Recursos da Comunidade

Departamento de Bem-Estar

Centro de Referência para a Saúde do Homem
Hospital do Homem
Especialidades: Oncologia, Sexualidade, Litíase e retirada de cálculos, Grupo de Patologias da
Próstata, Andrologia, neufrologia, neurologia e atendimento psicológico

Informações importantes
Equipamento a laser - Para combater doenças da próstata, o hospital dispõe de
equipamentos a laser, único em toda a rede SUS.
Núcleos de atendimento - O atendimento do Hospital do Homem é dividido em quatro
núcleos: Oncologia, para combater tumores de rim, bexiga, pênis e testículos;
Sexualidade, voltado para adolescentes, adultos e idosos com problemas de ereção e
esterilidade; Litíase e retirada de cálculos; e Grupo de Patologias da Próstata, destinado
a prevenir e tratar tumores, infecções e a hiperplasia prostática benigna (HPB). O
hospital também conta com especialistas em nefrourologia (hipertensão renovascular e
transplante renal), neurourologia (incontinência urinária) e urologia geriátrica, além de

PAR AJUDA À SAÚDE DO HOMEM

profissionais preparados a prestar apoio psicológico.
Encaminhamento de pacientes - Médicos que trabalham em postos de saúde (UBS),
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Ambulatório Médico de Especialidades (AME)
ou em hospital da rede estadual de saúde podem encaminhar pacientes ao Centro de
Referência da Saúde do Homem, por meio da Central de Regulação de Oferta de
Serviços de Saúde.

ALERTA !!!
Relatos de profissionais registram que os homens, em geral, apresentam uma maior
resistência em buscar os serviços de saúde com regularidade, possivelmente em função
de barreiras socioculturais e institucionais. Em função disso, a maioria apresenta o
agravamento de doenças quando busca tratamento. O objetivo do Hospital do Homem
é alertar a população masculina sobre a necessidade de prevenção de doenças e
facilitar e ampliar os serviços de saúde.

Para informações e marcação de consultas,
veja abaixo os contatos:
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 2.651 (antigo hospital Brigadeiro)
Jardim Paulista
São Paulo - SP
Telefone: 11 3170.6100 - opção 1

