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Saúde 
MASCULINA
Uma pesquisa realizada em 2015 pelo Ministério da Saúde sobre a saúde 
do homem mostrou que quase um terço dos brasileiros não tem o hábito de 
frequentar o médico para buscar auxílio na prevenção de doenças.

De acordo com o estudo, 55% dos homens dizem que não procuram 
ajuda para cuidar da saúde porque nunca precisaram. Mas este mau 
hábito esconde consequências graves: o resultado da procura 
tardia pelos serviços de saúde é uma das causas que faz com 
que eles vivam, em média, sete anos a menos do que as 
mulheres (de 78 para 71 anos de idade, de acordo com a 
mesma pesquisa).

Um dos meios de mudar esse panorama é a 
informação. Por isso, o Instituto Viver Hoje lança 
mais uma edição da série Viver Hoje, agora sobre 
os cânceres masculinos mais comuns: próstata, 
pênis e testículo. 

Com linguagem simples e conteúdo validado 
por renomados especialistas nacionais, 
o material serve como um guia de 
conscientização para que a população 
compreenda a importância da prevenção e 
dos cuidados diários com a saúde para uma 
vida mais longa e com qualidade.

Boa leitura!

Instituto Viver Hoje 
redacao@viverhoje.org

EDITORIAL
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O câncer de próstata é considerado o segundo tumor 
de maior incidência nos homens brasileiros, atrás 
somente do câncer de pele não-melanoma. Em 2016, 
são esperados 61.200 novos casos e 13.772 mortes 
por essa doença, segundo o Instituto Nacional de 
Câncer (INCA).

Nas últimas décadas, houve um aumento da incidência 
do câncer de próstata no Brasil, mas sua mortalidade 
tem diminuído graças à detecção precoce da doença, 
mas ainda permanece significativa e superior a dos 
países desenvolvidos. Há muito o que ser superado. 
Ainda existe preconceito com relação ao exame de 
toque, uma das maneiras mais efetivas de diagnóstico 
deste problema. 

As causas do aparecimento do tumor ainda são 
desconhecidas, mas, sabe-se que ele pode estar 
ligado a alguns fatores de risco, como: 

 � Idade avançada

 � Parentes de primeiro grau que tiveram a 
doença antes dos 60 anos de idade (pai, 
irmãos e tios)

 � Pele negra

Existem suspeitas, não totatalmente confirmadas, de que alimentação rica em 
gordura animal, carnes vermelhas e derivados de leite e pobre em vegetais, 
raízes e verduras esteja relacionada a casos da doença.Também sabe-se que 
pacientes obesos podem apresentar tumores mais agressivos.

Câncer de próstata
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A PRÓSTATA
É uma glândula que só o homem possui.

Produz parte
do sêmen

Tem o formato 
de uma maçã e 
o tamanho de 

uma noz

Situa-se logo 
abaixo da bexiga e 

à frente do reto

Envolve a porção 
inicial da uretra, 

tubo que elimina a 
urina armazenada 

na bexiga 
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Sintomas
O câncer de próstata é uma doença silenciosa, que, geralmente, só apresenta 
sintomas quando já está avançada e afeta outros órgãos do corpo humano. 

Você sabia?

A maioria das metástases relacionadas ao câncer de próstata 
acontecem nos ossos, geralmente, localizados na coluna, no quadril, 
na bacia e nas costelas.

Em fases avançadas, o câncer de próstata pode apresentar:

Aumento da 
frequência 

urinária durante o 
dia e/ou à noite

Diminuição 
do jato 
urinário

Dor pélvica Gotejamento 
após a 
micção

Incontinência 
urinária

Problemas de 
ereção

Sensação de 
esvaziamento 
incompleto
da bexiga

Fraqueza, falta 
de energia
e anemia
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Diagnóstico
Pela falta de sintomas da doença, é recomendado pela Sociedade Brasileira de 
Urologia que homens a partir de 50 anos de idade sejam avaliados anualmente 
por um urologista para o rastreamento do tumor. 

Caso o homem apresente um ou mais fatores de risco, a avaliação deve ser 
realizada a partir dos 45 anos de idade. 

Em outros países, como nos Estados Unidos, recomenda-se que homens com 
idade entre 55 e 70 anos discutam com seu médico os riscos e benefícios do 
diagnóstico do câncer de próstata.

 � AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO médico 
e familiar.

 � EXAME DE SANGUE para verificação 
do nível de PSA (antígeno prostático 
específico), que pode identificar o aumento 
de uma proteína produzida pela próstata, o 
que seria um dos indícios da doença.

Na consulta médica, serão considerados:
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Não confie somente no PSA!

Por medo de que o toque retal doa, muitos homens pedem para que o 
urologista realize somente o exame de PSA para a detecção do câncer 
de próstata. Puro engano! 

Isso porque o PSA tende a aumentar de acordo com o avanço da 
idade. Assim, cerca de 60 a 80% dos homens com aumento dele não 
têm a doença. Além disso, aproximadamente 20% dos pacientes com 
câncer de próstata apresentam PSA normal. 

Por isso, a melhor estratégia é realizar os dois exames, já que são 
complementares.

 � TOQUE RETAL: identifica áreas irregulares 
ou endurecidas na próstata. É rápido indolor.

 � BIÓPSIA: retirada e análise de parte do 
tecido da glândula. Na maioria das vezes, 
é feita com auxílio da ultrassonografia 
transretal, que ajuda a guiar o médico na 
inserção de uma agulha pela parede do reto 
até a próstata, removendo uma pequena 
amostra de tecido. A biópsia só é realizada 
quando, após as análises do exame físico, do 
histórico do paciente e do PSA, há suspeita 
da ocorrência do câncer de próstata.

Caso o câncer seja diagnosticado e haja a suspeita de que atingiu os ossos, 
o especialista pode solicitar uma cintilografia óssea. Nela, uma pequena 
quantidade de um composto radioativo é injetada no paciente e essa substância 
se acumula em áreas com anormalidades.
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Tratamento

Caso seja diagnosticado, o câncer de próstata oferece 
diversas formas de tratamento, como:

VIGILÂNCIA ATIVA, na qual o médico observa ativamente 
a evolução do quadro do paciente. Apenas serão tratados 
pacientes com progressão da doença. Só é possível realizar esse 
tipo de tratamento para uma minoria de homens, com tumores 
de muito baixo risco de progressão, metástases ou morte.

PROSTATECTOMIA RADICAL, ou seja, cirurgia para 
retirada total da próstata. É mais empregado e efetivo em 
homens que tenham uma longa expectativa de vida. 

RADIOTERAPIA externa ou braquiterapia (na qual se 
coloca uma fonte de radiação dentro ou próximo ao órgão a 
ser tratado). Geralmente, são empregadas em pacientes com 
mais idade. 

HORMONIOTERAPIA, quando são reduzidos os níveis 
de hormônios masculinos. É empregada em pacientes que 
apresentem metástases ou que sejam idosos e com alto risco de 
morte ao serem submetidos a tratamentos mais radicais. Pode 
ser utilizada para reduzir a glândula antes da radioterapia. 

MÉTODOS ABLATIVOS: são métodos que empregam 
extremos de temperatura (calor ou frio) para destruir doença 
maligna. O tumor prostático pode ser tratado com uma fonte 
de calor dirigida ao órgão e gerada por USG (chegando a 85 
a 90º.C), denominada de HIFU. Outra opção é o tratamento 
realizado pelo congelamento do órgão, por meio da inserção 
de agulhas que resfriam (-70º.C) o órgão. Este tratamento é 
denominado crioterapia.

Embora a próstata seja constituída por vários tipos de células, a maioria 
dos cânceres nesta glândula tem origem nas células que produzem líquido 
seminal. Esses tumores são chamados de adenocarcinomas.
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Para escolher os tratamentos mais adequados a cada paciente, deve-se levar 
em conta:

 � Agressividade da doença (com a análise dos níveis de PSA, do Escore de 
Gleason e do estadiamento)

 � Expectativa de vida 

Você sabia?

O tratamento é individualizado, e a melhor opção para um paciente 
pode não ser adequada para outro. Assim, a decisão deve ser tomada 
em conjunto com o especialista.

 � Presença de outras doenças (pressão alta, diabetes, entre outras, muito 
comuns na faixa etária de risco)

 � Preferência do paciente

 � Atividade sexual

 � Desejo de paternidade

 � Tecnologias disponíveis nos locais de tratamento

 � Desejos e expectativas dos pacientes

A maioria dos tratamentos do câncer de próstata são altamente eficazes, e 
a maior parte dos pacientes estarão vivos por muitos anos. Contudo, podem 
ocorrer efeitos colaterais com qualquer um dos métodos, como:

 � Incontinência urinária

 � Impotência sexual 

 � Ausência ou redução da ejaculação 

 � Esterilidade

Todos eles podem ser amenizados, mas, para isso, é importante o diálogo 
franco entre médico e paciente.
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Você sabe o que é o Escore de Gleason?

É uma pontuação dada ao câncer de próstata, cujo objetivo é informar sobre 
a provável taxa de crescimento do tumor e sua tendência à disseminação. 

O critério de Gleason, somado ao exame de toque retal e ao PSA, compõe 
os três principais parâmetros para que o especialista tome a decisão 
quanto ao tratamento mais indicado. 

O escore é graduado a partir de 1 (menos agressividade) até 5 (maior 
agressividade). As duas principais áreas de tumor recebem uma nota e são 
somadas, podendo variar desde 1+1=2 até 5+5=10. 

Em geral, tumores com somas até 6 são pouco agressivos; aqueles com 
nota 7 apresentam agressividade intermediária e, os com nota de 8 a 10, 
são muito agressivos.

O que é o câncer de próstata 
resistente à castração?

Muitos homens tremem ao ouvir a palavra 
“castração”, mas, quando ela está relacionada ao 
câncer de próstata, decorre do uso do tratamento 
hormonal (hormonioterapia), realizado com a 
supressão da ação do hormônio masculino, a 
testosterona, que é realizada por meio de uma 
pequena cirurgia ou de medicamentos injetáveis 
ou orais.  A hormonioterapia costuma ser muito 
eficaz por meses ou anos. 

Após esse período de sucesso, o câncer de 
próstata pode se reativar, mesmo como o 
hormônio masculino muito reduzido,  trazendo 
problemas aos pacientes. Essa situação é 
denominada câncer de próstata resistente à 
castração. Antes, havia poucas possibilidades de 
tratamento nesta fase, mas, hoje em dia, novas 
medicações (hormonioterapias, quimioterapia, 
medicina nuclear, vacinas etc) chegaram para 
oferecer um aumento da sobrevida do paciente.
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Má higiene íntima. Por isso, é 
importante lavar o pênis diariamente, 
com água e sabão.

Homens que não se submeteram à 
circuncisão (conhecida também como 
postectomia ou a cirurgia da fimose, 
que é a remoção do excesso de pele que 
recobre a cabeça do pênis).

Tabagismo, promiscuidade sexual
e múltiplas doenças venéreas.

Infecção pelo vírus HPV (papilomavírus 
humano). Por isso, é importante usar 
camisinha em toda relação sexual.

FATORES DE RISCO

Câncer de pênis
Pouco conhecido nas regiões sul e sudeste do Brasil, o câncer de pênis é um 
tumor tido como raro (atinge somente 2% de todos os tipos de tumores em 
homens no país), mas que traz inúmeros desconfortos para o paciente. Nas 
regiões Norte e Nordeste, assim como nos locais mais pobres do País, esse 
tumor é bem mais frequente.

Além da dor e do mau cheiro, se a doença não for tratada no início, pode ser que 
o único tratamento seja a amputação. Em 2013, a neoplasia levou a óbito 396 
homens no Brasil, e centenas destes pacientes fora submetidos à amputação 
parcial ou total do pênis, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA).
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Aprenda a fazer o autoexame
Saiba o que observar

Manchas
recentes

Feridas e
caroços que não 
desaparecem ou 
que apresentem 

secreções, 
sangramento ou 

mau cheiro
Ínguas

no pênis
e/ou

na virilha Vermelhidão
e coceira

Inchaço

Fique atento aos sintomas!

A manifestação mais comum do 
câncer de pênis é uma ferida ou úlcera 
que não sara, e pode ser localizada na 
glande, ou seja, na cabeça do pênis 
(80% dos casos), no prepúcio (15%) 
ou no corpo do pênis (5%).

A lesão, geralmente, é acompanhada 
de uma secreções. Em alguns casos, 
também podem surgir ínguas na 
virilha, que podem indicar metástase, 
ou seja, que a doença também afetou 
outras partes do corpo.

O câncer de pênis é mais comum nas regiões Norte e Nordeste, com 
maior incidência em homens a partir de 50 anos de idade.
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Tipos de câncer de pênis
O câncer se desenvolve de maneiras diferentes. O principal é o:

CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS: o tumor se inicia a partir 
de células escamosas, que são as células naturalmente presentes na pele 
do pênis. Comumente, aparecem na cabeça peniana ou no prepúcio. 
Esse tipo de câncer pode ser semelhante a uma verruga genital benigna 
(carcinoma verrucoso).

Diagnóstico precoce: 
uma atitude que salva vidas
É preciso ficar atento a modificações que podem ocorrer no 
corpo e, caso surjam dúvidas se elas são normais, não espere 
para procurar um especialista. Ele vai realizar testes clínicos e é 
possível que solicite alguns exames. 

Caso descoberto no início, o câncer de pênis tem altas chances 
de cura. Mas, infelizmente, mais da metade dos pacientes 
demoram até um ano após o surgimento das primeiras 
lesões para procurar o médico (pela dificuldade de 
acesso ou por vergonha).

Não faça parte desta estatística. Procure um 
especialista, que pode indicar os exames:

 � Biópsia

 � Ressonância magnética

 � Tomografia computadorizada

 � Ultrassom

Esses exames vão ajudar a definir o estadiamento 
da doença e o melhor tratamento para cada caso.

ATENÇÃO! Nem todas as lesões no pênis são malignas. A maioria 
é benigna, geralmente, composta por verrugas ou manchas na pele 
da cabeça ou na própria cabeça do pênis. Doenças venéreas também 
podem causar confusão de diagnóstico.
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A escolha para o melhor tratamento do paciente com câncer de 
pênis depende da extensão e da gravidade do tumor. É possível 
que sejam realizados:

CIRURGIA: mais frequente, promove o controle local da doença.

QUIMIOTERAPIA: geralmente, é indicada em casos 
mais avançados ou com metástase. Pode ser tópica (o 

medicamento é aplicado diretamente sobre a pele, 
para combater as células cancerígenas que 

estão na superfície da derme) ou sistêmica 
(administrada em ciclos por via oral 

ou venosa, tratando o câncer que se 
espalhou para os linfonodos ou outros 

órgãos. Pode ser indicada, 
também para diminuir o 

tamanho do tumor antes da 
cirurgia).

RADIOTERAPIA

TRATAMENTO TÓPICO, 
um medicamento em creme 
que estimula o sistema 

imunológico e deve ser 
aplicado sobre a pele. Usado 
apenas em tumores in situ, que 
são turmores superficiais, de 
baixo risco.

Tratamentos
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Se a opção for por cirurgia, diversas opções podem ser consideradas, como:

CIRCUNCISÃO: retirada do prepúcio e da pele ao redor da cabeça do 
pênis. O método é utilizado, geralmente, quando o tumor está localizado 
somente nestas áreas. É possível que este tratamento seja realizado 
antes da rapioterapia, para evitar o inchaço do prepúcio, um dos efeitos 
colaterais comuns no processo de superação da doença.

EXCISÃO SIMPLES: retirada do tumor juntamente com uma margem 
de tecido normal em torno dele, para evitar que células cancerígenas 
permaneçam no corpo do paciente. 

RESSECÇÃO A LASER: vaporização das células cancerígenas por um 
feixe de luz, muito indicada nos casos mais superficiais da doença.

CRIOCIRURGIA: congelamento das células cancerígenas com uma sonda 
resfriada por nitrogênio líquido. 

PENECTOMIA: retirada parcial ou total do pênis, realizada em casos 
de tumores mais avançados, que ocupam, respectivamente, parte do 
pênis, todo o órgão ou chegam a invadir estruturas adjacentes.

CIRURGIA DE RETIRADA DOS GÂNGLIOS LINFÁTICO: indicada 
quando o tumor já se disseminou, ou quando há grande chance de se 
disseminar para as ínguas da virirlha ou da pélvis.

Atenção!

É fundamental procurar um especialista o quanto antes para evitar a 
amputação total ou parcial do pênis, que traz profundas consequências 
físicas, psicológicas e sexuais ao paciente.
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A prevenção também é uma forma de cuidar da sua família. 
Mulheres com parceiros portadores de câncer de pênis têm 

incidência maior de câncer de colo de útero.

PRESERVATIVO: usar camisinha em todas 
as relações sexuais diminui a chance de 
contrair doenças sexualmente 
transmissíveis, como o HPV.

Prevenção
é o melhor
negócio!

Cuide da sua saúde

CIRURGIA DE FIMOSE (CIRCUNCISÃO): 
simples e rápida, a operação não precisa de 
internação, pode ser realizada com anestesia 
local e retira o excesso da pele do prepúcio, que 
pode impedir a exposição da cabeça do pênis e 
dificultar a higienização. Deve se ser discutida 
sua necessidade ou não com o médico.

EDUCAÇÃO: ensine às crianças desde 
cedo bons hábitos de higiene nas partes 
íntimas. Elas também devem retrair o 
prepúcio e lavar a glande.

LIMPEZA: limpe o pênis diariamente, com 
água e sabão, principalmente, após relações 
sexuais e masturbação.

1

2

3

4
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Câncer de testículo

Apesar de pouco incidente (ocorre em 
apenas 5% dos homens diagnosticados 
com câncer), o câncer de testículo é 
um tumor que merece atenção, já 
que, geralmente, acomete homens 
dos 15 aos 50 anos de idade. 

É possível que o diagnóstico seja 
tardio, pois a doença pode ser 
confundida por orquiepididimites, 
que são inflamações nos testículos e 
dos epidídimos (ductos que coletam 
e armazena os espermatozóides), 
geralmente, transmitidas sexualmente. 

Mas, há uma diferença: as orquipeididimites 
aparecem repentinamente, dias após relações 
sexuais, e são muito dolorosas nas regiões do testículos. 
Além disso, os epidídimos aumentam rapidamente de tamanho, ficam quentes 
e avermelhados (inflamados) e são acompanhados por febre, mal estar e 
cansaço. Elas são fácil e rapidamente tratadas com antibióticos, repouso, 
analgésicos e suspensórios escrotais. Em poucos dias, os testículos retornam 
ao tamanho normal. 

Câncer testicular é raro, acometendo de um a dois homens para cada 
100.000. Costuma doer pouco e, muitas vezes, é diagnosticado por 
acaso, através da palpação durante o banho ou pelas parceiras sexuais, 
que detectam anormalidades na forma e no tamanho durante as 
carícias íntimas. Usuamente, os tumores testiculares não melhoram 
com antibióticos e permanecem estáveis ou aumentam de tamanho 
e de consistência.
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Quem tem mais risco de apresentar 
câncer de testículo?

Os testículos

Se localizam dentro do escroto

São responsáveis pela 
produção dos espermatozoides 
e da testosterona, o hormônio 
sexual masculino.

Pacientes com 
antecedentes de 
atrofia testicular 
ou infertilidade

Uso abusivo de 
maconha

Cuja mãe tenha 
utilizados 

hormônio durante 
a gravidez

Gêmeo cujo irmão 
tenha apresentado 
tumor testicular

Menos frequentemente, traumas testiculares 
podem se associar a essa neoplasia



Quando descoberto precocemente, o câncer de testículo
tem altas chances de cura.

Os sintomas mais comuns são:

Nódulo duro, geralmente indolor. É o sinal mais frequente.

Aumento ou diminuição do tamanho dos testículos.

Dor que não passa na parte baixa do abdômen.

Sensibilidade nos mamilos.

Todos os homens devem ficar 
atentos aos sintomas do câncer 
de testículo e a qualquer 
alteração no corpo, mas, quem 
faz parte do grupo que tem um 
ou mais fatores de risco, deve 
redobrar a atenção e realizar, o 
autoexame dos testículos.

Os principais fatores de 
risco para o câncer de 
testículo são:

Histórico familiar deste tumor.

Traumas e lesões localizados na bolsa escrotal.

Criptorquidia: (testículo que não desce para a bolsa escrotal).

Uso de  hormônio (estrógenos) pela mãe durante a gravidez.

Atrofia testicular (testículos pequenos).

1

2

3

4

5

Sintomas
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Diagnóstico
O exame físico é a melhor forma de detecção deste tipo de tumor, pois a 
presença de massa testicular (nódulos indolores) ou aumento do volume do 
órgão é a queixa mais frequente.

Em apenas 10% dos casos ocorre hemorragia interna no testículo, gerando 
um quadro agudo que pode ser confundido com inflamações benignas do 
testículo, como orquites ou orquiepididimites.

Em 15% a 40% dos casos, é possível que ocorram metástases, ou seja, que a 
doença tenha atingido outras partes do corpo, o que pode ocasionar sintomas 
que, em princípio, o paciente não relaciona ao câncer de testículo, como:

 � Dores nas costas

 � Inchaço nos membros inferiores

 � Perda de peso

 � Tosse ou dispinéia (quando a doença já atingiu o pulmão)

 � Vômitos

Você sabia?

A criptorquidia, ou seja, a não descida do(s) testículo(s) para a bolsa 
testicular, geralmente verificada nos primeiros anos de vida, aumenta 
de 8 a 40 vezes as chances de ocorrer tumores testiculares no futuro.

Na maioria dos casos, o câncer acomete apenas um dos testículos. 
Apenas 2 a 3% dos pacientes têm acometimento do outro testículo. 
Geralmente, isso ocorre após anos.

Tumores testiculares benignos são raros (equivalem a menos de 
5% dos casos).
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Após a realização de exames físicos, outros testes podem ser solicitados pelo 
médico, como:

 � DOSAGEM SANGUÍNEA DE ALFA FETOPROTEINA E BETA-HCG 
E DESIDROGENASE LÁCTICA, que são marcadores tumorais, isto é, 
substâncias produzidas pelos tumores e que estão aumentadas na sua presença. 

 � ULTRASSONOGRAFIA TESTICULAR, que pode ajudar a definir o 
volume e a localização do tumor.

 � TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, na busca de metástases em 
linfondos abdominais 

 � RAIO X OU TOMOGRAFIA DE TÓRAX

O diagnóstico definitivo ocorre com a exploração cirúrgica por via inguinal: 
realiza-se uma incisão na região da virilha do paciente e por ela o testículo 
é tracionado. Um fragmento da lesão (biópsia) é retirado e mandado para o 
patologista. A cirurgia não deve ser realizada através do escroto, mas sempre 
pela virilha. 

Fertilidade e reserva em bancos 
de sêmen

Como, geralmente, os pacientes com tumores de 
testículo apresentam infertilidade ou subfertilidade, é 
recomendável que, durante o diagnóstico, seja realizado 
o espermograma, que é a análise do liquido espermártico 
obtido por masturbação.

Caso apresentem baixa contagem de espermatozoides e/ou 
baixa quantidade, é importante serem encaminhados 
para um banco de sêmen e possam estocar 
seu sêmen, pois em alguns casos, se 
submeteram a quimioterapia, radioterapia 
ou cirurgias que poderão comprometer em 
definitivo seu potencial fértil. 

Como são jovens e estão preocupados 
apenas em curar o câncer, esse assunto 
deve ser abordado pelo médico e pelos 
parentes, já que muitos jovens só 
desejam ter filhos após diversos anos 
após o tratamento. 23



Fique atento!

Apesar de ser um dos tumores mais curáveis, o diagnóstico precoce é 
fundamental, pois é agressivo e tem alto índice de duplicação das células 
tumorais, que podem levar à rápida evolução da doença.

Até os anos 1980 e 1990, a maioria dos casos eram diagnosticados 
tardiamente e os tratamentos eram pouco eficazes. Após esse período, 
os exames de imagem se sofisticaram e o diagnósticos é realizado em 
tumores cada vez menores (as vezes, com menos 1,0 cm). Além disso, a 
quimioterapia se desenvolveu graças à Cisplatina e outros medicamentos, 
além de terem ocorrido progressos na cirurgia e na radioterapia. 

Hoje, a maioria dos pacientes, mesmo aqueles com doença avançada e 
com metástases, são curados. 

Atenção: o exame não precisa 
ser realizado com muita 

frequência, pois pode causar dor 
ou gerar ansiedade. 

Diferentemente do que ocorre 
com o câncer de mamas em 

mulheres, que um câncer muito 
comum, requerendo exames 
com grande periodicidade. 

Como fazer o autoexame dos testículos

De pé, em frente a um 
espelho, verifique a 

existência de alterações 
em alto relevo na pele 

do escroto.

Examine cada um dos 
testículos com as duas 

mãos. Mexa nos 
testículo entre os 

dedos e verifique se 
você sente dor.

A B C
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Tratamento

O conhecimento do componente celular do 
tumor, o tipo e a presença ou não de metástases 
é que orientarão o tratamento, que pode ser 
feito com:

 � Orquiectomia radical: remoção total de um 
ou dos dois testículos

 � Orquiectomia radical + linfadenectomia 
retroperitoneal (retirada de gânglios do 
retroperitôneo)

 � Orquiectomia radical + quimioterapia

 � Orquiectomia radical + linfadenectomia + 
quimioterapia

 � Orquiectomia radical + radioterapia 

Após o término do tratamento, o paciente 
deverá fazer exames periódicos por vários anos 
para eliminar a suspeita de recidiva, ou seja, 
do reaparecimento da doença.
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O que ocorre após a retirada de um dos testículos?

Quando o testículo remanescente é normal, o paciente permanece com sua 
qualidade de vida inalterada. O testículo que sobrou dá conta da produção 
hormonal e de espermatozoides (quando não existe infertilidade prévia). 

Assim, após a remoção dos testículos, os pacientes permanecem com potência 
sexual, libido e apetite sexual preservados e absolutamente normais. A 
quantidade e o aspecto de esperma durante as ejaculações é a mesma. 

Caso deseje, é possível, durante a cirurgia de remoção do órgão doente, a 
instalação de uma prótese testicular de silicone.

Ainda assim, caso o paciente tenha uma baixa produção de hormônios masculino 
(testosterona), pode-se facilmente administrar essa medicação em definitivo.

Não se abale!

A infertilidade que pode ser gerada pelo tratamento do câncer de 
testículo pode ser passageira. Caso esse não seja o caso, existem técnicas 
de fertilização assistida que podem contornar esse problema. Converse 
sobre isso com o seu urologista!
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Uma pesquisa realizada em 2015 pelo Ministério da Saúde sobre 
a saúde do homem mostrou que quase um terço dos brasileiros 
não tem o hábito de frequentar o médico para buscar auxílio na 
prevenção de doenças.

55% dos homens dizem que não buscam ajuda para cuidar da 
saúde porque nunca precisaram. Mas este mau hábito esconde 
consequências graves: o resultado da procura tardia pelos serviços 
de saúde é uma das causas que faz com que eles vivam, em média, 
sete anos a menos do que as mulheres.

Um dos meios de mudar esse panorama é a informação. Por 
isso, o Instituto Viver Hoje lança mais uma edição da série 
Viver Hoje, agora sobre os cânceres masculinos mais comuns: 
próstata, pênis e testículo. 


