
A pesquisa “Um Novo Olhar para a Saúde do Homem” entrevistou mais de 2.400 homens entre 

junho e julho de 2019, e traz um panorama que permite vislumbrar avanços e desafios na adoção de um 

estilo de vida saudável, no acesso ao médico e ao sistema de saúde, na realização de exames e na adesão 

a cuidados importantes, particularmente, no contexto da doença cardiovascular e do câncer de próstata.

Faça o download da pesquisa completa em https://www.ladoaladopelavida.org.br/downloads-novembro-azul-2019    

Uma vez por ano

A cada seis meses ou menos

Só vou quando me sinto mal

A cada dois ou três anos

Não vou ao médico

33%

28%

26%

9%

4 %

 

Clínico geral

Cardiologista

Urologista

Endocrinologista

Médico da família

Geriatra

Outro

Não sei

Urologista

Clínico geral

Cardiologista

Médico da família

Endocrinologista

Geriatra

Outro

54 %

13 %

7 %

5 %

3 %

1 %

13 %

4 %

37 %

33 %

16 %

5 %

3 %

2 %

4 %

Meu convênio não cobre totalmente o preço
da consulta dos médicos que gostaria de frequentar

 

 

42 %

36 %

32 %

27 %

16 %

14 %

13 %

9 %

7 %

4 %

Não SIm Já tive, mas não tenho mais

Urina muitas vezes ao longo do dia

Tem gotejamento no fim do fluxo

Levanta duas ou mais vezes durante a noite para urinar

Perdeu o desejo sexual

Tem dificuldade de ereção

Sente vontade súbita e muito forte de urinar, podendo haver ou não perda de urina

Tem dificuldade em iniciar e manter um jato de urina contínuo

Tem incontinência urinária

Sente dor e precisa de esforço para começar ou manter o jato de urina

Sente dor na ejaculação

Tem sangue na urina

61% 30% 9%

84 % 12 % 4%

93 % 3% 4%

48% 48 % 4%

59 % 37% 4%

73% 20 % 7%

69 % 22% 9%

83 % 12 % 5%

97% 3%

95 % 2% 3%

94 % 4% 2%

Não  
costumo ir 

Sim, 
uma vez por ano

Sim, a cada dois  
ou três anos

Sim, a cada seis  
meses ou menos

59% 20% 15 % 6 %

Base: 2 405

 

75 %
Não

9%
Sim, meu tio 

tem/teve

9 % 
Sim, meu pai  

tem/teve

7% 
Sim, meu avô 

tem/teve

2 % 
Sim, meu irmão 

tem/teve

Qual a especialidade que você julga ser a principal 
responsável pela saúde do homem? 

Qual é a especialidade médica que você mais frequenta?Com que frequência você vai ao médico para consultas de rotina?

Você tem algum dos sintomas urológicos abaixo? 

Quais motivos impedem você de ir ao médico com maior 
regularidade?

Você costuma ir ao urologista? Algum familiar próximo tem ou teve câncer de próstata?

Preço das consultas

Falta de agenda dos médicos no SUS/Posto de saúde

Me sinto bem, não há razão para ir mais ao médico

Falta de tempo

Os horários dos médicos não se encaixam com os meus

Não posso me ausentar do trabalho

Sei que não vou conseguir seguir o que ele orienta

Tenho falta de confiança na medicina

Falta de confiança nos profissionais


