
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

FORMATO: 99X210mm

PAPEL: COUCHÊ MATE 115g/m²

IMPRESSÃO: POLICROMIA (4x4 cores)

    OFFSET ou LASER



CÂNCER DE PÊNIS
A DESCOBERTA PRECOCE 
EVITA A PERDA DO PÊNIS

UM DOS POUCOS CÂNCERES 
QUE PODE SER EVITADO

SAIBA MAIS
NO VERSO

+ INFORMAÇÕES:

CERCA DE 500 AMPUTAÇÕES 
POR ANO NO BRASIL

FEVEREIRO, MÊS DE COMBATE 
AO CÂNCER DE PÊNIS



                  CONSIDERAÇÕES SOBRE A
                   DOENÇA CÂNCER DE PÊNIS

O câncer de pênis é uma doença com grande potencial para com-
prometer a integridade física (amputação do pênis), causar sérias 
consequências psicológicas, podendo levar a morte em curto perí-
odo nos estágios avançados. 

A alta incidência em países subdesenvolvidos, indica claramente 
a associação de câncer de pênis com as condições socioeconô-
micas da população masculina. No nosso País, principalmente no 
Norte e Nordeste o número de casos é muito alto.

QUAIS OS SINAIS E SINTOMAS DA DOENÇA?
Aparecimento de lesões, principalmente na glande (cabeça do pênis), 
do tipo vermelhidão, feridas que não cicatrizam, nódulos (caroços), 
tumores que progridem em tamanho e profundidade, podendo até des-
truir parte do pênis ou migrar para outros órgãos (metástases)

O QUE PODE CAUSAR O APARECIMENTO 
DESSE CÂNCER?

A fi mose, por difi cultar a higiene, causa acúmulo de esmegma (secre-
ção ou massa branca que se acumula abaixo da pele que recobre a 
glande), aumentando os riscos de infl amação crônica e transmissão do 
vírus HPV, além da prática de sexo não protegido e o hábito de fumar. 
Práticas sexuais com animais também estão ligadas a essa doença.

COMO POSSO PREVENI-LO?
• Consultando um médico no primeiro sinal de lesão no pênis

• Os meninos devem aprender a manter uma boa higiene no pê-
nis, puxando a pele (prepúcio) bem para trás, lavando todo o 
órgão. Água e sabão salvam vidas.

• Tratar fimose se houver (pele que recobre a cabeça do pênis 
muito fechada)

• Vacinar-se contra o HPV – todos os meninos e meninas entre 
9-14 anos têm vacinação gratuita na rede pública.

• Usar preservativo e evitar exposição a infecções sexualmente 
transmissíveis. 

• Não fumar

COMO TRATAR A DOENÇA
• Nas fases iniciais podem ser usados remédios locais ou cirur-

gias conservadoras (somente retirada da lesão)

• As fases intermediárias a remoção de parte do pênis pode ser indicada. 

• Nas fases avançadas, para preservar a vida, pode ser necessário 
retirar todo o pênis, associar quimioterapia e outros tratamentos.

portaldaurologia.org.br/cancer-de-penis/
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