
Ejacular com
frequência pode

diminuir o risco
do câncer de

próstata?
 



A ejaculação frequente
está correlacionada com

um menor risco de câncer
na próstata.

SIM!



O estudo realizado em
2016, pela “European

Association of Urology”,
correlacionou a
quantidade de

ejaculações com
possibilidade de câncer

de próstata.
 

O que diz o estudo sobre
ejaculação? 



O estudo tomou o cuidado de não
ser unidimensional. Afinal, esse tipo
de câncer se dá através de um
conjunto de fatores, que acontece
ao mesmo tempo. O estudo isolou o
fator de observação: a ejaculação.



Amostra: de 30 mil homens
(sexo masculino)

Tempo: mais 10 anos

 Maior Faixa Etária: 49 a 81 anos

Números do Estudo:



Ejacular mais do que 21 vezes
por mês, pode diminuir em 30%
a chance de câncer de
próstata.

Descoberta do Estudo:



Via masturbação, sexo ou
polução noturna.

O que é ejaculação
considerada no

estudo?



A próstata é uma glândula. Cria o
sêmen, um líquido branco e denso,
que contém um ácido chamado PSA.

O que a próstata faz?



Não se sabe ainda o mecanismo
molecular.

Uma hipótese é que a ejaculação
faz a próstata trabalhar ao produzir
o sêmen. 

Dessa forma, faz com que haja uma
troca das células, que movimenta o
sistema de forma benéfica. 

Por que a ejaculação
ajuda a diminuir o risco
de câncer na próstata?



Uma descoberta num
estudo populacional se

aplica a casos
individuais?



Estudos populacionais servem para
balizar decisões em políticas
públicas, mas não para decisões
individuais. 

Assim, um certo indivíduo pode ter
uma chance baseada no que
acontece na média da população,
mas nunca é exato.



É necessário mais
estudos para
compreender o
mecanismo nos
indivíduos?



SIM!
Esse estudo apresentado traz o
efeito de uma ação, mas não
explica o mecanismo em sua
via de atuação ou estrutura.  

 
Logo, uma pesquisa básica

interdisciplinar precisa
acontecer para entender esse

mecanismo nos indivíduos.



Idade

Alto IMC > Obesidade

Tabagismo 

Abuso de álcool

Histórico familiar

Quais são os fatores de
risco para o câncer de

próstata?



É possível a cura do
câncer de próstata?



SIM! 
Câncer de próstata com diagnóstico
precoce salva mais. 

Portanto: façam exames!

O câncer descoberto cedo pode ser
evitado. Se demorar muito, se torna

agressivo e fatal - em fase
avançada como a 2 ou 3, se espalha

muito rapidamente!



Qual o melhor
exame para
identificar?



Melhor teste: exame de toque
retal, para checar se aumentou
o volume da próstata. 

  É necessário lutar contra o  
 estigma desse tipo de exame.

O exame de contagem de PSA é
complementar, sua taxa
aumentada pode ser indicativo
de câncer. Porém, realizar só
essa contagem não é um bom
teste para todos, pois há outros
fatores que o aumentam o PSA
além do câncer.



Qual o sintoma clássico do
câncer de próstata?

Qual idade deve fazer?

Não conseguir urinar, pois
quando a próstata cresce,
bloqueia a via da uretra. 

O Ministério da Saúde
recomenda, se não tiver histórico
familiar, a partir de 38 e 40 anos
realizar o exame de toque retal.




