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APRESENTAÇÃO

Em novembro de 2008, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Homem, com o objetivo de fortalecer a saúde 
da população masculina, em especial na atenção primária, ajudando na 
prevenção de doenças. 

Vários estudos comparativos entre homens e mulheres têm comprovado o 
fato de que o sexo masculino é mais vulnerável às enfermidades, sobretudo 
às graves e crônicas, morrendo mais precocemente que as mulheres.

Com o intuito de colaborar na redução desses casos e de priorizar os cuidados 
preventivos e o enfrentamento dos fatores de risco das patologias mais 
prevalentes na nossa população, elaboramos este material informativo, do 
qual  esperamos contribuir.

Uma vida saudável depende do bem-estar físico, mental e social e da 
harmonia destas áreas. Para contribuir com esta harmonia, siga estas 
orientações, que são informações e orientações simples, mas que podem 
contribuir para se ter uma vida plena, saudável e com qualidade.
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O homem e sua saúde: é preciso cuidar para viver melhor

As mulheres aprendem que é importante se cuidar desde muito cedo, que 
precisam ir ao médico sempre,  fazer o acompanhamento ginecológico e 
prevenir e cuidar das doenças. Por outro lado, os homens são ensinados que 
homem não chora, não tem fraquezas e não ficam  doentes. 

Essa cultura, tão comum nos lares brasileiros, reforça as estatísticas de que 
os homens vivem em média sete anos a menos do que as mulheres. De um 
modo geral, os homens não cuidam da própria saúde e, como consequência, 
sofrem com males que poderiam ser evitados com atitudes preventivas.

Você sabia?



Urologista: um grande aliado da saúde masculina

Entre as várias especialidades médicas existentes, poucas despertam tantas 
especulações como a urologia. O principal foco de atuação e cuidado dos 
urologistas é o trato geniturinário, que engloba não apenas pênis e testículos, 
mas também rins, ureteres, bexiga, próstata e vesículas seminais.
O envelhecimento humano, por mais saudável que seja, passa por uma 
série de eventos que podem afetar a qualidade de vida, principalmente os 
referentes à saúde do homem - cálculos urinários, infecções urinárias de 
repetição, disfunções sexuais e do desenvolvimento genital, incontinências 
urinárias e alguns tipos de tumores relacionados 
ao trato urinário e que se apresentam ao longo de 
todas as etapas da vida. 

Elas são diagnosticadas, tratadas e acompanhadas 
pelos urologistas. No entanto, os homens hesitam 
em procurá-lo por medo, desconhecimento e 
até preconceito.

Esta cartilha pretende mostrar como o 
urologista pode ajudar o homem 
nas várias etapas da vida, de 
maneira saudável. Conheça 
os problemas e desconfortos 
diários que podem ser 
resolvidos com a ajuda dessa 
especialidade médica.
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   Doenças da próstata

A próstata é uma glândula presente exclusivamente nos homens e sua 
função principal é a produção de substâncias envolvidas na formação do 
líquido ejaculado durante uma relação sexual. 

Seu desenvolvimento começa no período fetal, por ação da testosterona. Até 
a puberdade, a glândula irá atingir seu tamanho normal (cerca de 20 gramas). 
Depois dos 30 anos, a próstata só volta a crescer caso ocorra o processo de 
hiperplasia prostática benigna (HPB).

A HPB, caracterizada pelo aumento benigno da próstata, é uma doença 
extremamente comum e guarda relação íntima com o envelhecimento, de 
tal maneira que, por volta do 80 anos, cerca de 90% dos homens podem ser 
acometidos por ela.

Conforme a próstata aumenta de tamanho, pode progressivamente comprimir 
a uretra, o órgão que conduz a urina da bexiga para o meio externo e que 
passa exatamente por dentro da próstata. 

Por esse motivo, os indivíduos com HPB podem ter uma série de sintomas 
relacionados à dificuldade de urinar. Os pacientes podem apresentar:
- Jato urinário fraco, fino e sem pressão; 
- Aumento no número de vezes em que vão ao banheiro; 
- Sensação de esvaziamento incompleto da bexiga.

A melhor maneira de evitar complicações decorrentes do câncer de próstata 
é a detecção precoce da neoplasia em sua fase inicial. Daí a importância 
de os homens realizarem visitas periódicas aos urologistas, principalmente 
após os 45 anos.

Outros sintomas comuns são acordar várias vezes à noite para urinar e ter 
urgência para iniciar a micção, com sensação de perda urinária iminente. Todos 
esses sintomas podem aparecer separados ou em conjunto. Alternativas de 
tratamento incluem algumas medicações específicas ou, em casos refratários 
à medicação, cirurgia da próstata.

Há uma grande confusão entre os pacientes no que diz respeito à hiperplasia 
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prostática benigna da próstata que, como o próprio nome diz, é uma doença 
benigna, e o câncer de próstata, que é um mal capaz de levar a metástases à 
distância (espalhar células tumorais pelo corpo). 

O câncer da próstata é uma doença “silenciosa”, ou seja, na grande maioria 
dos casos iniciais é absolutamente assintomático. Os sintomas clínicos, 
quando se apresentam, indicam que a doença já está avançada e com pouca 
possibilidade de tratamento curativo. 

Esse tipo de câncer é muito comum, sendo que, após os 50 anos, representa 
cerca de 40% de todos os cânceres masculinos, sendo estimado que entre 3 
e 5% dos homens morrerão de câncer de próstata.

Fatores genéticos são importantes para a ocorrência da doença. Parentes de 
primeiro grau de homens acometidos pela doença têm maiores chances de 
desenvolvê-la.
Existem várias modalidades de tratamento: cirurgia, radioterapia, 
hormonioterapia e quimioterapia. A indicação correta do tratamento 
dependerá de vários fatores como idade, estado geral de saúde do paciente, 
expectativa da doença, entre outros.

Outra doença benigna bastante comum da próstata é a prostatite. Como ela 
é inflamatoria, pode surgir como um quadro agudo, com febre, mal estar 
e dor ao urinar. Há também prostatites crônicas, que se manifestam por 
dor ao urinar. Muitas vezes, esses sintomas são difíceis de diferenciar dos 
sintomas da HPB. O tratamento geralmente consiste em antibióticos e anti-
inflamatórios receitados pelo urologista.

   Doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)

Sob esta denominação encontram-se as doenças que passam de pessoa para 
pessoa através das relações sexuais (vaginal, oral ou anal) sem proteção. 
Também são conhecidas como “doenças venéreas”, em referência à deusa 
Vênus, a Deusa do Amor da Grécia antiga.

A chamada “Revolução Sexual” – causadora de mudanças no comportamento 
sexual nos anos 60, impulsionadas pelo surgimento da pílula anticoncepcional 
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– fez com que essas moléstias aumentassem em ritmo vertiginoso, 
decorrentes de práticas sexuais desprotegidas. Ainda como consequência 
dessa dita “revolução”, o surgimento da epidemia de AIDS deflagrou um dos 
maiores desafios em termos de saúde pública do mundo moderno. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), no Brasil ocorrem cerca de 12 milhões 
de casos de DSTs ao ano. 

Algumas das DSTs são bastante conhecidas, como a sífilis e a gonorreia. 
Contudo, há doenças desconhecidas pela maioria da população como, por 
exemplo, o linfogranuloma venéreo, o cancro, a donovanose e o condiloma. 
É importante ter ciência que uma pessoa com DST tem 
muito mais chance de contrair o vírus da AIDS, bem como outras doenças 
transmitidas via sexual, como as Hepatites B e C.

Doenças sexualmente transmissíveis afetam 
homens e mulheres de todas as idades, 
etnias e classes sociais. O desconhecimento e 
a falta do hábito da prevenção são os maiores 
aliados dessas doenças, que podem, em sua 
maioria, ser evitadas com medidas simples, 
como usar 
preservativo em todas as relações sexuais.

Além de causar enfermidades gravíssimas 
para seus portadores, as DSTs podem afetar 
as relações afetivas, nas quais o sexo está 
envolvido e, pior ainda, comprometer a saúde 
dos bebês ainda durante a gravidez ou no 
momento do parto, sendo causa de lesões 
fetais, partos prematuros e até abortos. Essas 
doenças relacionam-se, ainda, com deficiência 
física ou mental, câncer e, até mesmo, a morte 
do paciente.

Se você apresentar sintomas ou praticar 
sexo de maneira desprotegida, procure 
um médico para determinar o diagnóstico. 
A realização de exames regularmente 
possibilita a detecção precoce, aumentando 
as chances de sucesso do tratamento.

13



Atenção: nem toda irritação no pênis ou na vagina é DST

Erra feio quem pensa que toda irritação nos órgãos sexuais é DST. Apesar 
de algumas se manifestarem dessa forma, os maiores causadores de 
vermelhidão e coceira nos genitais são fungos e bactérias, traumas 
durante a penetração ou hipersensibilidade face à diminuição da
resistência da mucosa (revestimento da glande ou da vagina).

Há ainda irritações decorrentes de alergia a roupas, sabonetes, 
preservativos, medicamentos etc.Quando as irritações ocorrem após o 
ato sexual propriamente dito, é salutar que o pênis seja lavado antes 
e imediatamente após a relação. A secreção vaginal pode provocar 
irritações  e, inclusive, inflamações, caso o pênis ereto permaneça por 
bastante tempo dentro da
mulher.

Por fim, a diabetes também é causa frequente de problemas na genitália, 
deixando-a suscetível a infecções, devido à presença de glicose na urina. 
Bactérias são atraídas pelo açúcar, sendo capazes de causar problemas 
não transmissíveis pelo sexo.

Há dois tipos de infecção urinária: infecção baixa, popularmente conhecida 
como cistite, e infecção alta, chamada pielonefrite.

A pielonefrite é uma doença grave, que acomete os rins e se caracteriza 
por febre alta, geralmente com calafrios, dor nas costas e abdômen, queda 
de pressão arterial em casos extremos e septicemia. Deve ser tratada em 
ambiente hospitalar, com avaliação médica especializada.

Já a cistite caracteriza-se muito mais por um desconforto ao urinar: dor e 
ardência, aumento no número de vezes em que se urina, bem como vontade 
constante de urinar. 

Infecção urinária

Uma das causas mais comuns de consultas e internações hospitalares 
são as chamadas infecções urinárias. Essas infecções podem acometer 
qualquer parte do trato urinário, desde os rins até a bexiga, adquirindo 
diferentes aspectos de gravidade de acordo com sua localização e dos 
agentes infecciosos envolvidos.
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A cistite é mais comum em mulheres do que em homens, já que a uretra 
feminina é muito mais curta, o que predispõe à ascensão de bactérias por 
diversos motivos. A relação sexual, a falta de higiene (principalmente em 
crianças e idosos) e o hipoestrogenismo observado na menopausa são fatores 
que explicam a frequência aumentada da cistite, bem como sua recorrência 
em mulheres.

Hábitos simples, como ingerir um volume de água razoável no dia a dia, evitar 
segurar a urina por longos períodos, urinar após a relação sexual e manter 
uma higiene genital adequada, principalmente em crianças, são fatores 
decisivos para tentar diminuir o aparecimento e a recorrência das infecções 
urinárias. 

É importante que, diante de um caso de infecção urinária, se faça uma 
avaliação urológica com o intuito de se excluir doenças do trato urinário que 
propiciem a infecção. 

Exemplos clássicos dessas doenças são a presença de cálculos, divertículos 
de bexiga, hiperplasia prostática benigna (aumento do tamanho da próstata), 
entre outras.

  Sangue na urina: hematúria

Em alguns casos, pode haver a presença de sangue na urina, a chamada 
hematúria. Existem diversos motivos que levam o paciente a urinar sangue, 
quer seja sangue vivo, com coágulos, de maneira intermitente, constante, 
só no início da micção ou durante toda ela. Tudo isso deve ser relatado ao 
urologista, que levará essas informações em conta ao diagnosticar a causa 
desse sangramento. 

Diante de um quadro de urina com sangue a primeira atitude é a de calma, 
pois nem sempre a hematúria é uma doença grave. Confie no seu urologista, 
ele irá lhe ajudar.

Em algumas situações a hematúria é causada por doenças tratadas pelo 
nefrologista (especialista que trata as doenças clínicas dos rins). Nesse caso, 
o urologista saberá identificá-las e o encaminhará ao especialista adequado.
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O homem e a terceira idade: chegando lá com saúde

O envelhecimento, encarado de forma negativa por muitos, deveria ser visto 
como uma realização, afinal, o sucesso no processo da vida é sobreviver o 
bastante para procriar e passar experiência aos descendentes. 

É errado chamar o idoso de velho, pois alguns gozam de mais saúde e 
disposição do que muitos com uma idade cronológica baixa. No entanto, não 
é incomum que homens em fase de envelhecimento apresentem queixas 
clínicas diretamente relacionadas ao avançar da idade, 
manifestações que trazem desconforto e diminuem a qualidade de vida. 

Cansaço, falta de concentração, esquecimento, perda de força muscular, 
disfunção erétil, perda da libido, entre outras, podem estar relacionadas ao 
Distúrbio Androgênico do Envelhecimento Masculino (DAEM), popularmente 
chamado de “andropausa” ou “menopausa masculina”.

A DAEM é uma das características do envelhecimento do homem e se 
relaciona à diminuição da testosterona, o hormônio sexual masculino. Ela 
é produzida nos testículos através de células estimuladas por hormônios da 
hipófise, uma glândula localizada no cérebro. 

A importância da testosterona é quase indescritível. Na puberdade, é 
a principal responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais 
secundários masculinos, fazendo com que o pênis cresça, a próstata se 
desenvolva, os pelos do corpo aumentem e a voz engrosse. 

A testosterona também é um dos principais atores no processo de ativação e 
produção de sêmen, primordial no processo reprodutivo. Ao longo dos anos, 
colabora para a manutenção da massa muscular, do tecido ósseo e, acredite 
se quiser, até mesmo para o bom humor
masculino. 

De maneira genérica, a testosterona começa a apresentar um declínio por 
volta de 40 anos de idade. Entre os 40 e 50 anos, aproximadamente 10% dos 
homens apresentam níveis anormais de testosterona, cifra que ascende a 30% 
em homens mais maduros ainda – os que estão na faixa dos 50-59 anos de 
vida. Entre os 60-69 anos, a diminuição dos níveis de testosterona sobe para 
40%. Após 70 anos, até 50% dos homens podem apresentar testosterona em 
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níveis subnormais, com algum tipo de implicação que justifique tratamento 
para minorar os efeitos da DAEM. 

Apesar da diminuição da testosterona acometer praticamente todos os 
homens com o avançar da idade, nem todos apresentam sintomas que 
justifiquem um tratamento à base de terapia de reposição hormonal, a 
alternativa disponível para combater os sinais da andropausa. 
No entanto, como há riscos associados a esta intervenção terapêutica, é 
importante consultar um urologista para tirar suas dúvidas e orientá-lo sobre 
o assunto.

Principais sintomas da andropausa

É fundamental saber reconhecer as principais manifestações clínicas da 
baixa de testosterona, 
Avaliando assim a real extensão da DAEM no contexto do envelhecimento 
masculino. 

Na esfera sexual:
- Diminuição da libido, do desejo sexual;
- Diminuição da intensidade do orgasmo;
- Disfunção erétil (dificuldade de ereção);
- Diminuição do volume de esperma ejaculado.

Na esfera física:
- Diminuição da massa e da força muscular;
- Diminuição da energia para atividades anteriormente realizadas de 
forma natural;
- Aumento da gordura corporal.
Perda de pelos faciais e do corpo;
- Anemia;
- Letargia;
- Osteoporose;
- Ondas de calor.

17



Na esfera emocional ou psicológica
- Alterações de humor;
- Irritabilidade;
- Ansiedade;
- Diminuição da capacidade cognitiva;
- Dificuldade de concentração;
- Perda de memoria;
- Diminuição da orientação espacial;
- Alteração da sensação de vitalidade e do bem estar geral;
- Apatia;
- Depressão.
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Incontinência urinária

A perda ou escape de urina é chamada de incontinência urinária e ocorre em 
ambos os sexos, não respeitando idade ou classes sociais. As mulheres são 
mais acometidas por este problema, mas os homens, principalmente após os 
60 anos, também podem ser vítimas da perda involuntária de urina por causa 
da condição chamada hiperplasia prostática benigna.

Segundo estudos, esse problema acomete cerca de 5% da população 
brasileira. Entretanto, acredita-se que o número de pessoas realmente 
afetadas seja muito maior, uma vez que muita gente tem vergonha e não 
conta para o médico que padece desse mal.

A perda involuntária pode ocorrer de diversas maneiras e em diversos 
níveis de gravidade. Há pessoas que perdem apenas algumas gotas quando 
tossem, espirram, fazem esforço físico ou realizam as atividades cotidianas 
do lar. Outros, em um grau mais avançado, podem chegar a perder toda a 
urina armazenada, em um quadro de urgência que as impede de chegar ao 
banheiro.

Mais do que uma doença, a incontinência urinária é um sintoma causado 
por diversas razões, como uso de determinadas medicações, infecções ou 
problemas de deficiência hormonal.

Há, basicamente, três tipos de incontinência urinária: 
- Incontinência urinária de esforço;
- Por urgência miccional;
- Paradoxal.

Características da incontinência urinária de esforço:
- As pessoas perdem urina ao tossir, espirrar ou dar risadas;
- Vão ao banheiro mais vezes;
- Perdem urina ao se levantar da cama ou até de uma cadeira;
- Evitam exercícios físicos por medo de não segurar a urina.
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Característi cas da urgência miccional:
- As pessoas perdem urina imediatamente após senti rem vontade de ir ao 
banheiro;
- Levantam muitas vezes durante a noite para urinar;
- Urinam na cama;
- Vão ao banheiro pelo menos a cada duas horas;
- Sentem vontade de urinar desproporcionalmente à quanti dade de líquido 
que consomem.

Característi cas da inconti nência paradoxal:
- As pessoas vão correndo ao banheiro para urinar e não conseguem;
- Levantam muitas vezes à noite para urinar;
- Perdem gotas de urina o tempo todo;
- Quando vão ao banheiro, têm a sensação de não esvaziar completamente 
a bexiga;
- Urinam lentamente e têm jato urinário fraco.

A incontinência urinária é tratada de acordo com o tipo de incontinência e 
sua respectiva gravidade. Podem ser empregados medicamentos, fisioterapia 
específica ou, ainda, cirurgia, um tratamento altamente eficiente e simples. 

Lembre-se que somente um médico é capaz de fazer o diagnóstico de seu tipo de 
incontinência, propondo o tratamento adequado. Consulte o urologista.
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Cálculo renal, como prevenir?

Dizem que só uma dor se compara à do parto: a dor de uma cólica renal. É 
difí cil saber se esta afirmação é verdadeira ou não, pois dor é algo bastante 
subjeti vo, mas é fato que é muito doloroso expelir um cálculo renal.

A formação de pedras nos rins acomete cerca de 6% da população. Não 
obstante, o risco de formação de outros cálculos após a primeira crise é de 
cerca de 50% no período de cinco anos.

Existem inúmeros fatores que levam à formação de um cálculo: ambientais, 
climáti cos, geográficos, ti po de ocupação trabalhista, dieta com alto teor de 
proteínas e sal e baixa ingestão de água. Além disso, há fatores genéti cos 
envolvidos, de modo, que em algumas famílias podemos encontrar vários 
indivíduos com cálculos.

A forma de apresentação clínica mais comum é a cólica renal. O indivíduo 
normalmente apresenta dor intensa (ti po cólica) de início súbito, que se 
localiza no flanco e órgãos genitais.

A maioria dos cálculos é eliminada de maneira espontânea. Muitas vezes, 
para controle da dor, é necessária a internação. Para o urologista definir o 
ti po de tratamento clínico diante do diagnósti co da presença de cálculos no 
sistema urinário, deverá levar em conta tamanho, 
localização do cálculo, presença de infecção concomitante e nível de dor.

Para prevenir a formação de cálculos aumente a ingestão de água, de modo 
que consiga urinar de 1,5 a 2 litros por dia. Além disso, é recomendável 
moderar o consumo de sal e proteína animal e ingerir suco de limão 
diariamente. 

Alguns medicamentos para controle da eliminação urinária de cálcio e ácido 
úrico podem ser uti lizados. Para mais orientações sobre como eliminar essas 
pedras e evitar sua formação, consulte seu urologista.
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  Atividade física e saúde

A atividade física faz parte da natureza humana, trazendo benefícios 
independente da idade. 
Com a prática, você:
- ganha mais saúde e disposição para realizar as tarefas do dia a dia;
- aumenta a eficiência do sistema imunológico, que defende nosso corpo 
contra doenças;
- reduz os níveis de ansiedade e controla o estresse;
- reduz gordura corporal e controla o peso;
- reduz a pressão arterial;
- ajuda no controle do diabetes;
- previne e reduz os efeitos de doenças do coração, osteoporose, deficiências 
respiratórias e 
problemas circulatórios.

Para ser fisicamente ativo você precisa, em pelo menos cinco dias da semana, 
fazer 30 minutos ou mais de atividades físicas moderadas, de forma contínua 
ou em duas sessões de 
15 minutos (OMS - organização mundial de saúde).

Se você quer iniciar um programa de atividade física com saúde, siga estas 
dicas: 
- antes de iniciar qualquer atividade física, realize uma avaliação médica e 
verifique se você está apto à prática;
- procure uma atividade que proporcione prazer e bem-estar;
- convide alguém para acompanhar sua atividade física; 
- utilize roupas leves que auxiliam na transpiração e calçados adequados para 
a atividade física
escolhida; 
- faça exercícios de alongamento e flexibilidade antes e após os treinos: isso 
é importante para 
evitar encurtamentos musculares e problemas nas articulações;
- aumente gradualmente a duração e o ritmo da atividade física: atividade 
mais intensa do que o seu limite pode ser perigosa;
- alimente-se de 30 a 40 minutos antes dos treinos e, em até uma hora após: 
ao contrário do que muitos imaginam, exercitar-se em jejum e não comer 
após a atividade física acaba queimando a massa muscular e não a gordura 
corporal;
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- hidrate seu corpo: devem ser consumidos entre 300 e 500 ml de água até 30 
minutos antes da atividade e mais 200 ml a cada 30 minutos;
- tenha um objetivo e estabeleça metas; 
- seja confiante, tenha um objetivo claro e preencha um plano de metas: 
quando começar a ver os resultados você dificilmente irá interromper 

    Alimentação saudável

Os hábitos alimentares são fundamentais à saúde e ao controle do peso 
corporal. Alimentar-se corretamente, ao invés de seguir dietas da moda, 
certamente favorecerá a perda de peso e a sua manutenção, de forma segura 
e saudável. 

Mudar hábitos já adquiridos requer persistência e força de vontade. Para 
ajudá-lo nesta transformação  acompanhe 10 dicas fundamentais. Ao seguir 
essas orientações, você perceberá um aumento na disposição, além de 
melhorar a qualidade do sono e do funcionamento do intestino: 
- não pule as refeições: faça pelo menos três refeições (café da manhã, 
almoço e jantar) e dois
lanches saudáveis por dia. Fazendo todas as refeições, você evita que o 
estômago fique vazio por muito tempo. Isso diminui o risco de gastrite e de 
estar com muita fome na hora da refeição e exagerar nas porções;
- escolha os alimentos: inclua diariamente seis porções do grupo de cereais 
(arroz, milho, trigo, pães e massas) e tubérculos como as batatas e raízes 
(mandioca/macaxeira/aipim), nas refeições. Dê preferência aos grãos 
integrais e aos alimentos na sua forma natural;
- encha o prato de cor: coma diariamente pelo menos três porções de legumes 
e verduras das mais diversas cores como parte das refeições. Acrescente três 
porções ou mais de frutas nas 
sobremesas e lanches.
- aposte no arroz com feijão: coma feijão com arroz todos os dias ou pelo 
menos cinco vezes 
por semana. Esse prato brasileiro é uma combinação completa de proteínas, 
carboidratos, fibras e vitaminas.
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- consuma proteínas: consuma diariamente três porções de leite e derivados 
e uma porção de carnes, aves, peixes ou ovos, reti rando a gordura aparente e 
a pele das aves. As proteínas auxiliarão na produção de energia corporal, no 
desenvolvimento e na contração muscular, no
fortalecimento do sistema imunológico e evitarão alterações hormonais.
- controle a gordura: consuma, no máximo, uma porção por dia de óleos 
vegetais, azeite, manteiga ou margarina.
- evite o açúcar: evite o consumo de refrigerantes, sucos industrializados, 
bolos, biscoitos doces e recheados, sobremesas doces e outras guloseimas. 
Consuma no máximo uma porção do grupo dos açúcares e doces por dia.
- sal na medida: diminua a quanti dade de sal na comida e reti re o saleiro da 
mesa. O sódio, conti do no sal e nos temperos industrializados, favorece a 
retenção de líquidos no corpo e aumenta a pressão arterial. 
- hidrate-se: beba pelo menos de oito a dez copos de água por dia. Dê 
preferência ao consumo de água nos intervalos das refeições.
- mova-se: torne sua vida mais saudável e acelere a queima de calorias 
prati cando, pelo menos, 30 minutos de ati vidade fí sica todos os dias.
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Algumas doenças e hábitos aparecem com mais incidência nos homens. 
Veja quais são esses problemas e como podem ser evitados:

Tabagismo

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o tabagismo é um hábito 
masculino. mais de um bilhão de homens no mundo são fumantes – 35% 
dos homens em países desenvolvidos e 50% dos homens em países em 
desenvolvimento. 

Esti ma-se que o tabagismo seja diretamente responsável por 30% das mortes 
por câncer; 90% das mortes por câncer de pulmão; 25% das mortes por 
doença coronariana; 85% das mortes
por doença pulmonar obstruti va crônica (enfi sema pulmonar e Bronquite 
crônica) e 25% das 
mortes por acidente Vascular cerebral (derrame cerebral).

Associado ao álcool, o tabagismo pode aumentar ainda mais o risco de 
tumores como os da boca e da faringe. Tumores malignos, como o câncer 
de rim, também estão agregados ao tabagismo, especialmente se associado 
à hipertensão arterial e obesidade, aumentando em até duas vezes o risco 
da doença. O risco é diretamente proporcional ao número de cigarros 
consumidos e à idade do indivíduo. O câncer de bexiga também tem no 
tabagismo seu principal fator de risco, sendo responsável por 50% dos 
casos.

O hábito de fumar pode ser vencido com tratamentos que eliminam a 
dependência fí sica e psicológica da nicoti na. o acompanhamento de um 
médico e de um psicólogo também é fundamental para vencer a ansiedade. 
O mais importante é não desanimar diante da luta 
contra o cigarro e todos os vícios que acabam fazendo companhia ao fumo.

Algumas dicas para quem deseja abandonar o hábito de fumar:
- comprometi mento com o objeti vo de parar de fumar;
- fi xar uma data para deixar defi niti vamente de fumar;
- avise aos familiares e pessoas próximas da sua intenção;
- liste os moti vos para deixar de fumar;
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- procure ter uma alimentação saudável;
- evite locais e companhia de fumantes;
- evite hábitos associados ao uso do cigarro, como por exemplo, tomar café;
- prati que uma ati vidade fí sica regular.

Alcoolismo 

O alcoolismo é geralmente defi nido como consumo consistente e excessivo 
de bebidas alcoólicas, tanto que o consumo e a dependência interferem na 
vida pessoal, familiar, social ou profi ssional do indivíduo. Do ponto de vista 
médico, o alcoolismo é uma doença crônica, que pode resultar em alterações 
psicológicas e fi siológicas e, por fi m, na morte.

No Brasil, os índices variam muito entre as diversas regiões, mas os estudos 
indicam que a média nacional está em torno de 3% a 6% da população, sendo 
cinco vezes mais comum em homens. 

O tratamento começa pelo reconhecimento de que há um problema e com 
o apoio de familiares e amigos. Grupos como os alcoólicos anônimos podem 
ajudar o dependente 
na caminhada para se livrar do vício. 

Conheça alguns sinais de alerta sobre o uso abusivo e dependência de 
bebidas alcoólicas:
- ter ressacas frequentes;
- embriagar-se todos ou quase todos os dias; 
- ter se acidentado ou provocado algum ti po de acidente em virtude do uso 
de bebidas alcoólicas;
- menti r sobre a quanti dade de álcool que consome;
- ter a crença de que é necessário ingerir bebidas alcoólicas para se diverti r 
ou para ter segurança para realizar algo; 
- ter perdas de consciência frequentes por ter bebido;
- apresentar difi culdades ou problemas nas ati vidades de trabalho e de 
relacionamento;
- comentários ou alertas de outras pessoas sobre alterações do comportamento 
do usuário ou que ele uti liza bebidas em excesso.

Se você apresenta algum desses sinais procure auxílio de um profi ssional de 
saúde.
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O tratamento envolve necessariamente a reeducação alimentar, com o 
aumento da ati vidade fí sica e, eventualmente, o uso de algumas medicações 
auxiliares. A reeducação alimentar independe do tratamento proposto. Ela é 
fundamental, uma vez que, através dela, reduz-se a ingestão calórica total e 
o ganho calórico decorrente.
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     Obesidade

A obesidade pode ser conceituada de maneira simplifi cada como um 
acúmulo anormal ou 
excessivo de gordura no organismo, levando a um comprometi mento da 
saúde. 

Na atualidade, a obesidade se coloca de maneira prioritária para intervenção, 
em nível individual e na comunidade, como um problema de nutrição em 
saúde pública.

O excesso de peso corporal pode ser esti mado pelo Índice de massa corporal 
(Imc), que 
é amplamente uti lizado e aceito para estudos epidemiológicos. O índice é 
obti do dividindo-se o peso do indivíduo pelo quadrado da altura em metros 
(kg/m²). Por exemplo, se você tem 1,80 m de altura e pesa 95 kg, a conta 
será: 95 kg / 180 X 180 = 29,3.

O sobrepeso e a obesidade contribuem de forma importante para a carga 
de doenças crônicas e incapacidades. As consequências para a saúde 
são condições debilitantes que afetam a qualidade de vida, tais como a 
osteoartrite, difi culdades respiratórias, problemas  músculoesqueléti cos e 
hipertensão arterial. 

Os indivíduos obesos são passivos de maiores infi ltrações de gorduras nas 
artérias, problemas de pele e inferti lidade, até condições graves como 
doenças coronarianas, diabetes ti po 2, imunodefi ciências e certos ti pos de 
câncer. 
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Diabetes

Diabetes é uma doença de causa múlti pla e ocorre quando há falta de 
insulina ou quando ela não atua de forma efi caz, causando um aumento 
da taxa de glicose no sangue (hiperglicemia). O diabetes é uma doença que 
afeta cerca de 12% da população brasileira, ou seja, aproximadamente 22 
milhões de habitantes. 

Tipos de diabetes: 

Tipo1: É também conhecido como diabetes insulinodependente, diabetes 
infanto-juvenil e diabetes imunomediado. Nesse ti po de diabetes, a 
produção de insulina do pâncreas é insufi ciente, pois suas células sofrem o 
que chamamos de destruição autoimune. os portadores de diabetes ti po 1 
necessitam injeções diárias de insulina para manter a glicose no sangue em 
valores normais.

Tipo 2: É também chamado de diabetes não insulinodependente ou diabete 
do adulto,  
corresponde a 90% dos casos de diabetes. ocorre geralmente em pessoas 
obesas com mais 
de 40 anos de idade, embora na atualidade observa-se um aumento em 
jovens, em virtude 
dos maus hábitos alimentares, sedentarismo e estresse da vida urbana. 
Nesse ti po de 
diabetes a insulina tem sua ação difi cultada pela obesidade, o que é conhecido 
como resistência insulínica, uma das causas de hiperglicemia. 

  Sintomas do diabetes

Prati camente metade dos portadores de diabetes ti po 2 desconhecem sua 
condição, uma vez que a doença é pouco sintomáti ca.
O diagnósti co precoce do diabetes é importante, pois o tratamento evitará 
as complicações. 
Preste atenção se você: 
- tem excesso de peso (especialmente abdominal);
- vida sedentária (não realiza ati vidade fí sica);

30



- tem parentes (pais, irmãos, ti os, 
etc.) com diabetes;
- tem mais de 40 anos e ainda faz 
tratamento para pressão alta e 
nível de colesterol elevado.

Fique em alerta, pois esses são 
os principais fatores de risco que 
favorecem o surgimento do
diabetes. Quando presente os 
sintomas mais comuns são: 
- urinar excessivamente, inclusive 
acordar várias vezes à noite para 
urinar;
- sede excessiva;
- aumento do apeti te; 
- perda de peso – em pessoas 
obesas a perda de peso ocorre mesmo estando comendo de 
maneira excessiva; 
- cansaço;
- visão embaçada ou turvação visual; 
- infecções frequentes, sendo as de pele mais comuns. 

Diagnosti car a diabetes é bem simples: procure um médico ou uma 
unidade de saúde e peça para medir a glicose no sangue. O exame indicará 
se os níveis estão alterados. Manter uma alimentação equilibrada, peso 
adequado e prati car ati vidade fí sica regularmente são hábitos saudáveis 
que podem ajudar a prevenir o surgimento do diabetes.

   Hipertensão

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a elevação persistente dos níveis 
da pressão arterial a valores iguais ou maiores do que 140 mmhg por 90 
mmhg, determinados em mais de duas medições, com aparelho calibrado e 
por um profi ssional capacitado.

A hipertensão é responsável por mais de 37% das causas de morte no Brasil. 
Ati nge, aproximadamente, 30 milhões de brasileiros, dos quais, cerca de 
50% não sabem que são hipertensos por não terem, muitas vezes, sintomas, 
aumentando os riscos de complicações pela falta de intervenção adequada. 
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A pessoa permanece meses e até anos sofrendo com os danos causados 
sem senti r nada. Por isso, é importante verifi car sua pressão arterial, o que é 
simples, rápido e pode ser feito em qualquer unidade de saúde. 

Para o ministério da saúde, as doenças como infarto agudo do miocárdio, 
morte súbita, acidente vascular encefálico, edema agudo de pulmão e 
insufi ciência renal, consti tuem no Brasil a primeira causa de morte, sendo 
que em muitas destas patologias a causa básica é a hipertensão arterial. 

Como tratar: 
- evite fi car parado: caminhe mais, suba e desça escadas ao invés de usar o 
elevador;
- tenha uma alimentação saudável; 
- diminua o sal da comida;
- diminua ou abandone o consumo de bebidas alcoólicas;
- não fume; 
- tente levar os problemas do dia-a-dia de uma maneira mais tranquila;
- mantenha o peso saudável;
- compareça às consultas regularmente; 
- não abandone o tratamento, tome a medicação conforme a orientação 
médica.

   Disfunção eréti l (impotência sexual)

A disfunção eréti l é a incapacidade de manter o pênis ereto para uma 
sati sfatória relação sexual. No fi nal da década de 1990, o surgimento de 
novos medicamentos para a disfunção
(bem como as intensas campanhas publicitárias que os acompanharam) 
aumentaram a atenção sobre o tema.

Disfunção eréti l é um assunto sobre o qual muitos homens evitam falar, 
mas ati nge, em algum grau, 25 milhões de brasileiros acima dos 18 anos. 
A disfunção eréti l pode ter origem em diversos fatores, sejam eles fí sicos, 
psicológicos ou até mesmo comportamentais, como o uso de bebidas 
alcóolicas e tabagismo.

A manutenção da qualidade de saúde e de vida é de fundamental importância 
para evitar a 
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disfunção eréti l. o controle do sedentarismo, obesidade, colesterol, estresse, 
hipertensão 
arterial e do diabetes são imprescindíveis.

Deve-se evitar o uso de drogas ilícitas, fumo e o abuso de bebidas alcoólicas. 

     Depressão

A depressão clínica pode causar tristeza e uma perda de interesse em 
ati vidades antes prazerosas. A depressão pode se manifestar de diferentes 
maneiras em diferentes pessoas. 

Embora os sintomas usados para diagnosti car a depressão sejam os mesmos 
independentemente do sexo, muitas vezes a queixa principal pode ser 
diferente entre homens
e mulheres. Nos homens, entre os sinais mais comuns estão:

Fadiga: pessoas que estão deprimidas passam por uma série de mudanças 
fí sicas e emocionais. 
podem experimentar fadiga, bem como retardo psicomotor, ou uma 
desaceleração dos movimentos fí sicos, da linguagem e nos processos de 
pensamento.

Dormir muito ou pouco: problemas de 
sono, tais como insônia, acordar muito 
cedo pela manhã ou excesso de sono 
são sintomas comuns de depressão. 

Problemas de saúde, como prisão de 
ventre ou diarreia, bem como, dores 
de cabeça e nas costas, são comuns 
em pessoas que estão deprimidas. os 
homens muitas vezes não percebem a 
dor crônica e os distúrbios digesti vos 

que podem estar relacionados 
à depressão, de acordo com 

estudos realizados pelo Insti tuto 
Nacional de saúde mental.

Irritabilidade: em vez de 
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ficarem tristes, os homens que estão deprimidos muitas vezes mostram 
sinais de irritabilidade. além disso, pensamentos negativos são um aspecto 
comum da depressão.

Dificuldade de concentração: o retardo psicomotor pode diminuir a 
capacidade de um homem para processar a informação, prejudicando a 
concentração no trabalho ou outras tarefas.

Estresse: os homens podem ser mais propensos a relatar sintomas como o 
estresse. Não que tenham mais estresse, mas é mais socialmente aceitável 
anunciá-lo. É certo dizer que se sentir estressado pode ser um indicador 
de ter depressão clínica, mas também pode ser parte da causa. Pesquisas 
mostraram que a exposição prolongada ao estresse pode levar a mudanças 
tanto no corpo e no cérebro, que por sua vez podem levar à depressão.

Ansiedade: pesquisas mostraram uma forte ligação entre os transtornos de 
ansiedade e depressão. É mais fácil para homens falarem que se sentem 
ansiosos do que tristes. Os homens podem discutir questões sobre o trabalho 
e perda de um emprego, por exemplo, usando palavras como preocupação e 
medo, mas é muito difícil assumirem que estão tristes ou deprimidos. 

Abuso de substâncias: abusos de substâncias frequentemente acompanham 
a depressão. Os 
alcoólatras são quase duas vezes mais propensos a sofrer de depressão 
que pessoas sem problemas com a bebida. Isso pode acontecer tanto com 
homens como mulheres, mas o uso de drogas ou álcool para mascarar 
sentimentos desconfortáveis é uma estratégia que muitos homens adotam 
em vez de procurar cuidados de saúde.

Disfunção sexual: a depressão é uma razão comum em casos de perda do 
desejo e disfunção erétil e é um sintoma do qual os homens são inclinados a 
não relatar. Os problemas de desempenho podem vir da depressão e fazê-la 
piorar, mas também podem ser resultado
de outras condições clínicas ou medicamentos.

Fonte: Cartilha do Homem (Plano SC Saúde) e O Homem e sua Saúde (Fapes).
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Todo homem precisa 
ter essa consciência.

vivercom

vivercom


