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RESUMO
INTRODUÇÃO: Câncer é denominado o conjunto de mais de cem patologias que é
caracterizado pelo crescimento celular desordenado que atinge tecidos e órgãos, ou seja,
crescimento anormal de células que origina o tumor. OBJETIVO: O objetivo dessa revisão
bibliográfica é abordar aspectos acerca do câncer de pênis como, a epidemiologia e a
prevenção. METODOLOGIA: Revisão bibliográfica. RESULTADO: É uma neoplasia rara,
cujo tratamento na maioria dos casos em estágio avançado impõe efeitos devastadores sobre a
saúde física e mental dos pacientes. Tem baixa incidência em países desenvolvidos, maior em
países subdesenvolvidos e torna clara a associação dessa enfermidade com condições
socioeconômicas locais. O Brasil apresenta alta incidência de câncer de pênis comparado a
outros países no mundo, principalmente. nas regiões Norte e Nordeste. A prevenção do câncer
de pênis está associada ao padrão de higiene da população, refere-se a um conjunto de
medidas simples como ensinar as crianças desde cedo fazer a higienização do órgão genital,
realização da cirurgia de postectomia em casos necessários, utilizar preservativos nas relações
sexuais, por estar relacionado em alguns casos com o vírus do papiloma humano (HPV) 16 e
18, para reduzir ou evitar a incidência dessa neoplasia. CONCLUSÃO: É fundamental a
importância de campanhas de prevenção para intensificar a população sobre o conhecimento
consequente da associação dos maus hábitos de higiene, fimose e infecções pelo HPV, essas
campanhas ajudam a diagnosticar o câncer de pênis em seu estágio inicial, reduz a incidência
e a gravidade da doença, como também proporciona maiores chance de cura.
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