
Um dos pilares dos hábitos saudáveis, a atividade física 
pode ser aeróbica, como corrida, caminhadas, bicicleta, 
natação, favorecendo a saúde cardiovascular, ou de 
reforço muscular, ajudando a saúde dos músculos e 
ossos. Ambos os tipos de atividade são importantes e 
complementares. O ideal é que todos façam pelo menos 

Rastreio de doenças infecciosas e sexualmente 
transmissíveis (HIV, hepatite B e hepatite C): essas 
doenças são silenciosas e podem acometer qual-
quer pessoa, por isso é muito importante que você 
cheque pelo menos uma vez a possibilidade de ter 
alguma delas.

Mamografia: esse exame tem o objetivo de detec-
tar precocemente o câncer de mama. Sua periodi-
cidade varia de acordo com o risco individual de 
cada mulher. Discuta com seu médico qual a 
melhor estratégia para você.

Rastreio de câncer do intestino: a partir dos 50 
anos, ou antes, dependendo da sua história fami-
liar, são disponibilizados variados exames (de 
sangue, endoscópicos ou uma combinação destes) 
com intuito de detectar lesões no intestino com 
potencial cancerígeno, possibilitando a prevenção 
do câncer ou seu tratamento precoce.

Risco cardiovascular: as doenças do coração e do 
sistema circulatório estão entre as mais comuns, por 
isso demandam um

Atualização do calendário vacinal: para cada época 
de vida do homem, existem vacinas que devem ser 
atualizadas. Discuta com seu médico a indicação de 
realizar ou atualizar as seguintes imunizações: 
vacina HPV, hepatite A e B, antitetânica, febre ama-
rela, tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba), 
gripe, pneumocócica, varicela e herpes-zóster.

Rastreio de doenças infecciosas e sexualmente 
transmissíveis (HIV, hepatite B e hepatite C): essas 
doenças são silenciosas e podem acometer qual-
quer pessoa, por isso é muito importante que você 
cheque pelo menos uma vez a possibilidade de ter 
alguma delas.

Rastreio de câncer do trato digestivo: os tumores que 
podem ocorrer na boca, esôfago, estômago, intestino 
e reto são importantes causas de adoecimento na 
população masculina. Além de manter uma dieta 
saudável, não fumar e 

Doenças da próstata: além do câncer de próstata, 
cuja melhor estratégia de detecção ainda se encon-
tra em discussão, a próstata é também acometida 
por outros problemas que podem causar sintomas 
muito desconfortáveis para os homens, como é o 
caso da hiperplasia benigna da próstata e de alguns 
casos de infecção.

Crianças, adolescentes e adultos de todas as idades 
devem ter suas vacinas em dia. Não deixe de 
conversar com seu médico para saber quais são as 
mais indicadas para você. 

Saúde do Homem 
e da Mulher
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Significa que existem algumas condições de saúde 
que podem ser evitadas ou amenizadas com cuida-
dos que você pode fazer desde agora.

As medidas mais importantes para isso são:

Uma alimentação saudável é aquela variada e rica em 
nutrientes, com baixo consumo de açúcar, sal e de 
bebidas e alimentos industrializados, contendo pelo 
menos

O cigarro é extremamente danoso ao organismo, 
sendo um dos fatores de risco mais importantes para 
as doenças do coração, da circulação, dos pulmões e 
muitos tipos de câncer. Parar de fumar não é fácil, mas 
há formas de auxiliar quem deseja cessar o hábito. 
Converse com seu médico e busque grupos de auxílio 
para ter sucesso nesse importante passo.

Atualização do calendário vacinal: para cada época 
de vida da mulher, existem vacinas que devem ser 
atualizadas. Discuta com seu médico a indicação de 
realizar ou atualizar as seguintes imunizações: 
vacina HPV, hepatite A e B, antitetânica, febre 
amarela, tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba), 
gripe, pneumocócica, varicela e herpes-zóster

Exame preventivo de colo do útero: o exame papa-
nicolau ainda é a melhor forma de se manter 
vigilante quanto ao surgimento de lesões cancero-
sas, permitindo diagnóstico precoce e tratamentos 
menos invasivos.
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A prevenção é a maneira 
mais eficaz de cuidar 
da sua saúde. 
Mas o que isso significa?

com consumo rotineiro de grãos integrais e proteínas 
de origem vegetal (feijão, lentilha, grão-de-bico, 
ervilha) e origem animal, lembrando de incorporar o 
consumo de peixe, castanhas e óleos vegetais, como o 
de oliva. Além disso, se você tem algum problema de 
saúde, pode haver recomendações mais específicas 
em relação à sua alimentação. Uma alimentação 
saudável, além de ajudar a controlar o peso, é essen-
cial na prevenção de hipertensão, diabetes, doenças 
do sistema cardiovascular, mas também tem impor-
tante impacto nas doenças osteoarticulares, respira-
tórias, muitos tipos de câncer e ainda ajuda no contro-
le de estresse, ansiedade e depressão.

mas é importante frisar que qualquer atividade física 
já traz benefícios. Então comece exercitando-se 15 
minutos por dia e aos poucos vá aumentando o 
tempo de atividade. Aproveite os dias bonitos para 
caminhar ou pedalar em parques. Quando puder, 
utilize escadas em vez de elevador, deixe o carro em 
casa ou desembarque algumas quadras antes do seu 
destino e aproveite para incorporar a atividade no 
seu dia a dia. Além dos benefícios para o corpo, o 
exercício libera substâncias associadas ao bem--
estar, melhorando a saúde mental e ajudando a 
controlar dor crônica.

é importante estar em dia com a avaliação médica 
para a adequada identificação desses problemas. 
Além disso, a partir dos 50 anos, ou antes, dependen-
do da sua história familiar, são disponibilizados 
variados exames (de sangue, endoscópicos ou uma 
combinação destes) com intuito de detectar lesões no 
intestino com potencial cancerígeno, possibilitando a 
prevenção do câncer ou seu tratamento precoce.
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Risco cardiovascular: as doenças do coração e do 
sistema circulatório estão entre as mais comuns e 
nocivas e por isso demandam um cuidado especial. 
Há formas de calcular os riscos individuais e contro-
lar os fatores de risco através de hábitos de vida mais 
saudáveis e adesão a tratamentos eficazes.

Disfunção sexual: apesar de muito comum, esse 
ainda é um assunto pouco comentado, mas que tem 
impacto muito grande na qualidade de vida do 
homem. Além disso, pode estar associada a outros 
problemas, como diabetes e problemas circulatórios.

Discuta com seu 

a melhor maneira de identificar 
e tratar esses problemas.
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 Há formas de calcular os riscos individuais. Para as 
mulheres, é ainda importante conversar sobre as 
diferentes manifestações, pois podem se apresen-
tar de maneira incomum.

Osteoporose: por meio da avaliação do risco 
individual de fraturas, você e seu médico são capa-
zes de definir a melhor estratégia para identificar 
e/ou evitar osteoporose

Menopausa: momento sensível na vida das mulhe-
res, esse período cheio de alterações hormonais pode 
provocar alguns desconfortos. Seu manejo é comple-
xo e deve envolver uma discussão sobre riscos e 
benefícios individuais de cada intervenção.
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Vacinação

é importante estar em dia com a avaliação médica 
para a adequada identificação desses problemas. 
Além disso, a partir dos 50 anos, ou antes, dependen-
do da sua história familiar, são disponibilizados 
variados exames (de sangue, endoscópicos ou uma 
combinação destes) com intuito de detectar lesões no 
intestino com potencial cancerígeno, possibilitando a 
prevenção do câncer ou seu tratamento precoce.

Risco cardiovascular: as doenças do coração e do 
sistema circulatório estão entre as mais comuns e 
nocivas e por isso demandam um cuidado especial. 
Há formas de calcular os riscos individuais e contro-
lar os fatores de risco através de hábitos de vida mais 
saudáveis e adesão a tratamentos eficazes.

Disfunção sexual: apesar de muito comum, esse 
ainda é um assunto pouco comentado, mas que tem 
impacto muito grande na qualidade de vida do 
homem. Além disso, pode estar associada a outros 
problemas, como diabetes e problemas circulatórios.
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 Há formas de calcular os riscos individuais. Para as 
mulheres, é ainda importante conversar sobre as 
diferentes manifestações, pois podem se apresen-
tar de maneira incomum.

Osteoporose: por meio da avaliação do risco 
individual de fraturas, você e seu médico são capa-
zes de definir a melhor estratégia para identificar 
e/ou evitar osteoporose

Menopausa: momento sensível na vida das mulhe-
res, esse período cheio de alterações hormonais pode 
provocar alguns desconfortos. Seu manejo é comple-
xo e deve envolver uma discussão sobre riscos e 
benefícios individuais de cada intervenção.
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