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ALIMENTACAO
Após o crescimento físico nas fases anteriores da vida, o organismo 
começa seu processo de envelhecimento e o resultado dos hábitos 
desenvolvidos na infância e adolescência passam a ter um maior 
reflexo no corpo, com o surgimento de doenças crônicas como  
a hipertensão. 

Maus hábitos como sedentarismo, tabagismo e alimentação 
desequilibrada e rica em produtos industrializados incidem no 
aparecimento de distúrbios metabólicos, que ocorrem em grande  
parte dos adultos que chegam aos 40 anos.

REAPRENDENDO A COMER

Normalmente, os hábitos adquiridos durante a infância e adolescência 
estão bem estruturados e são aplicados nesta fase da vida. Porém, 
é possível reeducar o paladar e mudar a alimentação, bem como o 
estilo de vida. 
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Nesta fase não há indicação de alimentos que devam ser mais 
consumidos. A palavra-chave é o equilíbrio: uma dieta balanceada 
com a ingestão de proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, 
minerais, fitoquímicos, água e fibras. A ingestão na medida correta 
ajuda a garantir a manutenção do corpo e a prevenção de doenças 
crônicas que aumentam na próxima fase da vida, a terceira idade.

7 DIAS PARA COMECAR A SE ALIMENTAR DE FORMA SAUDAVEL

1º dia

Hidratação. Beber água é fundamental para o organismo 
filtrar os resíduos e todo o sistema funcionar. O recomendado 
são de 6 a 8 copos de água por dia. Evite trocar por sucos ou 
bebidas calóricas.

2º dia

Coma regularmente. Estipular horários e seguir uma rotina 
de ingestão de alimentos é fundamental para “educar” 
o metabolismo. O ideal são três refeições principais 
intercaladas com duas refeições rápidas e saudáveis.

3º dia

Pratos coloridos. O corpo precisa em média de 40 
nutrientes para se manter saudável. Vitaminas e minerais 
estão presentes em diversos alimentos e costumam ser 
identificadas pela coloração. Abuse das cores, incluindo 
legumes e vegetais de vários tons.

4º dia
Verduras e frutas. É indicado ter de 4 a 6 porções diárias 
de hortaliças – preferencialmente cruas - e de 3 a 4 porções 
diárias de frutas.
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7 DIAS PARA COMECAR A SE ALIMENTAR DE FORMA SAUDAVEL

5º dia

Refeição leve. Evite grandes porções ou que contenham 
alto valor calórico. Inclua cereais, carnes magras, hortaliças 
frescas, frutas da estação e deixe as fontes de gordura para 
opções mais saudáveis como o azeite de oliva, abacate, 
sementes de gergelim, linhaça e chia.

6º dia

Carboidrato controlado. Os pães, massas e produtos 
com farinha processada, até mesmo os integrais, se 
transformam em glicose no organismo; após um determinado 
horário o corpo não precisa mais de tanta energia e poderá 
transformar essa glicose e acumulá-la no corpo. Com o alto 
nível de glicose no sangue, o pâncreas recebe o comando 
de aumentar sua produção de insulina, o que pode levar ao 
diabetes tipo 2. Restrinja a ingestão desses alimentos até às 
16 horas em pequenas porções durante o dia.

7º dia

Sobremesa não precisa ter açúcar. As sobremesas após 
as refeições principais não precisam incluir pudim, mousses 
e outros doces. Deixe essas opções para festas. No dia a dia 
opte por frutas ácidas como abacaxi, maçã e cítricas. Elas 
também ajudam na digestão. 
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ATIVIDADE FISICA
O sedentarismo é um problema de saúde global que afeta 
principalmente os países desenvolvidos e em desenvolvimento. O 
estilo de vida com ambos os sexos no mercado de trabalho, pouco 
tempo para as refeições e exercícios e a oferta de alimentos prontos, 
quase sempre opções de fast-food, levam à má-alimentação, seguida 
de outro fator: a falta de atividade física. 

A recomendação para adultos varia de acordo com o esforço aplicado 
em cada exercício. 
•  Aeróbico moderado: são 150 minutos semanais, incluindo práticas 

como caminhada e fortalecimento muscular. 
•  Aeróbico intenso: são 75 minutos semanais, com práticas que 

forcem mais o corpo como a corrida.

Esses tempos são considerados uma recomendação mínima para 
uma prática saudável. É possível ampliar essa faixa para 300 minutos 
de atividade moderada e 150 minutos de atividade intensa, conforme 
o aumento da preparação física de cada pessoa.
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DICA:
Apesar de parecer muito tempo, 150 minutos é o 

equivalente ao tempo gasto assistindo um filme inteiro 
com o trailer. O melhor é que esses minutos podem ser 

quebrados ao longo da semana, mantendo um ritmo 
constante e equilibrado de atividades.

Você também pode variar incluindo atividades com movimentos como 
dança, jardinagem, natação, andar de bicicleta, esportes e jogos que 
envolvam toda a família. Até mesmo atividades domésticas, como 
limpar a casa, podem reproduzir esse exercício físico e respiratório. 
Essas práticas ajudam a melhorar as funções cardiorrespiratórias, 
musculares, ósseas, reduzir o risco de doenças não-transmissíveis  
e depressão.

COMO DIFERENCIAR A ATIVIDADE 
MODERADA E INTENSA?

O que caracteriza a intensidade da atividade é a frequência cardíaca. 
Ao aplicar um grande esforço físico, o corpo aumenta seu fluxo 
sanguíneo e, por consequência, os batimentos cardíacos, para dar 
conta de oxigenar todo o sangue.



Dos 18 aos 60 anos

O suor também pode ser um indicador do corpo tentando controlar o 
aumento da temperatura causado pelo movimento. 

MODERADA
Pode ser identificada pela falta de fôlego na fala. É possível conversar, 
mas com uma certa dificuldade.

exemplos: Andar rápido, hidroginástica, bicicleta em terreno plano, tênis 
de dupla.

INTENSA
É perceptível por não se conseguir falar muitas palavras sem pausar 
para respiração.

exemplos: Correr, nadar, bicicleta em ritmo rápido ou subida, tênis 
individual e basquete.

Cada 1 minuto de atividade intensa é equivalente  
a 2 minutos de atividade moderada
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MUDANCAS FISICAS
O desenvolvimento na vida adulta se divide em três partes: adulto 
jovem (18 aos 30 anos), adulto médio (30 aos 40 anos) e adulto 
maduro (40 aos 60 anos).

ADULTO JOVEM: é a fase com maior energia na vida adulta. A 
transição saindo da adolescência permite um alto nível físico. Os 
homens nesta fase apresentam:
• Auge do desenvolvimento cardiovascular
• Alta capacidade de oxigenação
• Órgãos maduros e ativos para a reprodução sexual
• Produção máxima de tecido muscular
• Alta quantidade de cálcio nos ossos
• Mais qualidade nos sentidos como olfato, audição e visão
• Melhor funcionamento do sistema imunológico
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É importante lembrar que o organismo tem naturalmente 
uma queda no decorrer dos anos. O estilo de vida 
praticado nas fases anteriores também é um fator 

importante para determinar o estado do corpo  
e da mente de um adulto médio.

ADULTO MÉDIO: é a fase de reconhecimento da vida adulta e de 
muitas mudanças corporais. Nesse período começa a se perceber  
o declínio dos tecidos e do metabolismo.
• Diminuição da densidade óssea
• Baixa reprodução da cartilagem que recobre as articulações
• Ganho de peso
•  Aumento de 35% da gordura corporal e 17% de massa magra  

e teor de água
• Declínio gradual no funcionamento dos órgãos
• Redução na qualidade da visão
•  Ponto alto na confiança da vida sexual pela maturidade  

e experiências adquiridas durante os anos

Doenças desenvolvidas nas fases anteriores da vida também 
começam a aparecer nesse período.
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ADULTO MADURO: torna-se ainda mais evidente a influência do 
estilo de vida que a pessoa levou até esse momento. A genética 
também pode interferir, mas grande parte das mudanças são guiadas 
pelo nível de preservação que se teve com o organismo. Nesta fase, 
são mais comuns.
• Mudanças na pele
• Alterações na distribuição dos depósitos de gordura
• Declínio muscular
• Diminuição da massa e densidade corporal
• Alteração hormonal
• Compressão vertebral
• Ganho de peso
• Redução na qualidade da audição
• Lentidão na percepção dos reflexos

DOENCAS

CANCER DE BEXIGA
Este tipo de tumor ataca o órgão responsável pelo armazenamento da 
urina, comprometendo as funções do trato-urinário. Eles chegam a ser 
duas a três vezes mais frequentes em homens brancos. 

,
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Geralmente, aparecem um ou mais tumores pequenos e superficiais 
próximo à mucosa de revestimento interno do órgão. Calcula-se que 
cerca de 25% das pessoas que tenham câncer de bexiga poderão ter 
um segundo tumor primário em outro local do sistema urinário.

Os tipos de tumores são divididos de acordo com as células em que 
se iniciam. Cerca de 90% dos casos atingem as células uroteliais 
– revestimento da parte interna da bexiga – e são chamados de 
carcinoma de células transicionais. 

SINTOMAS
Apesar de não apresentar sinais na fase inicial, a evolução do tumor 
pode apresentar:
• Sangue na urina, presente em 90% dos casos. 
• Sensação de ardor, urgência e vontade incontrolável de urinar.
•  Dores pélvicas ocorrem em casos avançados e podem ser 

acompanhadas de inchaço nas pernas e dor óssea.
•  Perda de apetite acompanhada por perda de peso, anemia e 

cansaço - é frequente na fase metastática.
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Sangue na urina não significa, necessariamente, câncer 
de bexiga. Pedras nos rins, infecção ou outras doenças 
também podem apresentar esse sintoma. Procure seu 

médico para um diagnóstico mais preciso.

PREVENCAO
Mesmo não havendo nenhuma garantia ou forma de evitar o câncer 
de bexiga, algumas atitudes podem reduzir o risco de se desenvolver 
a doença. 
•  Pare de fumar: os fumantes de cigarros e charutos são duas a três 

vezes mais propensos do que os não-fumantes a terem câncer de 
bexiga, pelo desgaste causado no revestimento interno do órgão.

• Evite a exposição exagerada a produtos químicos.
•  Beba mais água (cerca de 2 litros por dia). O líquido evita a 

formação de pedras na bexiga e dilui na urina as substâncias tóxicas 
absorvidas pelo corpo.

•  Mantenha uma dieta equilibrada. Uma alimentação rica em frutas e 
vegetais também pode ajudar a prevenir o câncer de bexiga.

•  Mantenha uma rotina de atividades físicas. Os exercícios ajudam 
a eliminar toxinas que são prejudiciais às células.
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CANCER DE ESTOMAGO
Costuma se desenvolver de forma lenta (de dois a três anos) e é um 
dos tumores gastrointestinais mais frequentes no Brasil. O diagnóstico 
tardio pode causar a extensão do tumor para o esôfago, duodeno, 
pâncreas e baço. 

A incidência no sexo masculino é 1,5 vezes maior que no sexo oposto, 
sendo mais frequente em pessoas acima de 65 anos de idade, com 
dois terços dos casos.

Os tipos mais comuns são o adenocarcinoma, responsável por 90% 
dos tumores; linfoma, com 4% dos casos; e tumor gastrointestinal, 
mais raros, podendo variar entre lesões malignas ou benignas.

SINTOMAS
Na fase inicial não apresenta sintomas e quando existem podem ser 
confundidos com outras doenças, como gastrite. 

Calcula-se que apenas 20% dos cânceres de estômago  
são diagnosticados em estágios iniciais, que costumam apresentar  
os sintomas:
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•  Dor abdominal: cerca de 60% dos pacientes apresenta dor  
nessa região

• Indigestão forte
•  Náuseas e vômitos: esses sintomas estão presentes em cerca  

de 50% dos pacientes devido ao tumor reduzir o espaço interno  
do estômago 

• Perda de peso
•  Queimação e azia: esses sintomas são semelhantes  

aos das úlceras
•  Vômitos com sangue: algumas pessoas apresentam esse  

sintoma ou evacuações com sangue e de forte odor

Para os casos que já apresentam metástase:
• Pele amarelada
•  Aumento do volume abdominal causado pelo acúmulo de 

líquido na cavidade
• Falta de ar 
• Tosse 
• Dores ósseas

PREVENCAO
Como a maioria dos cânceres, o de estômago não possui exames 
rotineiros que possibilitem um diagnóstico precoce. Mas há medidas 
e ações que podem ser incorporadas no dia a dia para diminuir  
os riscos:
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•  Alimentação: consumir mais frutas e vegetais frescos e evitar 
dietas ricas em alimentos defumados, carnes salgadas e peixes em 
conserva. 

•  Atividade física: realizar exercícios ajuda a manter o peso e diminuir 
o risco do câncer de estômago.

•  Tabagismo: o uso do tabaco pode aumentar o risco de câncer de 
estômago da região próxima ao esôfago.

•  Tratamento da infecção por H.pylorii: estudos sugerem que 
receitar antibióticos para pessoas com esse tipo de infecção pode 
reduzir o número de lesões pré-cancerígenas no estômago.

CANCER DE PENIS
Considerado raro, representa 2% dos cânceres que atingem o sexo 
masculino. Apesar de ser mais frequente após os 50 anos, qualquer 
faixa etária está sujeita ao aparecimento dessa doença. 

A principal causa deste tipo de câncer é a falta de higienização íntima. 
Ela causa o acúmulo de esmegma, secreção alojada na pele que 
cobre a cabeça do pênis. Outra causa é o estreitamento do prepúcio – 
pele que reveste a cabeça do pênis – que ocorre em homens que não 
fazem a circuncisão.
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O câncer começa a se apresentar nas camadas superficiais do órgão. 
Nessa fase, há altas chances de cura. Com o tempo, pode se espalhar 
para a virilha e o abdômen. Nesses casos, a amputação parcial ou 
total é indicada. No Brasil, a doença leva a cerca de mil amputações 
do órgão todos os anos.

SINTOMAS
Os sintomas mais comuns são feridas avermelhadas que não 
cicatrizam com alteração na pele que incluem mudança de cor, 
espessura, vermelhidão acompanhada de um toque aveludado ou 
lesões de cor marrom. 

Outros aspectos são:
• Feridas com secreções constantes de cor branca e de forte odor
•  Nódulos ou inchaços na área da virilha, na glande (cabeça do 

pênis), na pele que a recobre (prepúcio) ou no corpo do membro
• Manchas esbranquiçadas ou perda de pigmentação na glande 

Geralmente, todos esses sintomas são indolores, o que retarda  
o diagnóstico.
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PREVENCAO
Para prevenir o câncer de pênis, o primeiro passo é manter uma rotina 
adequada de higiene diária. Lavar o órgão sexual utilizando água e 
sabão durante o banho e depois das relações sexuais. 

Quando há recomendação médica, realizar a cirurgia da fimose ajuda 
a manter a higiene de forma adequada, pois a remoção da pele do 
prepúcio facilita a exposição da cabeça do pênis. 

TODOS ESSES SINTOMAS INDICAM UM TUMOR MALIGNO?

Não! Nem todos os casos de tumores de pênis são 
malignos. Existem alterações benignas, caracterizadas 
por verrugas ou manchas, mais comuns na pele que 
recobre a cabeça ou na própria cabeça do pênis. Essas 
alterações podem ocorrer ao longo do órgão, mas são 
menos frequentes.
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Além disso, os preservativos devem ser usados em todas as relações 
sexuais. O autoexame também é importante para localizar lesões 
iniciais ou qualquer alteração. 

Assim, a prevenção da doença depende de três princípios básicos: 
• Higiene diária
• Cirurgia de fimose
• Preservativos

CANCER DE PROSTATA
A próstata é um órgão exclusivamente masculino, localizada próximo 
ao ânus. Por isso, o exame de toque retal, associado ao exame de 
PSA, é a forma mais eficaz de diagnosticar o câncer de próstata. 

Alterações na próstata são mais comuns em homens a partir dos 50 
anos de idade ou 45 anos se tiver algum caso na família. Em 95% 
dos casos, o diagnóstico é feito em estágio avançado, o que reduz as 
chances de cura. 
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SINTOMAS
Em estágio inicial, o câncer de próstata é assintomático. Em alguns 
casos, quando apresenta sintomas, são semelhantes à Hiperplasia 
Benigna Prostática (HPB) – um crescimento benigno da próstata.

Com o avanço da doença, os sintomas começam a surgir.
• Vontade constante de urinar
• Dificuldade em iniciar e interromper o jato de urina
• Urina por gotejamento
• Dor abaixo e nos testículos
• Dor durante a passagem da urina
• Dor durante a ejaculação
• Dificuldade de ereção
• Sangue na urina ou no esperma

Em casos mais avançados:
• Dor óssea
• Infecção generalizada
• Insuficiência renal



Dos 18 aos 60 anos

PREVENCAO
Não se fala em prevenção, mas sim diagnóstico precoce. Com a 
realização de exames (toque retal e PSA) é possível chegar a 90%  
de chances de cura em estágios iniciais. 

A recomendação oficial é para a faixa etária acima dos 50 anos  
e 45 anos nos casos de história familiar ou fatores de risco. 

Mudanças no estilo de vida também são fundamentais, como  
a prática de atividade física e alimentação equilibrada. 

CANCER DE PULMAO
O câncer de pulmão é o mais comum de todos os tumores malignos, 
afetando desde a traqueia até a periferia do pulmão. É considerada 
uma das principais causas de mortes evitáveis, pois 90% das pessoas 
que o desenvolvem fumam ou fumaram no passado. Todos os anos, 
há um aumento de cerca de 2% nos casos de câncer de pulmão  
no mundo.
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  2 em cada 3 pessoas que recebem este diagnóstico 
têm mais de 65 anos de idade.

  A chance de um homem, fumante ou não, 
desenvolver o câncer de pulmão é de 1 em 13.

  Homens de raça negra têm 30% mais chance de 
desenvolver a doença.

SINTOMAS
Os sintomas mais frequentes no câncer de pulmão são a tosse e o 
sangramento pelas vias respiratórias. No entanto, os sintomas podem 
ser diferentes de acordo com a localização do tumor no órgão. 
• Dor contínua no tórax.
•  Falta de ar, também chamada de dispneia, em atividades do dia 

a dia, como tomar banho, ou até em repouso.
• Inchaço no pescoço ou na face.
• Perda repentina de peso.
• Pneumonias de repetição ou “mal curadas”.
•  Presença de sangue no escarro (hemoptise), juntamente com  

a tosse.
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• Rouquidão por mais de uma semana.
•  Tosse: geralmente seca e contínua por mais de três semanas. 

Nos fumantes, a tosse crônica muda, tornando-se mais intensa 
ou ocorrendo em horários diferentes dos habituais.

Vale lembrar que alguns sintomas do câncer de pulmão 
são comuns às infecções pulmonares. Além disso, muitos 
fumantes apresentam esses sintomas como consequência 
da bronquite crônica ou do enfisema pulmonar. Por isso, 

para um diagnóstico preciso, procure um médico.

PREVENCAO
Para prevenir o câncer de pulmão é preciso evitar os fatores de risco. 
Veja algumas atitudes importantes para diminuir os riscos de adquirir  
a doença:
•  Não fume: o tabagismo é o fator de risco mais importante para 

o câncer de pulmão. Os fumantes têm cerca de 20 vezes mais 
chances de adquirir câncer de pulmão. O risco aumenta com o 
número de cigarros consumidos durante o dia e o tempo de vício. 

•  Evite o fumo passivo: expor-se à fumaça do tabaco sem ser 
fumante também é um fator de risco. As pessoas que inalam o fumo 
passivo estão expostas aos mesmos agentes causadores de câncer. 
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•  Consuma betacaroteno: alimentos de cor alaranjada como 
a cenoura são ricos em betacaroteno. A suplementação de 
betacaroteno em pessoas fumantes pode diminuir o risco de câncer 
no pulmão.

•  Reduza a exposição a alguns tipos de elementos químicos: 
substâncias como amianto são extremamente prejudiciais e não 
existem níveis seguros para o seu contato. Trabalhadores que 
precisam lidar com esse tipo de material devem ficar atentos a 
medidas de segurança para evitar o contato.

CANCER DE TESTICULO
É mais frequente em homens de 15 a 50 anos e corresponde a 5%  
do total das lesões que atingem a população masculina no mundo. 

Há dois tipos principais de câncer de testículo: tumores não 
seminomatosos, que correspondem a 60% de todos os tumores 
de testículo e surgem antes dos 30 anos de idade. Já os tumores 
seminomatosos costumam aparecer entre os 30 e 40 anos e 
representam 40% dos casos. Além disso, existem tumores raros  
como linfomas, sarcomas e tumores de Sertoli e Leydig. 
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Esse tipo de câncer pode ser confundido com orquiepididimites,  
uma inflamação dos testículos e dos epidídimos (canal localizado 
atrás do testículo que coleta e carrega o esperma). Geralmente,  
é transmitido sexualmente.

SINTOMAS
Pode apresentar:
• Nódulo ou aumento dos testículos
• Dor (ocorre em 40% dos pacientes) 
• Sensação de peso ou dores no abdômen ou saco escrotal
•  Sintomas inflamatórios: inchaço, dor e aumento da temperatura 

dos testículos

Em casos de metástase:
• Dores nas costas
• Falta de ar
• Tosse
• Sangue na urina
• Alteração no tamanho dos testículos
• Endurecimento dos testículos



Dos 18 aos 60 anos

PREVENCAO
Ainda não existem métodos de prevenção do câncer de testículo, mas 
apalpação dos testículos e os sintomas apresentados podem auxiliar 
no diagnóstico precoce. 

Por isso, é importante realizar o autoexame uma vez por mês, logo 
após tomar um banho quente. A temperatura da água é fundamental, 
pois o calor relaxa o escroto e facilita a verificação de qualquer 
mudança de tamanho, sensibilidade ou anormalidade.

Aprenda a fazer o autoexame de testículos!

• 1:  De pé, em frente a um espelho, observe o escroto e veja se há 
alterações em alto-relevo na pele.

• 2:  Segure um testículo de cada vez entre os dedos indicador, médio  
e polegar.

• 3:  Mexa no testículo com os dedos. Você não deve sentir dor durante 
esse procedimento.

• 4:  Apalpe o testículo até achar o epidídimo, um canal localizado 
atrás do órgão que coleta e carrega o esperma.
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Durante o autoexame, é importante procurar:
 Mudança no tamanho dos testículos
 Sensação de peso no escroto
 Dor na virilha ou na região inferior do abdômen
 Líquido no escroto
 Dor no testículo ou escroto

CANCER DE CABECA E PESCOCO
O câncer de cabeça e pescoço se origina nas células dos tecidos 
que revestem as mucosas úmidas do corpo, como garganta, laringe, 
faringe, boca, nariz, seios da face e ao redor dos olhos. 

Cerca de 75% dos casos atingem o público masculino acima de 50 
anos de idade e representam 3% de todos os tipos de câncer.

O tipo mais comum é o carcinoma epidermoide, que se origina nas 
células que recobrem a mucosa de toda a região da cabeça e do 
pescoço. Há também os carcinomas adenóide cístico e carcinoma 
mucaepidermoide, que causam a maioria dos tumores das glândulas 
salivares. E 5% incluem tipos raros, como sarcomas, linfomas  
e adenocarcinomas. 
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SINTOMAS
O câncer de cabeça e pescoço pode não apresentar sintomas  
nas fases iniciais, mas com a evolução do tumor alguns sinais  
podem surgir. 
• Massa indolor
• Úlcera na região, com ou sem dor, e cicatrização demorada
• Manchas brancas na boca
• Halitose (mau hálito)
• Lesão ulcerada ou com sangramento e cicatrização demorada
• Nódulos no pescoço presentes por mais de duas semanas
• Alteração na voz
• Rouquidão persistente 
• Dificuldade ou dor para engolir
• Engasgo frequente
• Diminuição do apetite
• Cansaço
• Palidez
• Febre
•  Falta de ar, tosse, dores ósseas ou fraturas, em casos  

de metástases
• Dentes frouxos ou moles
• Perda repentina de peso
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Como alguns sintomas são comuns a outros diagnósticos, é 
recomendado a busca por um médico com a permanência de um ou 
mais deles por duas semanas em sequência.

PREVENCAO
Cerca de 60% a 70% dos pacientes que procuram um especialista 
já estão com tumores avançados. Alguns hábitos podem ajudar a 
prevenir o câncer.
• Largar o tabaco
• Evitar o consumo de bebidas alcoólicas 
•  Procurar um médico ao perceber sinais de dor de garganta 

frequente, dificuldade para engolir ou rouquidão. 
•  Fazer o autoexame checando se nas áreas suscetíveis existem 

caroços, feridas ou inchaço. 

ARRITMIA CARDIACA
Também conhecida como disritmia ou “palpitação”, a arritmia cardíaca 
é uma alteração nos batimentos do coração. Se ele bater muito 
rápido, é chamado de taquicardia. Caso seja muito lento, o nome dado 
é bradicardia. Normalmente, um coração sadio e descansado tem de 
60 a 100 batidas por minuto. 
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As arritmias podem ser benignas, que causam apenas desconforto, 
ou malignas, com alto risco de morte súbita. A doença pode fazer com 
que o coração não consiga bombear sangue suficiente para suprir as 
necessidades do corpo, o que pode causar infarto.

A arritmia mais comum é a fibrilação atrial. Ela ocorre devido ao ritmo 
irregular proveniente dos átrios, que mandam estímulos de forma 
desorganizada e rápida. Como resultado, há um ritmo irregular, que 
pode fazer com que o sangue não circule como deveria, podendo 
gerar a formação de um trombo. O problema de saúde aumenta com o 
avançar da idade. 

SINTOMAS
Quem tem esse problema de saúde pode sentir um desconforto com 
a mudança na cadência ou ter a sensação de falta ou interrupção 
desses batimentos. A arritmia pode ser sentida no tórax, na garganta 
ou no pescoço. 

Os sinais de arritmia não são contínuos, podendo aparecer de forma 
repentina e desaparecer, voltando depois. Esses sinais podem afetar 
pessoas com o coração saudável ou aquelas que já possuem alguma 
doença cardíaca instalada.
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Confira os sintomas mais comuns:
• Falta de ar
• Dores no peito
• Excesso de suor
• Desmaio súbito
• Sentir o coração lento ou acelerado

PREVENCAO
A prevenção de arritmias cardíacas está associada ao que a pessoa 
faz para evitar os fatores de risco. Para as doenças do coração,  
é indispensável o controle da pressão arterial, obesidade, manter uma 
alimentação saudável, além de incluir atividades físicas no dia a dia.

A visita regular ao cardiologista também é fundamental para uma 
detecção precoce de doenças pré-existentes. Assim, o paciente 
poderá ter atitudes específicas para os cuidados em relação  
às arritmias.

• Palpitações
• Tontura 
• Ansiedade
• Palidez
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DISFUNCAO ERETIL
A disfunção erétil (DE), também chamada de impotência sexual, é 
a dificuldade de manter a ereção peniana, em pelo menos 50% das 
tentativas, por tempo suficiente para permitir a penetração vaginal e a 
satisfação sexual. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), 
cerca de 50% dos homens brasileiros acima de 40 anos têm alguma 
queixa em relação às ereções.

A DE ocorre devido a um desequilíbrio entre a contração e o 
relaxamento da musculatura lisa do corpo cavernoso e pode estar 
relacionada a motivos psicológicos, orgânicos ou ambos. A ereção 
é o resultado de um trabalho conjunto do sistema nervoso vascular 
e hormonal. As células das artérias penianas recebem a mensagem 
para relaxar o tecido muscular, propiciando aumento no fluxo 
sanguíneo e, assim, inchando o órgão.

SINTOMAS
Muitos acreditam que a disfunção sexual só acontece em homens 
que estão na terceira idade (acima de 60 anos). Mas alguns jovens 
também podem desenvolver o problema. Fique atento aos sinais e 
procure um médico se detectar algum deles:
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• Redução do tamanho e da rigidez peniana
• Incapacidade de obter e manter a ereção
• Redução dos pelos corporais
• Atrofia ou ausência testicular
• Pênis deformado
•  Doença vascular periférica (causa o estreitamento e 

endurecimento das artérias que transportam o sangue para os 
membros inferiores do corpo)

• Neuropatia (distúrbio das funções do sistema nervoso)

PREVENCAO
A prevenção da disfunção erétil pode ser feita de duas formas:
•  Causa psíquica: a educação dos meninos pela família e escola 

deve garantir autoconfiança e autoestima, combatendo mitos, tabus, 
preconceitos ou ideias errôneas a respeito da sexualidade.

•  Causa física: bons hábitos devem ser mantidos, como praticar 
atividade física com regularidade, dormir bem, ter uma alimentação 
balanceada, evitar bebidas alcoólicas e cigarro e controlar diabetes. 
Além disso, é importante evitar traumas na região, para não 
comprometer as ereções.
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HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR
A Hipercolesterolemia Familiar (HF) é caracterizada pelo alto nível do 
colesterol desde o nascimento. É um problema de saúde genético que 
acontece devido a um defeito nos genes que conduz a não remoção 
do colesterol do sangue. 

Pacientes acometidos pela HF correm mais risco de sofrer infartos 
e desenvolver outras doenças cardíacas, como o acidente vascular 
cerebral (AVC). Como diz o nome, a doença pode ser hereditária. 
Parentes de 1º grau (pais, filhos ou irmãos) têm 50% de chances de 
ter o problema. Em parentes de 2º grau, a possibilidade é de 25%.

SINTOMAS
A Hipercolesterolemia Familiar (HF) é uma doença considerada 
silenciosa, pois o principal indício é o colesterol alto no sangue,  
que ao longo do tempo contribui para a aterosclerose (doença 
inflamatória crônica caracterizada pela formação de placas  
de gordura nas paredes das artérias), o que leva ao infarto e ao 
acidente vascular cerebral.
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Visualmente, também é possível identificar através de alguns sinais  
no corpo:
•  Lesões provocadas por depósito de colesterol nas pálpebras  

e em outras partes do corpo (xantelasmas)
• Dor no peito (angina) 
• Anel esbranquiçado no contorno da íris, chamado arco senil

PREVENCAO
A parte mais importante é o teste genético. Pais que são portadores 
da doença já devem solicitar exames para os filhos a partir dos 2 anos 
de idade. Quanto mais cedo se descobre e inicia o tratamento, mais 
sucesso na qualidade de vida deste paciente.

Se a doença for confirmada, o acompanhamento médico deve 
ser iniciado para redução das taxas de colesterol, com a ajuda de 
medicamentos, dieta e exercício físico. 

Se tratada desde cedo, as crianças portadoras da doença têm a 
mesma expectativa de vida das demais. Entretanto, sem tratamento 
adequado, o risco de doença coronariana fatal entre os 20 e 39 anos 
de idade pode aumentar consideravelmente.
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MELANOMA
O melanoma é um tipo de câncer de pele. Pessoas de pele branca, 
principalmente loiras e ruivas, têm tendência a desenvolver mais a 
doença por sofrer mais queimaduras do que as de pele escura.

Apesar de o câncer de pele ser o mais frequente no país, 
correspondendo a 25% de todos os tumores malignos do Brasil, o 
melanoma representa apenas 4% das neoplasias malignas da pele, 
apesar de ser o mais grave devido à sua alta possibilidade  
de metástase.

O melanoma pode se desenvolver na pele de qualquer parte do 
corpo, com maiores chances de aparecer no tronco, pernas, pescoço 
e rosto, mas dificilmente se apresenta no ânus ou retina. 

SINTOMAS
O melanoma é mais comum em jovens adultos e idosos que se 
expuseram muito ao sol. As manchas podem ser novas ou de 
nascença e costumam ser indolores, mas podem coçar. 

Um dos principais sintomas de melanoma é a mudança na coloração, 
no formato (bordas irregulares) ou no tamanho de uma pinta.
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Os quadros mais graves da doença estão presentes nas palmas  
das mãos, nas solas dos pés e na genitália. Os sinais mais 
recorrentes são:
•  Assimetria: considere uma linha imaginária que separe a pinta 

ao meio e observe se os dois lados são iguais. Caso veja 
diferenças significativas, pode ser melanoma.

•  Veja se as bordas da pinta são irregulares, entalhadas  
ou dentadas. 

•  Se a mancha estiver com o tom preto, marrom ou com áreas 
brancas, cinzas, vermelhas ou azuis. 

• O diâmetro for maior que 6 mm. 
• Houver elevação ou espessamento de uma pinta que era lisa. 
• Coceira, dor ou formigamento. 
•  Amolecimento ou pedaços da mancha que descamam  

com facilidade.
• Sangramento.

PREVENCAO
Nem todos os melanomas podem ser evitados, mas algumas ações 
do dia a dia podem ser incluídas na rotina para que ocorra a redução 
de riscos. Como a exposição ao sol em excesso é um dos principais 
causadores de melanomas, veja algumas estratégias preventivas:
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•  Autoexame: acompanhe o aparecimento de novas pintas e o 
crescimento das que já existem em seu corpo.

•  Óculos de sol: use óculos de sol com capacidade de bloquear 99% 
da radiação UV. Observe no rótulo se há proteção para radiação 
ultravioleta (UVA e UVB)

•  Protetor solar: diariamente, use protetores solares e labiais. Evite 
exposição solar entre 10 e 16 horas.

•  Roupas adequadas: roupas de cores escuras, camisas de mangas 
compridas, calças compridas e chapéus de abas longas garantem 
mais proteção solar

•  Substâncias químicas: exposição a produtos químicos, como 
os que contêm arsênio, pode aumentar o risco de uma pessoa 
desenvolver câncer de pele.

INCONTINENCIA URINARIA
A incontinência urinária é a perda súbita de urina de forma 
involuntária pela uretra. A condição acontece também quando há 
pequenos escapes diários, não apenas perda grande e incontrolável 
de urina. 

Cerca de 5% da população mundial possui incontinência urinária. 
No Brasil, são 10 milhões de pessoas. Embora seja comum em 
ambos os sexos, pesquisas demonstram que as mulheres têm mais 
incontinência, sendo que cerca de 40% das que estão acima de 50 
anos têm perda de urina.
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De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, afeta cerca 
de 5% dos homens que realizam a cirurgia de retirada de próstata 
(prostatectomia). Além disso, com o passar da idade, ocorre 
diminuição da força da contração muscular pélvica, o que torna 
muitos idosos incontinentes. 

SINTOMAS
A incontinência também pode surgir como um sintoma de alguma 
doença, como infecção urinária, cálculo vesical, tumores de bexiga, 
poliúria e outras doenças neurológicas como Parkinson, sequelas de 
AVCs ou lesões na medula.

Qualquer pessoa pode ter incontinência urinária, mas ela não é igual 
em todos. Existem três formas principais de incontinência urinária:
•  Incontinência urinária de esforço: esse tipo de perda urinária 

ocorre quando a pessoa não tem força muscular pélvica para reter 
a urina. Sendo assim, as perdas urinárias serão desencadeadas por 
atividades como espirrar, tossir, rir, levantar pesos ou fazer algo que 
põe a bexiga sob pressão ou estresse. 

•  Incontinência urinária de urgência: é um desejo tão forte e 
repentino de urinar que a pessoa não consegue chegar ao banheiro. 
Pode ocorrer também quando há uma pequena quantidade de urina 
na bexiga.
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•  Incontinência mista: as perdas urinárias ocorrem durante um 
esforço e também na presença de urgência.

PREVENCAO
É possível adicionar à rotina do dia a dia uma série de hábitos que 
evitam a incontinência urinária. 
• Controle a ingestão de líquidos à noite.
• Evite bebidas alcoólicas e com cafeína.
• Controle o diabetes e o peso corporal.
• Abandone o tabagismo.
•  Regule os intervalos entre as micções. Não espere apenas a 

vontade de urinar para ir ao banheiro.
• Mantenha uma alimentação saudável, com bastante fibras.
• Realize atividades físicas regularmente.
•  Reconheça e evite alguns fatores que causam a incontinência, 

como uso de remédios diuréticos ou problemas de locomoção  
em idosos.

• Prática de exercícios de assoalho pélvico.
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DEITADO

SENTADO

EM PÉ

•  Deite-se de barriga para cima, com os joelhos 
dobrados e pés apoiados no chão.

•  Contraia os músculos do assoalho pélvico  
por 5 segundos, sem forçar a barriga, 
bumbum e coxas. 

• Relaxe por 5 segundos. Repita 10 vezes.

•  Sente-se e deixe os pés paralelos e afastados. 
Contraia os músculos do assoalho pélvico por 5 
segundos, sem forçar a barriga, bumbum e coxas.

• Relaxe por 5 segundos. Repita 10 vezes. 
•  Tenha cuidado com a postura. Essa opção permite 

que você faça os exercícios enquanto dirige, em 
casa ou até mesmo no trabalho. 

• É realizado da mesma forma que os outros: 
contraia os músculos do assoalho pélvico por 5 
segundos sem forçar a barriga, bumbum e coxas. 
Relaxe por 5 segundos. Repita 10 vezes. 
• Tenha cuidado com a postura.
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INFARTO
Mais conhecido como ataque cardíaco, acontece quando o fluxo 
do sangue para o coração é interrompido e o coração não recebe 
sangue e oxigênio suficientes para se manter em atividade. 

Com isso, o músculo cardíaco morre ou é danificado. Pacientes 
diabéticos, com hipertensão arterial, obesos e que sofrem de 
estresse e depressão, assim como quem tem arritmia cardíaca, 
completam o grupo de risco da doença.

O infarto está entre as principais causas de morte no Brasil e 
no mundo e, por ano, mais de 100 mil brasileiros morrem em 
decorrência dele.

SINTOMAS
Esses sinais duram aproximadamente 20 minutos e podem ir e voltar. 
• Dor no peito, estendida para ombro e braços
• Desmaio
• Tontura
• Falta de ar (principalmente em idosos)
• Excesso de suor
• Formigamento
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Pacientes diabéticos geralmente não apresentam sintomas, mas 
também podem ser acometidos pela doença.

PREVENCAO
A prevenção do infarto está na atenção com hábitos saudáveis, além 
de fazer acompanhamento médico e exames preventivos de rotina.

Dentre as dicas para o dia a dia, a alimentação saudável e atividade 
física devem estar presentes sempre. 

AVC
O acidente vascular cerebral (AVC), conhecido popularmente como 
derrame cerebral, é a insuficiência no fluxo sanguíneo em uma 
determinada área do cérebro. É uma doença de início repentino. 
Pode ocorrer devido à falta de circulação provocada por obstrução 
de uma ou mais artérias ou por causa de um sangramento cerebral 
causado pelo rompimento de uma artéria ou vaso sanguíneo. 

Existem dois tipos de AVC: isquêmico (responsável por 85% dos 
casos) e hemorrágico. 
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O paciente com AVC sofre com dificuldade ou paralisação total de 
membros de um mesmo lado do corpo, além de dificuldades em se 
comunicar. A doença é uma emergência médica, podendo evoluir 
para resultados graves, como lesões cerebrais, coma e até a morte. 

SINTOMAS
Os primeiros sinais que aparecem quando se sofre um AVC são 
muito repentinos. Como cada área do cérebro coordena determinada 
função do organismo, os sintomas provocados pelo AVC são muito 
variáveis. Veja os principais:
• Alteração ou dificuldades na fala
• Coma
• Confusão mental
• Crise convulsiva
• Dificuldade para caminhar
• Fraqueza nos membros
• Paralisia facial unilateral 

Outros fatores de risco para o AVC são: 
• Aumento da pressão intracraniana
• Dor de cabeça repentina
• Edema cerebral
• Náuseas e vômitos
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PREVENCAO
Alguns fatores não podem ser modificados, como a idade, a raça, ou 
até mesmo a genética. Entretanto, existem medidas para ajudar a 
diminuir o risco. 
• Alimentação equilibrada
• Atividade física 
• Controle da pressão
• Controle do peso corporal
• Controle do colesterol
• Controle do nível de açúcar no sangue
• Controle do estresse
• Evitar o tabaco
• Idas ao médico

HIPERTENSAO ARTERIAL
Popularmente conhecida como “pressão alta”, tem relação com os 
níveis tensionais do sangue durante a circulação. Artérias estreitas 
aumentam a necessidade de o coração bombear com mais força 
para fazer o sangue circular. A hipertensão dilata o coração e danifica 
as artérias. 
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É uma síndrome metabólica muitas vezes acompanhada por outras 
alterações, como obesidade e colesterol elevado. Para bombear 
sangue pelas artérias para o resto do corpo, o coração se contrai, 
criando uma pressão sobre as artérias, chamada pressão  
arterial sistólica. 

Seu valor normal é de 120 mmHg (milímetro de mercúrio). 
Em 140 mmHg ou mais é considerada hipertensão. A pressão 
diastólica, por sua vez, indica o repouso do coração entre uma 
batida e outra. O valor normal é de 80 ou menos. Acima de 90 é 
considerada hipertensão.

SINTOMAS
Silenciosa, a hipertensão só provoca sintomas quando aumenta de 
forma abrupta, causando:
• Dores no peito
• Dor de cabeça
• Tonturas
• Zumbido no ouvido

• Fraqueza
• Visão embaçada
• Sangramento nasal
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PREVENCAO
É importante medir a pressão arterial pelo menos uma vez por  
ano, como forma de detectar e acompanhar o problema. Além  
deste controle, hábitos de vida saudáveis ajudam a prevenir a 
hipertensão, como: 
• Exercitar-se regularmente 
•  Manter uma dieta saudável, rica em frutas, vegetais e fibras  

e com pouco consumo de sal e gordura saturada 
• Controlar o peso
•  Diminuir ou abandonar o consumo de bebidas alcoólicas  

e cigarro

DIABETES
É uma doença do sistema metabólico dos açúcares em que o 
pâncreas não produz (Tipo 1) ou não libera a insulina (Tipo 2) – 
substância responsável no processo de absorção do açúcar pelo 
sangue – em quantidade suficiente. O resultado é o acúmulo de 
açúcar no sangue e a falta nas células, causando a hiperglicemia.
Caracteriza-se como doença grave, já que a falta de controle pode 
levar a problemas vasculares nos olhos, nervos, rins e coração.
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SINTOMAS
Por distração ou semelhança com a origem de outros fatores, os 
sinais da diabetes podem passar despercebidos até o caso se 
agravar e levar a uma emergência hospitalar. Fique atento!
• Fome e sede intensas
• Boca seca
• Maior frequência de idas ao banheiro
• Cansaço sem motivo
• Dores no corpo
• Perda de peso 
• Baixa resistência a infecções

PREVENCAO
Para os casos Tipo 1 não há forma de prevenção, mas de controle. 
Como é desenvolvido por uma pré-disposição genética, o paciente 
pode apresentar os sintomas no decorrer da vida, sendo mais comum 
na infância. Pais com diabetes Tipo 1 devem informar ao médico para 
fazer o rastreamento da disfunção nos filhos. 

No Tipo 2 existe uma situação conhecida como “pré-diabetes”, 
onde o paciente possui uma dificuldade em absorver os açúcares 
no sangue, mas seus níveis de glicemia ainda não o colocam como 
diabético. O quadro pode ser revertido com controle da alimentação e 
exercícios físicos.
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DST
É um grupo de doenças contraídas por meio do ato sexual, sem 
proteção (camisinha), onde há troca de fluídos dos órgãos genitais. 
Entre as mais comuns estão a Aids, sífilis, gonorreia, herpes, HPV  
e clamídia.

SINTOMAS
As DST’s podem apresentar sintomas diferentes por sua grande 
variedade de atores patológicos. Veja os sintomas que podem 
caracterizar algumas delas:
•  Gonorreia, clamídia e tricomoníase: corrimento (branco, cinza  

ou amarelado), coceira, dor ao urinar, dor durante o ato sexual e 
odor forte.

•  Gonorreia, clamídia, tricomoníase, micoplasma e ureoplasma: 
corrimento (amarelado ou claro), odor forte, coceira e dor ao urinar. 

•  Sífilis, cancro mole, herpes genital, donovanose, 
linfogranuloma venéreo: feridas na região genital que podem 
causar dor, bolhas e às vezes ínguas na virilha.

•  Gonorreia, clamídia e infecção por outras bactérias: dor abaixo 
do ventre e durante a relação sexual. 

•  HPV: verrugas genitais.
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PREVENCAO
A forma mais eficaz e segura de prevenção contra as DSTs é o uso 
do preservativo. 

É importante lembrar que 97% dos jovens afirmam conhecer o uso  
do preservativo na prevenção da AIDS e das outras DSTs, segundo  
o Ministério da Saúde, mas apenas 61% deles usaram a proteção  
na primeira relação sexual, ficando exposto a todos os vírus, 
bactérias e parasitas. 

Algumas doenças também podem ser prevenidas através de vacinas, 
como o HPV, que é responsável por grande parte das verrugas 
genitais, câncer de pênis, cabeça e pescoço.

INFECCAO URINARIA
A Infecção do Trato Urinário (ITU), conhecida como infecção urinária, 
pode ocorrer na uretra, bexiga, ureteres e rins. É mais comum no 
trato inferior, composto pela bexiga e uretra. Em mais de 95% dos 
pacientes, a infecção é de origem bacteriana, sendo a bactéria 
Escherichia coli (E. coli) responsável por mais de 3/4 destes casos.

˜,
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SINTOMAS
Os sintomas dependem do local onde a bactéria se instala. Quando 
ocorre a infecção na uretra, pode haver uma urgência e vontade de 
urinar com frequência, seguida de dor no canal urinário. 

Quando a bactéria infecta os rins, pode causar febre alta, dores nas 
costas (do lado do rim infectado), náuseas e vômitos.
Outros sintomas comuns são:
• Urina leitosa com odor acentuado
• Sangue misturado à urina
• Ardência forte ao urinar
• Urina escura
• Dor pélvica
• Dor no reto
• Aumento da frequência de micções

PREVENCAO
Algumas medidas podem prevenir infecções do trato urinário:
• Beber bastante líquido
•  Urinar após relações sexuais para esvaziar a bexiga  

e diluir a urina
• Limpar-se após urinar para evitar que bactérias se acumulem
• Usar preservativo durante a relação sexual
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EJACULACAO PRECOCE
É uma disfunção sexual masculina que acelera o processo de 
ejaculação durante o ato sexual. É caracterizada pela insatisfação  
do tempo de penetração até a ejaculação. Pode gerar preconceito, 
por parte do próprio paciente, o que o leva à falta de diagnóstico  
e tratamento.

SINTOMAS
A ejaculação precoce não é considerada uma doença, mas sim um 
sintoma que pode aparecer por problemas orgânicos ou psicológicos. 
Ao aparecer o sintoma, é necessária a investigação para saber qual 
a causa raiz.

PREVENCAO
A principal causa da ejaculação precoce é a ansiedade. Ela pode 
estar relacionada com a preocupação em satisfazer o outro durante  
o ato sexual e até mesmo com preocupações do dia a dia. 

A tensão provoca a ansiedade, mas pode ser aliviada com atividades 
que relaxem o corpo e a mente. Exercícios físicos são uma ótima 
saída para descontrair a cabeça e manter o corpo ativo, além de 
liberar endorfina.

, ˜
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´ ´CALCULO URINARIO
Também conhecido como pedra no trato-urinário, o cálculo urinário 
atinge principalmente adultos dos 30 aos 40 anos. As pedras são 
formadas por cristais – minerais e sais ácidos solidificados – que se 
unem e formam os cálculos. 

Cerca de 12% da população receberá esse diagnóstico, com uma 
incidência maior no sexo masculino, com 2 homens para cada  
mulher afetada.

SINTOMAS
Os mais comuns são:
• Dor no abdômen, costas, parte lateral do corpo ou testículo
• Desejo persistente de urinar
• Sangue na urina
• Náusea ou vômito

PREVENCAO
O primeiro passo é a inclusão de hábitos saudáveis com controle 
da alimentação e exercícios. Diminuir a ingestão de sal e alimentos 
ricos em proteína animal, como a carne vermelha, aumentar e manter 
a frequência das atividades físicas e, principalmente, a ingestão de 
água e sucos naturais, mais especificamente os cítricos.
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Alguns pacientes não conseguem controlar apenas com a mudança 
no estilo de vida e precisam de medicação para alterar a composição 
da urina.

DAEM
A DAEM (Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino) 
ocorre geralmente em uma fase mais tardia da vida, com a queda 
dos níveis do hormônio masculino, a testosterona. Apesar de ser 
conhecida popularmente como a versão masculina da menopausa, 
a DAEM não apresenta as mesmas ocorrências que a deficiência do 
hormônio feminino – estrogênio – causam nas mulheres. 

Ela não acomete todos os homens de idade mais avançada, os 
sinais e sintomas também não são exclusivos desse baixo nível de 
hormônio ou de uma faixa etária muito estreita. 

A baixa produção do hormônio pode ocorrer devido a algumas 
alterações neurológicas e fisiológicas do eixo hipotálamo-hipofisário-
testicular. Entre elas estão a anormalidade nos testículos, a 
deficiência na hipófise ou hipotálamo e a mista.
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SINTOMAS
Nos casos de baixa dos níveis de testosterona, os sintomas mais 
comuns são: 
• Redução da libido 
• Disfunção erétil 
• Redução do número de espermatozoides 
• Diminuição da massa muscular e redução da força muscular
• Aumento da gordura corporal central e superior
•  Maior chance de desenvolver osteoporose ou ossos fracos e 

dor nas costas
• Ondas de calor
• Irritabilidade
• Piora da capacidade de concentração

PREVENCAO
A redução na produção de hormônio é inevitável, pois o 
envelhecimento do corpo colabora para esse acontecimento. 
Para minimizar esse processo é importante evitar os fatores que 
desencadeiam a síndrome metabólica:
• Obesidade
• Hipertensão
• Diabetes
• Sedentarismo 
• Dislipidemias (colesterol e triglicérides)

˜,

• Tabagismo
• Álcool em excesso
• Depressão
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PROSTATITE
A prostatite é uma inflamação da próstata que provoca um 
crescimento anormal da glândula, causando dor, desconforto e 
impedindo a passagem da urina. A maioria dos casos de prostatite 
tem relação com infecções bacterianas; porém, também podem ser 
causados por vírus, fungos e outros agentes.

SINTOMAS
Os principais sintomas da prostatite são:
• Ardor ou dor ao urinar
• Muita vontade de urinar
• Dor frequente na musculatura que fica entre as pernas
• Secreção uretral

PREVENCAO
A prevenção da prostatite passa pelos hábitos de vida  
saudáveis, como:
• Dieta saudável
• Prática regular de exercícios
• Bons hábitos de higiene
• Uso de preservativo
• Exames de rotina

• Ingerir bastante água
• Incluir zinco na alimentação
• Evitar bebidas alcoólicas
• Evitar comidas picantes

˜,
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ACOMPANHAMENTO MEDICO
Independente da fase da vida, todo homem passa por transformações 
físicas e psíquicas. Ter o acompanhamento médico é fundamental 
para prevenir doenças e entender as mudanças que ocorrem  
no corpo. 

ESPECIALISTA

Na vida adulta, homens e mulheres podem ser acompanhados por 
diversos especialistas em comum, como cardiologista, dermatologista, 
neurologista etc. No entanto, algumas áreas precisam ter profissionais 
específicos. Assim como o ginecologista cuida da saúde do aparelho 
reprodutor feminino, o andrologista cuida do masculino. 

Por se tratar de uma faixa extensa de tempo, problemas muito 
diferentes podem afligir a saúde do homem. São grandes as 
mudanças dos 18 aos 60 anos e com elas vem a preocupação de 
uma vida sexual ativa, DSTs, inflamações, infertilidade, impotência, 
disfunção erétil e andropausa.

´
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A andrologia é a área da medicina responsável por cuidar da 
saúde do homem e mais indicada para tratar desses problemas, 
além de realizar cirurgias de vasectomia. Ela atua especificamente 
no tratamento e prevenção das funções reprodutoras e sexuais 
masculinas e acompanha o homem desde a adolescência até  
a velhice.

O urologista, apesar de tratar do sistema urinário para ambos os 
sexos, também pode ser consultado para homens. Ele realiza o 
exame preventivo para o câncer de próstata, enurese noturna, cistite, 
infecção urinária, cálculo renal, câncer de pênis, câncer de testículo, 
disfunção erétil, infertilidade masculina. 

EXAMES

A prevenção deve ser o principal foco para os exames de rotina. Eles 
também são indicados para diagnosticar precocemente uma doença 
e aumentar as chances de cura. 

Na fase adulta, com a atividade sexual, as doenças transmissíveis, 
inflamações e outros problemas já citados, podem ser diagnosticados 
e avaliada a melhor opção de tratamentos através dos exames de 
rotina. Neste caso, o homem deve consultar vários especialistas 
e fazer os conhecidos check-ups – uma série de exames para 
identificar as taxas no organismo. 
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Os mais importantes são:
• Exame de sangue
• PSA e toque retal
• Colonoscopia 
• Testículo: autoexame e atendimento médico
• Urina
• Cardiovascular

Outros exames também precisam ser levados em consideração  
e feitos com periodicidade. A frequência pode ser avaliada com  
o médico. 
• Glicose
• HIV
• Colesterol e triglicerídeos
• Pressão arterial
• IMC (Índice de Massa Corporal)

VACINAS

Vacina não é coisa só de criança. Adultos também têm um 
compromisso com o calendário de vacinas anual, que deve ser 
respeitado e pode ser consultado em unidades de saúde. Confira 
abaixo se seu calendário está em dia.

• Exame dental
• Dermatológico
• Pressão ocular
• Audição
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IDADE VACINAS NÚMERO DE DOSES

20 a 59 anos

Hepatite B 3 doses em não vacinados: 0, 
30 e 180 dias

dT (difteria e tétato, 
tipo adulto) em não 
vacinados

3 doses em não vacinados: 0, 
30 e 180 dias (e reforço a cada 
10 anos)

Febre amarela 1 dose em não vacinados (e 
reforço a cada 10 anos)

SRC (tríplice viral, 
MMR)

2 doses em não vacinados: 0 e 
30 dias

HPV quadrivalente
Uso autorizado e recomendado 
para jovens de 9 a 29 anos. 
Esquema de doses: 0-2-6 meses

60 anos  
ou mais

Hepatite B 3 doses em não vacinados:  
0, 30 e 180 dias

dT (difteria e tétato, 
tipo adulto) 

3 doses em não vacinados: 0, 
30 e 180 dias (e reforço a cada 
10 anos)

Febre amarela 1 dose em não vacinados  
(e reforço a cada 10 anos)

SRC (tríplice viral, 
MMR) Dose única em não vacinados

Gripe (influenza) 1 dose anual

Antipneumocócica 23 
valente polissacarídica Dose única
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IDADE VACINAS NÚMERO DE DOSES

60 anos  
ou mais Herpes Zóster

A partir de 60 anos de idade em 
dose única. Licenciada a partir 
dos 50 anos. Recomendada 
mesmo para aqueles que já 
apresentaram quadro de herpes 
zóster. Nesses casos, aguardar 
o intervalo de um ano, entre o 
quadro agudo e a aplicação da 
vacina

NUMEROS IDEAIS

Apesar do especialista médico controlar e identificar alterações  
nos resultados dos exames, o paciente também pode acompanhar 
seus números, principalmente aqueles que são medidos sem  
a ajuda médica. 

PESO E ALTURA
Essas duas medidas podem ajudar a calcular o IMC (Índice de Massa 
Corpórea), mas a tabela só funciona para pessoas de 20 a 59 anos. 

´
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IMC CLASSIFICAÇÃO
abaixo de 18,5 abaixo do peso

entre 18,6 e 24,9 peso ideal

entre 25,0 e 29,9 levemente acima do peso

entre 30,0 e 34,9 obesidade grau I

entre 35,0 e 39,9 obesidade grau II (severa)

acima de 40 obesidade grau III (mórbida)

A princípio, a altura não sofre grandes alterações, com exceção da 
chegada aos 60 anos e a compressão muscular. Em contrapartida, o 
peso pode e deve ser controlado. O excesso de peso ou obesidade 
é um fator de risco para muitas doenças, incluindo algumas crônicas 
como a hipertensão.

Pensar somente em peso e altura ideal não representa tudo que é 
necessário. Esses números podem variar de acordo com a estrutura 
óssea, quantidade de massa magra e percentual de gordura. Esses 
valores também interferem no cálculo do IMC. Mesmo assim, é 
importante ficar atento e consultar um especialista para identificar 
seus níveis ideais.
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ADULTOS SAUDÁVEIS
Colesterol total até 200mg/dL
LDL menor que 160

HDL acima de 40 (mulheres devem ter essa taxa acima de 50)

QUEM TEM MAIS DE DOIS FATORES DE RISCO (FUMO, 
HIPERTENSÃO, HISTÓRICO FAMILIAR, OBESIDADE):
LDL abaixo de 130

HDL acima de 45 (mulheres acima de 50)

PESSOAS COM DOENÇAS CORONARIANAS OU DIABETES:
LDL menor que 100

HDL maior que 45 (mulheres acima de 50)

COLESTEROL E TRIGLICERIDEOS

PRESSAO ARTERIAL
Com a aferição desta medida são determinadas duas pressões: 
a sistólica, conhecida como máxima e a diastólica, intitulada de 
mínima, descritas nessa ordem. 

O número indicado de pressão é 12x8 mmHg, porém ele pode variar 
de acordo com doenças pré-existentes no paciente, como a diabetes.

´
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Ao checar a pressão arterial, é importante levar em consideração 
alguns aspectos que influenciam no aumento da pressão sanguínea. 
Tabagismo, álcool e esforço físico alteram o resultado e podem levar 
a uma preocupação desnecessária.

GLICEMIA
O teste de glicemia é rápido e identifica a quantidade de açúcar no 
sangue. Isso permite diagnosticar a diabetes tipo 1 e 2.

NORMAL Menor do que 100mg/dL

PRÉ-DIABETES Entre 100mg/dL e 125mg/dL

DIABETES Acima de 126mg/dL

No último caso, o teste deve ser repetido para confirmar  
o resultado. 

PSA
Com indicação após os 45 anos para homens com histórico familiar 
e 50 anos para o restante, o PSA é um grande auxílio no diagnóstico 
do câncer de próstata. 
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REPETIDO A CADA 2 ANOS 0 a 2,5 ng/ml

REPETIDO ANUALMENTE Acima de 2,5 ng/ml

MONITORADO INDIVIDUALMENTE 
PELO MÉDICO

Entre 2,5 ng/ml e 4,0 ng/ml 

LIMITE PARA INDICAÇÃO  
DE BIÓPSIA

Acima de 4,0 ng/ml

O Antígeno Prostático Específico é uma enzima produzida 
pela glândula e sua alteração não confirma o câncer de 
próstata. Ela pode estar relacionada a outros fatores como  
a prostatite. 
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NOSSAS PAGINAS

Instituto Lado a Lado pela Vida 
www.ladoaladopelavida.org.br

Fanpage - Instituto Lado a Lado Pela Vida 
www.facebook.com/institutoladoaladopelavida

Fanpage - Novembro Azul  
Campanha Nacional de Combate ao Câncer de Próstata 
www.facebook.com/NovembroAzulBrasil
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