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SAÚDE DA MULHER
Quando o assunto é saúde, as mulheres tendem a ser mais
cautelosas e se submeterem a mais exames do que os homens.

Porém, a rotina agitada, muitas vezes preenchida por jornada
dupla de trabalho e compromissos extensos, ainda representa
um dos principais empecilhos para um cuidado completo e
eficaz.

Mesmo com a correria, os exames de rotina e o
acompanhamento profissional devem fazer parte de agenda.
“Os exames preventivos são capazes de investigar condições
mais complexas, ajudando no diagnóstico e no tratamento de
diversas condições”, pontua Dr. Henrique Pasqualette, médico

e diretor do Centro de Estudos de Pesquisas da Mulher
(CEPEM).

Confira abaixo calendário de cuidados para
cada fase da vida da mulher:
Infância e adolescência
Nessa fase, devem ser realizadas consultas rotineiras com o
pediatra para avaliar o crescimento e o desenvolvimento,
além de exames clínicos. A partir dos nove anos, é
recomendada a vacina contra HPV (Papilomavírus humano),
indicada de forma preventiva.
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Dos 20 aos 40 anos
“Mulheres com vida sexual ativa devem manter consultas
frequentes com o ginecologista para a realização anual do
exame preventivo, capaz de detectar os primeiros sinais de
desenvolvimento de câncer de colo de útero ou demais
doenças sexualmente transmissíveis”, informa a Dra. Yara
Leitão, ginecologista do CEPEM.

Também nesse período, o ultrassom transvaginal é
comumente requisitado para análise do útero, dos ovários
e das trompas. “Ele costuma ser solicitado quando há
queixas de cólicas menstruais fortes e dores abdominais”,
conta a especialista.
Aquelas com alterações nas mamas, normalmente
detectadas após exame físico do ginecologista, devem fazer
ultrassonografia das mamas para a avaliação de possíveis
lesões.

“Diversos exames são capazes de identificar
alterações na área, como ultrassom das
mamas, mamografia, tomossíntese
mamária, ressonância magnética e, mais
recentemente, angiomamografia”,
esclarece Dr. Henrique Pasqualette.
Entre todos os métodos disponíveis, a
mamografia ainda é o mais popular e
altamente eficaz para o rastreamento de
patologias na mama.
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Dos 40 em diante
É a partir dos 40 anos que começam os cuidados regulares
com a saúde das mamas, principalmente para aquelas com
histórico de câncer de mama na família.

O exame preventivo ginecológico e o ultrassom transvaginal
continuam fazendo parte da rotina de cuidados da mulher.
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Somam-se a esses exames a densitometria óssea, que é
capaz de investigar uma possível perda de massa óssea,
também conhecida como osteoporose, muito comum após
a menopausa.

Recomendação geral:
A época de início da realização de alguns exames, bem como
sua periodicidade, deve ser determinada por informações
obtidas a partir do histórico familiar e do exame clínico de
cada paciente. Para mulheres que possuem fatores de risco
(obesidade, tabagismo, sedentarismo, alto colesterol e
hipertensão), alguns exames devem ser feitos com menor
intervalo entre eles, podendo variar de 1 ano até 6 meses.
Pacientes com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes
ou câncer, também precisam de maior acompanhamento.

DICAS
1.

Mantenha uma alimentação saudável

Uma alimentação saudável, desde os primeiros dias de vida,
como a amamentação e o consumo de alimentos in natura,
por exemplo, traz benefícios à saúde. Resulta na redução de
fatores de risco para doenças, como sobrepeso e aumento do
colesterol, além do bem estar físico e mental e da importância
do vínculo entre mãe e bebê.

2.

Cuide de sua saúde mental

Identificar precocemente sintomas psíquicos e buscar
acolhimento de saúde pode ser decisivo. Para as mulheres
idosas, há ainda a questão do isolamento social e transtornos
emocionais devido à aposentadoria, viuvez, alterações
fisiológicas, e dos sofrimentos provocados por uma sociedade
que supervaloriza a juventude e desvaloriza as marcas do
envelhecimento feminino.

Além dos sintomas de depressão, outros transtornos mentais
necessitam de atenção e cuidado, como os de ansiedade,
insônia, estresse e transtornos alimentares. Fatores
psicossociais e ambientais estão relacionados à incidência
dessas doenças.

DICAS
3.

Falando de Sexualidade

A sexualidade engloba um conjunto de aspectos que envolvem
o prazer, o desejo, a ternura, o amor, que são o resultado da
convergência de natureza psíquica-bio-sócio-histórico-cultural.
Portanto conhecer o próprio corpo é fundamental para
identificação dos pontos de prazer e exercício da sexualidade,
em todas as idades. A mulher vai tendo vivências e
experiências da sua sexualidade que vão mudando com o
passar dos anos.
Nas adolescentes, o início da puberdade é marcado por muitas
mudanças como o aparecimento de espinhas, nascimento do
broto mamário, pelos pubianos gerando muitas vezes dúvidas
e inseguranças. Falar da sexualidade das mulheres idosas ainda
é tabu, o que dificulta a busca de informação e a superação de
obstáculos para que se alcance uma vida sexual saudável.
Após a menopausa, por exemplo, as mulheres podem
apresentar algum desconforto nas relações sexuais com
penetração vaginal, por causa das condições de
hipoestrogenismo e, consequentemente, hipotrofia dos
tecidos genitais. Utilizar creme vaginal, nestes casos, pode
favorecer as condições genitais para o pleno exercício da
sexualidade.

DICAS
4.

Conheça o seu próprio corpo

Muitas pessoas não conhecem o próprio corpo. Os motivos
são os tabus, os valores sociais e as questões que envolvem
sexualidade e gênero. A saúde sexual é essencial para homens
e mulheres serem saudáveis física e emocionalmente. Porém,
ainda é grande o número de mulheres que sabem pouco ou
nada sobre a anatomia e o funcionamento do seu corpo.

5.

Realize exames de rastreamento
O início da coleta do exame Papanicolau, para rastreio
do câncer de colo de útero, deve ser aos 25 anos para
as mulheres que já tiveram atividade sexual.
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Os exames devem seguir até 64 anos e serem
interrompidos quando, após essa idade, as mulheres
tiverem ao menos 2 exames negativos consecutivos
nos últimos 5 anos.
O rastreamento para câncer de mama, com exame de
mamografia é a estratégia adotada em contextos onde
a incidência e a mortalidade pela doença são elevadas.
A recomendação para as mulheres de 50 a 69 anos é a
realização de mamografia a cada 2 anos e do exame
clínico das mamas a cada ano.

DICAS
6.

Proteja- se contra IST/HIV

As Infecções Sexualmente Transmissíveis são causadas por
vírus, bactérias ou outros microrganismos. Elas são
transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual (oral,
vaginal, anal) sem uso de camisinha masculina ou feminina,
com uma pessoa que esteja infectada.
A transmissão de uma IST pode acontecer, ainda, da mãe para
a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação.
O uso de preservativos feminino ou masculino é a forma de
vivenciar a sexualidade de forma segura. Vale lembrar que o
uso do preservativo não serve somente para evitar gravidez,
mas é fundamental utilizá-lo para prevenção das IST, HIV/Aids.

7. Faça escolhas conscientes sobre métodos
contraceptivos
Diversos são os métodos contraceptivos as mulheres
escolherem a maneira mais confortável de planejar quando,
como e se vai querer ter filhos.
Métodos: injetável mensal, injetável trimestral, minipílula,
pílula combinada, diafragma, Dispositivo Intrauterino (DIU),
além dos preservativos feminino e masculino.

DICAS
8.

Busque ajuda em caso de violência

A violência contra as mulheres afeta cidadãs de todas as
classes sociais, raças, etnias, faixas etárias e orientações
sexuais, e se constitui como uma das principais formas de
violação dos direitos humanos.
As agredidas vivenciam situações de medo, pânico, baixa
autoestima, ansiedade, angústia, humilhação, vergonha e
culpa, perda da autonomia e, muitas vezes, fragilidade
emocional. Agouros que abrem margem para quadros clínicos
como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, distúrbios
psicossomáticos, entre outros.
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Se está passando por alguma situação que lhe incomoda,
converse com pessoas de sua confiança e vá até um serviço de
saúde mais próximo de casa para pedir ajuda e tirar dúvidas.

DICAS
9. Utilize práticas saudáveis para os sintomas comuns
durante os ciclos menstruais e no
climatério/menopausa
Medicar o corpo, em nome de um suposto bem-estar, sempre
foi uma prática que só será modificada quando as mulheres
tiverem consciência de seus direitos, das possibilidades
preventivas e terapêuticas e das implicações das distintas
práticas médicas sobre o seu corpo.

10. Planeje e vivencie uma gestação saudável

A opção por não ter filhos também deve
ser assegurada, e a abordagem nessa situação
deve ser livre de preconceitos e crenças por
parte dos profissionais de saúde.
Acesse aqui outras publicações do
Ministério da Saúde destinadas
à Saúde da Mulher.
Fontes: CEPEM (Centro de Estudos e Pesquisas da Mulher)
e Ministério da Saúde.
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O planejamento reprodutivo contribui para uma prática sexual
mais saudável e o acompanhamento pré-natal assegura o
desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um
recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna.

Para mais informações:
Central de Relacionamento do Eletros-Saúde
Tel: (21) 2138-6000 – Opção 1
E-mail: autorizacaomedica@eletros.com.br
Endereço: Rua Uruguaiana, 174 / 5º andar
www.eletrossaude.com.br
atendimento@eletrossaude.com.br
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