Asco·answers
 O que é o câncer de próstata?
O câncer de próstata é uma doença em que as células normais
da próstata de um homem se alteram e crescem de forma
descontrolada, formando um tumor. Alguns cânceres de
próstata crescem de forma muito lenta e podem não causar
sintomas por anos. O câncer de próstata é o tipo de câncer
mais comum diagnosticado em homens nos Estados Unidos.

 Qual é a função da próstata?
A próstata é uma glândula em formato de noz localizada,
atrás da base do pênis, na frente do reto e atrás da bexiga.
Ela envolve a uretra, o canal semelhante a um tubo que
transporta a urina e o sêmen através do pênis. A próstata
produz líquido seminal, o líquido no sêmen que protege, dá
suporte e ajuda no transporte do esperma.
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 O que estágio e grau significam?
O estágio é uma maneira de descrever onde o câncer está localizado, se ou para onde se espalhou e se afetou outras partes do corpo. Existem 4
estágios no câncer de próstata: estágios I a IV (1 a 4). Após a biópsia e/ou cirurgia ser realizada, um patologista analisa as células cancerígenas por
meio de um microscópio e atribui ao câncer de próstata uma pontuação de Gleason. Os médicos também podem atribuir um grupo de risco para
ajudar a orientar o tratamento. Encontre mais descrições desses estágios em www.cancer.net/prostate.

 Como o câncer de próstata é tratado?
O tratamento do câncer de próstata depende do tamanho, da localização, do grupo de risco do tumor, se há disseminação do câncer e condição
de saúde do homem. Se o câncer de próstata estiver em um estágio inicial, em uma categoria de baixo risco e em crescimento lento, o médico
pode recomendar a vigilância ativa. Isto significa que o câncer será rigorosamente monitorado e o tratamento ativo será iniciado apenas quando o
câncer apresentar sinais de piora. Para o câncer de próstata localizado, outras opções de tratamento incluem cirurgia ou radioterapia. Para homens
tumores maiores ou com câncer com risco elevado de recorrência, as opções de tratamento incluem terapia hormonal, também chamada de
terapia de privação androgênica (TPA), além da radioterapia. O câncer de próstata que não responde mais à TPA é chamado de câncer de próstata
resistente à castração. O câncer de próstata avançado, metastático e resistente à castração pode ser tratado com quimioterapia, imunoterapia,
radioterapia ou outras opções de tratamento mais recentes, tais como novos medicamentos direcionados ao andrógeno. Ao tomar uma decisão
sobre o tratamento, os homens também podem considerar um estudo clínico. Os estudos clínicos são uma opção a considerar no tratamento e
cuidado para todos os estágios do câncer. Fale com seu médico sobre todas as opções de tratamento.
Os eventos adversos do tratamento de câncer de próstata, incluindo incontinência, dor óssea, fraqueza e problemas sexuais, podem com
frequência ser prevenidos ou controlados com a ajuda de sua equipe de assistência médica. Isto é chamado de cuidados paliativos ou terapia de
suporte, sendo uma parte importante do plano de tratamento geral.

 Como posso lidar com o câncer de próstata?
Assimilar a notícia de um diagnóstico de câncer e se comunicar com sua equipe de assistência médica são partes essenciais deste processo. Buscar
apoio, organizar suas informações de saúde, garantir que todas as suas dúvidas sejam esclarecidas e participar do processo de tomada de decisão
são outras etapas. Converse com a equipe de assistência médica sobre todas as suas preocupações. Entender suas emoções e as das pessoas
próximas a você pode ser útil para administrar o diagnóstico, tratamento e processo de recuperação.

ASCO ANSWERS é uma coleção de materiais educacionais para pacientes, aprovada por oncologistas, desenvolvida pela
American Society of Clinical Oncology (Sociedade Americana de Oncologia Clínica) para pessoas com câncer e seus cuidadores.
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Câncer de próstata

Perguntas a fazer à equipe de
assistência médica

A comunicação regular é importante na tomada de decisões informadas sobre seus cuidados
de saúde. Pode ser útil que você esteja acompanhado nas consultas para realizar anotações.
Considere fazer à equipe de assistência médica as seguintes perguntas:
` Que tipo de câncer de próstata eu tenho? O quanto ele é agressivo?
` Você poderia me explicar o resultado da anatomia patológica e dos exames laboratoriais?
` Qual é o estágio, pontuação de Gleason e grupo de risco do meu câncer de próstata?
O que isto significa?
` Poderia me explicar quais são minhas opções de tratamento?
` Quais estudos clínicos estão disponíveis para mim? Em que localidade são realizados e como
posso saber mais sobre eles?

Palavras que você
deve conhecer
Vigilância ativa: Monitorização rigorosa
do câncer e início do tratamento apenas se
sinais de piora.
Terapia de privação androgênica (TPA):
Tratamento que reduz os níveis de hormônio
sexual masculino, com o objetivo de retardar
ou interromper o crescimento do câncer de
próstata.

` Que plano de tratamento você recomenda? Por quê?

Biópsia: Remoção de uma amostra de tecido
que é examinada em um microscópio para
verificar se existem células cancerígenas.

` Qual é o objetivo de cada tratamento? O tratamento é para eliminar o câncer, fazer com que
me sinta melhor ou ambos?

Quimioterapia: Uso de medicamentos para
destruir células cancerígenas.

` Quem fará parte de minha equipe de tratamento e qual a função de cada um dos membros faz?
` Como este tratamento afetará minha vida diária? Eu poderei trabalhar, me exercitar e realizar
minhas atividades normais?
` Este tratamento afetará minha vida sexual? Em caso positivo, como e por quanto tempo?

Pontuação de Gleason: Um fator importante
para o prognóstico, que descreve quanto do
tumor se parece com o tecido saudável.

` Este tratamento afetará minha capacidade de ter filhos?

Incontinência: Incapacidade de controlar o
fluxo de urina.

` Que outros eventos adversos de longo prazo podem estar associados com meu tratamento
de câncer?

Linfonodo: Um pequeno órgão em formato
de feijão que combate infecções.

` Se eu me preocupar com os custos do tratamento do câncer, quem pode me ajudar?
` Onde posso encontrar apoio emocional para mim e minha família?

Metástase: A disseminação do câncer para
locais diferentes daquele onde começou.

` Se eu tiver alguma dúvida ou problema, para quem devo ligar?

Prognóstico: Chance de recuperação.

Encontre mais perguntas para fazer à equipe de cuidados de saúde em www.cancer.net/prostate.
Para uma lista digital de perguntas, baixe o aplicativo móvel gratuito da Cancer.Net em
www.cancer.net/app.

Antígeno prostático específico (PSA): Uma
proteína liberada pelo tecido da próstata
para o sangue que pode ser encontrada em
níveis superiores ao normal em homens com
câncer de próstata ou outras doenças da
próstata.

Este informativo foi desenvolvido pela © 2019 da American Society of Clinical Oncology, Inc. Todos os direitos autorais
são reservados em todo mundo. Nenhum patrocinador foi envolvido no desenvolvimento do conteúdo. A menção a
qualquer empresa, produto, serviço ou terapia não constitui um endosso de qualquer tipo por parte da American Society
of Clinical Oncology ou da Conquer Cancer®, a fundação da American Society of Clinical Oncology. É de responsabilidade
do médico assistente ou de outro profissional de saúde, com base na experiência e no conhecimento independentes
sobre o paciente, determinar as dosagens dos medicamentos e o melhor tratamento para o paciente. A American Society
of Clinical Oncology não assume responsabilidade por qualquer lesão ou dano a pessoas ou bens decorrentes ou
relacionados a qualquer uso do informativo ou a quaisquer erros ou omissões. As informações nos materiais de educação
do paciente da American Society of Clinical Oncology não se destinam nem substituem o aconselhamento médico.
Pacientes com perguntas relacionadas a cuidados de saúde devem ligar ou consultar seu médico ou outro profissional
de saúde, imediatamente, e não devem desconsiderar o aconselhamento médico profissional ou atrasá-lo, devido às
informações encontradas aqui. A American Society of Clinical Oncology acredita que todas as decisões de tratamento
devem ser realizadas entre os pacientes e seus médicos. Os avanços no diagnóstico, tratamento e prevenção do câncer
ocorrem regularmente. Para mais informações, visite Cancer.Net (www.cancer.net).

Radioterapia: Uso de raios-X de alta energia
para destruir células cancerígenas.
Oncologista urologista: Um médico
especializado no tratamento de cânceres do
trato urinário.

Profissionais de saúde: Para pedidos de cópias impressas adicionais, ligue para 888-273-3508 (EUA) ou acesse www.cancer.net/estore.
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