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Cuidar da sua saúde NÃO É FRESCURA!

As mulheres já se conscientizaram a 

prevenir várias doenças desde cedo. Os 

homens comumente esperam o pior para 

procurar o médico! 

A prevenção de doenças silenciosas 

como DIABETES, HIPERTENSÃO E 

DA PRÓSTATA torna-se fundamental 

para uma boa qualidade de vida. 

Por meio da MEDICINA ASSISTENCIAL 

do  SECONCI, os trabalhadores da 

CONSTRUÇÃO CIVIL podem fazer essa 

PREVENÇÃO SEM CUSTO! 
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SAÚDE DO 
HOMEM CÂNCER DE 

PRÓSTATA

DIABETES

HIPERTENSÃO

CAUSA: esse tipo de câncer está relacionado a fatores 
hereditários, sedentarismo, excesso de gordura corporal 
e o avanço da idade. É mais frequente na raça negra e 
pode estar relacionado a fatores ambientais como fumo 
e exposição a produtos químicos.

SINTOMAS: na fase inicial, é assintomático, daí a 
importância do exame preventivo a partir de 45 anos, 
quando houver casos na família, e 50 anos anos para a 
população em geral. É o câncer que mais mata homens 
no mundo. É preciso ter atenção quando há dificuldade 
para  urinar; sangue ao urinar ou ejacular; insuficiência 
renal; dor óssea.

PREVENÇÃO: a melhor forma de prevenção é o diag-
nóstico precoce. A partir de 45 anos, os homens devem 
procurar o médico para realização de consultas e 
exames relacionados à próstata para verificação da 
saúde do órgão. Além disso, praticar atividades físicas, 
manter uma vida saudável e  evitar bebidas alcoólicas 
são fatores que ajudam na prevenção.

CAUSA: a principal causa da diabetes é a má alimenta-
ção, inclusive do consumo excessivo de alimentos açuca-
rados e industrializados, além da falta de exercício físico.

SINTOMAS: sensação de sede exagerada; aumento da 
fome; vontade frequente para urinar; boca seca; cansaço 
fácil; alterações da visão.

PREVENÇÃO: mantenha uma alimentação saudável; 
pratique atividades físicas regularmente; evite bebidas 
alcoólicas e cigarros; e o sono regular de, no mínimo, 6 
horas. 

CAUSA: não existe uma causa específica, podendo estar 
relacionada ao fumo, consumo de bebidas alcoólicas e 
falta de atividade física. Há, ainda, condições como obe-
sidade, estresse e colesterol em níveis elevados que 
podem levar à hipertensão.

SINTOMAS: a hipertensão é tida como uma "doença 
silenciosa" porque na maioria das vezes não apresenta 
sintomas. No entanto, em alguns casos, pode acontecer 
zumbido no ouvido, tontura e dores no peito.

PREVENÇÃO: mantenha alimentação saudável; prati-
que atividades físicas regularmente; evite bebidas alcoó-
licas e cigarros; mantenha o sono regular de, no mínimo, 
6 horas.

ACESSE
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E MARQUE SUA CONSULTA!

FAÇA O NOVEMBRO AZUL 
DURAR O ANO INTEIRO!

PROCURE OS MÉDICOS DO 
SECONCI-DF E CUIDE 

DA SUA SAÚDE!

O ATENDIMENTO MÉDICO 
ASSISTENCIAL PARA PREVENÇÃO 
E TRATAMENTO DESSAS DOENÇAS 

SÃO GRATUITOS E PODEM SER 
FEITOS NO SECONCI-DF!


