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Prefácio

Este livro é destinado a todos os homens que 
desejam esclarecer suas dúvidas a respeito da prós-
tata, uma glândula do aparelho gênito-urinário 
masculino. Através de uma linguagem simples e 
de fácil compreensão os aspectos mais relevantes 
da glândula prostática são abordados, objetivando 
com isto, que o leitor compreenda a importância 
da mesma, as principais doenças associadas e seus 
respectivos tratamentos. A hiperplasia benigna da 
próstata, uma afecção que acomete a maioria ab-
soluta dos indivíduos, seus sintomas, diagnóstico e 
tratamentos são abordados de forma simplificada e 
didática. As prostatites infecções da referida glân-
dula também recebe atenção neste texto, assim 
como as particularidades relacionadas do ponto de 
vista clínico e terapêutico. Atenção especial é de-
dicada ao câncer de próstata, hoje o tumor maligno 
mais frequente do homem quando se excetua os 
tumores cutâneos, é abordado cuidadosamente de 
forma simplificada. Os aspectos etiológicos, diag-
nósticos, terapêuticos, assim como, a prevenção 
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são discutidos para que o leitor forme sua opinião 
embasada e crítica. As controvérsias ainda hoje 
relacionadas ao rastreamento e necessidade de 
tratamento são trazidas à discussão. O objetivo 
central deste livro é, em última análise, servir de 
instrumento informativo ao leitor quando distintas 
discussões relacionados à próstata e suas doenças 
são abordadas no cotidiano.


