
O que um homem precisa saber 
sobre câncer de pênis 

O cuidado regular do pênis pode ajudar um homem a detectar os 
sinais de câncer de pênis muito cedo, e isso é o que mais importa 
quando se trata de obter tratamento que pode erradicar as células 
cancerígenas e tornar o homem saudável novamente.
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O termo clinico padronizado para câncer 
de pênis é neoplasia intraepitelial 
peniana (PeIN). A PeIN é dividida em dois 
subtipos: um subtipo diferenciado, que é 
tipicamente associado ao líquen esclero-
so, e um subtipo indiferenciado associa-
do ao HPV .

Um estudo  cientifico realizado em 2019 
em 380 pacientes na Holanda descobriu 
que:

- 67% das lesões de PeIN 3 (displasia 
grave) progrediram para um fenótipo 
maligno em 7% dos casos; 

- PeIN 2 (displasia moderada) foi 
encontrada em 22% e progrediu em 8%. 

- PeIN 1 (displasia leve) foi encontrada 
em 11% e evoluiu para malignidade em 
2%.

A maioria das lesões foI observada no 
prepúcio (45%) ou glande (38%).
A maioria das lesões PeIN são HPV 
positivas e abrigam predominantemente 
vários genótipos de HPV (HPV6, HPV11 ou 
HPV16).

Uma meta-análise de 2019 estimou que 
98,6% das lesões de PeIN 1-2 e 80,5% 
das lesões de PeIN 3 eram HPV positivas.

Em caso de qualquer sintomas abaixo é importante consultar seu medico:

Inchaço inexplicável do pênis que não parece corresponder à atividade física.

Uma erupção cutânea vermelha ou inchaços crostosos sob o prepúcio ou na 
glande.

Dor em qualquer parte do pênis que se desenvolve sem razões óbvias por trás 
disso.

Qualquer sangramento da cabeça do pênis e do prepúcio.

Um corrimento fétido e persistente que não responde a nenhum tipo de 
creme ou outros esforços de higiene.

Espessamento da pele ou alterações na sensação da pele quando esfregada.

Mudanças na cor do pênis.

Feridas ou crescimentos no pênis que podem se desenvolver no eixo ou na 
glande.

Crescimentos ou lesões no pênis ou sob o prepúcio que têm um tom azulado.

Linfonodos inchados e sensíveis, especialmente aqueles na virilha.

Quais são os sintomas do câncer de pênis?
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