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Cancro da próstata:
fatores de risco
mente 16% (1 em cada 6) dos homens terão CP durante a sua vida.

O diagnóstico do CP faz-se pela
avaliação histológica de amostras
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-Distribuição
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de Ressonância Magnética (RM).

dental do que em África, Ásia e

É utilizado anestésico local e o

América Central e do Sul. As razões não são claras e deverão estar relacionadas com fatores ambientais.
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tensivo na interpretação de exames
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