
O que signifi ca DAEM?

O DAEM (Distúrbio Androgênico do Envelhecimento 
Masculino), popularmente conhecido como “andropau-
sa”, decorre da defi ciência de testosterona na corrente 
sanguínea. Nesta situação, o homem pode apresentar 
queda de desejo sexual (libido), disfunção erétil, desâ-
nimo, cansaço, ondas de calor (fogachos), alteração do 
sono, perda de massa muscular, acúmulo de gordura no 
abdômen (”barriga”) e até ossos fracos (osteoporose).
Esta queda do hormônio masculino ocorre mais frequen-
temente em homens diabéticos, obesos e sedentários.

Hábitos saudáveis para todas as fases 
da vida

Siga os “Os 10 Passos Para Uma Alimentação Sau-
dável” recomendados pelo Ministério da Saúde:

1) Aumente e varie o consumo de frutas, legumes e     
verduras. Coma-os 5 vezes por dia. 

2) Coma feijão pelo menos 1 vez por dia, no mínimo, 
4 vezes por semana. 

3) Reduza o consumo de alimentos gordurosos.
4) Reduza o consumo de sal e tire o saleiro da mesa.
5) Faça pelo menos três refeições e dois lanches por 

dia. Não pule as refeições. 
6) Reduza o consumo de doces, balas e alimentos ricos 

em açúcar para, no máximo, 2 vezes por semana.
7) Reduza o consumo de álcool e refrigerantes. A 

melhor bebida é a água!
8) Aprecie a sua refeição. Coma devagar. 
9) Mantenha seu peso dentro de limites saudáveis:  

Índice de Massa Corporal abaixo de 25 kg/m2 e 
cintura abdominal abaixo de 94 cm.

10) Seja ativo. Acumule 30 minutos de atividade físi-
ca todos os dias. 

E acrescenta-se como hábito saudável fundamental: 
Não fume!!

Acesse 

www.bayerparahomens.com.br 
e saiba mais.
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Seu médico é o único que poderá recomendar o tratamento 
adequado para a sua saúde. Converse com ele. Não faça uso 

de medicamento sem orientação médica.

Mais informações nos sites:

www.sbem.org.br
www.andrologia.org.br
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Embora a saúde da mulher, nas suas especificida-
des, tenha sido objeto de atenção desde os anos 70 
do século XX, ações mais abrangentes em relação à 
saúde masculina, além dos cuidados com a prós-
tata e o câncer de testículo, só se tornaram mais 
consistentes no século XXI. 

Como definir saúde masculina? Um problema de 
saúde masculina seria aquele, proveniente de fato-
res fisiológicos, psicológicos, sociais, culturais ou 
ambientais, que tem um impacto específico e/ou 
em que são necessárias intervenções específicas, 
para meninos ou homens, de modo a obter melho-
ras na saúde e no bem-estar, seja no âmbito indivi-
dual ou populacional (fonte: Men’s Health Forum). 

No campo da Endocrinologia e Metabologia, inú-
meras situações se enquadram nessa definição. 
Dentre elas, a obesidade, o diabetes mellitus, a 
dislipidemia (alterações do colesterol e/ou triglice-
rídeos), que juntos podem representar a síndrome 
metabólica, devem sempre ser lembrados ao tra-
tarmos da saúde do homem. O hipogonadismo do 
envelhecimento masculino (popularmente chama-
da de “andropausa”) e a disfunção erétil merecem 
atenção especial. 

As políticas públicas de saúde no Brasil somente 
agora estão reconhecendo a necessidade de oferecer 
programas voltados para a prevenção e o tratamen-
to das doenças mais prevalentes ou específicas dos 
homens. Mais do que criar a infraestrutura apro-
priada, será preciso mudar o comportamento da 
população masculina com relação à própria saúde.

Síndrome metabólica

O termo Síndrome Metabólica descreve um conjunto de 
fatores de risco metabólico que se manifestam num in-
divíduo e aumentam as chances de desenvolver doenças 
cardíacas, derrames e diabetes. 
O diagnóstico é dado quando três ou mais fatores de ris-
co estiverem presentes numa mesma pessoa.

Veja, a seguir, quais são eles:

Fatores de risco:

• Grande quantidade de gordura abdominal - Em ho-
mens cintura com mais de 94 cm. 

• Baixo HDL (“bom colesterol”) - Em homens: menos 
que 40mg/dL. 

• Triglicerídeos elevado (nível de gordura no sangue) - 
150mg/dL ou superior.

• Pressão sanguínea alta - 135/85 mmHg ou superior 
ou se está utilizando algum medicamento para re-
duzir a pressão.

• Glicose elevada no sangue.

Quem Tem Risco de Desenvolver a Síndrome? 

Segundo as pesquisas um em cada cinco adultos nos Es-
tados Unidos tem a Síndrome Metabólica. A Síndrome 
ocorre com mais frequência entre os africanos, hispâni-
cos, asiáticos e americanos nativos.

Para a maioria das pessoas, o desenvolvimento da síndrome 
aumenta com o envelhecimento. O risco aumenta se a pes-
soa tem uma vida sedentária, sem atividade física e se tem:

• Aumento do peso, principalmente na região abdomi-
nal (circunferência da cintura); 

• Histórico de diabetes na família;  
• Níveis elevados de gordura no sangue; 
• Pressão alta.

A maioria das pessoas que tem a Síndrome Metabólica 
sente-se bem e não tem sintomas. Entretanto, elas estão 
na faixa de risco para o desenvolvimento de doenças gra-
ves, como as cardiovasculares e o diabetes.

Disfunção erétil

A disfunção erétil (DE) atinge mais de 152 milhões 
de homens em todo o mundo e, em grande parte dos 
casos, pode estar associada a doenças crônicas como 
diabetes mellitus, hipertensão arterial e obesidade. 
Mas muitos homens ainda desconhecem as causas dos 
problemas. No entanto, por vergonha ou por acredi-
tar que se trata de um problema natural causado pelo 
envelhecimento, a maioria das pessoas não procura a 
ajuda de um médico. Por isso, é fundamental lembrar 
que a DE pode ser o primeiro sinal de que o homem 
está desenvolvendo alguma doença cardiovascular. 
Ao procurar um médico para solucionar a dificulda-
de de ereção, ele pode estar também se prevenindo de 
conseqüências mais graves como o infarto do miocár-
dio e o acidente vascular encefálico (“derrame”). Além 
disso, fazer o tratamento certamente vai melhor a qua-
lidade de vida do homem e da sua parceira.

O envelhecimento masculino

O homem também apresenta muitas alterações no 
funcionamento de seu corpo e comportamento con-
forme envelhece. Quanto aos hormônios, acontece a 
diminuição dos níveis de testosterona com o passar 
dos anos.

O que é testosterona?

É o mais importante dos hormônios sexuais do homem, 
também conhecido como andrógeno ou androgênio. 
Ela é importante para os músculos, os ossos, disposi-
ção e função sexual do homem.

Onde a testosterona é produzida?

Principalmente nos testículos. Sua concentração no 
sangue varia no decorrer do dia, sendo maior nas pri-
meiras horas da manhã.
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