


SAÚDE DO HOMEM - NOVEMBRO AZUL

Alguns estudos comparati vos, tem validado a informação e que os homens são 
mais vulneráveis à doenças, quando comprados às mulheres, principalmente no que 
se refere a doenças graves e crônicas.

Esta vulnerabilidade e altas taxas de morbimortalidade, se justi fi cam pela busca 
tardia aos serviços de atenção básica. Os agravos das patologias e inclusive os casos 
de morte, poderiam ser diminuídos pela atenção primária, pela assistência preventi va 
mas, a resistência preventi va traz além de sofrimento fí sico, o sofrimento psicoemo-
cional não apenas do paciente mas também, da família.

Muitos agravos poderiam ser evitados caso os homens realizassem, com regula-
ridade, as medidas de prevenção primária. A resistência masculina à atenção primária 
(com visão preventi va), aumenta não somente a sobrecarga fi nanceira da sociedade, 
mas também, e sobretudo, o sofrimento fí sico e emocional do paciente e de sua famí-
lia na luta pela conservação da saúde e por uma melhor qualidade de vida.

Os homens, assim como as mulheres sofrem com 
as alterações hormonais, ao longo do envelhecimento. 

Nos homens, temos queda da testosterona, as mudanças 
ocorrem muito gradualmente nos homens e podem ser 

acompanhadas por mudanças em ati tudes e humores, 
fadiga, perda de energia, libido e agilidade fí sica.

Estudos mostram que este declínio de testos-
terona pode acarretar riscos em outros problemas 
de saúde, como doenças cardíacas e ossos frágeis. 
Com isto, tudo ocorre em uma época da vida 
em que muitos homens começam a questi o-
nar seus valores, realizações e objeti vos de vida.
É difí cil perceber que as mudanças são ligadas 
mais a problemas hormonais do que só as condi-
ções externas.

CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO



Diferente da menopausa, que geralmente ocorre em mulheres entre 45 e 55 
anos, a “transição” dos homens pode ser bem mais gradual e se estende por décadas. 
Ati tudes, estresse psicológico, álcool, acidentes, cirurgias, medicação, obesidade e in-
fecções podem desencadeá-la. Com a idade, o declínio nos níveis de testosterona vai 
ocorrer prati camente em todos os homens. Não há maneira de predizer quem vai ter 
sintomas de andropausa com intensidade sufi ciente para procurar ajuda médica.

Vamos juntos compreender e contribuir positi va e signifi cati vamente para a com-
preensão da realidade da singularidade masculina nos contextos socio culturais e po-
líti co econômicos que pretendem tornar os homens coo protagonistas de prevenção, 
conscienti zação e combate a diversas patologias, entre elas o câncer de próstata.



ANDROPAUSA

Também chamada de “menopausa masculina”, a andropausa é marcada pela di-
minuição nos níveis de testosterona e seus sinais podem ser aliviados com algumas 
mudanças na roti na.

Essa diminuição dos níveis de testosterona, geralmente ocorre entre os 40 e 55 anos.

Os níveis de testosterona variam entre os homens. No geral, os mais velhos têm 
esse hormônio em menor quanti dade quando comparado aos mais novos. O nível de 
testosterona que circula no organismo pode ser medido por meio de um exame de 
sangue.

Os principais sintomas são:

• Alterações na função sexual – isso pode incluir redução do desejo sexual, 
menos ereções espontâneas, como as durante o sono, e redução da ferti -
lidade. Outro sinal pode ser a diminuição no tamanho dos testí culos;

• Mudanças fí sicas – aumento da gordura corporal, redução da massa e 
da força muscular, diminuição da densidade óssea, inchaço na região 
dos mamilos e perda de pelos do corpo são algumas alterações causadas 
pela andropausa;

• Mudanças emocionais – diminuição da 
moti vação ou a autoconfi ança e, com isso, 
tristeza e problemas de concentração e de 
memória;

• Alteração no padrão de sono – tais como 
insônia ou sonolência aumentada.

O tratamento pode ser pautado em reposição 
hormonal (sempre com acompanhamento médico).

Dieta equilibrada, práti ca da ati vidade fí si-
ca e hábitos de vida saudáveis, também mini-
mizam os impactos e sintomas da andropausa. 
Para diagnosti car a andropausa, além dos sin-
tomas, o médico especialista precisa avaliar os 
seguintes exames laboratoriais: FSH, (Hormônio 
Folículo Esti mulante), LH (Hormônio Luteilizan-
te), o nível da testosterona total, a quanti dade 
do SHBG (Proteína carreadora dos hormônios 
sexual) e a FAI (Índice Androgênico Livre).



TIREÓIDE X SAÚDE DO HOMEM

A ti reoide é responsável por regular o metabolismo do corpo, 
os distúrbios dela podem acarretar outros problemas de saúde para 
o paciente, levando a complicações graves. O excesso de hormônio 
pode levar a um aumento da frequência cardíaca e precipitar doen-
ças do coração como infarto e acidente vascular encefálico (conhe-
cido popularmente como derrame), que são causas frequente da 
mortalidade desses pacientes. Por outro lado, a falta de hormônio 
também pode afetar o coração, causando edema (inchando) principalmente as mem-
branas serosas e levando a problemas no corpo inteiro de modo geral.

Os sintomas das doenças da ti reoide são os mesmos nos homens e nas mulheres, 
com exceção das irregularidades menstruais. No caso do hipoti reoidismo, os sintomas 
iniciais são mais lentos e vagos. A pessoa pode ter desânimo, perda de vontade de 
fazer as coisas, sono excessivo, queda de cabelo, queda de unha e, no caso da mulher, 
irregularidades menstruais. Já no hiperti reoidismo o excesso de hormônio acelera o 
metabolismo. A pessoa fi ca agitada, irritada, perde o sono, treme, soa muito as mãos, 
come mais e acaba perdendo muito peso.

Os exames realizados mais comumente,  para acompanhamento da saúde da ti -
reóide são:  

• Dosagem do TSH: É o principal exame para o diagnósti co do hipoti reoi-
dismo e hiperti reoidismo. Os valores normais de referência diferem de 
acordo com a faixa etária e presença ou não de gestação. Recomenda-se 
a dosagem em pacientes com suspeita ou risco para hipo ou hiperti reoi-
dismo além de se recomendar o rastreio a cada cinco anos a parti r dos 
35 anos;

Não necessariamente um TSH alterado refl ete a presença de doença ti roeidiana. 
Em algumas situações ele se eleva temporariamente, retornando para os seus valores 
normais em determinado período. Assim, é necessário realizar nova coleta em um in-
tervalo de três a seis meses, acompanhado de dosagem T4 livre.

• T4 livre: Assim como o TSH, o T4 livre auxilia no diagnósti co do hiper e 
hipoti reoidismo. Caso haja discordância nos resultados de T4 livre uma 
investi gação pelo especialista é recomendada;



•  Dosagem do T3 total e/ou livre: Em conjunto com a interpre-
tação do T4 livre, é um importante exame que ajuda no diag-
nósti co e seguimento do tratamento do HIPERTIREOIDISMO. 
Não é adequado para detectar o HIPOTIREOIDISMO;

• Anti corpos Anti peroxidase (Anti  TPO), Anti corpos Anti ti reoglobulina 
(Anti -Tg), Anti corpos Anti -receptores de TSH (TRAb): Detectam doenças 
ti reoidianas auto-imunes (DTA) como Doença de Graves e Tireoide de 
Hashimoto. Essas doenças são as causas mais comuns de hipo e hiperti -
reoidismo;

• Ultrassonografi a, Punção Aspirati va por Agulha Fina e Biópsia: Auxília na 
identi fi cação da natureza do nódulo de ti reoidie - benigno ou maligno. 
A ultrassonografi a também é úti l também para indicar a necessidade e 
orientar a punção aspirati va por agulha fi na, método padrão ouro para 
esclarecimento da natureza dos nódulos suspeitos.

O acompanhamento da saúde do homem deve ser 
realizado em todas as fases da vida. Este acompanha-
mento pode ser feito com um clínico geral, urologista e 
inclusive geriatra.



 NOVEMBRO AZUL X CÂNCER DE PRÓSTATA

Em Novembro de 2003, na Austrália, iniciou-se o movimento No-
vembro Azul com a intenção de chamar a atenção para a prevenção 
e diagnósti co precoce de doenças que ati ngem a população mascu-
lina, com ênfase em câncer de próstata.

Segundo informações do Insti tuto nacional do Câncer (INCA), 
temo em torno de 42 mortes de homens, diariamente, decorrentes 
do câncer de próstata e aproximadamente 3 milhões de homens, vivem 
com a doença.

No biênio 2018/2019, ti vemos 68.220 novos casos de câncer de próstata no Brasil 
e cerca de 15 mil mortes/ano (segundo dados do INCA).

CÂNCER DE PRÓSTATA

É o ti po de câncer mais frequente entre os homens brasileiros, depois do câncer 
de pele, ocorrendo geralmente  em homens mais velhos - cerca de 6 em cada 10 casos 
são diagnosti cados em pacientes com mais de 65 anos.

O QUE É A PROSTATA?

É uma glândula do sistema reprodutor masculino, que pesa cerca de 20 gramas 
e se assemelha a uma castanha. Localiza-se abaixo da bexiga e sua principal função, 
juntamente com as vesículas seminais, é produzir o esperma.

FATORES DE RISCO PARA CÃNCER DE PRÓSTATA

A idade é um dos principais fatores de risco (o risco aumenta signifi cati vamente 
após os 50 anos). Ter histórico familiar (pai, irmãos), com câncer de próstata antes do 
60 anos, refl etem fatores de risco aumentado pela interferência genéti ca hereditária, 
associada a maus hábitos alimentares e esti lo de vida, aumentam o risco.

Excesso de gordura corporal também é um outro fator que predispõe o risco para 
câncer de próstata.Exposições a aminas aromáti cas (comuns nas indústrias química, 
mecânica e de transformação de alumínio) arsênio (usado como conservante de ma-
deira e como agrotóxico), produtos de petróleo, motor de escape de veículo, hidrocar-
bonetos policíclicos aromáti cos (HPA), fuligem e dioxinas estão associadas ao câncer 
de próstata.



SINAIS E SINTOMAS

Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns 
sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, difi -
cultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são:

• Dor óssea

• Dor ao urinar

• Vontade de urinar com frequência

• Presença de sêmen ou sangue na urina

DETECÇÃO PRECOCE

A detecção precoce do câncer é uma estratégia para encontrar o tumor em fase 
inicial e, assim, possibilitar melhor chance de tratamento.

A detecção pode ser feita por meio da investi gação, com 
exames clínicos, laboratoriais ou radiológicos, de pessoas 
com sinais e sintomas sugesti vos da doença (diagnósti co pre-
coce), ou com o uso de exames periódicos em pessoas sem 
sinais ou sintomas (rastreamento), mas pertencentes a gru-
pos com maior chance de ter a doença. No caso do câncer 
de próstata, esses exames são o toque retal e o exame de 
sangue para avaliar a dosagem do PSA (antí geno prostáti co 
específi co).

Exames de imagem e biópsia também podem ser 
solicitados.



PREVENÇÃO

Uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais, e com me-
nos gordura, principalmente as de origem animal, ajuda a diminuir o risco de câncer, 
como também de outras doenças crônicas não-transmissíveis. Nesse senti do, outros 
hábitos saudáveis também são recomendados, como fazer, no mínimo, 30 minutos 
diários de ati vidade fí sica, manter o peso adequado à altura, identi fi car e tratar ade-
quadamente a hipertensão, diabetes e problemas de colesterol, diminuir o consumo 
de álcool e não fumar.

TRATAMENTO

Para doença localizada (que só ati ngiu a próstata e não se espalhou para outros 
órgãos), cirurgia, radioterapia e até mesmo observação vigilante (em algumas situa-
ções especiais) podem ser oferecidos. Para doença localmente avançada, radioterapia 
ou cirurgia em combinação com tratamento hormonal têm sido uti lizados. Para doença 
metastáti ca (quando o tumor já se espalhou para outras partes do corpo), o tratamen-
to mais indicado é a terapia hormonal.

A escolha do tratamento mais adequado deve ser individualizada e defi nida após 
médico e paciente discuti rem os riscos e benefí cios de cada um.



OUTROS TIPOS DE CÂNCERES MASCULINOS

CÂNCER DE TESTÍCULO

O câncer de testí culo ati nge principalmente homens em idade 
reproduti va (jovens e adultos entre 15 e 50 anos). Sua incidência é 
de três a cinco casos para cada grupo de 100 mil indivíduos. Dentre 
os tumores malignos do homem, 5% ocorrem nos testí culos. Quan-
do comparado com outros cânceres que se apresentam no homem, 
como o de próstata o de testí culo apresenta baixo índice de mortalidade. 
O fato de ter maior incidência em pessoas jovens e sexualmente ati vas possibilita a 
chance de ser mascarado ou confundido com infl amações dos testí culos e dos epidídi-
mos, geralmente contraídas por transmissão sexual.

CÂNCER DE PÊNIS

O câncer de pênis é um tumor raro, com maior incidência em homens a parti r dos 
50 anos, embora possa ati ngir também os mais jovens. No Brasil, esse ti po de tumor 
representa 2% de todos os ti pos de câncer que ati ngem o homem, sendo mais fre-
quente nas regiões Norte e Nordeste.

A manifestação clínica mais comum do câncer de pênis é uma ferida persistente, 
ou também uma tumoração localizada na glande, prepúcio ou corpo do pênis. A pre-
sença de um desses sinais, associados a uma secreção branca (esmegma), pode ser um 
indicati vo de câncer no pênis. Nesses casos, é necessário consultar um especialista. 
Além da tumoração no pênis, a presença de gânglios inguinais (ínguas na virilha), pode 
ser sinal de progressão da doença (metástase).

A má higiene ínti ma, presença de fi mose na vida adulta e infecção por HPV, favo-
recem o surgimento do câncer de pênis.

AUTO CUIDADO DURANTE E APÓS TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA

São frequentes as alterações eréteis e urinárias pós tratamento para câncer de 
próstata como disfunção eréti l e inconti nência urinária após o tratamento de câncer 
de próstata. A fi sioterapia em urologia auxilia neste processos. 

O ressecamento da pele, a radiodermite e o envelhecimento precoce podem sur-
gir, durante ou após o tratamento mas, temos hoje inúmeros recursos para melhora 
destes impactos, recursos estes que se validam como seguros e efi cazes.



Os profi ssionais de saúde a indústria cosméti ca,  estão  se dedicando ao estudo de 
cosméti cos, equipamentos e recursos manuais que minimizem estes impactos.

A manutenção da integridade da pele é uma das grandes preocupações durante 
e depois do tratamento, isso porque, a pele é o maior órgão do corpo humano e tem 
como uma das principais funções, barreira para entrada de microrganismos e perda de 
água (importante para manutenção da hidratação da pele).

Os cosméti cos uti lizados pelas pacientes em vigência de tratamento possuem ca-
racterísti cas que devem ser respeitadas para que, se minimize as reações e hipersensi-
bilizações aos princípios ati vos e bases destes cosméti cos.

Estes cosméti cos devem ser hidratantes, que tenham óleos vegetais, livres de li-
beradores de formaldeídos, com o mínimo de fragrâncias e corantes, ricos em cerami-
das, ácidos graxos essenciais, anti oxidantes, reestruturantes e recuperadores da bar-
reira cutânea, preservadores e equilibradores da microbiota, calmantes, reguladores 
de processos infl amatórios e devem ainda, ser livres de álcool.

O auto cuidado trará benefí cios externos e internos e deve ser orientado por um 
profi ssional especializado.

Dra. Paula França
Fisioterapeuta Dermatofuncional Especializada em Oncologia, 

 Cirurgias Plásti cas Reparadoras, Reconstrutoras e Estéti cas e 
Fisioterapia Vascular
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