


No e-saúde você encontrará dicas práticas de cuidados 

com a saúde para que você possa viver mais e melhor. 

Na edição de novembro/2021, vamos falar sobre o tema:

Olá! 

Confira! 
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FOTO CECOMSAER 

Novembro Azul: 
Mês de Combate ao Câncer de Próstata 
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O movimento Novembro Azul surgiu em 2003, 
na Austrália, com o objetivo de chamar a atenção 

para a prevenção e o diagnóstico precoce de 
doenças que atingem a população masculina.

1. Novembro Azul

No Brasil, o mês de novembro é marcado, 
prioritariamente, por diversas campanhas 

voltadas para conscientização sobre o 
câncer de próstata.

Novembro é o mês dedicado à Saúde do Homem. 
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2. O Câncer de Próstata

A próstata é uma glândula do aparelho reprodutor 
masculino. Sua função é produzir um líquido que 
compõe o sêmen, auxiliando a proteger e a nutrir 
os espermatozoides. 

A próstata possui inúmeras células que se multiplicam,
crescem e morrem naturalmente. O câncer é resultado de
uma alteração celular anormal, fazendo com que elas se
proliferem de modo irregular, invadindo regiões da própria
próstata e, em alguns casos, espalhando-se pelo corpo.
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O câncer de próstata é a doença mais comum 

em homens acima de 50 anos, sendo a 2ª 
maior causa de mortes entre pessoas       

do sexo masculino em todo o mundo.

No Brasil, é o 2º tipo de câncer mais comum entre os homens,

ficando atrás apenas do câncer de pele não-melanoma.
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3. Fatores de risco
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Fatores como histórico de câncer na 
família, obesidade, sedentarismo, 
idade avançada (acima de 65 
anos), estilo de vida e fatores
genéticos podem aumentar as 
chances de desenvolver a doença.  4



4. Sinais e Sintomas
Em sua fase inicial, tem evolução silenciosa. Muitos

não apresentam sintomas ou, quando apresentam, são

semelhantes aos do crescimento benigno da próstata:

dificuldade, dor ou ardor ao urinar, necessidade de

urinar muitas vezes ao longo do dia/noite, entre outros.5
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A fase avançada, pode provocar dor óssea, 

sintomas urinários ou, quando mais grave,   

infecção generalizada ou insuficiência renal.
5
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Prevenção5.
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A prevenção possibilita um diagnóstico

precoce da doença e maior chance de cura.
Como em sua fase inicial o câncer de próstata
não apresenta sintomas, é necessário realizar
exames preventivos anualmente.3
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O exame de toque retal e o exame de

sangue para avaliar a dosagem do PSA

(Antígeno Prostático Específico) são

fundamentais para um diagnóstico

precoce da doença.

Ainda há muita desinformação e receio sobre os

exames, mas não há motivos para correr o risco de

ter uma doença tão letal por falta de prevenção.
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O exame de toque retal não machuca, não dói e demora apenas alguns minutos.

Ele permite ao médico sentir alterações na glândula e, no caso de um tumor ser

localizado, quando diagnosticado em estágio inicial, há maior possibilidade de cura. 3
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Homens com 50 anos ou mais 
devem realizar os exames 
preventivos anualmente. 

50
+

Homens que fazem parte do grupo de risco 

(histórico familiar, obesidade, sedentarismo) 

devem realizar os exames a partir dos 45 anos.
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Segundo o INCA (Instituto Nacional do 

Câncer), chances de cura aumentam 90% 

se o diagnóstico for feito no estágio inicial.
4
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Além disso, com hábitos de vida simples e saudáveis, o 

risco de desenvolver a doença diminui consideravelmente! 

Pratique atividade 

física regularmente

Alimente-se bem!

Cuide da sua 

saúde mental

Evite fumar e consumir

bebidas alcóolicas

3
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6. Tratamento 

A indicação do plano de tratamento vai depender 

do estado de saúde atual do paciente, do estágio 

da doença e da expectativa de vida.

A principal delas é a cirurgia, 
que pode ser aplicada junto 
com radioterapia e tratamento 
hormonal, conforme cada caso.
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O fato do homem procurar menos os serviços
de saúde prejudica sua qualidade de vida e
longevidade, por isso, é fundamental que o
público masculino se conscientize sobre os
cuidados com a própria saúde.

Previna-se!

Cuide-se!



Na Força Aérea Brasileira
acreditamos que cada pessoa
deve ser cuidada de forma
integral. Por isso, contamos
com um serviço completo de
cuidados com a saúde e apoio
aos beneficiários para que
eles possam viver mais e
melhor.

Você ou algum familiar se identifica 

com um desses problemas ?

Nós podemos ajudar! 

16



17

É a nova porta de entrada dos beneficiários da Força Aérea

Brasileira no Sistema de Saúde da Aeronáutica. Com o CAIS,

ampliamos o espectro do nosso serviço de atenção e agora,

contamos com a presença de uma equipe multidisciplinar

composta por médicos, dentistas enfermeiros, farmacêuticos,

entre outros profissionais de saúde, oferecendo diversos tipos de

serviços a partir de um modelo de cuidado integral e coordenado,

moderno e adequado às necessidades dos beneficiários.

VOCÊ CONHECE O CAIS? 

CAIS significa Centro de Atenção Integral à Saúde. 

FOTO CECOMSAER 
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ASAS QUE CUIDAM


