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 T
udo começou com uma coceira na 
virilha. Paulo Genovese, um jovem 
profissional do mercado financeiro, 
notou o incômodo, mas não lhe deu 

importância, nem contou nada a ninguém. 
Achou que era apenas uma reação natural 
às altas temperaturas daqueles dias. Para 
ele, lavar e secar bem o local eram as provi-
dências necessárias para solucionar o pro-
blema. Passados três meses, a pele estava 
completamente lesionada, e o rapaz já não 
podia usar cuecas. Foi então que resolveu 
ir ao pronto-socorro vizinho à sua casa, às 
4 h! O médico, ao ver que se tratava de uma 
simples micose, perguntou: “Você está so-
frendo com isso há 90 dias e somente hoje, 
a essa hora, resolveu pedir ajuda?”.

Situações como essas podem parecer ab-
surdas, mas retratam um comportamento 
bastante previsível entre os homens. De 
acordo com os estudos realizados sobre o 

Ao contrário do que se imagina, eles 
se preocupam com a própria saúde. O 
problema é o tempo que levam para buscar 
ajuda especializada. Previna o risco de 
diagnósticos tardios conhecendo as dúvidas 
e queixas mais comuns desse grupo  
n   por Cristina almeida n   ilustração sUeli mendes

tema, a demora em buscar auxílio médico 
é uma das razões da morte prematura en-
tre eles. Além de viverem, em média, sete 
anos menos do que as mulheres, homens 
têm incidência de doenças cardíacas, cân-
cer, diabetes, colesterol e pressão alta, en-
tre outras patologias, mas tendem a des-
prezar práticas preventivas. Só para se ter 
uma ideia, o risco de óbito por melanoma 
(câncer de pele), em homens, é 50% maior 
do que para as mulheres, apesar do fato de 
que, entre eles, os casos são 50% menores. 

Dados do The European Men’s Health Fo-
rum (EMHF) mostram que quando os me-
ninos se tornam adultos, e já não são mais 
acompanhados por seus pais nas visitas 
médicas, a procura por ajuda especializa-
da ocorre somente em situações extremas. 
A dificuldade de acesso aos especialistas, 
normas culturais e percepções erradas so-
bre o que é uma consulta são outros fato-

Só mulher tem câncer de mama
Falso. homem também pode ter câncer de mama, mas 
é raro. há evidencias de que a patologia cresce em todo 
o mundo. de acordo com urias de Paula, oncologista do 
hospital Samaritano (SP), em alguns países, como os da 
África central, essa modalidade representa 6% dos casos 
totais da doença no sexo masculino. Para o oncologista 
rafael Kaliks, do hospital Israelita albert einstein (SP), o 
problema é que os homens não fazem autoexame, nem se 
submetem a mamografias. “esse comportamento leva ao 
diagnóstico tardio”, alerta o especialista.

res que influenciam essa atitude. O médico 
Ian Banks, presidente da EMHF, num arti-
go publicado pelo British Medical Journal, 
afirmou que existem muitos mitos sobre 
a saúde dos homens. O maior deles é o de 
que eles não se preocupam com a própria 
saúde. “A verdade é que se sentem incapa-
zes de falar sobre seus problemas, e só pro-
curam auxílio quando é tarde demais.”

Na opinião de Joaquim Claro, coorde-
nador do Hospital do Homem (antigo 
Centro de Referência de Saúde do Homem 
do Hospital Brigadeiro, atual Hospital 
de Transplantes Eurípides Zerbini), esse 
perfil está mudando, mas ainda existem 
muitos homens que acreditam que nun-
ca ficarão doentes. Por isso, VivaSaúde 
consultou diversos médicos para co-
mentar sobre as dúvidas mais comuns 
referentes à saúde masculina. Confira a 
seguir o que é verdade e o que é mito.

Manual do
HoMeM

caxumba cauSa eSterIlIdade
Verdadeiro. a parotidite epidêmica (caxumba) é causada por um 
vírus que pode atingir os testículos. Segundo o urologista carlos 
Sacomani, do hospital Samaritano (SP), cerca de 15% a 25% dos 
homens que apresentam a doença após a puberdade podem ter 
inflamação do testículo. de acordo com a gravidade e intensidade 
do processo inflamatório, haverá posterior atrofia testicular e, 
consequentemente, infertilidade. carlos bayma, chefe do setor de 
urodinâmica do hospital esperança recife (Pe), explica: “Felizmente a 
incidência é rara, e mais comum entre adolescentes e adultos jovens.  
em alguns casos, há recuperação entre 6 e 12 meses”.



84 | viva  saúde www.revistavivasaude.com.br viva  saúde | 85www.revistavivasaude.com.br

Manual do homem

câncer de PróStata é doença de IdoSo
ParcialMenTe Verdadeiro. esse tipo de câncer é raro abaixo dos 40 anos 
de idade, mas, embora seja mais comum após os 60 anos, não é exclusividade 
dos idosos. o pico de incidência se dá entre 70 e 75 anos, só que quando afeta 
homens mais jovens, e não é tratado, pode ser causa de óbito. nesse caso, o 
impacto pessoal e social da falta de diagnóstico é grande. daí a indicação de 
rastreamento na faixa que compreende os 40 e os 50 anos, cessando apenas 
quando a expectativa de vida do paciente for menor que dez anos. 

o Sexo Sem PreServatIvo é 
um doS FatoreS de rISco 
Para o câncer de PênIS
Verdadeiro. a prática está relacionada 
à infecção pelo hPv, que aumenta em seis 
vezes o risco do desenvolvimento da doença, 
se comparado à população normal. urias 
de Paula acrescenta que “a presença de 
fimose, retenção de secreções e esmegma 
influenciam a incidência dessa patologia”. 
rafael Kaliks concorda, e acrescenta que há 
ainda outros fatores envolvidos: tabagismo, 
deficiência imunológica (aids) etc.: “o uso de 
camisinha diminui o risco de infecções, além 
de estar associado à maior higiene pessoal”.

Falso. a doença está mais 
associada à saúde da mulher em 
razão da menopausa. mas, segundo 
mauro vaisberg, reumatologista 
do hospital Samaritano (SP), “em 
homens acontece a osteoporose 
senil, quadro que se desenvolve em 
indivíduos idosos”. a doença ainda 
é mais comum entre as mulheres, 
mas podem ocorrer quadros de 
osteoporose secundários, causados 

pelo uso de medicamentos ou 
doenças e, nesse caso, acometem 
igualmente os dois grupos. carlos 
bayma explica que, acima dos 65 
anos, em cada seis pacientes com 
osteoporose dois são homens. 
“Isso decorre principalmente do 
hipogonadismo (andropausa), 
falhas alimentares, distúrbios de 
absorção intestinal de cálcio e falta 
de banhos de sol pela manhã.”

Perda de maSSa 
muScular é 
InevItÁvel 
Verdadeiro. entre as 
características mais marcantes 
do envelhecimento está a troca 
de massa magra (músculo) por 
gordura. a perda muscular está 
associada a quedas e suas terríveis 
consequências como fraturas. 
de acordo com a geriatra cybelle 
diniz, do hospital Samaritano 
(SP), “a boa notícia é que exercícios 
físicos, associados a uma dieta 
equilibrada, melhoram o quadro.”

vaSectomIa aumenta rISco 
de doença cardíaca
Falso. os urologistas consultados na matéria 
afirmam que os estudos científicos realizados 
até o momento demonstraram não haver 
aumento do risco de doença cardíaca em 
homens submetidos à vasectomia.

remédIo Para dISFunção 
erétIl aumenta a PotêncIa 
em homenS SaudÁveIS
ParcialMenTe Verdadeiro. Inibidores da 
5-fosfodiesterase não foram desenvolvidos 
para aumentar a potência sexual, e sim para 
o tratamento da disfunção erétil. a ereção 
depende da liberação do óxido nítrico no 
corpo cavernoso (pênis). esses medicamentos 
aumentam a ação do óxido nítrico e melhoram 
a ereção. mas os especialistas pedem cautela: 
“tais medicamentos não são recomendados 
para indivíduos que não apresentem 
disfunção erétil. acompanhamento médico 
é imprescindível”, diz Sacomani. Já bayma 
acrescenta que esse efeito de maior potência 
pode até ocorrer, mas será mero efeito placebo. 
“Se não há o que dilatar, não haverá resposta 
significativa, a menos que já exista algum 
problema, mesmo que leve, mas que o paciente 
ainda não identificou como uma disfunção.”

homem não tem oSteoPoroSe

dePreSSão é SInal de 
Fraqueza de carÁter
Falso. depressão é uma doença 
reversível e curável. alterações 
de humor e comportamento 
variam em grau e intensidade, 
causando sensações desagradáveis, 
desencadeadas por mudanças 
químicas e hormonais. associada a 
alterações do metabolismo cerebral, 
pode ter a genética como fator 
predisponente. Sintomas como 
lentidão, desânimo, ideias negativas 
são confundidas com fraqueza de 
caráter e levam ao preconceito. 
“Já existem diversos tratamentos, 
dependendo da gravidade da doença”, 
esclarece Pedro Katz, psiquiatra 
do hospital Samaritano (SP). “é 
fundamental obter diagnóstico preciso, 
e o tratamento associa medicação, 
apoio, orientação familiar e, às vezes, 
acompanhamento psicológico”, diz.

coleSterol é ruIm
Falso. o colesterol é composto 
por três frações: hdl, ldl e vldl. 
o hdl é importante para limpar os 
vasos sanguíneos e, por isso, quanto 
maiores forem os seus níveis, menor 
será o risco de doença cardiovascular. 
Já o ldl, chamado de ruim, se 
deposita nos vasos. no início do 
processo aterosclerótico, informa 
José renato das neves, cardiologista 
do hospital Samaritano (SP), “é o ldl 
que penetra na parede dos vasos 
formando o núcleo calcificado que 
vai originar a placa aterosclerótica”.

homem não tem 
cIcloS de FertIlIdade
ParcialMenTe Verdadeiro. diferente 
da mulher, o homem não possui ciclos de 
fertilidade. desde a puberdade ele produz 
espermatozoides capazes de fecundar o 
óvulo. “deve-se apenas ressaltar que, quando 
as relações sexuais são muito frequentes, 
a quantidade de espermatozoides pode 
ser menor. São necessários dois a três dias 
de intervalo para que o testículo possua, 
digamos, sua quantidade máxima de 
espermatozoides”, afirma carlos Sacomani, 
urologista do hospital Samaritano (SP). Já 
carlos bayma, médico especializado em 
urologia e chefe do Setor de urodinâmica do 
hospital esperança de recife (Pe), diz que os 
ciclos existem, mas de forma diversa dos da 
mulher. “a testosterona é flutuante em seus 
níveis séricos, e isso influencia os gametas 
masculinos. o fato está diretamente ligado à 
idade, ao estilo de vida e ao consumo ou não 
de álcool e tabaco”, conclui.  

dISFunção erétIl é um Problema PSIcológIco
ParcialMenTe Verdadeiro. a disfunção erétil pode ser de origem orgânica 
ou psicogênica. diabetes, hipertensão arterial, doenças vasculares, uso de 
alguns medicamentos podem levar à dificuldade de se obter, manter ou ter 
uma ereção satisfatória. “quanto mais jovem for o homem, maior a chance 
de a disfunção erétil ser psicogênica”, fala carlos Sacomani. “e, à medida 
que se envelhece, as causas orgânicas adquirem maior importância. mas, 
em qualquer faixa etária, estresse, ansiedade, preocupações, dificuldade de 
relacionamento, ou seja, componentes ditos psicológicos, podem interferir.” 


