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doenças urológicas são de difícil prevenção. Mas consultas 
regulares – a partir da infância –  garantem diagnóstico 

precoce e aumentam as chances de sucesso no tratamento

por cristina almeida

  P
ais de meninos adoles-
centes acreditam que só 
devem procurar um uro-
logista nos casos de fimo-
se. Mulheres têm rins, be-

xiga, ureteres e uretra, mas preferem 
ginecologistas quando o problema é 
uma infecção urinária que se repete 
no tempo. Procurar um especialista 
em Urologia parece estranho quando 
é sabido que seu principal interesse é 
o aparelho reprodutor dos homens. 
Contudo, esse ramo da medicina 
também se ocupa de doenças do tra-
to urinário – que não escolhem sexo e 
que podem se manifestar em adultos, 
crianças e adolescentes.

Enurese noturna (o famoso “xixi 
na cama”), incontinência urinária, 
cálculos renais, câncer de pênis 
ou testículo, disfunção erétil e in-
fertilidade masculina são apenas 
alguns exemplos de patologias que 
a Urologia e suas subespecialidades 
(como uroneurologia, transplante 
renal, urologia feminina e pediátri-
ca) são capazes de avaliar e tratar. 
“Poucas pessoas sabem que, já na 
20ª semana da gravidez, anomalias 
urinárias podem ser diagnosticadas 
por meio de ultrassom”, diz Miguel 
Zerati, urologista pediátrico, mem-
bro titular da Sociedade Brasileira 
de Urologia (SBU).
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Se até os 3 anos de idade 
o prepúcio não se tornar 
retrátil, o tratamento pode 
ser medicamentoso (uso de 
pomada) ou cirúrgico.

Cirúrgico

Medicamentoso (hormonal), ou 
cirúrgico, que deve ser feito até  
os 2 anos de idade.

Cirúrgico

Se o paciente for um bebê, 
deve-se esperar até um ano de 
vida, para solução espontânea. 
Caso contrário, o tratamento 
deve ser cirúrgico.

Medicamentoso e cirúrgico, 
para retirada de verrugas (HPv)

Zerati explica que os bebês do sexo 
feminino que não tiveram problemas 
identificados na fase intrauterina es-
tão dispensados das consultas rotinei-
ras. Mas, se forem homens, a primei-
ra visita ao urologista deve acontecer 
ao longo do primeiro ano de vida. 
“Como não existem formas de se pre-
venir a maioria das doenças urológi-
cas, o diagnóstico precoce atua como 
prevenção”, afirma o especialista. 
Essa consulta permite a avaliação dos 
órgãos reprodutores e a pronta iden-
tificação de alterações como fimose 
ou criptorquidia (ausência dos testí-
culos no escroto, anomalia que aco-
mete 3% dos meninos).
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a puberdade deles
Assim como a primeira visita das 

meninas ao ginecologista deve cor-
responder ao momento da primei-
ra menstruação, a entrada na pu-
berdade (10 a 13 anos) é a ocasião 
ideal para que os jovens rapazes 
procurem o urologista. Uma con-
versa com o médico é fundamen-
tal para esclarecer várias questões 
relativas ao desenvolvimento físico 
do homem, que acontece de forma 
desordenada, principalmente no 
que se refere aos genitais. A falta de 
orientação pode acarretar angústia, 
timidez, insegurança, baixa autoes-
tima e agressividade.

Um dos motivos mais impor-
tantes para um exame físico, nessa 
idade, é a detecção precoce de um 
problema que afeta 25% dos adoles-
centes, mas, na maioria das vezes, 
só é diagnosticado depois dos 30 
anos: a varicocele. A doença se ca-
racteriza pela formação de varizes 
no interior da bolsa testicular – e, 
quanto maior for o tempo da vari-
cocele, maiores serão os riscos de 
comprometimento da função dos 

testículos. Isto é, a não correção do 
problema pode causar infertilidade. 

Um estudo realizado pela Univer-
sidade Federal de São Paulo (Uni-
fesp), dirigido pelo urologista Mar-
cos Mori, mostrou que  27,8% de 
um grupo de 360 adolescentes entre 
14 e 18 anos tinham varicocele de 
grau elevado. A grande surpresa da 
pesquisa foi que, para a maioria dos 
jovens, a doença era assintomática.

Miguel Zerati acrescenta que além 
da avaliação genital, o papel do uro-
logista é orientar os rapazes sobre a 
importância da correta higienização 
do pênis, e da necessidade de autoe-
xame dos testículos para a prevenção 
do câncer, questões raramente discu-
tidas no ambiente familiar. 

“Se não houver histórico familiar 
de câncer de próstata, uma maior 
atenção deve ser dada às visitas, a 
partir dos 45 anos. Para quem tem 
antecedente na família, a consulta 
anual deve ser a partir dos 40 anos”, 
recomenda a urologista Cleidismar 
Rosa Pires, do Hospital das Clínicas 
de Belo Horizonte (MG), e membro 
titular da SBU. 

envelheciMento Masculino
“Entre os representantes do sexo 

masculino, as doenças com maior 
incidência têm relação com a prós-
tata: hiperplasia benigna (HPB), 
câncer e prostatite”, revela Pires. 
A causa é o envelhecimento, que 
potencializa o aumento do volume 
desse órgão, possibilitando o sur-
gimento dessas patologias. E não 
é só. O avanço da idade traz tam-
bém consigo a queda das taxas da 
testosterona, hormônio relacionado 
às doenças metabólicas e cardiovas-
culares (diabetes tipo 2, obesidade, 
hipertensão e dislipidemia – coles-
terol alto). A esse fenômeno dá-se 
o nome de Distúrbio Androgêni-
co do Envelhecimento Masculino 
(DAEM), que acomete entre 20% e 
35% da população masculina, após 
os 40 anos de idade. 

“A população brasileira está en-
velhecendo rapidamente e, em 10 
anos, teremos mais de 30 milhões 
de pessoas acima dos 60 anos. Isso 
significa que as doenças vinculadas 
ao DAEM terão maior incidência”, 
explica Ernani Luis Rhoden, pro-
fessor adjunto de Urologia na Uni-
versidade Federal de Ciências da 
Saúde de Porto Alegre (UFCSRS). 
“É por isso que a relação entre os 
níveis de testosterona no orga-
nismo masculino e o aumento do 
risco cardiovascular e de morte 
vem sendo amplamente estudada”, 
completa o urologista.

Uma pesquisa realizada no consul-
tório dos urologistas mostrou que, 
entre todos os sintomas ligados ao 
DAEM, a saúde sexual é o assunto 
de primeira ordem entre os homens, 
e  motivo de preocupação para 96% 
deles, relata Archimedes Nardozza 
Júnior, chefe do departamento de 
Andrologia da SBU. 

atenção aos sintoMas
Diante dessas perspectivas, a con-

tribuição do paciente é a de estar 
sempre atento a sintomas como “fa-
diga crônica, diminuição do interesse 
sexual e disfunção erétil”, diz o uro-
logista Abraham Morgentaler, pro-
fessor associado da Harvard Medical 
School: “E os homens devem checar 
seus níveis de testosterona por volta 
dos 50 anos de idade – e até antes, se 
perceberem a presença desses sinais”.

infecções urinárias delas
As meninas estão liberadas dessas 

visitas durante a adolescência, que 
só devem acontecer nos casos de 
infecção urinária grave e recorren-
te. O mesmo vale para as mulheres, 
segundo o especialista em Urologia 
feminina da SBU, Luis Seabra Rios: 
“Como os problemas urológicos 
mais comuns são incontinência uri-
nária, infecção urinária de repetição 
e calculose do trato urinário (pedras 
nos rins), as mulheres não precisam 
ir ao urologista com regularidade, 
diferentemente dos homens. Para 
eles, a frequência das consultas deve 
estar relacionada à presença de al-
gum sintoma urológico, indepen-
dentemente de idade”.
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O diagnóstico será confirmado por 
meio de um exame de sangue. “Exis-
tem dois testes para esse fim: Testos-
terona Total e Testosterona Livre. A 
maioria dos médicos conhece o pri-
meiro, mas o segundo é mais sofisti-
cado. Baixas taxas, nos dois exames, 
confirmam o diagnóstico de baixa 
testosterona”, explica Morgentaler.

Embora a dieta e o estilo de vida 
sejam relevantes para a saúde em 
geral, nestes casos, pouco ajudam no 
tratamento. “A maioria dos homens 
com baixos níveis de testosterona ne-
cessitará de tratamento medicamen-
toso para a melhora dos sintomas”, 
diz o urologista. Uma das terapias 
que estão sendo largamente usadas 
no Brasil são as injeções de testos-
terona, de longa ação, que mantêm 
os níveis de normalidade por até três 
meses. Se os níveis de testosterona 
estiverem baixos, deverá ser conside-
rado um tratamento de 3 a 6 meses, 
para se observar alguma melhora. 

Indagado sobre a possibilidade 
de prevenção contra os efeitos dos 
baixos níveis de testosterona, Mor-
gentaler afirma que, infelizmente, os 
homens têm pouco controle sobre 
o problema. “O mais importante é 
que o homem e a mulher que o ama 
saibam que esse problema existe, é 
comum, e tratável”, avisa. 
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