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I. INTRODUÇÃO 

O Instituto Lado a Lado pela Vida que também faz parte do Movimento Todos Juntos Contra o Câncer  

vêm respeitosamente parabenizar o Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da 

Saúde, Adriano Massuda, pela Consulta Pública nº 33 que versa sobre as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas 

do Adenocarcinoma de Próstata. O amplo debate é certamente construtivo para que nosso país continue a 

desenvolver ações para melhorar progressivamente a assistência à população masculina brasileira. Nosso 

objetivo é apresentar um posicionamento de franca abertura para contribuir na construção de melhores 

políticas públicas no curto, médio e longo prazo visando à melhoria da promoção e acesso à saúde da 

população masculina.  

O Instituto, idealizado desde 2008 e com sede em São Paulo, é uma instituição sem fins lucrativos, 

qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Desenvolvemos conceitos e 

projetos, além de apoiarmos e implantarmos ações voltadas ao campo da humanização em saúde e da atenção 

integral ao cidadão, abrangendo diferentes fases da vida, incluindo a saúde do homem. No que diz respeito ao 

último, fomos os idealizadores da campanha Novembro Azul em território nacional. Por fim, todos nossos 

projetos são permeados pelo compromisso com a integralidade, a informação responsável, o acolhimento, a 

cultura, a sustentabilidade e a qualidade de vida. 

Apesar de a saúde do homem ser um tema que tem despertado cada vez mais atenção no Brasil nas 

últimas décadas, não se notou um avanço significativo na atenção dispensada à população masculina, uma vez 

que o assunto apresenta especificidades, como os crescentes índices de morbimortalidade e a tradicional 

resistência masculina em buscar assistência médica. Tais questões demandam atenção especial de gestores 

públicos, profissionais da saúde, líderes sociais e indústria. Entre as condições que afetam os homens 

especificamente, o silencioso câncer de próstata figura como o mais alarmante problema de saúde pública 

masculina.  

Políticas voltadas à saúde do homem são relativamente recentes no Brasil. Enquanto o Programa de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher foi lançado em 1983, iniciativas semelhantes para os homens surgiram 

apenas em 2008, quando se criou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH). Ao 

considerar a integralidade da atenção e as especificidades do homem, esta política marcou o reconhecimento 

da importância da saúde masculina, constituindo-se em um avanço. Hoje, estamos no momento não só de 

reconhecer os avanços anteriores. Devemos, sobretudo, analisar a situação atual e refletir sobre o futuro. 
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Apesar de lançada, a PNAISH enfrenta sérias dificuldades em sua implementação. Uma grande 

dificuldade é a falta de conhecimento dos agentes de saúde sobre atenção à saúde masculina e o 

encaminhamento dos pacientes, em razão da falta de capacitações. Há ausência de materiais de apoio que 

orientem os profissionais de saúde na ponta da implementação da PNAISH, assim como de centros de 

referência.  

Isto é preocupante se levarmos em consideração a crescente incidência de casos de câncer de próstata 

no Brasil. De acordo com as estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de próstata é o 

segundo tipo de câncer que mais acomete homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Entre os 

homens, o câncer é a terceira principal causa de morte, sendo o câncer de próstata responsável pela segunda 

maior taxa de mortalidade por câncer, atrás apenas do câncer de pulmão. Em 2013, o país registrou 13.772 

óbitos por câncer de próstata, o que significa que aproximadamente 38 homens morreram desta doença por 

dia.  

A importância de repensar a saúde do homem se torna mais evidente quando vemos que a incidência 

do câncer de mama, outro sério problema, se elevou quase três vezes menos que a da próstata (47,7% por 100 

mil habitantes). Discutir as diretrizes terapêuticas e o modelo de gestão para uso de recursos públicos em 

benefício destes pacientes é fundamental para avançarmos no tratamento do câncer de próstata. 

Nesse sentido, são notáveis os esforços que o Ministério da Saúde apresenta ao desenvolver uma linha 

de cuidados para o câncer de próstata incluindo diretrizes para prevenção, diagnóstico e tratamento da doença 

localizada e avançada. Outra medida importante é o acesso facilitado a medicações avançadas. No caso do 

câncer de próstata, elas são muitas vezes capazes de prolongar a vida dos pacientes e ainda melhorar sua 

qualidade de vida. Cidadãos que hoje morrem ou são tomados pela doença poderiam prosseguir suas vidas 

muito mais perto da normalidade, cuidando de suas famílias e sendo indivíduos produtivos para o país. Além 

da sobrevida geral, medicamentos de ponta prolongam a sobrevida do paciente sem necessidade de 

progressão radiográfica (PRSA). Outros benefícios clínicos ainda incluem o retardo do tempo para a progressão 

do antígeno prostático específico (PSA).  

De forma a melhor efetivar a implementação das políticas públicas voltadas aos homens, é 

fundamental que o vínculo do Ministério da Saúde com atores locais seja aprofundado, como secretarias 

estaduais de saúde, seccionais da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e assembleias legislativas. Diante da 

extensão territorial do país, os entes locais são peças-chave para a adaptação das ações de saúde acordo com 
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cada realidade local.  

Diante da resistência masculina em buscar assistência médica, em razão do machismo e da sensação de 

invulnerabilidade, o caminho para alcançar os homens e convencê-los a ativamente zelar por sua saúde é a 

informação. A plena conscientização dos riscos que, por exemplo, o câncer de próstata oferece é a forma mais 

imediata de romper a barreira cultural que ameaça o homem brasileiro. A consciência sobre o tema e a 

desmistificação do diagnóstico já evoluem no imaginário da população, mas é preciso acelerar esse processo. 

Já a partir do médio prazo, o Ministério da Saúde deve elaborar uma linha de cuidado para o câncer de 

próstata que seja formulada a partir da discussão conjunta com diferentes sociedades médicas. Idealmente, a 

atenção poderia ser dividida em três eixos temáticos, quais sejam: a prevenção e o diagnóstico precoce; 

tratamento hormonal e terapia sistêmica da doença; e desburocratização do acesso e aumento da celeridade 

no tratamento de alta e média complexidade. A ascendente incidência do câncer de próstata exige medidas 

assertivas. 
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II. CONTRIBUIÇÕES 

Grande parte das contribuições presentes neste documento foi resultado de debates realizados no 1º 

Fórum Ser Homem no Brasil realizado em setembro de 2015 no âmbito do Congresso Todos Juntos contra o 

Câncer. O Fórum foi organizado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida contou com a participação de especialistas 

médicos, mídia, associações de pacientes, indústria e legisladores. Na ocasião, houve um amplo debate sobre o 

câncer de próstata e políticas públicas voltadas à saúde do homem.  

Nossa contribuição à consulta pública em tela será dividida em três seções: 

i. Diagnóstico precoce; 

ii. Tratamento do câncer de próstata avançado; 

iii. APACs. 

Cada uma dessas seções dedica-se especificamente a um tema de grande relevância e interesse em 

termos de saúde pública para os homens brasileiros, levando-se em consideração a alta prevalência do câncer 

de próstata em nossa população. 

 

a. Diagnóstico precoce 

No relatório de recomendação elaborado pela CONITEC sobre as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas 

do Adenocarcinoma de Próstata, o qual serve de base para o recebimento de contribuições da sociedade 

brasileira por meio da Consulta Pública nº 33, há um subitem (4.1) especificamente dedicado ao diagnóstico 

clínico e detecção precoce do câncer de próstata. Nas páginas 9 e 10, argumenta-se que o Ministério da Saúde 

não indica em suas diretrizes o rastreamento populacional, “[...] pois não há evidências de que o tratamento de 

tumores nos estágios iniciais tenha uma efetividade que supere os riscos dos efeitos adversos”. O INCA, por sua 

vez, também segue a mesma linha desde 2013, argumentando que homens assintomáticos não devem realizar 

rastreamento com PSA e/ou toque retal.  

O Instituto Lado a Lado pela Vida se opõe ao posicionamento do Ministério da Saúde e do INCA no que 

diz respeito à não necessidade de rastreamento populacional para o câncer de próstata. Na página 10 do 

relatório de recomendação da CONITEC se afirma que a maioria absoluta dos pacientes com câncer de próstata 

é assintomática; já na página 8, alega-se que o câncer de próstata “pode ser considerado um câncer de bom 

prognóstico, se diagnosticado e tratado oportunamente”. Notamos uma contradição: o INCA afirma que 

somente se deve realizar exames de dosagem de PSA e de toque retal uma vez que haja a presença de sinais e 
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sintomas sugestivos de câncer de próstata – o que configuraria diagnóstico tardio; e, por outro lado, o 

Ministério da Saúde alega que o prognóstico de cura é maior quando do diagnóstico oportuno. 

Quando há a manifestação de sintomas, a doença já se encontra em um estágio avançado em muitos 

dos casos, o que torna mais complexo o tratamento e a possibilidade de cura que, por sua vez, demandará 

mais gastos por parte do governo com medicamentos e procedimentos que serão muito mais custosos que 

investimentos em políticas para a detecção precoce da doença. Portanto fica claro existir uma contradição 

entre a diretriz de diagnóstico e a de tratamento. 

É evidente a relação entre diagnóstico precoce e aumento das chances de cura quando pensamos em 

um câncer que atingirá 68.800 dos homens brasileiros. O Instituto defende por meio de suas campanhas 

institucionais, como o Novembro Azul, que exista algum protocolo de diagnóstico precoce; senão o 

rastreamento geral, uma medida mais conservadora que promova a definição de um grupo de risco a ser 

contemplado por um rastreamento parcial da população.  

Portanto, pensando nas chances de cura dos pacientes diagnosticados precocemente com câncer de 

próstata, o Instituto Lado a Lado pela Vida se coloca contrariamente ao posicionamento oficial do Ministério da 

Saúde e o convida a promover um debate com o INCA e as sociedades médica e civil para revisar tão 

controverso e importante tema e que, em última análise, mude seu posicionamento institucional em relação 

ao diagnóstico do câncer de próstata. 

 

b. Tratamento do câncer de próstata avançado 

Focaremos esta seção no que diz respeito ao tratamento do câncer de próstata avançado, cenário onde 

não existe mais a cura para doença e que se mostra invariavelmente letal aos pacientes. 

Vale considerarmos o desenvolvimento científico notável que obtivemos no tratamento do câncer de 

próstata avançado nos últimos cinco anos, e o desafio relativo à incorporação destes novos tratamentos com 

os objetivos de melhorar a qualidade do sistema e prolongar a sobrevida de nossos pacientes, dando-lhes uma 

melhor qualidade de vida.  

Com relação ao conteúdo técnico-científico do relatório de recomendação da CONITEC, a nova 

legislação reforçou a utilização da análise baseada em evidências científicas para a elaboração dos PCDTs; 

entretanto, conseguimos ainda observar alguns tópicos que merecem ser discutidos e revistos com base na 

interpretação das evidências disponíveis neste campo. São elas: 
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1. Item 5.4 CÂNCER DE PRÓSTATA REFRATÁRIO A HORMONIOTERAPIA. De acordo com a orientação do 

Prostate Cancer Clinical Trials Working Group (PCWG), deve-se utilizar a nomenclatura resistência à 

castração em vez de refratariedade à hormonioterapia, uma vez que muitos dos pacientes que 

progridem na vigência de níveis de castração de testosterona ainda respondem às terapias de segunda 

e terceira linha hormonal.1  

2. No subitem 5.4.1 Quimioterapia do item 5.4 CÂNCER DE PRÓSTATA REFRATÁRIO A 

HORMONIOTERAPIA, deve-se esclarecer que o parágrafo “Estudos recentes têm sugerido o uso de até 

seis ciclos de quimioterapia paliativa concomitante a hormonioterapia como 1ª linha terapêutica do 

câncer de próstata, recém-diagnosticado, com grande volume tumoral (metástase visceral; quatro ou 

mais lesões ósseas metástases, sendo pelo menos uma fora da pelve) (88), devendo essa conduta ser 

analisada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), em termos de 

eficácia, efetividade e custo-efetividade”, diz respeito a pacientes com câncer de próstata metastático 

não resistente à castração. Se a doença for metastática e resistente à castração as guias de tratamento 

internacionais indicam como 1ª linha de terapia (categoria de evidência 1) o docetaxel (pacientes 

sintomáticos); acetato de abiraterona ou enzalutamida (pacientes assintomáticos ou levemente 

sintomáticos) e rádio 223 (pacientes com metástase óssea sintomática).2,3 Contudo, no Brasil só o 

docetaxel e o acetato de abiraterona encontram-se aprovados para a 1ª linha de tratamento do câncer 

de próstata metastático  resistente à hormonioterapia.   

3. Nas páginas 38 e 39 quando se discute a respeito do uso do cetoconazol para o tratamento do câncer 

de próstata metastático resistente à castração é importante que se esclareça que essa indicação não 

consta na bula do produto e a manipulação hormonal secundária com o mesmo deve se restringir às 

situações onde não se tem acesso às novas drogas como o acetato de abiraterona 4-7 e enzalutamida 1,8, 

pois ao contrário destas últimas, nunca foi demonstrado ganho de sobrevida global com o 

cetoconazol.9 Na guia de tratamento do National Comprehensive Cancer Network (NCCN)2, a indicação 

do cetoconazol para o tratamento do câncer de próstata metastático resistente à castração é 

considerada categoria 2 de evidência (baixo nível de evidência) e nas guias de tratamento da Sociedade 

Europeia de Oncologia3 e na da Associação Europeia de Urologia10 a manipulação hormonal secundária 

com cetoconazol não é mencionada.  

Considerando que os protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas devem ser embasados em 

evidências científicas robustas como estudos fase 3, análises sistemáticas e metanálises, não é 

apropriada a comparação entre cetoconazol e o acetato de abiraterona utilizando um estudo 
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retrospectivo, exploratório e com a análise de apenas 52 pacientes.11 

4. Nas páginas 39 e 40, não é possível manter a afirmação de que são necessários estudos mais 

consistentes que justifiquem o uso da abiraterona e enzalutamida em pacientes com câncer de 

próstata metastático resistente à castração pós-quimioterapia com docetaxel, pois desde as 

publicações dos estudos pivotais em 2011 e 20121, o estudo COU-AA-301 e AFFIRM, ambos ensaios 

clínicos fase 3, multicêntricos, randomizados, duplo cego e placebo controlado demonstraram ganhos 

consistentes e robustos de sobrevida global (objetivo primário) e ganho em todos os objetivos 

secundários [tempo para progressão do antígeno prostático específico (PSA); sobrevida livre de 

progressão radiográfica e taxa de resposta do PSA] para a abiraterona em associação à prednisona 

versus prednisona em associação ao placebo e enzalutamida versus placebo, respectivamente.1,4 

Segue abaixo o detalhamento dos estudos mencionados para um aprofundamento da resposta: 

A análise final do estudo COU-AA-301, com uma mediana de 20,2 meses de seguimento, 

demonstrou que o acetato de abiraterona em combinação com a prednisona diminuiu em 26% o risco 

de morte em comparação ao placebo (Hazard Ratio de 0,74, IC95% 0,64–0,86; p< 0,0001).5 Além do 

ganho de sobrevida, a qualidade de vida relacionada à saúde também é um objetivo importante no 

tratamento do câncer de próstata. A análise dos dados de qualidade de vida dos pacientes do estudo 

COU-AA-301, avaliada pelo questionário de avaliação funcional de terapia em câncer de próstata, o 

Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate (FACT-P) questionnaire, demonstrou que a 

abiraterona impacta positivamente a qualidade de vida dos pacientes com câncer de próstata 

metastático resistente à castração.12 Houve uma maior frequência de incremento significativo no FACT-

P (48% versus 32%, p<0,001) e prolongamento no tempo para deterioração no escore total do FACT-P 

(59,9 semanas versus 36,1 semanas p < 0,0001) para os pacientes do grupo da abiraterona e da 

prednisona, respectivamente.12 Esse nível de eficácia associado à baixa frequência de toxicidades 

relacionadas ao tratamento levou à pronta aprovação do acetato de abiraterona pelas grandes 

agências regulatórias como FDA (2011), EMA (2011) e ANVISA (2011). 

A eficácia e segurança de enzalutamida em pacientes com câncer de próstata metastático 

resistente à castração que tenham recebido docetaxel e estavam usando um análogo do LHRH ou que 

foram submetidos à orquiectomia, foram avaliados por um ensaio clínico de Fase 3, multicêntrico, 

controlado por placebo, randomizado. Um total de 1.199 pacientes foram randomizados em proporção 

2:1 para receber tanto enzalutamida oralmente, em uma dose de 160 mg uma vez ao dia (N = 800), ou 
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placebo uma vez ao dia (N = 399). Foi permitido, mas não exigido, que os pacientes tomassem 

prednisona.1,13 

A análise interina pré-especificada do protocolo após 520 óbitos demonstrou uma 

superioridade estatisticamente significativa na sobrevida global mediana em pacientes tratados com 

enzalutamida comparado com o placebo, resultando na interrupção do estudo clínico e a permissão 

dos pacientes do grupo placebo a receber enzalutamida pela robustez dos dados desta análise que já 

indicava o benefício estatisticamente significativo de sobrevida global, desfecho primário do estudo, 

mesmo no momento da primeira análise interina. A SG mediana foi de 18,4 meses no grupo tratado 

com enzalutamida versus 13,6 meses no grupo placebo (hazard ratio (HR) = 0,63; IC 95%: 0,53 - 0,75; 

p<0,001). 1,13  

Em adição ao aumento de sobrevida global, os principais desfechos secundários (progressão do 

PSA, sobrevida livre de progressão radiográfica e tempo até o primeiro evento relacionado ao 

esqueleto) favoreceram a enzalutamida e foram estatisticamente importantes. A sobrevida livre de 

progressão radiográfica foi de 8,3 meses para pacientes tratados com enzalutamida e de 2,9 meses 

para pacientes que receberam placebo (RR = 0,404; IC 95%: [0,350; 0,466]; p < 0,0001).  A redução de 

PSA confirmada de 50% ou 90% foi de 54,0% e 24,8% para pacientes tratados com enzalutamida e 1,5% 

e 0,9% para pacientes que receberam placebo (p < 0,0001). O tempo mediano para progressão do PSA 

foi de 8,3 meses para pacientes tratados com enzalutamida e de 3,0 meses para pacientes que 

receberam placebo (RR = 0,248; IC 95%: [0,204; 0,303]; p < 0,0001).1,13  

Outros dados de grande relevância em pacientes com câncer de próstata nesta fase consistem 

no tempo para a ocorrência do primeiro evento relacionado ao esqueleto e a mensuração da melhora 

da qualidade de vida do paciente. O tempo mediano para o primeiro evento relacionado ao esqueleto 

(SER) foi de 16,7 meses para pacientes tratados com enzalutamida e de 13,3 meses para pacientes que 

receberam placebo (RR = 0,688; IC 95%: [0,566; 0,835]; p < 0,0001). Evento relacionado ao esqueleto 

foi definido como uma terapia de radiação ou cirurgia óssea, fratura patológica de osso, compressão da 

medula espinhal ou mudança de terapia antineoplásica para tratar a dor óssea.13,14 

A taxa de resposta para qualidade de vida (Avaliação Funcional de Terapia de Câncer – 

Próstata; FACT-P) foi 43,2% para pacientes tratados com enzalutamida e 18,3% para pacientes que 

receberam placebo (p < 0,0001).13,14 
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O risco de progressão da dor foi reduzido em 44% para pacientes tratados com enzalutamida 

comparado aos pacientes que receberam placebo (RR = 0,56; IC 95%: [0,41; 0,78]; p = 0,0004). O tempo 

mediano para progressão da dor foi de 13,8 meses para pacientes que receberam placebo e não foi 

alcançado nos pacientes tratados com enzalutamida.13,14 

Em relação à análise da segurança do medicamento, apesar do período de observação do 

braço tratado com enzalutamida ser mais que o dobro do grupo placebo, as taxas de eventos adversos 

foram semelhantes nos dois grupos. A enzalutamida demonstrou uma menor incidência de eventos 

adversos graus 3 ou mais, em relação ao braço placebo (45.3%, vs. 53.1%). O tempo mediano para a 

ocorrência do primeiro evento adverso foi 12,6 meses no grupo tratado com enzalutamida versus 4,2 

meses no grupo placebo. As reações adversas mais comuns (ocorrendo em pelo menos 5% dos 

pacientes) foram astenia, fadiga, diarreia, fogachos, dor musculoesquelética, cefaleia, resultando num 

perfil de segurança bastante favorável e gerenciável. 1,13 

Esse nível de eficácia associado à baixa frequência de toxicidades relacionadas ao tratamento 

levou à pronta aprovação de enzalutamida pelas grandes agências regulatórias como FDA (2012), EMA 

(2013) e ANVISA (2014).   

Atualmente, as guias internacionais consideram que a indicação do acetato de abiraterona e 

enzalutamida para o tratamento do câncer de próstata metastático resistente à castração, tanto na 

indicação pós-quimioterapia com docetaxel como na primeira linha de tratamento, tem categoria 1 de 

evidência. 2,3,10  

Na página 39, as informações referentes à eficácia da abiraterona no contexto da indicação 

pré-quimioterapia com docetaxel precisam ser atualizadas. A referência bibliográfica citada refere-se à 

primeira análise dos dados do estudo COU-AA-302, um ensaio clínico fase 3 multicêntrico, 

randomizado, duplo cego e placebo controlado envolvendo 1088 pacientes que comparou a eficácia e 

segurança da abiraterona em associação à prednisona versus prednisona em associação ao placebo em 

pacientes com câncer de próstata metastático resistente à castração assintomáticos ou levemente 

sintomáticos.6 A análise final do estudo publicada em 2015 foi realizada com uma mediana de 

seguimento dos pacientes de 49,2 meses (IQR 47,0–51,8) quando 741 (96%) dos 773 eventos de morte 

pré-especificados para análise final haviam ocorrido. Nesta análise, a mediana de sobrevida global no 

grupo da abiraterona foi significativamente maior que no grupo da prednisona (34,7 meses [IC 95% 

32,7–36,8] versus 30,3 meses [28,7–33,3]; hazard ratio 0,81 [IC 95% 0,70–0,93]; p=0,0033).7 O acetato 
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de abiraterona para o tratamento de pacientes com câncer de próstata metastático resistente à 

castração assintomáticos ou levemente sintomáticos, após falha à terapia de privação androgênica está 

aprovado no Brasil desde agosto de 2013. Como já mencionado neste documento, as guias 

internacionais consideram que a indicação do acetato de abiraterona para o tratamento em primeira 

linha do câncer de próstata metastático resistente à castração em pacientes assintomáticos ou 

levemente assintomáticos tem categoria 1 de evidência.2,3,10  

 

c. APACs 

No que diz respeito ao investimento do governo no tratamento do câncer de próstata, está claro que 

existe oportunidade para melhor uso destes recursos, uma vez que as drogas e linhas de tratamento oferecidas 

no regime atual estão desatualizadas e não condizem com o padrão de tratamento. Faz-se necessária uma 

discussão ampla com sociedades médicas e de pacientes tendo como objetivo a revisão do que será oferecido 

e financiado pelo SUS aos pacientes com câncer de próstata. 

Um exemplo claro é a Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC) que cobre a segunda 

linha hormonal com antiandrogênicos, pela qual aproximadamente 10 mil procedimentos são cobertos por ano 

com drogas que não melhoram nem a sobrevida, nem a qualidade de vida dos pacientes. 

Outro ponto que merece ser discutido é o uso da quimioterapia precoce nos casos indicados e o papel 

da orquiectomia, desta maneira contribuindo com a redução do valor investido na 1ª linha hormonal e abrindo 

portas para incorporação de novas drogas, como a enzalutamida e a abiraterona. 
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III. CONCLUSÃO 

Nós do Instituto Lado a Lado pela Vida reforçamos nossa congratulação ao Secretário de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, pela possibilidade de participação 

da sociedade civil em tema tão relevante para a saúde pública brasileira. Acreditamos que somente com um 

debate amplo e plural, que tenha como foco e objetivo final a preocupação com a qualidade de vida e bem-

estar do paciente brasileiro com câncer de próstata, é que poderemos avançar no delineamento de políticas 

públicas que efetivamente atinjam tal objetivo. 

Em harmonia com os objetivos sociais do Instituto e com todo o esforço empregado na campanha de 

abrangência nacional intitulada “Novembro Azul”, que visa justamente sensibilizar e conscientizar o público 

masculino em relação aos cuidados preventivos e à importância da realização dos exames periódicos 

relacionados ao câncer de próstata, reiteramos a posição do Instituto referente à importância do rastreamento 

populacional para o câncer de próstata e a necessidade de alteração do posicionamento desta Comissão a 

respeito do assunto. Inconteste a relação entre diagnóstico precoce e aumento das chances de cura no que diz 

respeito ao adenocarcinoma de próstata.  

Salientamos, ainda, no tocante à metodologia utilizada para a fundamentação do Relatório ora em 

pauta, a necessidade de se utilizar dados científicos mais atualizados, tendo em vista que a busca de artigos nas 

bases de dados do Medline/Pubmed, Embase e Cochrane se deu somente em novembro de 2013. 

Esperamos que nossas contribuições possam servir de insumo para o aprimoramento das Diretrizes 

Diagnósticas e Terapêuticas do Adenocarcinoma de Próstata e que elas reflitam o melhor cuidado de saúde 

possível diante do contexto brasileiro e dos recursos disponíveis no Sistema Único de Saúde, com tratamentos 

seguros e eficazes para os pacientes diagnosticados com câncer de próstata, bem como métodos de 

diagnóstico e detecção precoce da doença. 

Colocamo-nos sempre à disposição para debater construtivamente o tema junto ao governo e a outras 

partes interessadas na saúde do homem brasileiro, e reforçamos nosso compromisso com a integralidade, a 

informação responsável, o acolhimento e a qualidade de vida. 
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Sendo o que nos cabia para o momento, subscrevemos.  

 

Atenciosamente, 

 

 

________________________________________________ 

Marlene Oliveira 

Presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida 
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