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Carta aos leitores 
  
Para nossa série de eBooks sobre Prevenção de Doenças, selecionamos 
alguns dos posts mais populares no Blog da ProcuraMed. Acreditamos que 
cada artigo apresente informações atuais e dicas que poderão ser colocadas 
em prática de forma simples e rápida para ajudá-lo a viver uma vida mais 
longa, mais saudável e mais feliz. 
  
A missão da ProcuraMed é ajudar a tornar a saúde no Brasil ainda melhor. 
Fazemos isso com a exibição de informações detalhadas sobre os médicos, a 
publicação de artigos científicos em nosso blog e por meio da participação 
de vocês, nossos leitores. 
  
Publicamos em nosso site uma lista de mais de 10 mil médicos de todas as 
especialidades, de todos os Estados do Brasil, que foram recomendados por 
visitantes em nosso site. Esta lista de médicos recomendados tem ajudado 
muitas pessoas a encontrar o melhor médico para as suas necessidades. 
Com o aumento da participação dos visitantes neste processo de criação, 
esta lista tende a crescer, tornar-se mais completa e ainda mais útil. 
  
Agradecemos por seu interesse pela ProcuraMed e esperamos que você 
aproveite cada um dos nossos eBooks. Nós lhe encorajamos a ser um 
membro ativo da comunidade ProcuraMed, seguindo nosso perfil nas redes 
sociais Facebook, Twitter e Instagram, e também participando do nosso 
Fórum, com comentários e avaliações sobre os médicos que você conhece. 
Você também pode recomendar os médicos que desejar em nosso portal.  
  
Acreditamos que todo brasileiro esteja ávido por mais informações médicas 
de todos os gêneros, desde endereços e telefones dos profissionais até os 
tipos de tratamentos realizados e o foco de atuação.  Com esse tipo de 
informação, disponível de maneira rápida e fácil, aumentam nossos 
cuidados e nossa saúde tornar-se plena. 
  
Conte conosco para essa benfeitoria! 
 
Equipe ProcuraMed 
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Saiba quais são os  
sinais de alerta do câncer 
Vários tipos de câncer apresentam sintomas iniciais comuns, mas que são 
desconhecidos pela maioria das pessoas; confira lista e são e fique alerta 
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Estudo publicado em dezembro de 2014 na revista médica PLOSOne apontou que a maioria 
das pessoas não consegue identificar sintomas que podem ser um alerta de início de câncer. O 
estudo foi realizado com aproximadamente 2 mil voluntários no Reino Unido com 50 anos ou 
mais. 
 
Há alguns sintomas comuns sentidos pelos pacientes com câncer em fase inicial. Eles 
aparecem porque, enquanto o câncer cresce, empurra tecidos vizinhos e, com o tempo, pode 
se espalhar para outras áreas – a chamada metástase. Por isso, alguns tipos de câncer levam a 
fadiga e perda de peso,  já que este processo rouba parte da energia do nosso corpo. Alguns 
tumores liberam substâncias que podem causar febre, comichão ou erupção cutânea. 
Também causam mau funcionamento do organismo, o que pode levar a infecções. 
 
Para ajudar você a ter em mente os principais sintomas, fizemos uma lista. Se você apresentar 
algum deles, não se desespere. Há muitos outros problemas de saúde que também podem 
causá-los. Mas se você tiver um ou mais desses sintomas de forma severa ou persistente, ou 
se eles se tornarem mais graves ao longo do tempo, fique atento e procure um médico. Os 
principais sintomas são: 
 
- Perda de peso inexplicável ou perda crônica de apetite 
- Fadiga ou febre baixa persistentes 
- Indigestão persistente, náuseas ou vômitos, dificuldade em engolir 
- Dor inexplicável 
- Espessamento ou nódulo na mama, testículos, ou outras partes do seu corpo 
- Ferida na pele ou na boca que não cicatriza 
- Alterações no tamanho, cor, forma ou espessura de manchas de pele, ou aparecimento de 
manchas mais escuras que as demais 
- Sangramento ou corrimento inexplicável 
- Mudança nos hábitos de bexiga ou intestinos 
- Tosse persistente ou rouquidão 
 
Se você tem algum desses sintomas e está em dúvida, procure um médico. Lembre-se que a 
maioria dos tipos de câncer pode ser curada. E quanto mais cedo se tiver o diagnóstico, mais 
eficaz se torna o tratamento. 



Estudos apontam que assar muitas horas do dia sentado pode 
aumentar risco de câncer de cólon, cintura larga e colesterol ruim 

Sentar por longos períodos pode  
aumentar as chances de câncer de cólon  

Permanecer sentado por longos períodos de tempo pode não só reduzir os benefícios da 
prática diária de exercícios (lembre nosso artigo  Sentar por muito tempo pode anular os 
benefícios do exercício). Estudos recentes mostram que pessoas que passam grande parte do 
dia sentadas ou em frente  uma tela de computador, sem se levantarem com frequência, 
desenvolvem mais chances de ter câncer de cólon, circunferência abdominal maior e níveis 
mais elevados de colesterol ruim. 
 
A conclusão foi apontada em uma pesquisa recente, apresentada em conferência da 
Associação Americana para Pesquisa do Câncer.  A pesquisa envolveu 1.730 pessoas que 
haviam sido submetidas à remoção de pólipos benignos do cólon – considerados precursores 
do câncer na região. Dentre os voluntários do sexo masculino, os mais sedentários (que 
passavam mais de 11 horas do dia sentados) tiveram chance 45% maior de apresentar pólipos 
do cólon em comparação aos menos sedentários (que passavam menos de seis horas por dia 
sentados). As mulheres participantes não apresentaram o mesmo comportamento – o que 
exige um novo estudo para compreensão. 
 
Outros estudos consideraram a intensidade dos exercícios e das atividades realizadas 
diariamente para medir o impacto sobre a saúde das pessoas. Nestes casos, os médicos 
pesquisadores separam as atividades em dois tipos: NEPA (atividade sem exercício, que são 
os movimentos feitos durante o dia em que se gasta pouca energia) e AFMV (atividade física 
de moderada a vigorosa, que inclui movimentos e gastos calóricos com exercícios planejados 
periodicamente). 
 
Em exemplos práticos, podemos considerar no grupo AFMV as pessoas que frequentam 
academia ou realizam atividades físicas intencionalmente, com este fim, e no grupo NEPA as 
pessoas que passam muito tempo sentadas durante o dia, mas que se levantam com 
frequência, dão uma volta, se espreguiçam, passam muito tempo andando, fazendo atividades 
domésticas ou atividades que os mantenham em pé. 
 
A partir dessas duas classificações, pesquisadores do Karolinska University Hospital, em 
Estocolmo, realizaram um estudo que mostra que altos níveis de NEPA também oferecem 
benefícios consideráveis à saúde de homens e mulheres menos sedentários. Esses altos 
índices influenciam em taxas significativamente melhores de triglicérides e HDL (colesterol 
bom), menor medida de circunferência abdominal e riscos de problemas cardíacos graves 
reduzidos em 27%. 
 
Além disso, movimentar-se com frequência ajuda a esticar e contrair os músculos – atividade 
que libera enzimas miosinas pelas células musculares, que ajudam a não engordar. Se quiser 
saber mais sobre este assunto, clique e leia post que traz mais detalhes sobre como evitar 
problemas de saúde se você precisa passar muito tempo sentado. 
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Tomografia computadorizada pode 
aumentar riscos de câncer 
Estudo realizado com quase 180 mil crianças britânicas aponta para  
o aumento considerável das chances de câncer no cérebro e leucemia 

Nos últimos vinte anos, tem havido um aumento significativo  no número de pessoas que 
realizam os exames de Tomografia Computadorizada (TC) e de Tomografia por Emissão de 
Pósitrões (PET). Um relatório recente no Journal of the American Medical Association mostra 
que, entre 1996 e 2010, o número de exames de TC nos EUA triplicou, e o número de exames 
de ressonância magnética quase que quadriplicou. 
 
A Tomografia Computadorizada (TC) funciona expondo o paciente á uma radiação ionizante e, 
para que se obtenha  as imagens incrivelmente detalhadas e nítidas que resultam desses 
scanners, várias radiografias devem ser feitas, logo após este processo, estas radiografias 
são remontadas pelo software para  só então produzir o resultado final.  
 
Por todo esse efeito a tomografia computadorizada expõe o paciente á uma radiação muito 
maior do que aquelas emanadas pelos  raios-X.  Embora essas técnicas mais avançadas de 
imagem produzam diagnósticos que são impossíveis de se fazer através de um raio-X comum,  
há uma grande preocupação em relação ao grande aumento no número de solicitação 
destes exames. 
 
Com base nessas informações, a revista médica britânica The Lancet, publicou um estudo que 
examinou os registros médicos de quase 180.000 crianças britânicas que se submeteram à 
tomografias computadorizada entre 1985 e 2002.  
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Os pesquisadores descobriram que as crianças menores de 15 anos com registro de ter 
realizado de dois a três scanners de cabeça, mostraram um  aumento do risco de 
desenvolver câncer no cérebro se comparadas as crianças que não foram expostas ao 
tratamento, e que as crianças que tiveram de 5 a 10 exames triplicaram o risco de leucemia. 
 
Então a conclusão mais apropriada neste caso seria que a TC e o TC/PET devem ser 
evitadas, especialmente em crianças?  A mensagem é: evitar exames desnecessários, e 
sempre perguntar sobre   as possíveis alternativas a estes exames e sobre testes não-
radioativos. 
 
O médico David Brenner, professor pesquisador de Biofísica da Radiação na Universidade 
de Columbia (Nova York) estima que cerca de 1/3 das tomografias poderiam ser evitadas, 
ou substituídas por alguma outra técnica de diagnóstico. 
 
Submeter-se a uma TC scan raramente é um problema. O problema é submeter 
pacientes,  especialmente crianças, ao uso desnecessários ou excessivo  destes  recursos 
médicos. Então, se seu médico solicitar uma tomografia computadorizada, é importante 
fazer algumas perguntas para ele, do tipo: é mesmo necessário fazer vários exames que 
envolvam exposição à radiação? Poderíamos substituir estes diagnósticos por um exame de 
ultra-som ou uma ressonância magnética? Afinal, esses exames alternativos não expõem os 
pacientes à radiação. 
 
Se realmente for necessário realizar uma tomografia computadorizada, você poderá 
perguntar a sua clinica de radiologia também que medidas devem ser tomadas para 
diminuir a exposição à radiação. Clínicas de radiologia conhecem bem este problema, e 
algumas até já começaram a utilizar  novos equipamentos e técnicas que reduzem a 
exposição à radiação. 
 
 



A ligação entre Alzheimer, 
Parkinson e a exposição a pesticidas  

O uso de produtos químicos na agricultura 
tem sido alvo de diversas críticas, em especial 

no que se refere à relação existente entre o 
contato com pesticidas e o desenvolvimento 
de doenças degenerativas, como Alzheimer e 

Parkinson. Estudo publicado pela revista 
Neurology reforça esta preocupação  
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O desenvolvimeto do Alzheimer depende de uma combinação de três fatores: genética, 
estilo de vida (como a prática de exercícios físicos e mentais) e ambientais. A fórmula é 
complexa, mas nos ajuda a entender a doença e a tomar medidas para diminuirmos 
nossos riscos de desenvolvê-la. 
 
Durante a pesquisa, os cientistas colheram amostra de sangue de 86 pessoas com 
Alzheimer e outras 79 pessoas com mesma idade e perfil, mas sem a doença. 
Supreendentemente, o que eles descobriram foi que os níveis de DDE, o metabólito do 
pesticida DDT, foi cerca de quatro vezes maior no grupo portador da doença. 
 
A constatação não prova que a exposição a pesticidas ajuda a causar o Alzheimer, mas é 
uma suspeita, já que eles têm sido apontados em várias outras pesquisas como causa de 
doenças neurológicas degenerativas. Entre essas doenças também está o Parkinson. 
 
No ano passado, um grande estudo realizado na Itália analisou outras 89 pesquisas 
globais sobre a doença. A análise dos dados levou à conclusão de que pessoas que tiveram 
contato frequente com solventes e pesticidas, incluindo inseticidas e herbicidas, correm de 
33% a 80% mais risco de desenvolverem Parkinson. 
 
Os compostos analisados na pesquisa italiana são os mesmos apontados no estudo 
publicado pela Neurology. Ainda não é certo o grau de danos causados por estes 
compostos, mas sabe-se que estes produtos químicos induzem as células do cérebro a 
produzir mais proteína beta-amiloide, implicada na doença de Alzheimer. 
 
Mesmo que você não more em uma região agrícola ou em uma área de exposição 
constante a pesticidas, esses produtos continuam em nossos tecidos por anos após o 
contato. Nos Estados Unidos, o DDT foi proibido em 1971, mas mesmo agora, quatro 
décadas mais tarde, o composto continuou presente em mais de 75% dos indivíduos 
pesquisados. 
 
No Brasil, a proibição do DDT aconteceu mais tarde, mas a exposição também deixa 
vestígio no sistema das pessoas que tiveram contato com o produto. E os danos não são 
causados apenas pelo DDT. Há muitos compostos usados na agricultura que podem 
prejudicar o sistema nervoso e elevar os riscos de Alzheimer e Parkinson. 
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O contato frequente com pesticidas, em especial o DDT, pode ter grande  
influência no desenvolvimento de doenças como Alzheimer e Parkingson. É o 
que aponta estudo recém publicado pela revista  Neurology. 
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Todos nós queremos manter o nosso cérebro e a nossa memória intacta à medida que 
envelhecemos. Uma pesquisa recentemente na revista Neurology, nos dá algumas dicas 
de como fazer isso. 
 
Pesquisadores do Centro Médico da Universidade Rush (Chicago, EUA) realizaram um 
estudo microscópico post-mortem em cérebros de 294 idosos. O funcionamento 
cerebral de cada voluntário foi avaliado uma vez por ano antes de sua morte durante um 
período médio de seis anos. Nesse tempo, os participantes foram convidados a detalhar 
o uso do cérebro durante a vida. 
 
Os cientistas descobriram que as pessoas estimuladas mentalmente ao longo de sua 
existência apresentaram declínio mais lento das atividades mentais. Assim, os pacientes 
que estimularam seus cérebros enquanto envelheciam tiveram redução da atividade 
mental 32% mais lenta que aqueles que estimularam seus cérebros a um valor médio 
durante a vida. Já os voluntários que envelheceram mentalmente inativos, ou seja, 
realizando atividades pouco estimulantes, declinaram 48% mais rápido do que aqueles 
que estimularam seus cérebros a um valor médio durante a vida. 

Seis maneiras de manter  
o cérebro estimulado 

Quanto mais estímulos cerebrais uma pessoa recebe, mais lento 
será o declínio mental durante o envelhecimento, graças a uma 
espécie de “reserva cognitiva” angariada durante a vida 
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Neurocientistas acreditam que atividades mentais estimulantes constroem uma espécie 
de “reserva cognitiva”. Ou seja, o estímulo constante do cérebro constrói um excedente 
de células e conexões cerebrais, fazendo com que esses idosos apresentem reserva extra 
ou “poupança” de tecidos dos quais podem prescindir sem apresentar declínio mental. 
 
A melhor maneira de estimular o cérebro é fazer o que os atletas de elite e treinadores 
fazem para aumentar a musculatura e maximizar a aptidão física: confundir os 
músculos. Ou seja, eles misturam vários tipos de exercícios, desafiando os músculos de 
maneiras diferentes, com duração e pesos variáveis. Isso, muitas vezes, traz melhores 
resultados físicos e parece fortalecer o cérebro também. 
 
Atividades como palavras cruzadas e leitura de livros são muito boas, mas o melhor 
mesmo é variar os desafios mentais de forma simples.  Aqui estão alguns exemplos: 
 
1) Trabalhe suas fraquezas mentais. Por exemplo, se você é bom com jogos de números, 
encontre algo em que não seja tão bom, como ler um romance. Mas não torne a 
atividade dolorosa. Leia comentários de vários livros para encontrar um com mais 
chances de gostar. Varie, ainda, os tipos de livros que lê, os filmes a que assiste e busque 
novos gêneros musicais. 
 
2) Dance. Se você não dançou recentemente, faça-o. Dançar é uma das melhores 
maneiras de estimular o cérebro. 
 
3) Varie a sua rota. Ocasionalmente, dirigir ou caminhar por um trajeto diferente até 
seu destino, assim como correr ou passear com o cachorro em direção oposta à habitual, 
ajuda a estimular seu cérebro. 
 
4) Use sua mão não-dominante. Tente usar a outra mão para fazer a barba, pegar 
objetos ou apertar o botão do elevador. Segure seu garfo e sua faca nas mãos contrárias. 
Se você costumar usar apenas um dedo para digitar em seu celular, use o dedo oposto 
ou as duas mãos. Parece simples, mas essas pequenas mudanças provocam e desafiam o 
cérebro. 
 
5) Faça uma viagem. Quanto mais diferente do seu ambiente habitual, melhor. 
 
6) Aprenda outro idioma (pessoas bilíngues sofrem menos de demência), a tocar um 
instrumento ou faça um curso. Muitas das melhores universidades internacionais já 
oferecem cursos de educação à distância (EaD) gratuitamente. A Apple tem um 
programa on-line gratuito chamado iTunesU. 



Limpar os ouvidos demais 
 pode ser prejudicial  

Fazer a limpeza da forma errada, 
com o uso de cotonete dentro do 
canal auditivo, acaba empurrando 

a cera para dentro, deixando o 
ouvido mais propenso a infecções; 
aprenda um jeito simples e seguro 

de manter os ouvidos limpos 
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Você costuma retirar a cera dos ouvidos com 
frequência? Apesar dos alertas que sempre 
ouvimos, há pessoas que se incomodam e 
fazem a limpeza quase que diária dos ouvidos. 
O que muitas não sabem é que, ao invés de 
limpar, podem estar “entupindo” os canais 
auditivos.  
 
A cera é um revestimento natural do ouvido. 
Ela protege a pele do ressecamento e das 
rachaduras, que nos tornam suscetíveis a 
infecções do ouvido externo, também 
conhecidas como otite externa. Além de ser um 
hidratante natural, a cera ou cerúmen é um 
revestimento seboso que fisga bactérias, 
fungos e insetos pequenos, impedindo-os de 
penetrar profundamente no ouvido. 
 
As pessoas podem produzir dois tipos de cera, 
um mais molhado e um mais seco. A diferença 
é determinada pelos genes e a ascendência da 
pessoa, mas a função dos dois tipos é a mesma. 
Nos dois casos, a cera é formada a partir da 
secreção da camada superior do tímpano. 
Conforme essas células se acumulam, elas 
acabam se juntando às secreções das glândulas 
do canal auditivo. Assim, células mortas da 
p e l e e c e r a a c a b a m s a i n d o l e n t a e 
regularmente pelo canal auditivo. 



O processo de acúmulo e saída da cera pelo canal auditivo é totalmente natural. Por isso, a 

maioria das pessoas não deveria fazer nada para manter o canal auditivo limpo. E é 

preciso estar atento ao uso dos cotonetes.  

 

Quando se insere um cotonete no canal auditivo, há a retirada de um pouco da cera. 

Entretanto, a quantidade que se empurra, às vezes, para dentro do canal é muito maior. 

Assim, as pessoas interrompem a migração natural de dentro para fora e acabam 

acumulando mais cera dentro do ouvido, tornando-o mais propenso a infecções. 

 

A forma mais indicada para limpeza dos ouvidos é pingar algumas gotas de amolecedor de 

cera ou até mesmo de água. Para evitar tontura, pingue os líquidos em temperatura 

similar à do corpo. Se estiver muito frio ou muito quente, pode haver estímulo do ouvido 

interno, interpretado pelo cérebro como tontura. Quando a água ou o amolecedor sair do 

canal, levará junto o excesso de cera sem que haja a necessidade do uso do cotonete. 

 

Mas se você percebeu que está com alguma perda auditiva e acha que é pelo acúmulo de 

cera, procure um profissional. De preferência um otorrinolaringologista, que possui 

treinamento específico para este tipo de limpeza. Evite pedir para que pessoas 

inexperientes façam esse procedimento, pois o canal auditivo é um espaço muito estreito e 

qualquer descuido pode levar até a uma perfuração do tímpano. 
 



Como proteger seus  
cromossomos do envelhecimento   
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Estudo aponta que alimentação saudável, exercício físico e 
redução do estresse podem alongar um pouco os telômeros  
e ajudar a manter as nossas células mais jovens. 

Estudo publicado na revista médica britânica The Lancet no segundo semestre de 2013 
mostrou que promover mudanças básicas na dieta e no estilo de vida reverte os sinais de 
envelhecimento em cromossomos individuais. 
 
Para entender o estudo, é preciso explicar o conceito de “telômeros”. Os telômeros, 
recentemente descobertos, são partes dos cromossomos presentes em cada uma de 
nossas células. Há um crescente número de pesquisas sobre maneiras de alongá-los, pois 
telômeros mais longos parecem proteger os cromossomos (e as nossas células) do 
envelhecimento. 
 
Os telômeros, como podem ser vistos na imagem no topo desta página, são a região, no 
final de cada cromossomo, cuja utilidade, basicamente, é servir de “tampa” para cada 
extremidade. Uma boa analogia é pensar nos telômeros como as tampas de plástico no 
final do cadarço, que protegem os laços de desgaste. 
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Nossos cromossomos são constantemente “replicados” (divididos) e, à medida que 
envelhecemos, os telômeros enfraquecem e quebram, tornando-se mais curtos. Com o 
tempo, os telômeros individuais ficam tão curtos que já não protegem mais os 
cromossomos quando estes se dividem. Por essa razão, a célula morre, torna-se inativa 
ou deformada, podendo virar uma célula cancerosa. 
 
Assim, a teoria aponta que o encurtamento dos telômeros pode ser o fator causador do 
câncer. Mas, além disso, quando as células ficam inativas ou morrem, nossos órgãos 
começam a envelhecer ou a se desgastar. As investigações sobre os telômeros são 
dirigidas no sentido de manter o comprimento estável ou, se possível, alongá-los. 
 
Vários suplementos têm sido promovidos (ainda sem provas) como “alongadores” de 
telômeros. Contudo, no estudo publicado na Lancet, os cientistas queriam saber se 
mudanças no estilo de vida poderiam alongar os telômeros. E os resultados foram 
positivos. 
 
A pesquisa foi liderada pelo Dr. Dean Ornish, médico famoso nos Estados Unidos, cuja 
proposta é a de que mudanças na dieta e no estilo de vida poderiam reverter doenças do 
coração. Ele publicou muitos estudos científicos e tem alta credibilidade entre a 
comunidade médica dos EUA. Ele defende uma dieta rica em vegetais e frutas, exercícios 
e redução do estresse. Ornish foi fundamental na conversão do presidente Bill Clinton à 
dieta vegana. 
 
Para o estudo em questão, foram recrutados 35 homens, sendo 10 deles (o grupo de 
intervenção) submetidos a um programa supervisionado de dieta com frutas e vegetais, 
cereais integrais e leguminosas; 30 minutos de caminhada diária, acrescida de uma hora 
de técnicas para redução de estresse, como ioga e meditação. Os 25 homens não 
submetidos a essas mudanças foram considerados o grupo de controle. 
 
Cinco anos após o início do programa, os telômeros dos homens dos dois grupos foram 
analisados . Embora nem todos os voluntários do grupo de intervenção mostrassem 
telômeros mais longos, em média, foi constatado um aumento de 10% no comprimento 
deles. O grupo de controle, porém, apresentou perda de 3% no comprimento dos 
telômeros no mesmo período. 
 
Como essa pesquisa foi pequena, não prova que mudanças na dieta, exercícios e redução 
do estresse alongam os telômeros, mas fornece resultados muito interessantes que, sem 
dúvida, serão mais bem pesquisados em estudos maiores. 
 
No blog Mais Saúde, sempre publicamos dicas novas sobre como ter uma vida saudável. 
Desejamos não apenas que nossos leitores sintam-se melhores, mas também que seus 
telômeros mantenham-se bem compridos! 
 



Dicas para reduzir o risco de  
câncer de próstata em até 47% 

  

Um em cada seis homens em todo o mundo será 
diagnosticado com câncer de próstata antes do fim  
da vida. Depois do câncer de pele, ele é o tipo mais 
frequente de câncer ente os homens. Dois grandes 

estudos recentes apontam redução na taxa do câncer de 
próstata em até 47% para os homens que seguiam pelo 
menos cinco entre seis recomendações feitas sobre dieta 
e estilo de vida. Incluímos três sugestões extras, que não 

fizeram parte das pesquisas mencionadas, mas que 
ajudam a prevenir esse tipo de tumor. Confira. 
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O primeiro estudo, apresentado no Congresso Europeu de Câncer em setembro de 2013 
envolveu cerca de 46 mil homens, acompanhados pelos cientistas durante 25 anos de 
pesquisa. Os resultados mostraram um risco 39% menor de câncer de próstata entre 
aqueles que seguiram ao menos cinco do total de cuidados (que listamos abaixo) 
sugeridos.   
 
Um estudo semelhante, embora um pouco menor, acompanhou 21 mil homens e revelou 
uma impressionante  redução do risco do câncer de 47%. Abaixo listamos as seis 
recomendações feitas aos sujeitos participantes das pesquisas, além de outros cuidados, 
que certamente ajudarão os homens a se cuidar melhor. 
 
1)  Não fume. 

2) Reduza a ingestão de carnes vermelhas processadas, como frios, salsichas e 
bacon. 
 
3) Coma mais tomates,  especialmente cozidos, ou o molho.  Ao serem cozidos,  os 
tomates liberam maior quantidade do antioxidante licopeno, o qual, acredita-se, seja a 
principal substância de prevenção a esse câncer. 
 
4) Coma mais peixes gordurosos. O salmão é a melhor escolha. Tente encontrar 
peixes de fontes de água não contaminadas, se puder. 
 
5) Exercite-se regularmente. 
 
6) Mantenha o seu peso equilibrado, isto é, mantenha o Índice de Massa Corporal 
(IMC) abaixo de 30. Células de gordura em excesso no nosso organismo podem disparar 
processos inflamatórios, que podem provocar o câncer. 
 
Outros fatores já estudados como sendo benéficos na prevenção ao tumor da próstata, 
mas que não fizeram parte desses dois estudos, são: 
 
7) Tenha orgasmos regulares.  Homens que têm mais de 21 orgasmos por 
mês mostraram ter um risco 30% menor de câncer de próstata do que os homens com 
sete ou menos por mês. Parece que a “limpeza” regular da próstata é benéfica. 
 
8) Beba várias xícaras de café por dia. O café, que contém muitos antioxidantes, 
possui propriedades anticancerígenas, como também  ajuda a reduzir o risco de 
demência e de outras doenças neurológicas. 
 
9) Evite os ácidos graxos trans. Encontrados em muitos assados comerciais, eles são 
o pior tipo de gordura existente. Causam um maior nível de inflamação no corpo e 
aumentam significativamente o risco de ataque cardíaco. 
 
Portanto, quanto mais dessas recomendações você seguir, menor será o seu risco de 
desenvolver câncer de próstata. 
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