
Uma das doenças recorrentes no Verão é a infecção urinária. 

Aquela repetida necessidade de urinar, o incômodo no 

momento da micção, a alteração no odor e na cor da urina, 

chegando até levar o paciente a estados febris, são alguns dos 

sintomas dessa infecção na bexiga que, “embora seja mais 

comuns entre as mulheres, também afeta os homens”, alerta o 

urologista diretor da Clínica do Homem, Francisco Costa Neto 

(CREMEB – 9264).

Passar o dia quente na praia ou na piscina de sunga ou 

bermuda o dia inteiro pode ser bastante agradável, mas �car 

com roupas molhadas facilita o aparecimento da infecção, já 

que a umidade potencializa a proliferação dos micro-organis-

mos causadores da doença. Nos homens, estas infecções 

também podem estar relacionadas a problemas de cálculo 

renal ou a complicações na próstata.

Segundo Neto, caprichar na higiene da área genital nos dias 

quentes do Verão é fundamental. “Outra atitude que pode 

ajudar é, sempre que possível, usar peças de algodão após os 

banhos de mar ou de piscina”, destaca. Manter hábitos alimenta-

res saudáveis e caprichar na ingestão de líquidos também 

ajudam a fortalecer a imunidade, evitando, dessa maneira, as 

infecções. Sucos e refrescos também são indicados e em boa 

quantidade. E nada de segurar a urina por muito tempo: o certo 

é ir ao banheiro tantas vezes quanto for necessário.

Evitar a infecção urinária é o ideal, mas ao aparecimento dos 

primeiros sintomas é importante buscar a ajuda de um especial-

ista. “Quanto mais rápido for iniciado, mais e�ciente será o 

tratamento e menores as chances de as bactérias �carem mais 

agressivas e atacar os rins”, conclui o diretor da Clínica do 

Homem.

Um ano novo repleto de possibilidades começou e você não pode se esquecer do mais 
importante: a sua saúde! A�nal de contas, sem ela, vai �car muito mais difícil realizar sonhos, 
alcançar metas e viver com qualidade de vida como você tanto deseja. Por isso, incentivamos 
que você agende já o seu check up urológico, para garantir que tudo vai bem. Aproveite para 
�car por dentro de assuntos do seu interesse. Boa leitura!

Dr. Francisco Costa Neto - Diretor da Clínica do Homem
Cremeb 9264/RQE 116427
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O câncer de pênis representa 2,1 % dos tumores malignos dos homens no Brasil, 

sendo mais prevalente nas regiões norte e nordeste, com maior incidência a partir de 

50 anos de idade. Os principais fatores de risco são higienização íntima precária, 

acúmulo de esmegma (substância branca e pastosa que se encontra entre a glande 

e o prepúcio do homem), determinando irritação crônica e alterações celulares; 

�mose (di�culdade de exposição da glande - cabeça do pênis - devido ao estreita-

mento do prepúcio - pele que reveste a glande) e Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST). 

A prevenção se dá através de cuidados com a higiene, uso de preservativo nas 

relações sexuais e cirurgia de �mose. Para diagnosticar a doença, o exame físico e a 

biópsia da lesão suspeita são elementos fundamentais. Quanto mais precoce o 

diagnóstico, maior a chance de cura. Alguns exames de imagem como a Tomogra�a computadorizada (TC) e Ressonância magnética (RM) 

são utilizados para ajudar no planejamento do tratamento.

Este é determinado pela gravidade e extensão da doença. A cirurgia constitui o tratamento mais utilizado, principalmente para o controle 

local, sendo, muitas vezes, necessária a amputação parcial ou total do órgão e retirada dos gânglios inguinais. A quimioterapia 

geralmente é indicada em casos de doença avançada ou metastática. Em alguns casos, a radioterapia pode ser considerada.
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