentam as chances de
desenvolver câncer, mas isso não quer dizer que
você obrigatoriamente terá a doença.

Fatores de risco
FATORES GENÉTICOS

Homens com sobrepeso ou obesos, além daqueles
que fazem abuso de álcool e tabaco, têm mais
chances de contrair a doença. Alguns estudos
também sugerem que dietas hipercalóricas, ricas
em gorduras e pobres em fibras, frutas e vegetais
aumentam o risco.

HÁBITOS DE VIDA

Homens negros correm mais risco e tendem a
desenvolver tumores mais agressivos.

RAÇA



FIQUE ATENTO!
SE VOCÊ TEM ALGUNS DESSES SINTOMAS, PROCURE A
UNIDADE DE SAÚDE OU UM MÉDICO DE CONFIANÇA

dificuldade de urinar;
demora em começar e terminar de urinar;
sangue na urina;
diminuição do jato de urina;
necessidade de urinar mais vezes durante o dia
ou a noite;
necessidade de fazer força para manter o jato de
urina;
vontade incontrolável de urinar mesmo quando a
bexiga não está cheia ou sensação de que a
bexiga não se esvaziou completamente.

O risco aumenta com o avançar da idade. É uma
doença extremamente rara abaixo dos 40 anos, a
incidência começa a aumentar a partir dos 50. No
Brasil, a cada dez homens diagnosticados com
câncer de próstata, nove têm mais de 55 anos. 

IDADE

Quais os sinais e sintomas do
câncer de próstata?
Na fase inicial, o câncer de próstata pode não
apresentar sintomas. Quando a doença apresenta
sinais, os mais comuns são:



Para a investigação e detecção do câncer da próstata
é recomendado o acompanhamento anual a partir
dos 45 anos com visita ao urologista e a realização
de exames específicos.

Como é feito o diagnóstico?

O médico avalia tamanho, forma e textura da
próstata, introduzindo o dedo protegido por uma
luva lubrificada no reto. Este exame permite palpar
as partes posterior e lateral da próstata.

EXAME DE TOQUE RETAL

É um exame de sangue que mede a quantidade de
uma proteína produzida pela próstata, a Antígeno
Prostático Específico (PSA). Níveis altos dessa
proteína podem significar câncer, mas também
doenças benignas da próstata.

EXAME DE PSA

Confirmação do diagnóstico
Para confirmar a doença é preciso fazer uma biópsia.
Nesse exame são retirados pedaços muito pequenos
da próstata para serem analisados no laboratório. A
biópsia é indicada caso seja encontrada alguma
alteração no exame de PSA ou no toque retal.
Exames como ultrassonografia, ressonância e
tomografia também podem ajudar no diagnóstico.



Como acontece o tratamento?
Após diagnosticado o câncer de próstata existem
várias formas de curar ou controlá-lo. A indicação
depende das características de cada paciente, da
doença e do estágio em que ela se encontra. 

Trata-se do acompanhamento clínico do paciente, é
indicada para casos de baixa gravidade ou aqueles
em que a doença evolui lentamente. Evita cirurgias e
tratamentos mais agressivos de forma desnecessária.

VIGILÂNCIA ATIVA

É a retirada da glândula, das vesículas seminais e
dos linfonodos pélvicos. É recomendada para
pacientes com o câncer somente na próstata,
quando ele ainda não se espalhou pelo organismo.
É bastante eficiente, com índice de cura de 95%.

CIRURGIA

Usada quando a doença já se disseminou pelo
organismo (metástase) e está resistente aos
tratamentos hormonais. Consiste na aplicação de
substâncias que destroem as células do câncer.

QUIMIOTERAPIA

VOCÊ TEM DIREITO!
A LEI Nº 12.732, DE 2012, ESTABELECE QUE O PACIENTE COM

CÂNCER TEM DIREITO DE SE SUBMETER AO PRIMEIRO
TRATAMENTO NO SUS, DE FORMA GRATUITA E COM ACESSO A

TODOS OS CUIDADOS NECESSÁRIOS E DISPONÍVEIS NO
SISTEMA DE SAÚDE.



A cirurgia de próstata e todo tratamento trazem
efeitos que podem afetar o relacionamento com a(o)
parceira(o), por isso é importante procurar suporte
emocional em todas as etapas do lidar com a
doença. As dificuldades relacionadas ao desempenho
sexual, por causa da disfunção erétil (mesmo que
breve), e a possibilidade de ficar infértil podem
acarretar um alto grau de estresse, angústia e
ansiedade. O risco de disfunção erétil durante o
tratamento existe, mas tende a ser menor quanto
mais cedo a doença for detectada. Vale lembrar
que essa condição pode ser temporária mas, caso se
torne permanente, há medicamentos, próteses e
implantes que funcionam bem.

O tratamento radioterápico utiliza radiações
ionizantes para destruir ou inibir o crescimento das
células cancerígenas que formam um tumor.

RADIOTERAPIA

E a vida sexual?

Você não está sozinho!
O urologista é o grande aliado da saúde masculina, é
ele quem vai te orientar sobre essa e outras doenças
que podem afetar o homem. Fale também com a sua
família, converse francamente sobre a doença, sobre
como se sente e aceite o apoio e compreensão deles.
Uma rede de apoio é fundamental!



A Lei nº 12.732 garante que o paciente quando
diagnosticado com câncer deve ter o tratamento
iniciado em no máximo 60 dias. Seja pelo SUS ou
pelo convênio médico particular.

Principais direitos do
paciente com câncer
AUXÍLIO-DOENÇA

URGÊNCIA NO ATENDIMENTO

É garantida ao paciente cuja incapacidade de realizar
a atividade que lhe garanta sustento seja considerada
definitiva e atestada pela perícia médica do INSS.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

O paciente tem o direito a permanecer afastado das
atividades laborais durante o período necessário para
recuperação, quando, em virtude de adoecimento, fica
temporariamente incapacitado para o trabalho.

AFASTAMENTO DO TRABALHO E LICENÇA SAÚDE

A partir do 16º dia afastado da atividade laboral, o
trabalhador tem direito ao auxílio-doença. Para quem
tem câncer não existe período mínimo de trabalho para
se solicitar o benefício.

Em Ribeirão Preto, de acordo com a Lei 3181/86, é assegurada
aos servidores a Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa

da Família. O direito é concedido aos trabalhadores que
comprovarem, mediante a laudo médico, a necessidade do seu

acompanhamento no tratamento de familiares até 2º grau (pais,
filhos, irmãos, avós e netos que estejam sob guarda) e cônjuges.



O paciente de câncer com qualquer tipo de limitação
física ou sequela incapacitante da doença poderá
adquirir um veículo adaptado com desconto de
impostos. Esses veículos, normalmente, estão livres do
pagamento de IPI, ICMS e até IPVA.

Conforme a Lei Federal nº 12.008/2009 o paciente
com diagnostico de câncer poderá solicitar prioridade
na tramitação de processos tanto judiciais, quanto
administrativos. Também é garantido o direito ao
atendimento preferencial pela Defensoria Pública em
relação aos serviços de assistência judiciária gratuita.

Os medicamentos usados no tratamento do câncer
são os chamados medicamentos de alto custo e a
Constituição garante a todo paciente com a doença o
acesso a eles de forma gratuita através do SUS – desde
que esses estejam previamente incorporados no
Sistema Único de Saúde.

MEDICAMENTOS GRATUITOS

COMPRA DE VEÍCULOS ADAPTADOS OU ESPECIAIS

ANDAMENTO JUDICIÁRIO PRIORITÁRIO

O Tratamento Fora de Domicílio (TFD) é um benefício
que visa garantir, através do SUS, tratamento médico e
serviços assistenciais a pacientes portadores de
doenças não tratáveis no município de origem por falta
de condições técnicas. O TFD, quando indicado, pode
abranger a garantia de transporte, hospedagem e ajuda
de custo para a alimentação, e é concedido, de forma
exclusiva, aos pacientes atendidos na rede pública.

TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD)



O testamento vital é um documento que expressa a
vontade e o desejo do paciente de não ser submetido a
determinados procedimentos médicos e terapêuticos
ou mesmo de suspender determinados tipos de
tratamentos, considerados fúteis e prolongadores
do sofrimento em casos de doenças consideradas
terminais ou de doenças crônicas incuráveis.

A pessoa com invalidez total e permanente, causada por
acidente ou doença, possui direito à quitação, caso haja
essa cláusula no contrato. Para isso, a doença
determinante da incapacidade deve ter sido adquirida
após a assinatura do contrato de compra do imóvel. 

QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL

Você também tem o direito de receber informações claras,
objetivas e compreensíveis sobre: diagnóstico, duração

prevista do tratamento, efeitos colaterais, riscos, finalidade de
qualquer exame, alternativas de tratamentos (mesmo aqueles
não disponíveis no hospital em que você se trata), chances de
sucesso. Também pode recusar procedimentos com os quais
não concorde e revogar a qualquer hora seu consentimento
ao tratamento, recebimento ou recusa de assistência moral,

psicológica, social e religiosa.

De acordo com a Lei nº 7.713, de 1988, a pessoa com
câncer está isenta do imposto de renda relativo aos
rendimentos de aposentadoria, reforma e pensão,
inclusive as complementações recebidas de entidade
privada e a pensão alimentícia.

ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

TESTAMENTO VITAL



Informações
Ministério da Saúde
Inst. Nac. de Câncer (INCA)
A.C. Camargo Cancer Center

Para informações sobre os serviços de
saúde e a rede de atendimento ao

paciente com câncer da cidade, procure
a unidade de saúde mais próxima.

Prevenção é o caminho
O câncer de próstata não possui uma única causa e
alguns dos fatores de risco não podem ser
controlados, como idade, raça ou histórico familiar,
mas existem condições que podem ser evitadas para
reduzir o risco da doença.

Manter o peso corporal adequado ao longo da vida
é uma das formas mais importantes de se proteger
contra o câncer. Outra forma de se prevenir é
manter uma alimentação saudável e balanceada,
evitando ultraprocessados e dando preferência a
frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões e
outras leguminosas. É importante também evitar o
consumo de bebidas alcoólicas e do tabaco,
substâncias que aumentam consideravelmente a
chance de desenvolver a doença. Praticar atividades
físicas regularmente também melhora a qualidade
de vida e ajuda na prevenção do câncer.

SAÚDE, É PRECISO CUIDAR PARA VIVER MELHOR!


