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ABSTRACT

Introdução: O câncer de pênis constitui uma neoplasia rara,
pouco estudada, que acomete homens a partir dos 50 anos de
idade. No Brasil, está associado a cerca de 2% dos cânceres
que atingem a população masculina, sendo mais incidente nas
regiões Norte e Nordeste. Há uma relação direta entre o câncer
peniano e baixas condições socioeconômicas e de higiene, e o
diagnóstico costuma ser feito em estágios avançados, podendo
levar à penectomiatotal ou parcial. O diagnóstico precoce pode
ser o maior aliado da prevenção. Objetivo: Descrever estratégias
de atenção primária e detecção precoce para o câncer peniano.
Metodologia: Revisão bibliográfica narrativa, utilizando base de
dados eletrônicos Science Direct, com as palavras-chave: “penilecancer&quot; + “earlydiagnosis”. Foram avaliados os artigos
originais publicados nos últimos cinco anos. Resultados E Discussão: Foram encontrados oito artigos relacionados ao tema.
O câncer de pênis possui origem multifatorial, e os fatores predisponentes são: falta de higiene local, fimose, uso do cigarro,
infecção pelo HPV (papiloma vírus humano), trauma peniano e
exposição a raios ultravioletas. Os sintomas são lesões vegetantes, ulcerações e inflamações que não cicatrizam, podendo
evoluir à gânglios inguinais (ínguas na virilha), indicando a progressão da doença (metástase). O prognóstico é relativamente
pobre devido ao envolvimento dos linfonodos no diagnóstico,
que, se feito tardiamente, pode levar àpenectomia, cirurgia mutilanteque pode afetar a qualidade de vida do paciente. Dessa
forma, a prevenção, o diagnóstico precoce e a educação da
população constituem estratégias para evitar as complicações
associadas ao câncer peniano. O reforço de campanhas de
prevenção associados com hábitos de higiene adequados, a
circuncisão como fator de proteção e a utilização de preservativos favorecendo a diminuição da incidência de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Conclusão: A detecção precoce
é fundamental para evitar o aumento do câncer peniano e suas
complicações.
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