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‘DEPOIS dE TER DE IR 
À CASa DE BANHo 
TrÊS oU QUATRO 
VeZES POR HORA,
DECIDi IR
AO MÉDICo.’
John



O cancro da próstata é a forma de cancro mais comum 
nos homens. Mais de 41.700 homens no Reino Unido são 
diagnosticados com esta forma de cancro todos os anos. Corre 
maior risco se tem mais de 50 anos, se é de origem Africana-
Caribenha ou Africana, ou se o seu pai ou irmãos já tiveram 
cancro da próstata.

Sintomas do cancro da próstata

 
Saber quais as alterações a que 
deve estar atento e quando deve 
ir ao seu médico pode fazer uma 
grande diferença. Não se assuste 
se tiver alguns sintomas – informe 
o seu médico. 

Consulte o seu médico se tiver 
algum destes sintomas:

• Dificuldade em começar a 
urinar. 

• Um fluxo de urina fraco. 
• Necessidade urgente de urinar. 
• Necessidade de urinar muitas 

vezes, especialmente durante 
a noite. 

Ter alguns destes sintomas nem 
sempre significa que tem cancro 
da próstata – muitas vezes são 
causados por outras coisas. 

Mas se tem sintomas, não os ignore 
– vá ao seu médico. No caso de 
ter cancro, quanto mais cedo for 
descoberto, melhor. 

Não está a fazer o seu médico 
perder tempo ao verificar os 
seus sintomas. 

Quanto mais cedo for descoberto 
o cancro da próstata, mais 
possibilidades tem de ser tratado 
com êxito.

Se precisa de apoio ou se precisa 
apenas de alguém com quem falar, 
ligue para a Macmillan através do 
número gratuito 0808 808 00 00 
ou visite macmillan.org.uk
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