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uando o assun-
to é prevenção 
ao câncer as mu-
lheres aparecem 
bem à frente dos 
homens. Bas-
ta ver o quanto 
melhorou, na úl-
tima década, o 
diagnóstico pre-
coce e os índices 
de cura do câncer 

de mama (no quadro) e de colo 
de útero. Mas quando o assun-
to é câncer de pênis, de testícu-
lo ou de próstata, o preconcei-
to costuma falar mais alto e a 
prevenção é relegada a um se-
gundo plano, dizem especialis-
tas. Outro problema é a fila da 
cirurgia pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS).

De acordo com o médico-che-
fe do Departamento de Urolo-
gia da Santa Casa de Porto Ale-
gre, Carlos Ary Vargas Souto, os 
homens são mais temerosos em 
relação aos exames preventivos. 
Segundo ele, muitos tentam legi-

timar a não realização do auto-
exame alegando que “quem pro-
cura, acha. Como se achar fosse 
um problema. O problema real-
mente é tardar no diagnóstico e 
isso gerar conseqüências irrever-
síveis”, afirma o médico.

Da mesma forma que existem 
tumores exclusivamente femi-
ninos, há também aqueles que 
atingem somente o sistema re-
produtor masculino. “O medo é 
maior em relação ao câncer de 
próstata, pois a maioria foge do 
exame de toque retal”, observa 
Souto.

O especialista diz, no entanto, 
que esse posicionamento está 
começando a mudar. Ele se re-
fere à última edição da Campa-
nha de Prevenção do Câncer de 
Próstata do Hospital Santa Casa, 
quando eram esperados mil pa-
cientes e compareceram 2 mil. 
“O grande problema é que não 
conseguimos promover campa-
nhas como essa freqüentemen-
te, pois a remuneração do SUS 
é insuficiente para a demanda 

que uma campanha dessas pro-
move”, afirma. 

Souto se diz preocupado com 
a fila do SUS para processos ci-
rúrgicos. “Aqui na Santa Casa 
o paciente entra em filas e faz a 
cirurgia um ano depois”, afirma. 
No caso do câncer de testículo, 
por exemplo, o tumor, altamente 
curável, cresce assustadoramen-
te e a demora pode significar me-
tástase e até a morte do paciente, 
explica o médico. 

nas metas do Pac
Para responder a essa deman-

da, o Ministério da Saúde acena 
com o plano de ampliar, ao ano, 
em 10% o número de cirurgias e 
em 20% o número de consultas 
para o diagnóstico de patologias 
do trato genital masculino e de 
câncer de próstata, vesícula se-
minal, uretra, bolsa escrotal, tes-
tículos e pênis. A meta é duplicar 
até 2011 o total de consultas/ano, 
saindo dos atuais 121 mil para 
252 mil. O projeto integra uma 
série de medidas voltadas à saú-

Assunto de homem

preconceito e falta de acesso são 
obstáculos a serem vencidos para 
um efetivo controle dos tumores do 
aparelho reprodutor masculino
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de do homem incluídas no Plano 
de Aceleração do Crescimento 
(PAC da Saúde). 

As outras medidas divulga-
das pelo Ministério são distri-
buir 26,1 milhões de cartilhas 
sobre prevenção, diagnóstico, 
tratamento de câncer e pro-
moção da saúde do homem, 
ao custo de R$ 0,09 a unidade 
até 2011 e o lançamento da Se-
mana de Promoção da Saúde 
do Homem ainda este ano, por 
meio de campanha de mídia na 
televisão. Também está no pro-
jeto do PAC ampliar em 20% 
ao ano (triplicar) o número de 
ultra-sonografias da próstata 
para prevenção de neoplasias 
malignas, rastreamento e diag-
nóstico, passando de 80 mil em 
2007 para 242 mil em 2011. 

As metas previstas são inserir 
a saúde do homem nos conteú-
dos de capacitação da especia-
lização de 32 mil médicos das 
equipes de saúde da família e 
da educação à distância, através 
do Telessaúde para diagnóstico 

de patologias e câncer do trato 
genital masculino. 

Os investimentos previstos são 
superiores a R$ 195 milhões. De 
acordo com a assessoria de im-
prensa do Ministério da Saúde 
os financiadores do projeto e 
também o cronograma deta-
lhado de execução ainda estão 
sendo definidos pelo coordena-
dor da área técnica de saúde do 
homem, Ricardo Pereira.

câncer de próstata
É o mais comum entre os tu-

mores masculinos. Para cada 
100 mil brasileiros há 52 ca-
sos, na maioria quase absoluta 
em homens a partir de 50 anos, 
configurando-se como uma das 
principais ameaças à saúde dos 
homens de meia-idade. 

Dados do Instituto Nacional 
de Câncer (Inca) apontam que 
em valores absolutos, o câncer 
de próstata é o sexto tipo de 
câncer mais comum no mundo 
e o mais prevalente em homens 
(cerca de 10% do total de cân-

cer). As taxas de incidência são 
cerca de seis vezes maiores nos 
países desenvolvidos se compa-
rados aos países em desenvol-
vimento.

Segundo o cirurgião pélvi-
co do Hospital A.C.Camargo, 
Gustavo Cardoso Guimarães, 
a incidência é maior nos países 
desenvolvidos porque há maior 
prevalência de alimentos indus-
trializados e gordurosos. Outro 
fator de risco é falta de atividade 
física regular. Para diminuir os 
riscos de desenvolver a doença 
ele recomenda uma dieta rica 
em ômega 3, frutas, verduras e 
alimentos poucos gordurosos. 

De acordo com o médico, um 
simples exame de sangue é capaz 
de apontar alterações nos níveis 
do antígeno prostático específi-
co (PSA), que é um marcador 
da presença do câncer. O teste é 
complementado pelo exame de 
toque retal, indispensável para 
o diagnóstico correto. Quando 
detectado precocemente, maior 
é a chance de cura. “Quando 
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o tumor ainda está restrito à 
próstata o índice de cura é de 
80%, mas quando a doença in-
vade outras estruturas o per-
centual de cura é quase nulo”, 
afirma o oncologista.

câncer de pênis
Com incidência mais fre-

qüente em homens entre 40 
e 50 anos, é uma doença rara. 
Mas o Brasil não tem motivos 
para comemorar: o país é um 
dos campeões mundiais desse 
tipo de câncer, com taxa entre 
2,9 a 6,8 casos para cada 100 
mil habitantes, conforme a re-
gião do país. A principal causa 
é a falta de higiene. 

Segundo Carlos Souto, da 
Santa Casa de Porto Alegre, 
o nível de escolarização está 
totalmente ligado à falta de 
higiene, principal fator cau-
sador da doença. “Muitos pa-
cientes sequer tomam banho. 
Tenho o hábito de perguntar 
a eles quantas vezes por sema-
na lavam os genitais e muitos 
respondem que nunca fazem 
isso”, conta o urologista.

No início, o câncer de pênis 

se apresenta na forma de cé-
lulas malignas concentradas 
na parte superficial da glan-
de. Com o passar do tempo, o 
tumor se espalha pelo interior 
do pênis e passa a atingir tam-
bém a virilha e o abdome (me-
tástase). Por esta razão, quanto 
mais precoce for o diagnóstico, 
maiores são as chances de o 
órgão ser preservado. 

Outro fator de risco é o papi-
lomavírus humano (HPV). A 
contaminação ocorre por con-
tato direto com a pele infec-
tada. O HPV genital é trans-
mitido por meio das relações 
sexuais, podendo causar lesões 
não somente no pênis, como 
também nos órgãos reprodu-
tores femininos (vagina, colo 
do útero) e também no ânus.

câncer de testículo
Assim como o câncer de 

pênis, o de testículo é raro. 
Especialistas do Hospital 
A.C.Camargo estimam que no 
Brasil existam de três a cinco 
casos anuais para cada 100 mil 
homens, com maior incidência 
em jovens de 15 a 35 anos. 

A principal causa da doen-
ça é a criptorquidia (quando 
o testículo não desce correta-
mente da cavidade abdominal 
onde se desenvolve durante a 
vida uterina). Outros fatores 
de risco são atrofia testicular, 
antecedente familiar e infec-
ção de vírus da aids. 

Para se prevenir é fundamen-
tal o auto-exame, apalpando 
regularmente os testículos, 
assim como as mulheres de-
vem fazer com as mamas. “Um 
grande problema é que é mui-
to comum o homem associar a 
anormalidade no pênis ou no 
testículo com alguma doença 
venérea ou com algum trauma 
recente. A maioria tem medo 
de falar sobre o assunto, prin-
cipalmente com as esposas”, 
afirma o cirurgião Gustavo 
Guimarães.

De acordo com o ele, em 95% 
dos casos o tumor afeta ape-
nas um dos testículos. Mesmo 
quando há metástase o índice 
de cura é alto, variando entre 
60% e 80%. Quando é detec-
tado precocemente há cura em 
quase 100% dos casos.

Conscientização sobre o câncer de intestino
Para educar, alertar e cons-

cientizar a população sobre 
prevenção, detecção precoce 
e tratamento dos tumores co-
lorretais, a ABCâncer (Asso-
ciação Brasileira do Câncer), 
em parceria com a Abrapreci 
(Associação Brasileira de Pre-
venção ao Câncer de Intesti-
no), realizou em março deste 
ano uma campanha nacional de 
Conscientização sobre o Cân-
cer de Intestino. 

“A população de São Paulo, 
Brasília e Salvador pôde, em 
locais públicos, esclarecer dúvi-
das sobre a doença com médi-
cos residentes e nutricionistas, 
além de receber folhetos expli-
cativos”, contou a superinten-
dente-executiva da ABCâncer, 
Marília Casseb. 

O Cristo Redentor, no Rio de 
Janeiro, e a Estufa do Jardim 

Botânico, de Curitiba, foram 
iluminados de verde — cor ofi-
cial da luta mundial contra o 
câncer de intestino —, chaman-
do a atenção das pessoas para 
esse tipo de câncer que, embora 
seja o quarto mais incidente no 

país, ainda permanece desco-
nhecido por mais da metade 
dos brasileiros.

A iniciativa teve apoio do La-
boratório Roche e da Socie-
dade Brasileira de Oncologia 
Clínica.

A Parceria Global na Cons-
cientização do Câncer de 
Mama, desenvolvida pela en-
tidade americana Susan G. 
Komen, está formando, desde 
fevereiro, uma rede de pes-
soas com habilidades, conhe-
cimentos e visão para desen-
volver um plano estratégico 
adaptado às reais necessida-
des da problemática do cân-
cer de mama no Brasil, México, 
Costa Rica, Ucrânia, Jordânia, 
Romênia, Arábia Saudita e  
Emirados Árabes. 

“Tais nações foram seleciona-
das com base nos altos índices 

de incidência e mortalidade do 
câncer de mama”, explica Lu-
ciana Holtz, psico-oncologista e 
especialista em bioética, coor-
denadora geral do programa no 
Brasil. Ela explica que a meta 
será atingida por meio de trei-
namentos direcionados a pes-
soas já envolvidas com a causa 
do câncer de mama e do forta-
lecimento da capacidade indi-
vidual e organizacional para o 
lançamento efetivo de campa-
nhas educacionais, de conscien-
tização e de advocacy. 

Participam da parceria, no 
Brasil, entre outras instituições, 

a Associação Brasileira do Cân-
cer, o Hospital A.C.Camargo, 
Instituto Se Toque, Microsoft, 
Instituto Nacional do Câncer 
(Inca), Fundação Oncocentro 
de São Paulo, Hospital Pérola 
Byington, Federação Brasileira 
de Instituições Filantrópicas de 
Apoio à Saúde da Mama (Fe-
mama) e Instituto Brasileiro de 
Controle do Câncer (IBCC), 
além de estudantes e sobrevi-
ventes da doença. 

“É também uma excelente 
oportunidade de reunir ONGs, 
somando forças pela causa”, 
afirma Luciana. 

Campanha global do câncer de mama
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