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A busca pela realização e qualidade de vida 
no universo feminino.

SAÚDE DA MULHER

Viver mais é a nova 
realidade. Prepare-se. 

LONGEVIDADE
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EDITORIAL

“A saúde e o bem-estar depende da 
nossa conexão com a vida.”

Sandra Rodrigues
Diretora Assistencial e de Marketing

A precisão no diagnóstico das doenças é um referencial 
de qualidade e eficiência que passou a ser compartilhado 
por todos os profissionais que tratam o paciente. Neste 
panorama destacamos o papel do patologista no diagnóstico 
do câncer de mama através da imunoistoquímica e de testes 
moleculares.

 O tratamento quimioterápico sempre suscitou temor e 
dúvidas sobre os efeitos colaterais. Nesta edição, inicia-
se a apresentação de dicas de cuidados especiais que 
contribuirão para minimizar estes temores e orientar o 
paciente em como agir para evitar complicações quanto os 
efeitos colaterais.

Ao abordarmos o tema da prevenção, destacamos a 
importância da precocidade na prevenção do HPV, vírus 
que cerca de 70% das mulheres já tiveram contato. A 
campanha de imunização em meninas a partir de 11 anos 
é a mais recente ação preventiva que contribuirá para a 
redução do câncer do colo de útero.

Para que as incidências dos efeitos adversos ocorridos 
nas instituições de saúde fossem prevenidos e reduzidos, 
os órgãos de saúde internacionais e nacionais, definiram 
seis Protocolos de Segurança, entre eles o de prevenção de 
queda. Na sessão gestão em saúde é elencada uma série de 
orientações com o intuito de proteger das quedas, pacientes 
ou pessoas com certo grau de dificuldade na locomoção. 

Finalmente, apresentamos, “As Garotas da Capa”. Com 
a proposta de homenagear as mulheres, selecionamos este 
grupo de “garotas” guerreiras e vitoriosas para ilustrar a 
capa desta revista. Elas representam a cuidadora/familiar, 
a paciente, a ex-paciente, a enfermeira, a médica e tantas 
outras que de alguma maneira têm suas vidas vinculadas 
com o câncer. Um breve relato de suas histórias e de dicas 
de bem-estar é apresentado na sessão Perfil. 

Dedique sempre uma parte de seu tempo para si 
mesma. Cuide-se. Valorize a vida. Sorria. E, acima de 
tudo pratique a gratidão, quando ela for espontânea 
e verdadeira a vida se mostrará grandiosa e plena! 
Esta é a minha contribuição para sua saúde e seu bem-estar.

Compreender o universo feminino é tão complexo 
quanto o próprio ser feminino. Historicamente, 
a mulher sempre buscou conectar-se com sua 

essência, a lutar por igualdade de gênero, de profissão e 
de valorização pessoal. Ela divide o seu tempo com filhos, 
esposo, trabalho, formação, lazer e claro, um tempinho 
para as compras, afinal, ficar bonita e no salto, também é 
função feminina.

Diante de tudo isso, é quase inevitável que negligencie 
alguns aspectos da sua vida e estes recaem preferencialmente 
em sua saúde seja ela mental, emocional ou física. Abordar 
o tema Saúde da Mulher nos pareceu muito pertinente 
principalmente porque é no mês de março que a sociedade 
se mobiliza para homenageá-la pelo seu dia, lembrado 
internacionalmente. A matéria da capa desta edição traz a 
Saúde da Mulher como foco. O “Bate Papo: a modernidade 
e os desafios no cuidado da saúde da mulher”, promovido 
pela CliniOnco, deu sustentação às demais matérias 
desta edição como o panorama do câncer feminino, a 
sexualidade, a endometriose e a fertilidade temas estes 
abordados com muita propriedade por profissionais 
especializados na área. O Workshop “Além do Cabelo”, 
que encerrou a semana de comemorações, levou para o 
centro das atenções a autoestima e a vaidade de quem 
passa pelo câncer e vê estes atributos irem literalmente pelo 
o ralo. A arquiteta e blogueira Flávia Maoli, portadora 
de Linfoma e idealizadora do Workshop, ensina a estas 
mulheres que “ter câncer não é uma escolha, bom humor é”.

A longevidade, a eterna busca do homem, hoje 
pautada por pesquisas científicas e experiências em várias 
áreas, prova que o segredo é simples, no entanto é preciso 
determinação, reeducação e adoção de hábitos saudáveis 
ao longo da vida. O tema é apresentado de maneira 
simples e objetiva através de entrevistas e contribuições dos 
especialistas.

As atenções hoje, voltam-se para a atividade física, 
fator preponderante para a qualidade de vida. É na sessão 
Terapias Complementares que apresentamos os benefícios 
de uma modalidade focada nos padrões essenciais do 
movimento humano, o treinamento funcional.
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LONGEVIDADE SAUDÁVEL 

uma ‘explosão demográfica’ no grupo dos centenários em 
todo o mundo.

As mulheres japonesas são as mais longevas. De acordo 
com os dados do Ministério de Saúde do Japão, elas vivem, 
em média, 86,41 anos. Em seguida, estão as chinesas de 
Hong Kong, com 86,3 anos. O ranking dos homens que 
vivem mais é liderado pelos irlandeses, com a média de 
80,8 anos. A expectativa de  vida dos homens japoneses  
também está entre as mais altas do planeta, no entanto, os 
índices de câncer de pulmão e doenças cardiovasculares se 
colocam na quinta posição nesse quesito.

 Nesta seção especial, vamos falar sobre alguns aspectos 
da longevidade, o que dizem os especialistas e como as 
pessoas estão se preparando para viver por mais tempo e 
com um nível satisfatório de qualidade de vida e bem-estar.

A atual expectativa de vida do brasileiro é de 
74,6 anos. Conforme o IBGE, em 2002, a 
média do país chegava a 71 anos de idade. 

Em comparação com a década de 80, quando se vivia em 
torno dos 63 anos, houve um aumento bastante expressivo 
na média de vida no pais nas últimas 3 décadas. 

Segundo projeções, o número de idosos com 100 anos 
de idade ou mais aumentará 15 vezes até 2050, passando 
para 2,2 milhões. De acordo com o censo de 2010, por 
exemplo, o Brasil já apresentava mais de 30 mil pessoas 
com 100 anos ou mais, uma amostra significativa quando 
aplicada ao total da população brasileira. Em 1991, o país 
contava com apenas 13,8 mil pessoas centenárias. Na Grã-
Bretanha, estima-se que um quarto de todas as crianças 
nascidas hoje deverá ultrapassar os cem anos de idade. A 
projeção é um reflexo de estatísticas recentes que revelam 
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Aumento na expectativa de vida, uma tendência mundial.
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social ativa. Viaja, gosta de dançar e 
participa de oficinas literárias. 

Conforme o médico geriatra, 
Doutorado em medicina pela Tokai 
University School Of Medicine de Tókio 
(Japão) e professor da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),  
da Unisinos e da Faculdade de 
Medicina da Yokohama City University, 
Emílio Hideyuki Moriguchi, diante do 
crescimento da expectativa de vida no 
país, a melhor forma de contribuirmos 
para uma geração mais saudável é 
adotando bons hábitos de vida e assim 
promover um envelhecimento saudável 
e feliz; proporcionar a continuidade da 
participação dos idosos nas atividades 
da sociedade (tanto de espaços de 
trabalho como nas atividades de 

Foi na escola Metodista de 
Uruguaiana, na fronteira oeste, 
que Maria Nicácia Valls da 

Silva, 72 anos, aprendeu as primeiras 
lições para levar uma vida saudável. 
No apartamento onde mora com o 
marido, o contabilista Jacob Goldman 
Burd, de 89 anos, no centro histórico 
de Porto Alegre, ela mesma faz 
questão de preparar os alimentos que 
o casal consome. Evita qualquer tipo 
de excesso e, há anos, deixou de lado 
o açúcar na dieta. Quem passa todos 
os dias pela orla do Guaíba, da Usina 
do Gasômetro ao Anfiteatro Pôr-do-
sol, tem grande chance de encontrar 
a alegre e disciplinada Dona Nicácia. 
Além da sua atividade física diária, 
ela faz questão de levar uma vida 

7

VIDA LONGA, 
UM CAMINHO POSSÍVEL

Diante do aumento na expectativa de vida da população, uma tendência mundial, observar 
hábitos saudáveis e focar, desde cedo, na qualidade de vida podem ser a receita.

lazer) e proteger os mais vulneráveis 
de forma que esses tenham um 
acesso mais facilitado aos serviços de 
saúde e de assistência social. Para o 
Dr. Moriguchi, a preocupação com 
os efeitos do envelhecimento deve 
começar logo cedo. “As pessoas devem 
se cuidar desde jovens, principalmente 
quando estão ainda na fase ascendente 
da curva de funcionalidade da vida 
(até cerca de 30 anos de idade), 
pois é exatamente nessa fase que 
‘preparamos as reservas’ para uma 
vida mais longa e saudável, incluindo 
a adesão aos hábitos saudáveis”, 
recomenda.

É fazendo caminhadas em meio 
às árvores do Parcão, no Moinhos de 
Vento e frequentando regularmente 
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a academia de Pilates que a dona de 
casa Maria da Graça Gama, 77 anos, 
casada e mãe de dois filhos, mantém a 
saúde em dia. O principal benefício é a 
disposição extra que tem para realizar 
as atividades do dia- a- dia, a maioria 
delas feitas a pé pelo bairro onde mora. 
Ela não tem restrições alimentares, mas 
come de forma balanceada, incluindo 
muitas frutas, verduras e saladas no 
cardápio. “Sinto-me como se estivesse 
sempre com a mesma idade”, resume 
com serenidade a sensação de bem-
estar.

A boa alimentação é um ponto 
muito importante. Emílio Moriguchi, 
que também tem especialização 
em doenças cardiovasculares e 
ateroscleróticas, destaca que a dieta 
do mediterrâneo (principalmente 
para os de origem caucasiana), 
assim como a dieta tradicional 
japonesa são consideradas dietas 
saudáveis que ajudam na prevenção 
de doenças crônicas relacionadas ao 
envelhecimento. O vegetarianismo, por 
exemplo, pode ajudar na prevenção 
das doenças cardiovasculares, porém 
deve-se ter o cuidado com a reposição 
de algumas vitaminas que podem estar 
deficientes neste tipo de dieta.

Dona Maria Nicácia tem vocação 
para escrever poesias. Ela guarda 
um livro com a intenção de publicar 
sobre a sua própria história de vida 
desde que chegou de Uruguaiana. 
A inspiração é o convívio em torno 
da família: os 3 filhos, 7 netos e 5 

bisnetos. “Eles são uma energia pra 
mim”, define. E isso contribui para 
o controle de outro fator importante 
para ter uma vida longa: o estresse. 
Conforme enumera Dr. Moriguchi, 
“O peso do estresse na promoção da 
longevidade de uma pessoa é muito 
importante, pois o manejo adequado 
faz parte dos hábitos saudáveis. A 
estes hábitos, associa-se uma dieta 
balanceada, a prática regular de 
atividade física, fazer um trabalho 
ou atividades em que as pessoas 
possam sentir-se suficientemente úteis, 
ter um sono adequado e suficiente, 
proporcionar-se horas de lazer e 
evitar os vícios (consumo excessivo de 
bebidas alcoólicas e de tabagismo), 
além de uma convivência social e 
familiar satisfatória e de uma prática 
espiritual que promova motivação para 
vida”.

Hábitos como os de Maria Nicácia e 
Maria da Graça são comuns em regiões 
com índices de expectativa de vida 
acima da média, como Veranópolis, na 
serra gaúcha e Balneário Camboriú, 
no litoral catarinense. As duas cidades 
são destaque na avaliação do IDH 
(Índice de Desenvolvimento Humano) 
e apresentam resultados superiores às 
grandes capitais brasileiras e centros 

urbanos. “Todas as regiões do mundo 
onde a longevidade é reconhecida têm, 
em comum, características que são 
exatamente as que resumem os hábitos 
saudáveis de vida que favorecem a 
longevidade”, observa o médico e 
professor.
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DICAS DE LEITURA

No livro Guia Rápido para uma Vida Longa, de David B. Agus, editora Intrínseca, estão algumas dicas. Agus é 
médico e engenheiro da Universidade do Sul da Califórnia e chefe do Westside Cancer Center. Ele tratou Steve Jobs e 
o músico Neil Young. 

Confira a seguir algumas recomendações do Dr. Agus:
 
• Ouça, observe, sinta (e registre as características do seu corpo);
• Registre suas medidas;
• Automatize sua vida;
• Leve seus dados médicos consigo;
• Coma comida de verdade (e não se afaste das raízes);
• Cultive um jardim;
• Mantenha uma dieta que funcione para você;
• Exercite no trabalho;
• Tome uma taça de vinho no jantar;
• Pratique a boa higiene 
• More com alguém;
• Mantenha um peso saudável.
 

O Brasil ocupa a 31ª posição 
entre 91 países no ranking da 
Global AgeWatch Index, feito 
pela ONG HelpAge International, 
que mede a qualidade de vida 
e o bem-estar das pessoas com 
mais de 60 anos no mundo 
inteiro. O levantamento de 2013 
é o primeiro a focar na qualidade 
de vida e no bem-estar dos 
idosos a partir de uma análise 
comparativa entre países que 
juntos já respondem por 89% 
dos idosos do planeta. O líder 
geral é a Suécia, seguido por 
Noruega, Alemanha, Holanda 
e Canadá. No último lugar, está 
o Afeganistão, considerado o 
país onde a população acima 
de 60 anos enfrenta as maiores 
dificuldades para viver.

Ranking mundial
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RI - Consumo de cigarros e bebidas alcoólicas, dieta e 
exercício físico. Qual a influência direta desses 3 fatores 
sobre a longevidade de uma pessoa?

Dra. Elizabeth - O tabagismo, o consumo excessivo 
de bebidas alcoólicas, o sedentarismo e uma alimentação 
inadequada são inimigos da longevidade. Fumantes têm, 
em média, 10 anos de vida ceifados. O hábito de fumar é 
responsável por 90% dos casos de câncer de pulmão e está 
envolvido na gênese de neoplasias de cabeça e pescoço, 
esôfago, estômago, pâncreas, mama, cólon, bexiga, dentre 
outros. Mesmo quando já há um diagnóstico de uma nessas 
condições, continua sendo fundamental parar de fumar, pois 
isso reduz o risco de um segundo câncer e eleva a chance 
de sobrevivência do primeiro. Fumar também aumenta a 
propensão para infarto agudo do miocárdio duas vezes 
acima dos 60 anos e cinco vezes antes dos 50 anos. Ocorre 
também aumento importante de doença cerebrovascular 
(AVCs). Ainda tem papel na disfunção erétil (sexual) e 
contribui para o envelhecimento precoce da pele. 

O alcoolismo, além da associação com neoplasias, 
aumenta a mortalidade por causas externas (crimes, 
acidentes) e está relacionado com doenças hepáticas, 
pancreatite, cardiomiopatias, demência, depressão, 
ansiedade e distúrbios alimentares. Em idosos, contribui 
ainda fortemente para o risco de quedas.

A dupla álcool e tabaco, além de contribuir 
sinergicamente para alguns tipos de cânceres (ex-cabeça e 
pescoço e pâncreas), também atua em desfavor do perfil 
lipídico (ex: colesterol e triglicerídeos), agregando ainda 
maior morbidade cárdio e cérebrovascular.

Um estudo australiano evidenciou que pessoas que 
permanecem 11h ou mais por dia sentadas têm 40% de 
chance de morrer em 3 anos. A atividade física regular, 
somada à boa alimentação, impacta positivamente na 
longevidade com qualidade de vida, pois, além de reduzir 

A médica da CliniOnco especialista em geriatria e gerontologia pela Sociedade Bra-
sileira de Geriatria e Gerontologia (IGG –PUCRS), Elizabeth Luz Moreira dos Santos, 
participou do bate-papo promovido na Semana da Mulher falando sobre longevidade 

saudável. Na entrevista a seguir, ela aprofunda algumas questões relacionadas ao tema e traz 
alguns importantes esclarecimentos.

O QUE É MAIS IMPORTANTE PARA
UMA LONGEVIDADE SAUDÁVEL?
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a mortalidade, ajudam a prevenir e a manter doenças 
crônicas sob controle, contribuindo para a independência 
funcional.

É importante ressaltar que todos os hábitos que 
influenciam positivamente o sistema cardiovascular, também 
são fundamentais para a saúde do cérebro, ajudando a 
preservar a memória e mantendo o idoso produtivo.

RI - O que devemos fazer para manter a imunidade em 
alta durante o processo de envelhecimento das células do 
nosso corpo?

Dra. Elizabeth - Existem alterações imunes inerentes 
ao processo de envelhecimento, como a redução da 
produção de alguns tipos de linfócitos pela medula óssea. 
As principais medidas possivelmente relacionadas com a 
melhora da imunidade nessa faixa etária são a prática de 
atividades físicas leve a moderada (de forma intensa produz 
o efeito oposto) e uma nutrição adequada. Esta é causa 
de imunossupressão e diversos fatores tornam os idosos 
predispostos a um estado nutricional inadequado:  saúde 
bucal precária (ausência de dentes, próteses mal-ajustadas), 
distúrbios da deglutição e questões socioeconômicas 
(alimentos nutricionalmente pobres são mais acessíveis, 
falta de motivação ou dificuldade para alimentar-se 
sozinho ou no preparo das refeições). Além disso, com 
frequência utilizam medicamentos que alteram a salivação, 
o paladar e reduzem ainda mais a absorção já deficiente 
de alguns nutrientes (vitamina B12, por exemplo). Idosos 
também possuem a percepção dos sabores salgado e doce 
reduzidos, tendendo a exagerar no uso de sal e açúcar. A 
perda de peso em um ano de 5% ou mais do peso usual 
deve servir de alerta para disfunções nutricionais ou para 
doenças subjacentes.

RI - Quais as principais recomendações para a 
manutenção da autonomia de tarefas na terceira idade?

Dra. Elizabeth - Manter-se ativo fisicamente e 
mentalmente. Exames preventivos regulares para 
diagnóstico e tratamento precoces são fundamentais. 
Exercer a proatividade em relação ao próprio bem-estar 
físico e mental. Lembrar que o tratamento prescrito pelo 
profissional só será bem-sucedido se tiver a participação 
continua do paciente. É um grande desafio e requer muita 
disciplina manter-se motivado. 

RI - Qual a importância da atividade física regular 
para a mobilidade com o passar dos anos?

Dra. Elizabeth - É essencial. Aliar exercícios aeróbicos, 
de força muscular e de equilíbrio contribui imensamente 
para a longevidade saudável. São capazes de minimizar 
e até mesmo reverter as perdas geradas pelo processo de 
envelhecimento. Além de preservar a capacidade de exercer 
suas atividades de vida diária, contribui para a prevenção 
e controle de diversas doenças. A prática regular reduz o 
risco de câncer de intestino e mama, tromboembolismo, 

AVC, diabetes tipo 2, hipertensão, osteoporose, depressão, 
ansiedade e declínio cognitivo. Também diminui a chance 
de quedas e a morbimortalidade associada. Em vigência 
de doenças crônicas, evita a perda de função e dispensa ou 
reduz a necessidade do uso de medicamentos.

RI - Um estudo apontou recentemente que as pessoas 
sozinhas vivem menos. Qual a importância de uma vida 
social ativa na terceira idade? 

Dra. Elizabeth – Idosos ativos socialmente tendem a ter 
menos deficiências funcionais dos que os não ativos. Não se 
sabe exatamente as razões. Entretanto, é bastante provável 
que o maior convívio propicie atividades físicas e mentais 
com regularidade, favorecendo a saúde geral. Além disso, 
pessoas que têm um parceiro costumam buscar atendimento 
médico com maior frequência. Assim, o cônjuge pode 
servir tanto como incentivo/incentivador ou até mesmo um 
“fiscalizador”, assumindo o papel de cuidador. Os amigos 
podem cumprir esse papel na ausência de um companheiro. 
Um viés importante a ser levado em consideração nesse tipo 
de estudo é que os solteiros costumam se envolver com maior 
frequência em comportamentos de risco (como excesso de 
bebidas alcoólicas), tendendo a ter hábitos de vida menos 
saudáveis do que os que possuem uma relação estável. 

RI - Depressão e Mal de Alzheimer acometem grande 
parte da população idosa no mundo inteiro. Até que ponto 
deve-se considerar a “mente ocupada” como um fator de 
prevenção? 

Dra. Elizabeth - Manter a mente ocupada não é 
capaz de prevenir totalmente os casos de demências 
como o Mal de Alzheimer. O que estudos evidenciaram é 
que os intelectualmente muito ativos tendem a apresentar 
a doença mais tardiamente e com uma evolução mais 
lenta. É o conceito de reserva cognitiva, ou seja, como 
se houvesse uma “margem” para o comprometimento da 
função cerebral. Em autópsia de cérebros de indivíduos 
assintomáticos, já se detectaram alterações muito 
semelhantes àquelas presentes nos portadores de Alzheimer, 
levando os cientistas a questionarem o que levara alguns 
a manifestarem os sintomas e outros não. Em idosos, com 
frequência, é muito difícil diferenciar clinicamente um 
quadro de depressão de uma demência em estado inicial. 
E, inversamente, depressões graves podem ser confundidas 
com demência. É fundamental a avaliação de um geriatra 
ou neurologista para descartar condições orgânicas que 
possam causar sintomas de ambas (doenças da tireoide, 
por exemplo). Praticar atividades físicas regularmente, 
manter o peso, a pressão arterial e colesterol/triglicerídeos 
sob controle, não fumar ou abusar de bebidas alcoólicas 
(já recomendado anteriormente) e evitar o uso abusivo 
(crônico) de medicamentos para dormir (benzodiazepínicos: 
alprazolam, lorazepam, clonazepam, bromazepam, dentre 
outros) também são essenciais à preservação da memória.
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parte do programa de qualidade de 
vida dos colaboradores, a CliniOnco, 
há alguns meses, firmou uma parceria 
com a Academia Santo Forte Fitness, 
estabelecida no bairro Moinhos de 
Vento, visando a melhora de sua equipe. 
“Estimular a prática de uma atividade 
física e ver em tão pouco tempo os 
resultados, tanto fisicamente quanto 
em disposição e bom-humor, é muito 
gratificante” afirma a coordenadora 
do RH Paula Plácido que pratica esta 
modalidade na academia.

Como destaca o profissional 
de educação física Rafael Torres, 
certificado pelo FMS - Funcional 
Movement Sistem - muitas vezes, o 
colaborador da empresa pode estar 
trabalhando com dores sem que o 
seu gestor tenha conhecimento e 
isso vai influenciar negativamente 
na sua qualidade de vida e na 
sua produtividade no trabalho. “O 
treinamento é feito de acordo com o 
perfil de cada um, com metas tangíveis, 
que são alteradas a cada superação, 

colocando o praticante em constante 
desafio”, destaca.

De acordo com Rafael, o programa 
de treinamento funcional é desenvolvido 
com um propósito de ter reflexo no 
bem-estar físico e emocional, com 
impacto no alívio de dores nas costas 
pela melhora da condição postural 
e pelo aumento da capacidade 
respiratória. Quando se fala no aspecto 
emocional, o instrutor destaca como 
um dos benefícios a motivação para 
assumir novos desafios e a segurança 
para atingir metas através do próprio 
corpo. “Após iniciar o treinamento, o 
indivíduo acaba percebendo a própria 
capacidade de realizar algo que, até 
então, não sabia que poderia fazer, 
completa.

Além de facilitar a realização de 
atividades diárias, como a postura 
correta em frente ao computador ou 
o movimento correto para levantar um 
objeto do chão, a modalidade não 
possui restrições de idade. Ganho de 
massa muscular e de massa óssea, 

Nos últimos anos, o trei-
namento funcional tem 
ganhado cada vez mais 

adeptos nas academias e entre os 
profissionais de educação física. 
Trata-se de uma modalidade focada 
na realização dos padrões essenciais 
do movimento, como: pular, correr, 
puxar, agachar, girar e empurrar 
fazendo com que o corpo trabalhe 
de forma integrada. Dessa maneira, 
as aptidões físicas como a agilidade, 
a força, a resistência, a mobilidade, 
a coordenação, o equilíbrio, a 
flexibilidade e a velocidade, entre 
outras, são estimuladas. É também 
caracterizado por ser um programa de 
treinamento adaptado à necessidade 
de cada pessoa seja para reabilitação, 
correção postural e condicionamento 
físico.

Já está comprovado que a atividade 
física melhora consideravelmente a 
qualidade de vida e a performance do 
indivíduo, refletindo de forma positiva 
no seu desempenho profissional. Como 

OS BENEFÍCIOS DO
TREINAMENTO FUNCIONAL
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reforço cardiorrespiratório, autoestima 
elevada, maior autonomia paras as 
tarefas, são alguns dos benefícios 
enumerados pelo instrutor da Santo 
Forte Fitness.

Assim como as crianças 
desenvolvem-se com padrões corretos 
de movimento que muitas vezes são 
perdidos ao longo da vida pela falta 
de estimulo, pelo sedentarismo ou por 
alguma lesão, todo indivíduo, seja qual 
for sua condição física ou seu grau de 
restrição, são capazes de melhorar a 
qualidade do seu movimento.

A complementaridade da 
fisioterapia com a atividade funcional

Perda muscular, de equilíbrio e 
coordenação, cansaço, diminuição de 
amplitudes de movimentos e de força. 
Esses problemas são comuns em alguns 
pacientes oncológicos, e a atividade 
física é indicado para restabelecer o 
bem-estar e a qualidade de vida de 
quem passa pelo tratamento.

O movimento é muito importante 
na vida de todo o ser humano. O 
corpo exige isso para poder trabalhar 
com toda a sua capacidade e fisiologia 

apropriadas. 
Segundo a Fisioterapeuta da 

CliniOnco, Iara Rodrigues, a atividade 
funcional dirigida e desenvolvida 
para pacientes oncológicos propõe 
restituir a integração de todo o corpo 
do paciente, que com o processo de 
tratamento, muitas vezes foi perdido 
ou deixado em segundo plano por 
uma baixa autoestima, já que ocorre 
uma mudança na plástica corporal 
e algumas limitações podem surgir: 
“A finalidade do treinamento nestes 
pacientes é o resgate corporal associado 
à desenvoltura, transformação e 
reabilitação física que contribuirão 
de forma incomparável a qualidade 
de vida de cada um, resgatando seus 
movimentos e atividades anteriores.”, 
acrescenta a profissional.

No caso dos pacientes em 
tratamento quimioterápico, o papel 
do fisioterapeuta é de encaminhador, 
incentivador e de acompanhamento, 
durante ou após o tratamento 
fisioterápico, nas atividades funcionais. 
Os dois profissionais, de educação 
física e fisioterapia podem desenvolver 
um programa de exercícios 
especificamente para cada paciente, 

considerando o momento no qual se 
encontra. O Objetivo do treinamento 
varia de acordo com as necessidades 
de cada um, seja o condicionamento 
físico, cardiorrespiratório, perda de 
peso, ganho de amplitudes, equilíbrios, 
coordenação ou outros. As reavaliações 
dos profissionais é muito importante 
a fim de acompanhar e mensurar a 
evolução e ganho do desempenho 
físico dos pacientes. 

Iara está encaminhando o primeiro 
grupo de pacientes da CliniOnco, 
que irá aderir a essa nova proposta 
de atividade física. São pacientes que 
já passaram pelo tratamento ou pela 
cirurgia para o câncer de mama. 
“O objetivo é abranger pacientes 
que queiram aderir ao programa de 
treinamento que se identifiquem com 
ele e que possam se beneficiar da 
atividade escolhida”, afirma.
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DIAGNÓSTICO

O PAPEL DO PATOLOGISTA NO 

DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE MAMA

A Patologia Cirúrgica 
tradicional foi sempre 
centrada no diagnóstico 

da Hematoxilina e Eosina. Tudo 
mudou vertiginosamente após a 
chamada “revolução marrom” da 
imunoistoquímica nos anos 80. As 
alterações foram tão rápidas que nem 
nossos próprios colegas médicos se 
deram conta dessa torrente de novos 
conhecimentos que foram sendo 
absorvidos e ora desembocam na 
chamada Patologia Molecular, ou 
melhor, a Patologia de Precisão.

Atualmente, as decisões terapêu-
ticas cirúrgicas e oncológicas estão 
baseadas nos laudos de biópsias, nos 
anatomopatológicos dos espécimes 
cirúrgicos, nos diagnósticos dos exames 
transoperatórios e na identificação 
dos alvos terapêuticos através 
da imunoistoquímica ou de testes 
moleculares. Parece certo que cada 
vez mais precisaremos de patologistas 
definindo diferentes tipos celulares 
tumorais específicos para testagem de 
biomarcadores moleculares preditivos 
e prognósticos em vários tipos de 
cânceres. Como já ouvi de alguns 
colegas Oncologistas: “O que seríamos 
sem vocês, patologistas?” 

O câncer de mama foi durante muito 
tempo tratado como doença única. 
Novas tecnologias de expressão gênica 
revelaram que o câncer de mama é 
uma doença muito complexa e formada 
por vários subgrupos tumorais com 
agressividades diferentes que podem 
ser morfologicamente identificados. A 

análise imunoistoquímica de produtos 
de genes de três biomarcadores 
fundamentais ER, PR, Her2/neu (e o 
Ki67, mais recentemente sugerido), 
são rotineiramente avaliados como os 
marcadores prognósticos e preditivos 
do câncer de mama. Os métodos 
moleculares de análise geraram 
importantes avanços em nossa 
compreensão das vias envolvidas 
na gênese dos subtipos moleculares 
específicos do câncer de mama e 
através de perfis gênicos identificaram 
pelo menos quatro grupos com 
diferentes resultados prognósticos. A 
introdução de técnicas moleculares, 
incluindo matrizes de hibridização 

genômica comparativa, proteômica, 
pesquisa em células-tronco tumorais, 
tecnologia de sequenciamento de DNA, 
e o desenvolvimento de tecnologias de 
alta capacidade, abriu novas vias de 
exploração na gênese do câncer de 
mama.

Mais importante ainda é que todas 
essas descobertas levam à conclusão 
que existem vias potencialmente 
novas e especificamente adaptadas 
de tratamento. Tais desenvolvimentos 
têm definido um novo papel para 
a Patologia na Era Molecular do 
diagnóstico e tratamento do câncer de 
mama.

Dra. Márcia Silveira Graudenz
Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
e médica patologista do Hospital Moinhos de Vento e Instituto de Patologia.
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PESQUISA CLÍNICA

A pesquisa clínica em oncologia é funda-
mental para a ampliação do arsenal 
terapêutico, possibilitando a descoberta 

de novos tratamentos para o câncer. Além disso, o 
paciente que participa de um estudo clínico tem a 
possibilidade de fazer uso de medicações novas, 
beneficiando-se de mais um princípio terapêutico, 
que não estaria disponível por outro meio.  

A fim de garantir o melhor benefício em relação 
ao tratamento da doença e oferecer o mínimo de 
riscos possíveis para a saúde dos participantes, 
cada estudo passa por um criterioso processo de 
avaliação até ser liberado para a participação dos 
pacientes. 

Assim, antes de ser disponibilizado à inclusão 
de pacientes, o protocolo de pesquisa é rigorosa-
mente avaliado por especialistas e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Após longo e 
cuidadoso processo, novas drogas chegam ao mer-
cado e são disponibilizadas para o tratamento da 
população. 

O desenvolvimento de novas drogas tem como 
objetivo reduzir efeitos colaterais dos tratamentos, 
melhorar a qualidade de vida e aumentar a chance 
de cura dos pacientes.

O Centro de Pesquisa da CliniOnco tem partici-
pado e incluído pacientes em vários estudos clínicos 

internacionais que contribuíram para a aprovação 
de novas drogas e beneficiaram muito outros pa-
cientes. Um exemplo é o estudo do Trastuzumab 
(Herceptin ) para câncer de mama que demonstrou 
aumento da sobrevida nos paciente que fizeram uso 
deste protocolo e hoje é amplamente utilizado na 
prática clínica. Além deste, participou também de 
vários outros como o Pertuzumab, Denusumab, Zo-
meta, Bevacizumab, Aflibercept, entre outros.

Recentemente, foi aprovado pelo (FDA) o uso 
da medicação Trastuzumab e Emtansine (T-DM1), 
com resultados muito promissores tanto em res-
posta, quanto na redução de efeitos colaterais. Esta 
aprovação ocorreu através do estudo EMILIA, do 
qual fomos ativo participante com a inclusão de pa-
cientes. Ressaltamos que os mesmos se beneficiaram 
do uso desta droga no tratamento de sua patologia, 
antes mesmo de ser disponibilizada no mercado.

O Centro de Pesquisa, com a finalidade de ofer-
ecer aos pacientes nova alternativa de tratamento 
para o câncer, está sempre alinhado aos novos estu-
dos clínicos na área da oncologia.

Dra. Roberta Bressani
Oncologista da CliniOnco e médica do Centro de 
Pesquisa Clínica.

Centro de
Pesquisa Clínica
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A PESQUISA CLÍNICA PROMOVE A INCLUSÃO 
DE NOVOS PROTOCOLOS ANTINEOPLÁSICOS
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CUIDADOS ESPECIAIS 
DURANTE A QUIMIOTERAPIA

PELE

O Tratamento antineoplásico 
trata-se de todo tipo 
de tratamento usado 

para tratar os pacientes portadores 
de câncer (neoplasia maligna). As 
modalidades mais utilizadas para 
esta patologia são: tratamentos 
locais (cirurgia e radioterapia) e os 
tratamentos sistêmicos (quimioterapia, 
hormonioterapia, imunoterapia e 
terapias alvo). Podem ser utilizados 
de forma isolada ou combinada, 
dependendo do tipo de câncer e do 
estadiamento do mesmo (onde está 
localizado). 

As drogas utilizadas neste tratamen-
to podem ocasionar algumas alterações 
fisiológicas e/ou psicológicas, bem 
como reações que vão do grau leve ao 
severo. É importante que os pacientes 

e seus familiares recebam orientações 
quanto aos principais cuidados que 
devem se tomar durante o tratamento. 

Elaboramos algumas dicas que 
poderão nortear os cuidados com os 
pacientes em quimioterapia. Nesta 
edição, serão abordados os cuidados 
com a pele e unhas. Nas edições 
seguintes falaremos de outros cuidados 
importantes durante o tratamento.

Cuidados com a Pele e Unhas

Sabemos que alguns tipos de qui-
mioterapia podem provocar mudanças 
na pele, como: vermelhidão, coceira, 
descamação, ressecamento, manchas 
e maior sensibilidade ao sol. 

As unhas também podem apre-
sentar escurecimento e rachaduras 

e em alguns casos podem cair, mas 
depois de um tempo voltam a crescer. 
Essas mudanças, na maioria das 
vezes, são temporárias, dependem dos 
medicamentos utilizados e melhoram 
após o término do tratamento.

Pacientes em radioterapia ou em 
quimioterapia associada à radioterapia 
precisam de atenção especial, pois têm 
maior risco de desenvolver lesões na 
pele. A região envolvida no campo do 
tratamento precisa ser bem-cuidada e 
monitorada constantemente. Alterações 
no aspecto da pele ou sintomas, como 
dor, ardência, devem ser reportados à 
equipe precocemente.

• Regra número 1: Faça uso de protetor solar sempre que sair de casa, com fator de proteção no mínimo 30 e 
   não se exponha ao sol das 10h às 16h. Proteja também os lábios, use batom com protetor solar que encontra-
   se a venda na maioria das farmácias;
• Use chapéus de abas largas, óculos escuros e roupas de cor clara e tecidos de algodão;
• Proteja o couro cabeludo nos casos de alopecia, pois ele fica muito sensível à exposição solar; 
• Evite banhos muito quentes;
• Escolha uma esponja macia;
• Use xampu e sabonetes suaves, com ph neutro;
• Enxugue-se com uma toalha macia e com movimentos delicados;
• Use diariamente um hidratante corporal neutro, hipoalergênico;
• Abuse do hidratante em áreas mais ressecadas, como mãos e pés;
• Evite o uso de perfumes, loções e desodorantes que contenham álcool;
• Depile-se de preferência com aparelho elétrico, pois diminui o risco de irritações e cortes (Isso vale para o 
   barbeador!).

TRATAMENTO
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Equipe Multidisciplinar
Centro de Tratamentos da CliniOnco

ORIENTAÇÕES PARA O PERÍODO DO TRATAMENTO
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UNHAS

Vale lembrar também que quando 
falamos de hidratação, não se trata 
apenas da pele e sim do organismo 
como um todo. Portanto, a ingestão 
de líquidos também deve ser reforçada 
nessa época do ano. É fundamental 
beber em média 2 litros ao dia! E de 
preferência, água! 

Além disso, para manutenção 

todo este extraordinário revestimento 
forma uma barreira contra possíveis 
agressores externos, fica claro o 
quanto devemos dedicar nossa atenção 
e cuidá-la com todo carinho!

Uma pele íntegra e saudável 
durante o período da quimioterapia é 
um fator importante para o seu bem-
estar.

da saúde da pele é fundamental ter 
uma boa alimentação. Por exemplo, 
incluir na dieta alimentos ricos em 
betacaroteno (cenoura, mamão, 
tomate, etc.), precursor da vitamina 
A auxilia na proteção por sua ação 
fotoprotetora.

Enfim, considerando que a pele 
é o maior órgão do seu corpo e que 

• Use luvas para as atividades domésticas e 
   jardinagem;
• Evite cortar demais as unhas, nem deixá-las 
   muito longas. Deixe uma pequena porção de 
   borda livre. Mantenha esta área limpa e seca;
• Não corte as unhas dos pés pelos cantos, para 
   evitar que elas encravem;
• Não retire as cutículas, apenas empurre-as, 
   pois elas protegem a matriz ungueal da ação de 
   substâncias químicas e micro-organismos;
• Prefira ter seu próprio material e esmaltes 
   quando for à manicure.

TRATAMENTO
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CAPA - SAÚDE DA MULHER

II Bate Papo:

Os desafios

da modernidade e

os cuidados com

a saúde da mulher. 

VIII Dia CliniOnco de
Prevenção do Câncer 

de Mama e Ginecológico

A Semana da Mulher CliniOnco que ocorreu na 
segunda semana de março trouxe uma proposta inédita, 
mais abrangente e interativa. Na segunda-feira, abrindo 
as atividades alusivas, ocorreu o II Bate-Papo: Os desafios 
da modernidade e os cuidados com a saúde da mulher, 
no auditório do Hotel Mercure Manhattan e contou com a 
presença de especialistas da clínica e de outras instituições. 
Já no encerramento, a CliniOnco apresentou o Workshop 
Além do Cabelo, em duas edições, trazendo as dicas 
de beleza e histórias de vida da blogueira Flávia Maoli, 
com o objetivo de proporcionar a integração, estimular a 
autoestima, o bem-estar e firmar compromisso com o alto 
astral e bom humor. Todos os eventos foram abertos ao 
público e contaram com a expressiva participação de 
profissionais da saúde, colaboradores e pacientes das redes 
pública e privada. Nas páginas a seguir, vamos retratar 
como foram esses encontros, os momentos mais marcantes e 
os principais enfoques, abrindo espaço para ampliar alguns 
temas através de entrevistas. 

SEMANA DA MULHER CLINIONCO PROPÕE INTEGRAÇÃO 
E DISCUSSÃO SOBRE TEMAS ATUAIS DO COTIDIANO

18

Bate-Papo no hotel Manhatann.

Workshop na CliniOnco.
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CAPA - SAÚDE DA MULHER

Na 8ª edição da Semana da Mulher CliniOnco, assuntos como autoestima, sexualidade e 
envelhecimento saudável foram o foco do II Bate-Papo: Os Desafios da Modernidade e os Cuidados 
com a Saúde da Mulher. Evento aberto ao público, no dia 10 de março,  contou com a mediação da 
jornalista e apresentadora do programa Vida e Saúde-RBS, Laura Medina.

O ENCONTRO “OS DESAFIOS DA MODERNIDADE” DESTACA 
ASSUNTOS RELACIONADOS AO UNIVERSO FEMININO

19

Um qualificado time de especialistas em saúde 
feminina interagiu com a atenta plateia 
composta por mais de 80 espectadores 

presentes na Sala de Convenções do Hotel Mercure 
Manhattan, localizado no bairro Moinhos de Vento. 
Essa foi a dinâmica do evento de abertura da Semana 
da Mulher CliniOnco, que promoveu a reflexão 
do público e instigou o esclarecimento de dúvidas 
acerca de temas como sexualidade, longevidade 
saudável, equilíbrio entre mente e corpo e câncer de 
mama e ginecológico, com a participação de quatro 
especialistas: a geriatra Elizabeth Luz e o oncologista 
e diretor técnico Dr. Jeferson Vinholes, do corpo 
clínico da CliniOnco,  as convidadas  Dra. Sandra 
Scalco, ginecologista, obstetra e sexóloga da Clínica 
Viva  e Dra. Marisa Müller, psicóloga, psicoterapeuta 
e Presidente Associação Brasileira de Medicina 
Psicossomática- Regional RS.

Debatedores: Dra. Sandra, Dr. Jeferson, Dra. Marisa e Dra. Elizabeth

Mediadora Laura Medina.
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CAPA - SAÚDE DA MULHER
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Para a médica Elizabeth Luz, 
que abriu a fase das explanações 
individuais, é preciso se libertar do 
estigma de que envelhecer é ruim, pois 
é necessário ter autoconfiança, mesmo 
em situações adversas de enfermidade. 
A geriatra ressaltou ainda a importância 
dos hábitos saudáveis que contribuem 
diretamente para um envelhecimento 
saudável, como alimentação de 
qualidade, exercícios físicos e mente 
ativa, além da manutenção do sexo 
ao longo da vida, assunto também 
abordado na sequência pela Dra. 
Sandra. As colocações da sexóloga 
levantaram os mitos e tabus que devem 
ser enfrentados pela mulher em busca 
de uma vida sexual mais satisfatória e 
plena. A sexóloga destacou o quanto 
é importante a mulher conhecer o 
próprio corpo e manter um diálogo 
aberto com o parceiro sobre o que 
agrada um ao outro, estimulando o 
conhecimento mutuo. 

O diretor técnico da CliniOnco, 
Dr. Jeferson Vinholes, falou sobre 
as estatísticas de longevidade e 
câncer, relatando que atualmente 
os tratamentos contra o câncer de 

Mediadora Laura Medina e a Diretora Sandra Rodrigues com as palestrantes.

Grupo OncoArte com a apresentadora.
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mama estão bastante avançados em relação há 
alguns anos e comemorou a atual possibilidade 
de medicamentos dirigidos para tipos específicos 
de tumores. O oncologista clínico mostrou-se 
otimista com o aumento das terapias gênicas que 
se diferem das quimioterapias tradicionais pelo 
seu potencial de causar menores danos às células 
normais e, como consequência, a redução das 
reações adversas indesejáveis como a queda de 
cabelo, que para as mulheres  é uma das fases 
mais delicadas do tratamento. Ao finalizar, 
Vinholes destacou algumas recomendações 
preventivas, como manter-se longe do cigarro, das 
bebidas alcoólicas, evitar o excesso de açúcar e 
praticar atividades física regular de pelo menos 30 
minutos, 3 vezes por semana. 

Antes das perguntas dirigidas pelo público, a 
psicóloga Dra. Marisa Müller destacou os pilares 
que compõem a essência do ser humano - corpo, 
mente e emoções – e alertou para o cuidado com a 
influência dos pensamentos negativos e destrutivos. 
A especialista recomenda que as pessoas procurem 
se conectar com coisas saudáveis e despertem 
satisfação para manter o equilíbrio. Na avaliação 
da psicóloga, as dores, desgostos e tristezas fazem 
parte do conjunto complexo que é o ser humano, 
porém, perante essas situações, o indivíduo deve 
reposicionar-se com uma visão mais positiva. 
“Tudo o que sentimos, ingerimos e ouvimos gera 
uma reação imediata no corpo, portanto, cuide-se 
para viver bem”, finalizou.

O grupo OncoArte, formado por mulheres que 
trataram ou estão em tratamento contra o câncer 
encerrou o evento com a apresentação artística 

Tributo à Mulher, um belo exemplo de 
força e superação que emocionou o 
público ao final do evento.

Nesta edição, ampliamos alguns 
temas discutidos no evento de 
abertura da Semana da Mulher com a 
colaboração dos especialistas. Confira 
nas páginas a seguir. 

Público presente no bate-papo.

Materiais informativos distribuídos aos participantes.
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MAQUIAGENS, LENÇOS, PERUCAS, BOM-HUMOR E SORRISOS...
Workshop Além do Cabelo apresentou dicas de beleza e um exemplo de superação

Olhares atentos. Expressões 
de admiração. A sexta-
feira, 14 de março 

poderia ter sido como um dia 
qualquer na vida de quem passa 
pelo tratamento de um câncer. Mas 
para as mulheres que compareceram 
ao auditório da CliniOnco foi um 
momento único e encorajador. Uma 
oportunidade para deixar de lado as 
dúvidas, inseguranças e expectativas 
sobre os desafios que virão pela frente. 
E, enquanto esperavam pelas dicas de 
maquiagem, formas de usar lenços e 
perucas, elas conheceram a história 
de alguém que encarou a doença 
de frente e escolheu enxergar o lado 
bom das coisas, mesmo diante de dois 
diagnósticos seguidos. 

A jovem arquiteta Flávia Maoli, 
em 2011, com apenas 23 anos de 
idade e ainda na faculdade, soube 
que estava com Linfoma de Hodgkin, 
um tipo de câncer que atinge o sistema 
de defesa do corpo. Dois anos depois, 
os médicos confirmaram o retorno 
da doença e a necessidade de um 
transplante. Buscando afinidade com 
tantas pessoas que passam pela 

mesma situação, ela criou o blog Além 
do Cabelo, com a proposta de trocar 
experiências com outras mulheres em 
tratamento do câncer, mostrando que 
é possível preservar a vaidade e a 
autoestima mesmo diante do novo e 
desconhecido. 

Com muito bom humor e 
criatividade, Flávia transformou o 
Além do Cabelo em um canal de 
comunicação que é sucesso na internet 
como um exemplo de positividade 
perante as adversidades da vida. O 
blog traz questões que envolvem a 
rotina de uma pessoa com câncer 
e que ultrapassam a preocupação 
com a perda de cabelo durante a 
quimioterapia, como define a própria 
autora.

 “São dicas que podem fazer muita 
diferença na vida cotidiana dessas 
mulheres que têm que lidar com a 
perda do cabelo, mostrando novas 
maneiras de usar seus acessórios e 
as incentivando a enxergar as lindas 
mulheres que realmente são”, resume 
Flávia.

A questão da queda de cabelos, 
que tanto influencia na autoestima 

das pacientes, foi abordada pela 
consultora da VG Estética Marisa 
Costa. “Usar peruca deve ser uma 
escolha e não uma obrigação. As 
pessoas não podem usar o acessório 
apenas para agradar outros, mas 
por se sentirem à vontade para usar”, 
lembrou. Outra dica importante foi 
sobre o cuidado com a presença de 
componentes alérgicos ou nocivos à 
pele na formulação de produtos para 
maquiagem e cosméticos em geral. 
“É um cuidado muito importante que 
deve ser observado durante e, até 
mesmo, após o tratamento”, salientou 
a consultora da Senhorita Orgânica, 
Bianca Vargas. A consultora alertou 
também para uma nova era de 
consciência que devemos adotar que é 
a do “Consumo Consciente”. “Comprar 
o que realmente precisamos e o que 
fará bem ao nosso corpo. Devemos ser 
seletivas!”, afirma.

No evento foi lançada a II Edição 
da Cartilha Autoestima, Bem-estar e 
Beleza entregue as participantes e que 
estara disponivel na CliniOnco.
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DIVIDIR OS SENTIMENTOS E 
AS EMOÇÕES

Para a psicóloga da Abrale, 
Juliana Martini, o blog Além do Cabe-
lo é uma oportunidade que estimula 
a aproximação e o auxílio mútuo 
entre pessoas em momentos de vida 
semelhantes. “Muitas vezes, a pessoa 
que recebe o diagnóstico conhece 
algum amigo, conhecido, familiar que 
passa ou passou pelo tratamento do 
câncer, mas que por estar envolvida 
em outro momento de vida, não havia 
tido contato para saber mais sobre a 
história dessas pessoas”, reflete. 

Segundo Juliana, os benefícios 
de um canal de comunicação são 
percebidos por ambas as partes, para 
quem leva as informações e para as 
pessoas que acompanham. “Através do 
blog, a Flávia pode conhecer pessoas 
que passam ou passaram por situações 
semelhantes, além de aprender cada 
dia mais sobre diferentes aspectos 
que contribuem para a saúde durante 
o tratamento. Para aqueles que 
passam pelo tratamento do câncer, 
que acompanham algum ente querido 
ou mesmo os que têm a curiosidade 
em saber mais sobre o assunto 
podem acessar o canal para buscar 
informações que são repassadas, 
ajudando outras pessoas”, salienta. 

Seja por trás das maquiagens, 

perucas ou lenços, há de prevalecer um 
sorriso que retrate a alegria e a beleza 
de ser mulher. Para as participantes 
do encontro, o que fica é uma nova 
percepção da autoimagem, que vai 
muito além da fase de um tratamento.

Marisa, Enfermeira Juliana e Flavia com os participantes do workshop.

Palestra da Flávia.

Marisa fazendo demonstração de perucas.

Cartilha Autoestima, Bem-estar e Beleza e 
materiais distribuídos. Momento da maquiagem.

Consultora Bianca Verza.

Demostração da amarração 
do lenço.



REVISTA INTEGRATIVA - CLINIONCO - ANO 2 - MARÇO 201424

CAPA - SAÚDE DA MULHER

24

274.230
é a previsão do nº de casos de câncer
para as mulheres no Brasil em 2014 

DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS 
DEZ TIPOS DE CÂNCER MAIS INCIDENTES 

ESTIMADOS PARA 2014, PARA O SEXO 
FEMININO, EXCETO PELE NÃO MELANIMA*

TAXAS BRUTAS DE INCIDÊNCIA ESTIMADA 
PARA 2014, PARA O SEXO FEMININO, 
SEGUNDO ESTADO E CAPITAL**

** Valores por 100 mil habitantes.

* Números arredondados para 10 ou múltiplus de 10.

AS ESTIMATIVAS DO INCA

A cada dois anos, o Instituto Nacional do Câncer divulga as estimativas sobre a incidência da doença no Brasil, 
prevendo o total de ocorrências para cada neoplasia, o número de casos esperados por região/estado e as taxas de 

incidência por grupos de 100 mil habitantes. 
Figura em destaque, na nova estatística, o aumento dos tumores da glândula tireoide entre o público feminino.
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O CÂNCER ENTRE AS MULHERES
ESPECIALISTAS DA CLINIONCO AVALIARAM OS NÚMEROS DIVULGADOS PELO INCA COM 

AS ESTIMATIVAS PARA OS 5 PRINCIPAIS TIPOS DE NEOPLASIAS ENTRE MULHERES BRASILEIRAS.

Na ordem, as neoplasias mais incidentes entre o sexo feminino são: mama feminina, intestino, colo 
do útero, pulmão e glândula tireoide.

Kenia Melissa Borghetti
mastologista 

“Percebe-se um crescimento de aproximadamente 8,5% e 9% no número de 
novos casos em todo Brasil e no estado do Rio Grande do Sul, comparando-se 
as estimativas de 2012 e 2014. Ao avaliarmos Porto alegre, isoladamente, esse 
aumento foi de 17%. Infelizmente, a tendência é que a cada nova estimativa 
tenhamos um progressivo aumento no número de casos. Por isso, devemos 
investir cada vez mais em ações integradas de controle do câncer, que incluam a 
prevenção dos fatores de risco como a obesidade e o tabagismo, o estímulo pela 
adoção de hábitos de vida saudáveis através de uma alimentação adequada 
e da realização de atividade física regular, a detecção precoce dos tumores 
através do rastreamento mamográfico, o tratamento precoce e eficaz do câncer 
de mama, a reabilitação e os cuidados paliativos para que possamos reduzir a 
incidência, mortalidade e a morbidade pelo câncer de mama.”

Rafael Castilho Pinto 
coloproctologista

“O câncer de intestino em nosso meio deveria estar sendo encarado como 
uma questão de saúde pública. Precisamos de investimentos financeiros, 
educação médica e divulgação mais efetivas com foco no público em geral. 
Esse tipo de tumor apresenta resultados muito favoráveis na diminuição de 
incidência e mortalidade quando realizado um rastreamento adequado. 
Nas pesquisas realizadas em países que fazem campanhas populacionais 
de prevenção, a mortalidade caiu em torno dos 60%, o que é uma marca 
muito significativa se tratando de câncer. Isso acontece devido à possibilidade 
de encontrarmos e removermos os pólipos, que são lesões pré-malignas, 
através do exame de colonoscopia e, mesmo quando se encontra um tumor 
estabelecido, as chances de cura são de aproximadamente 90% quando 
se faz o diagnóstico nos estágios mais iniciais. Além disso, hábitos de vida 
saúdavel como não fumar, praticar atividade física regular e manter uma 
alimentação saudável rica em frutas e verduras têm impacto importante na 
diminuição da incidência do câncer intestinal.”

TOTAL DE CASOS NO BRASIL:

TAXAS DE INCIDÊNCIA

17.530

INTESTINO

27,43 casos por 100 mil mulheres

65,09 casos por
100 mil mulheres

RIO GRANDE DO SUL:

TOTAL DE CASOS NO BRASIL:

TAXAS DE INCIDÊNCIA

57.120 

MAMA

87,72 casos por 100 mil habitantes

146,36 casos por
100 mil habitantes

RIO GRANDE DO SUL:

PORTO ALEGRE:

PORTO ALEGRE:

2525



REVISTA INTEGRATIVA - CLINIONCO - ANO 2 - MARÇO 2014

CAPA - SAÚDE DA MULHER

Marclei Brites Luzardo
especialista em cirurgia de cabeça e pescoço

“Se o aumento na estimativa do número de casos de câncer de tireoide para 
2014 é devido à incidência ou simplesmente ao diagnóstico, sem dúvida, é um 
tema controverso. No entanto, as evidências demonstram que a malignidade 
nos nódulos ficou estável, porém com crescimento da incidência. O uso mais 
frequente do ultrassom e as determinações de investigação através da punção 
aspirativa de nódulos maiores de 1 cm, bem como a classificação de riscos (alto 
e baixo), sem dúvida, levam a um aumento da indicação cirúrgica  na glândula 
tireoide, com consequente crescimento do diagnóstico histológico dos micro-
carcinomas(tumores menores que 1 cm).
Aos pacientes que estão com o diagnóstico na punção de possível ou sugestivo 
Carcinoma papilar da tireoide, vale lembrar que estamos tratando de um 
câncer com índice de cura (controle), de quase 100%. O tratamento desse tumor 
contempla a endocrinologia, medicina nuclear e a cirurgia, que devem estar em 
sintonia.  Por fim, é importante ressaltar o papel da prevenção: quem procura, 
cura.”

Beatriz Gehm Moraes
pneumologista

“Infelizmente, as mulheres estão começando a fumar cada vez mais jovens, 
adquirindo o vício cedo e tornando-se tabagistas na idade adulta. Muitas 
campanhas vêm sendo feitas para evitar a experimentação na infância e na 
adolescência, especialmente com a proibição dos cigarros com sabor.
O índice de fumantes de um país reflete diretamente a incidência de câncer de 
pulmão nos seus habitantes. Enquanto no Brasil o índice é inferior a 15 %, Porto 
Alegre se destaca: 24,6 % dos homens e 20 % de mulheres fumam na capital. 
Segundo a OMS, a taxa de mortalidade em mulheres por câncer de pulmão 
aumentou nos EUA, desde 1950. No início do século XX, o câncer de pulmão 
era considerado uma doença rara. Pelas estatísticas, em 1950, esse tipo de 
tumor em mulheres era responsável por apenas 3 % de todas as mortes, mas 
atualmente já é responsável por mais de 25 %. Os casos de câncer de pulmão 
no mundo vêm aumentando, em média, 2 % ao ano. Nos últimos 15 anos, a 
incidência da doença em mulheres aumentou cerca de 30 %, sendo que nos 
homens, permaneceu estável ou até com tendência de leve declínio.”

Geraldo Gomes da Silveira
ginecologista

“O câncer colo uterino é uma doença passível de prevenção e, portanto, a sua 
incidência é  inversamente proporcional à abrangência das ações preventivas. 
Tanto é assim que mais de 80% dos casos novos ocorrem, atualmente, nos 
países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. No Brasil, a incidência ainda 
é bastante alta, estima-se em torno de 20.000 casos novos por ano, o que reflete 
a carência de programas de prevenção mais abrangentes. Historicamente, 
entende-se por prevenção mínima a realização do exame citopatológico do 
colo de útero periodicamente e o tratamento das lesões precursoras do câncer, 
as quais estão geralmente associadas à infecção pelo HPV. Como a infecção 
pelo HPV é potencialmente crônica, os exames devem ser realizados a cada 
1 ou 2 anos. Recentemente, o surgimento das vacinas nos trouxe uma nova 
perspectiva na prevenção, pois, se conseguirmos impedir a infecção pelo vírus, 
poderemos não necessitar de exames tão frequentes no futuro, assegurando a 
prevenção primária do câncer de colo do útero e das demais lesões ligadas ao 
Papiloma Vírus Humano.”

2626

TOTAL DE CASOS NO BRASIL:

TOTAL DE CASOS NO BRASIL:

TAXAS DE INCIDÊNCIA

TAXAS DE INCIDÊNCIA

10.930

8.050 

PULMÃO

GLÂNDULA
TIREOIDE

28,52 casos por 100 mil mulheres

17,78 casos por 100 mil mulheres

39,1 casos por
100 mil mulheres

6,62 casos por
100 mil mulheres

RIO GRANDE DO SUL:

RIO GRANDE DO SUL:

TOTAL DE CASOS NO BRASIL:

TAXAS DE INCIDÊNCIA

15.590

COLO DO ÚTERO

14,63 casos por 100 mil mulheres

20,76 casos por
100 mil mulheres

RIO GRANDE DO SUL:

PORTO ALEGRE:

PORTO ALEGRE:

PORTO ALEGRE:
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ENDOMETRIOSE PODE SER UM MAL SILENCIOSO

Cólicas intensas, alterações 
intestinais e enjoos são 
sintomas clássicos em 

mulheres que sofrem de endometriose, 
mas, você sabia que esse mal também 
pode ser silencioso? 

Cíntia Maia, fisioterapeuta e 
professora de Pilates é um desses 
casos: “Após alguns meses casada, 
meu marido propôs tentarmos um filho 
e, por ter apenas 28 anos, eu não me 
sentia preparada, mas me mantive 
receptiva e resolvi tentar. Conversei 
com meu médico para marcar todos os 
exames necessários e procedimentos 
para ter uma gravidez sadia. Jamais 
pensei que teria problemas para 
engravidar, afinal, eu não sentia nada. 
Meu ciclo era normal, eu não tinha 
nem cólicas.”

A endometriose assintomática, ou 
seja, sem sintomas aparentes, embora 
ocorra, não é o mais comum. Nesses 
casos, o diagnóstico é confirmado, 
geralmente, durante as tentativas para 
engravidar.

Após a realização de exames 
básicos, como a ecografia transvaginal 
e outros de sangue, a indicação do 
especialista de Cíntia era para que 
ela tentasse uma gravidez durante 
seis meses e, caso não conseguisse, 
retornasse ao consultório. Seis 
meses passaram e acreditando não 
ter problemas de fertilidade, Cíntia 
não retornou ao médico no período 
estipulado, porém, a gravidez também 
não aconteceu.

O caso de Cíntia é uma amostra 
entre tantas ocorrências que acometem 
um grande grupo que já representa 
entre 10 e 15% da população feminina 
em idade reprodutiva. A endometriose 
é uma condição na qual o tecido que 
age como a mucosa que reveste a 
parede interna do útero, o endométrio, 
cresce em outras regiões do corpo, 
podendo ser assintomática ou causar 
dor, sangramento irregular e possível 
infertilidade. Conforme a Dra. Raquel 
Dibi, ginecologista do Centro de 
Endometriose da CliniOnco, é uma 
doença complexa, de causa específica 
ainda não conhecida, cujo maior 
problema é a demora no diagnóstico. 
“Cada vez mais os profissionais 
da saúde estão atentos às queixas 
das mulheres e focados para que o 
diagnóstico seja rápido e preciso, 
evitando maiores danos à saúde e 
qualidade de vida da mulher”, ressalta.

A especialista acrescenta que a 
endometriose é uma doença que pode 
se desenvolver na região pélvica, 
fora do útero, ovários, intestino, no 
reto, na bexiga e na membrana que 
reveste a pélvis e deve ser tratada por 
um ginecologista com especialização 
em videocirurgia. O mesmo caminho 
percorrido por Cíntia.  “A cirurgia 

foi a indicação do meu ginecologista, 
segundo ele, a videolaparoscopia 
revelaria com precisão o meu quadro. 
Fui para a cirurgia e o diagnóstico 
foi pior do que o esperado: além da 
endometriose e de um cisto na trompa 
direita, existiam aderências nas duas 
trompas que tiveram que ser descoladas 
e cortadas longitudinalmente, ou seja, 
o que era uma possibilidade virou 
quase uma sentença de infertilidade”, 
relata.

Para os especialistas, ainda 
não se sabe todas as causas da 
endometriose, mas há suspeitas de 
que a herança genética possa ser um 
fator determinante na maioria dos 
casos. O estilo de vida atual da mulher 
moderna também é uma barreira para 
o diagnóstico e o tratamento precoce, 
já que diante de diversas situações de 
stress e do foco na carreira profissional, 
é cada vez mais comum que o desejo 
de ter filhos seja adiado para depois 
dos 35 anos de idade.

Alguns sinais de alerta 
para as mulheres:

- Dor pélvica ou durante a relação 
  sexual;
- Menstruações abundantes ou 
  ciclos irregulares;
- Vômito e náuseas;
- Fadiga;
- Problemas urinários;
- Infecções frequentes;
- Tontura;
- Dor na evacuação;
- Dor na região lombar;
- Problemas intestinais (intestino 
  solto, perda de água, diarreia 
  com vestígio de sangue);
- Febre baixa.

Diagnóstico tardio pode causar infertilidade em pacientes com a doença

2727
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SEXUALIDADE E QUALIDADE 
DE VIDA DA MULHER 

N a entrevista que segue, a médica ginecologista, 
obstetra e especialista em sexualidade, Sandra 

Poerner  Scalco  fala sobre alguns aspectos que 
abrangem a sexualidade e a qualidade de vida 

da mulher, um dos temas do encontro na Semana 
da Mulher CliniOnco, além de questões que se 

relacionam com o tratamento do câncer. 

RI - Um estudo divulgado em fevereiro mostrou que 
metade dos brasileiros está insatisfeita com a sua vida 
sexual. Que implicações isso pode ter na saúde emocional 
de uma pessoa?

Dra. Sandra - A sexualidade é tão importante para 
a saúde como outras necessidades básicas, sendo um 
dos indicadores de qualidade de vida. Sabe-se, através 
de vários estudos, que é alta a prevalência de disfunções 
sexuais, com variações de 30 a 50%, dependendo da 
variável que se investiga, e a insatisfação que isso pode 
gerar na vida das pessoas. Essa é, sem dúvida, uma questão 
de saúde pública, algo com que devemos nos preocupar, 
tanto como profissionais na área da saúde, como enquanto 
seres humanos. 

As implicações que isso pode ter são inúmeras: 
depressão, déficit cognitivo, diminuição da produtividade, 
dificuldade nas inter-relações e prejuízo no bem-estar. 
Porém, a forma de mensurarmos tudo isso é difícil e como 
o tema sexualidade ainda é um tabu e pouco abordado, 
acaba sendo negligenciada a sua importância.

RI - Outra pesquisa recente apontou que as mulheres 
mais bem-sucedidas sentem-se mais realizadas 
sexualmente. Qual a relação entre independência 
financeira e prazer sexual?

Dra. Sandra - Quando analisamos o sexo e sua 
performance temos que ter em mente sempre um conjunto de 
variáveis, em uma visão biopsicossocial. Acredito que para 
uma mulher adquirir sua independência financeira, esse 
processo, em geral, se associa com algumas características: 
diferentes formas de inteligência, atitude e liberdade de 
expressão, as quais estão diretamente ligadas a ações 

de melhor desempenho também no sexo, intensificando o 
prazer. 

Explico: mulheres que pelo seu perfil adquiriram 
mais confiança em si, aumento da autoestima, poder de 
seletividade com relação a seus parceiros, uso da inteligência 
sexual intensificando a qualidade no sexo, a atitude de ter 
inclusive iniciativa, de se comunicar melhor dizendo como 
gosta, de ir em busca de relações satisfatórias inclusive 
com orgasmo. Isso tudo cursa com atitude e inteligência, na 
assertividade de se colocar bem frente a sua vida sexual, 
com possibilidade de maior desempenho e de sucesso.

 RI - O despertar da sexualidade é algo cada vez mais 
precoce na adolescência. Qual a melhor forma de abordar 
as principais questões com nossos filhos?

Dra. Sandra – A recomendação é não esperar chegar 
a adolescência. O sexo sempre faz parte da vida desde a 
infância. No início, tratar com naturalidade as questões que 
surgem, com respostas curtas que a criança possa assimilar. 
Se não surgirem as questões, propiciar ambientes para 
discussão, ouvir muito e repassar os limites necessários para 
um convívio adequado, para que o sexo seja algo bom e 
não destrutivo. Criar, inclusive, instrumentos de defesa. É um 
treino, um processo educacional como qualquer outro, mas 
geralmente velado, negado, negligenciado. Costumo dizer 
que como pais devemos “tomar as rédeas” da educação 
sexual de nossos filhos, e isso não significa simplesmente 
impor situações, mas ouvir e negociar.

Precisamos conversar com nossos filhos sempre 
que surgem temas dessa ordem, exprimindo os valores 
daquela família em questão e não deixar que esse papel 
seja delegado a amigos ou escola, esses são simplesmente 

CAPA - SAÚDE DA MULHER
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coadjuvantes. Devemos falar sobre masturbação, escolhas 
de parceiros, responsabilidades inerentes ao início de uma 
atividade sexual, aprender com eventuais erros... Quanto 
mais se fala sobre sexo com o adolescente, mais tarde é o 
inicio da atividade sexual, pois mais ele vai pensar a respeito 
e diminui a chance de simplesmente agir por impulso, sem 
planejar.

RI - Até que ponto a dificuldade de revelar os desejos 
e vontades ao parceiro pode dificultar a realização sexual 
de um indivíduo?

Dra. Sandra - Em geral, quanto menos se revela, 
mais limitado é o sexo e sua potencial qualidade. Sexo é 
comunicação, troca, liberdade, aprendizado, evolução na 
intimidade. Quanto mais um casal consegue estabelecer 
e amadurecer esse processo, o resultado será melhor, 
respeitando os limites de cada um. Devemos aprimorar e 
crescer em eventuais pontos de mútuo consentimento para 
benefício de ambas as partes.

RI - Do ponto de vista comportamental, como você 
avalia a atitude da mulher contemporânea tomando a 
frente nos relacionamentos?

Dra. Sandra - Acho que é um avanço, as mulheres estão 
tendo mais atitude nos relacionamentos, bem como buscando 
ajuda quando o sexo não vai bem, o que há alguns anos não 
existia. Pois, se de um lado pensarmos por que uma mulher 
deveria aguardar o homem necessariamente sempre tomar 
a atitude ou iniciativa, por outro, há também uma questão 
das diferenças de gênero. Mulheres e homens, independente 
da orientação sexual, têm papéis diferenciados em atitudes 
e respostas, com características peculiares de cada gênero, 
porém a repressão reducionista de engessar uma atitude 
como exclusiva de uma das partes é que não deveria ocorrer.

RI - O câncer é uma doença que, entre outras 
implicações, impacta na autoestima e, consequentemente, 
na sexualidade da mulher. De forma geral, como resgatar 
esses aspectos após um tratamento?

Dra. Sandra - A vida sempre vai nos apresentar esta 
ou outras dificuldades. Devemos encarar o sexo de forma 
ampla, com tudo que implica uma sexualidade bem vivida 
e exercida com qualidade, de maneira alguma se reduz ao 
ato sexual em si ou uma visão de sexo genitalizado. Isso 
é pensar pequeno. O sexo ou sexualidade pode ser muito 
mais crucial e amplo em nossas vidas. Eh muitas vezes uma 
forma de resgate, refúgio, carinho, expressão, troca e uma 
oportunidade de rever conceitos de valores quando um 
casal se propõe ficar junto e estabelecer um convívio.

 O sexo e a sexualidade como um todo são uma extensão 

do convívio e da disponibilidade. Talvez uma adversidade 
se torne uma oportunidade de conseguir avançar no sexo 
e não necessariamente um prejuízo, bem como um apoio 
imensurável na parceria de um casal.

RI - A mastectomia parcial ou total, ainda que 
temporariamente, altera a imagem corporal da mulher. 
Qual o papel e a importância do parceiro para manter 
saudável a intimidade do casal?

Dra. Sandra - O sexo ou sexualidade que um casal pode 
praticar vai muito além da eventual mudança, temporária 
ou não, na forma da mama. Apoiar sua parceira nessa 
transição, se adaptar a novas formas de contemplar os 
recursos que se pode ter, em busca de prazer, são formas 
de se recuperar a qualidade no sexo nessa fase. Da mesma 
forma, pedir apoio, pois muitas vezes esse parceiro também 
fica vulnerável e não sabe como agir frente às diferentes 
fases que se instalam mediante o processo da doença. 
Sentindo-se incapaz ou desqualificado, às vezes, se afasta 
sem ter exaurido grandes recursos inerentes ao casal. 

De outro modo, a parceira poderá se sentir abandonada 
e sem estima suficiente para esclarecer os pontos de 
restauração que, muitas vezes, são pilares de uma história 
de vida sexual prévia.

RI - Ressecamento, desconforto e dor durante as 
relações podem ser alterações presentes quando indicada 
a radioterapia para o tratamento de câncer de útero. 
Como aconselhar as pacientes para que retornem a uma 
vida sexual regular e sem medo?

Dra.Sandra – Primeiro entender a importância para a 
vitalidade do casal, de manter ou retomar para a vida sexual 
assim que possível. Ou ainda, entender o real significado da 
sexualidade em suas vidas. Para isso, tanto a paciente deve 
perguntar sobre recursos diante das dificuldades, como o 
profissional que a trata deve lembrar de questionar sobre 
sua retomada sexual e manejar as eventuais queixas. 

Existem vários recursos para essa disfunção que se 
instala após um processo de radioterapia. O que não pode 
ocorrer é negligenciarmos a abordagem do tema, por ambas 
as partes, dada a importância da sexualidade em nossas 
vidas, isso sem contar sobre a possibilidade de orientarmos 
a respeito de novas técnicas, mesmo que transitórias de se 
obter e estimular o prazer, quando o ato sexual em si está 
prejudicado.

 O simples fato de não interrompermos o sexo por muito 
tempo e manter acesas outras formas de estímulo pode ser o 
resgate mais efetivo para uma retomada daquilo que o casal 
já experimentava previamente. 
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O câncer tem acometido mulheres cada vez mais 
jovens, ao mesmo tempo em que os tratamentos 
têm aumentado os índices de cura. Porém, esses 

mesmos tratamentos podem levar à infertilidade feminina 
por perda de função dos ovários, frustrando o sonho da 
constituição familiar e comprometendo a qualidade da vida 
futura. Fatores individuais como a doença, a idade, o tipo 
de tratamento e a fertilidade prévia são determinantes do 
risco à fertilidade. 

Em mulheres que ainda tenham interesse reprodutivo, 
é imprescindível elaborar um plano de prevenção de 
fertilidade antes de iniciar o tratamento cirúrgico, quimio 
ou radioterápico. Essa preocupação deve fazer parte de um 
atendimento integral na tentativa de melhorar a qualidade 
de vida destas pacientes após o tratamento.

As estratégias para prevenção da fertilidade variam 
caso a caso, com base nos fatores listados acima. Antes 

do tratamento é possível 
congelar óvulos, tecido 
ovariano ou embriões; 
fixar o ovário fora da 
área de radioterapia 
(RT) e planejar 
uma cirurgia mais 

conservadora. Durante 
o tratamento pode-

se suprimir a função 
ovariana (bloqueio 

através de hipofisectomia 
medi-camentosa) e 

proteger os ovários 
externamente na RT.

O congelamento de óvulos, 
pela técnica de vitrificação, é a 

primeira escolha para preservar 
a fertilidade das mulheres com 
câncer. É uma alternativa 
cada vez mais promissora, 
em virtude dos resultados. A 
coleta dos óvulos é feita da 

mesma forma que para a fertilização in vitro: a mulher 
recebe hormônios para produzir vários óvulos por 10 a 
20 dias; os óvulos são aspirados (através de ultrassom) e 
os que forem adequados são vitrificados e armazenados 
em nitrogênio líquido a -196 oC. Quando a paciente for 
liberada e decidir engravidar, eles serão descongelados 
e inseminados com os espermatozóides do futuro pai. A 
chance de gravidez está relacionada à idade da paciente 
por ocasião do congelamento. Não há limite de tempo para 
os óvulos ficarem congelados.

O congelamento de tecido ovariano tem caráter 
experimental. Em momento oportuno esse tecido pode 
ser reimplantado na própria paciente, visando a lograr 
gestação espontânea. Ou os pequenos folículos poderiam 
ser aspirados e os óvulos, ainda imaturos, cultivados in vitro 
para posterior fertilização – esta técnica ainda não está 
completamente desenvolvida, sendo uma possibilidade para 
o futuro.

Pode-se também tentar preservar a função dos ovários 
utilizando medicamentos que os coloquem em repouso, 
induzindo uma menopausa temporária, durante todo 
o período da quimioterapia (QT), o que pode diminuir o 
número de óvulos perdidos pelo tratamento. Nos casos de 
RT pélvica, pode-se antes fazer a transposição dos ovários, 
que é a fixação cirúrgica dos mesmos fora da área de 
abrangência da RT.

É fundamental que as pacientes façam aconselhamento 
reprodutivo antes do início do tratamento para o câncer, 
para que não se perca a oportunidade de gravidez no 
futuro. Preservar a fertilidade significa diminuir as sequelas 
e proporcionar melhor restabelecimento físico, mental e 
social. 

CAPA - SAÚDE DA MULHER

PRESERVAÇÃO DA FERTILIDADE EM
MULHERES COM CÂNCER
Dra. Mariangela Badalotti 
Diretora do Fertilitat e Presidente da SBRH – 
Sociedade Brasileira de Reprodução Humana

PRESERVAR A FERTILIDADE 
SIGNIFICA DIMINUIR AS 

SEQUELAS E PROPORCIONAR 
MELHOR RESTABELECIMENTO 

FÍSICO, MENTAL E SOCIAL. 

“

“
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Em 2014, o mês da mulher também será lembrado 
pela inclusão de uma vacina no calendário do 
sistema público de saúde do país. A imunização 

contra o HPV (Papilomavirus Humano) será uma proteção 
a mais contra doenças sexualmente transmissíveis e, 
especialmente, uma forma de prevenção do câncer de 
colo do útero. Desde o dia 10 de março, o Ministério da 
Saúde iniciou a campanha nacional de vacinação para 
meninas de 11 a 13 anos de idade. O objetivo é imunizar 
as adolescentes que ainda não iniciaram a vida sexual. 
Médicos infectologistas apontam que cerca de 70% das 
mulheres já tiveram contato com alguma variação do vírus 
do Papiloma Vírus Humano.

O HPV é um vírus geralmente de transmissão sexual, 
considerado como a DST (doença sexualmente transmissível) 
mais frequente no mundo inteiro. Com mais de cem variações 
é capaz de induzir desde lesões de pele ou mucosa até o 
surgimento do câncer de colo do útero. Este é o segundo tipo 
mais frequente entre mulheres, com 4,8 mil vítimas fatais por 
ano (estimativa INCA/2014).

A vacinação compreende três doses, em três etapas 
distintas respeitando os prazos definidos nos protocolos de 
imunização pelo Ministério da Saúde.

A infectologista da Santa Casa de Misericórdia de Porto 
Alegre, Cynara Nunes, esclarece alguns pontos sobre a 
vacinação contra o HPV:

- A vacina é constituída por fragmentos inativos do 
Papiloma Vírus Humano, portanto, não oferece riscos à 
pessoa vacinada de desenvolver a infecção pelo HPV;

- Está contraindicada para gestantes ou pessoas que 
apresentaram reação alérgica a algum componente da 
vacina. Os estudos não mostraram efeitos colaterais 
graves. Os mais comuns incluem dor no local da vacina 
(intramuscular), febre, cefaleia e náuseas; 

- A vacina oferecida pela rede pública é tetravalente e 
tem ação contra os tipos de HPV 16, 18, 6 e 11. As variações 
16 e 18 estão associadas diretamente aos cânceres de colo 
de útero, vaginal, anal e de pênis. Já os tipos 6 e 11 estão 
relacionados com verrugas ano-genitais;

- De acordo com o Ministério da Saúde, devem ser 
vacinadas meninas entre 11 e 13 anos, com a devida 

A imunização de meninas entre 11 e 13 anos nas escolas e postos de saúde é uma 
iniciativa na prevenção de doenças ocasionadas pelo vírus.

autorização dos pais. É importante esclarecer que a vacina 
deve ser feita antes da primeira relação sexual, caso 
contrário a eficácia poderá estar comprometida;

- Conforme estudos sobre imunização, os anticorpos 
contra o HPV agem um mês após a primeira dose, logo, as 
três doses aumentam a eficácia da vacina. Após a terceira 
dose, não há necessidade de reforço;

- A vacina não apresenta interação com outros 
medicamentos. 

PREVINA-SE!
- O HPV é altamente contagioso, uma exposição é o 

suficiente para adquiri-lo;
- Saiba que o HPV pode não ter sinais e nem sintomas, 

por isso é fundamental que a mulher esteja em dia com os 
exames de rotina, como o Papanicolau;

- Alguns cuidados são fundamentais para que o risco 
de contágio seja reduzido como: evitar se relacionar com 
múltiplos parceiros sem o uso de preservativo, consultar 
o médico caso haja comportamento de risco e não 
compartilhar objetos de higiene pessoal, como toalhas.

- Diversos tipos de câncer estão relacionados ao HPV, 
incluindo 95% dos tumores anais, 60% dos de garganta, 
65% dos vaginais e 50% dos cânceres de vulva, além de 
35% dos de pênis.

PREVENÇÃO
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HPV: A PREVENÇÃO COMEÇA CEDO
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Quando falamos de Ser 
Humano logo pensamos 
nos aspectos que tangem 

às expectativas da vida: estudar, 
trabalhar, casar, ter filhos, moradia, 
alimentação, enfim, pensamos em 
coisas ou situações que nos deixem 
“seguros” para ter uma vida tranquila. 
Essa segurança pode ser vista e 
buscada em todas as etapas e em 
vários aspectos da vida do indivíduo.

Não é diferente no quesito Saúde. 
Quando procuramos um serviço para 
tratar de um assunto referente à nossa 
saúde, procuramos um local com as 
melhores referências possíveis, pois 
queremos o melhor para nós e nossos 
entes queridos.

Foi pensando nisso que os órgãos 

responsáveis pela saúde como a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) e o 
Ministério da Saúde (MS) criaram o 
Programa Nacional de Segurança 
do Paciente, cujo objetivo é prevenir 
e reduzir a incidência de eventos 
adversos nos serviços de saúde 
públicos e privados.  

Foram estabelecidos seis Protocolos 
de Segurança do Paciente que visam a 
prestar um atendimento de qualidade e 
seguro ao Ser Humano, independente 
de qualquer condição física ou 
financeira, conforme mencionados nas 
edições anteriores desta revista. Os 
protocolos preconizados são: 

1) Identificação do Paciente; 

2) Prevenção de Úlcera por Pressão; 
3) Segurança na Prescrição, Uso e 

Administração de Medicamentos;
4) Cirurgia Segura;
5) Prática de Higiene das Mãos em 

Serviços de Saúde; 
6) Prevenção de Quedas.

O assunto desta edição será o 
“Protocolo de Prevenção de Quedas” 
que tem como meta: reduzir a 
ocorrência de queda de pacientes nos 
pontos de assistência e o dano dela 
decorrente, por meio da implantação/
implementação de medidas que 
contemplem a avaliação de risco 
do paciente, garantam o cuidado 
multiprofissional em um ambiente 
seguro além de promover a educação 
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PREVENÇÃO DE QUEDA DO PACIENTE:
META INTERNACIONAL DE SEGURANÇA 

Ana Caporal
Enfermeira do Centro de Tratamentos CliniOnco
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ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS

do paciente, familiares e profissionais.
Para que efetivamente possamos 

colocar em prática o protocolo de 
prevenção de quedas precisamos 
identificar nosso cliente como uma 
pessoa passível de queda. Alguns 
sintomas nos levam a classificá-lo como 
paciente com risco para queda. São 
eles: alteração na marcha/caminhada; 
uso de dispositivo como bengala, 
muleta, andador e cadeira de rodas; 
portadores de deficiência visual; falta 
de coordenação e equilíbrio corporal 

(neuropatia periférica); fraqueza 
muscular ou fadiga; deformidade e/ou 
amputação em membros inferiores e 
obesidade ou caquexia severa (excesso 
ou diminuição excessiva de peso).

Durante o tratamento do câncer, são 
múltiplos os fatores que agregam risco 
ou desencadeiam os sinais/sintomas 
e condições acima listadas. Além 
disso, as consequências de uma queda 
podem interferir negativamente na 
resposta terapêutica e, principalmente, 
na qualidade de vida do paciente. 

Depois da etapa de identificação 
dos indivíduos mais vulneráveis, 
temos a missão de educá-los. Envolver 
pacientes, familiares e cuidadores para 
que se tornem agentes do seu processo 
de tratamento é essencial. É necessário 
que estejam conscientes, vigilantes, 
abertos e que a prudência seja parte 
do seu dia-a-dia. 

Elaboramos um material informa-
tivo como apoio no processo educativo. 
Estas orientações visam a diminuir os 
riscos do evento queda. 

Sugestões:
- Tiras de cor contrastante e áspera (lixa) nas escadas;
- Evitar uso de medicações sedativas em excesso (para dormir, por exemplo).

Com a conscientização e participação de todos a QUEDA pode ser facilmente evitada, tanto nos locais de atendimento de 
saúde quanto no local onde o paciente se sente mais seguro: Torne seu lar um ambiente de cuidado, conforto e proteção!

• Instale suportes, corrimão e barras de segurança, principalmente no banheiro; 

• Use sapatos com sola antiderrapante e nunca ande somente de meias; 

• Substitua os chinelos que estão deformados ou estão muito frouxos; 

• Mantenha uma lista atualizada de todos os medicamentos que está tomando; 

• Tenha iluminação próxima a sua cama e instale interruptores de luz na entrada das dependências de maneira que você não 

   tenha que andar no escuro;

• A cama, cadeiras e sofás devem estar em uma altura fácil de subir e descer;

• Não deixe objetos e roupas no chão que possa atrapalhar o seu deslocamento;

• Deixe sempre o caminho livre de obstáculos e objetos (incluir animais de estimação); 

• Conserte as áreas em que o carpete está desgastado ou o piso que está em desnível;

• Evite ter tapetes em casa para evitar “escorregões ou tropeços”;

• Armazene a comida, a louça, acessórios culinários, roupas e demais objetos pessoais em locais de fácil alcance;

• Não utilize ceras, pois podem deixar seu piso escorregadio;

• Coloque um tapete antiderrapante ao lado da banheira ou no box do banheiro para sua segurança na entrada e saída;

• Use dentro da banheira ou no chão do box tiras antiderrapantes;

• Substitua as paredes de vidro do box por um material não deslizante;

• Ao tomar banho, utilize uma cadeira de plástico firme, que não escorregue, caso não consiga se abaixar até o chão ou se   

   sinta instável;

• Fixe os fios soltos pelo chão (fios de TV, telefone, abajures, extensões de luz);

• No caso de dificuldades para caminhar use o auxílio de muletas, bengalas, cadeira de rodas;

• Ande sempre acompanhado.
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Idade: 58
Profissão: Bancária
 
Histórico: 
“Em Junho de 2013, recebi o diagnosticada de um tumor no colo do útero.  
A partir de então, passei a realizar inúmeros exames. Submetida à cirurgia 
para  histerectomia total e após, tive a indicação de quimioterapia que foi 
realizada na CliniOnco. Entretanto, decidi continuar com a rotina profissional 
e as atividades relacionadas à música, na regência de um Coral Gospel, 
cantando e tocando piano em casa.”
 
Dicas de bem- estar: 
- Não permitir que a doença seja o foco principal no dia-a-dia;
- Esforçar-se para impedir que o desânimo tome conta; 
- Enfrentar a fase da doença com otimismo e bom humor;
- Continuar fazendo o que dá prazer, no meu caso, as atividades relacionadas 
à música.

Idade: 62
Profissão: Professora universitária
 
Histórico: 
“Não me considero cuidadora de minha irmã. Somos provenientes de uma 
família grande. Quando algum familiar está doente ou hospitalizado, costumo 
acompanhá-lo ainda mais de perto e estar bem ciente do tratamento, para 
poder contribuir no que for possível.
Praticamente, não houve alteração de nossa rotina em função do tratamento da 
Bete. Praticamos o cuidado de uma alimentação saudável, de acordo com as 
orientações médicas. Nos dias de quimioterapia, acompanhei a Bete durante 
as sessões, as quais procurávamos tornar o mais agradável possível. Minha 
irmã praticamente não teve efeitos colaterais. Com bom ânimo, coragem e 
determinação, esforçou-se por manter suas atividades normais. Em família, 
mesmo durante o tratamento dela, mantivemos o costume de ensaiar boas 
músicas (orientados pela própria Bete que é maestrina), cantar e tocar.”
 
Dicas de bem-estar: 
- Lembrar que as doenças fazem parte da vida e tentar ver o lado positivo;

 - Fazer caminhadas desfrutando as belezas da natureza;  
 - Procurar manter as atividades que lhe dão prazer e trazem alegria ao coração; 
 - Prosseguir fazendo bem ao próximo, é muito gratificante e traz muita satisfação.

A Sessão Perfil desta edição traz, “As Garotas da Capa”, uma homenagem que fazemos a todas as mulheres, aqui 
representadas por pacientes, ex-paciente, familiar, enfermeira e médica. Elas representam o universo feminino que faz 
parte do dia-a-dia da CliniOnco e de tantas outras mulheres que tem em suas vidas uma experiência com o câncer.

ELISABETE ROCHA

EUNICE MICHEL

PACIENTE TERMINANDO
O TRATAMENTO
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FAMILIAR DE PACIENTE
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Idade: 28
Profissão: Tecnóloga em Radiologia médica
 
Histórico: 
“Há cinco anos tive o diagnóstico de câncer de mama e iniciei o tratamento 
com quimio e radioterapia. Na CliniOnco participei do livro -Vidas 
Ressignificadas - lançado em 2010, do Grupo de Dança Oncoarte e  do Grupo 
de Teatro Superação. Hoje não participo mais, pois voltei às minhas atividades 
profissionais em turno integral. Acredito que a maneira de interpretar as 
situações do dia-a-dia muda quando é necessário encarar uma doença”.

Dicas de bem-estar e saúde: 
- Adotar hábitos alimentares saudáveis;
- Falar sobre o que pensa e sobre o que sente;
- Encarar a vida de uma maneira positiva.

Idade: 40
Profissão: Empresária
 
Histórico: 
“Descobri o câncer de mama em 2011 e realizei quimioterapia. Hoje sigo o 
tratamento para as metástase no fígado com hormônios. Desde a descoberta 
do tumor, decidi realizar um sonho antigo: montar uma boutique pet;
A prática de esportes sempre foi uma constante na minha vida, pratico spinning,  
boxe e ginástica localizada”.

Dicas de bem-estar: 
- Fé, independente da religião;
- Encarar a doença e acreditar na medicina; 
- Pensamento positivo, sempre!

VIVIANI XAVIER FIGUEIRÓ

MÁRCIA TEODORO ISHIGAMI 

PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO

PACIENTE EM TRATAMENTO
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Idade: 44 anos
Profissão: Enfermeira

Histórico: “Sou enfermeira na CliniOnco desde a sua fundação. Minha rotina 
profissional é o atendimento dos pacientes no ambulatório de quimioterapia. 
Oferecer ao paciente um atendimento com qualidade e segurança e, 
principalmente, com empatia, carinho e dedicação é o meu maior objetivo. O 
cuidado humanizado sempre será a minha meta”.

Dica de bem-estar: 
- Não importa se você está no palco, nos bastidores ou na plateia, o importante 
é ser feliz!

Idade: 43
Profissão: Oncologista

Histórico: “Faço parte da equipe médica da CliniOnco desde  2005. Além 
de Oncologista,  trabalho como médica na pesquisa clínica. Divido minhas 
atividades profissionais entre Porto Alegre/RS e Pelotas/RS. Nas horas vagas, 
gosto de viajar, estudar, ler, estar com a família e brincar com Miguel, meu filho 
de 3 anos. Admiro a coragem de se reinventar que vejo em muitos pacientes. A 
honestidade e a capacidade de se colocar no lugar do outro são característica 
que valorizo muito em minha vida.” 

Dica de bem-estar: 
- Manter o equilíbrio sempre e a alma tranquila diante das adversidades da 
vida.

REJANE MOURA

ALESSANDRA NOTARI

PERFIL
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ENFERMEIRA DA CLINIONCO

ONCOLOGISTA NA CLINIONCO
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As pessoas que estiveram em Porto Alegre no verão e 
que apreciam um passeio pela orla do Guaíba tiveram a 
oportunidade de participar da Campanha de Prevenção 
ao Câncer de Pele, iniciativa que a Clinionco promoveu 
no domingo, dia 09 de fevereiro, na prainha da Usina do 
Gasômetro com a presença das dermatologistas Dra. Louisse 
Lovatto e Renata Frainer do Centro de Pele e Melanoma e 
outros profissionais da saúde da clínica. A ação ocorreu 
das 9h às 13h, com distribuição de material informativo, 
avaliação de risco para a doença e orientações sobre 

prevenção. 
Manter o cuidado com a proteção da pele na cidade é 

fundamental. As pessoas que fazem caminhadas e corridas 
ao ar livre também devem estar atentas. O filtro solar é 
importante nesse momento e precisa ser utilizado com maior 
frequência, já que há transpiração excessiva e muito contato 
com o sol em esportes praticados em ambientes externos. 
Devemos aplicar o protetor solar no couro cabeludo, orelhas, 
pescoço e ombros, além dos locais mais usuais, como face, 
braços e pernas.

Durante o 9° Encontro Holístico Brasileiro, 
realizado no Clube Farrapos no dia 28 de março, 
o grupo OncoArte da CliniOnco apresentou 
o espetáculo “Maria, Maria”. O grupo foi 
agraciado com o Prêmio Kokhmahá, que destaca 
os veículos, instituições, entidades e pessoas que 
prestam ou que já prestaram serviços no campo 
do holismo, da solidariedade e das práticas 
integrativas na saúde. Sob coordenação da 
fisioterapeuta Iara Rodrigues, o OncoArte é 
formado por mulheres que trataram ou ainda 
estão tratando o câncer.

AÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER DE PELE 

ONCOARTE RECEBE O PRÊMIO KOKHMAHÁ

Equipe da CliniOnco esteve na orla do Guaíba para alertar a comunidade 
sobre os perigos da exposição solar.
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CONFRATERNIZAÇÃO COM OS ANIVERSARIANTES DA CLINIONCO

20 de Janeiro
Dia do Farmacêutico

05 de Fevereiro
Dia do Dermatologista

27 de Março
Dia Nacional de Combate e

Prevenção do Câncer de Intestino

04 de Fevereiro
Dia Mundial do Câncer

08 de Março
Dia Internacional da Mulher

22 de Março
Dia Mundial da Água

05 de Fevereiro
Dia Nacional da Mamografia

No dia 21 de março, os aniversariantes dos meses de janeiro, fevereiro e 
março confraternizaram com toda a equipe a passagem de seu aniversário. 
Desejamos a todos muita saúde,w realizações e felicidades!

DATAS COMEMORATIVAS
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SEGURANÇA, AGILIDADE 
E COMODIDADE.
SOLUÇÕES NO ACESSO A MEDICAMENTOS ESPECIAIS.

A Remed zela por sua saúde, por isso, está focada em garanr o acesso fácil e seguro ao 

tratamento. Com equipe especializada, sistemas de monitoramento e logísca adequada, o 

seu medicamento especial chega onde você precisa.

 

www.remedsul.com.br
FALE COM A GENTE: 

SOLUÇÕES NO ACESSO A MEDICAMENTOS ESPECIAIS

Porto Alegre
(54) 3028 6542

Caxias do Sul
(51) 3516 9006

Enfrentando o câncer: cuidados com a imagem pessoal, da mexicana Claudia 
García Peña , é simplesmente demais!

“Claudia García Peña é consultora de imagem. Suas experiências familiares a 
levaram a desenvolver uma consultoria especializada em oncoimagem, recurso 
encontrado para fornecer apoio e qualidade de vida às mulheres durante o 
tratamento de câncer. A autora participa de programas de rádio e televisão, é 
colunista em diversas revistas e sites de saúde, ministra palestras e atua ativamente 
em associações e grupos de apoio a pessoas com câncer.

O livro traz conselhos de doze especialistas: oncologistas, nutricionistas, cirurgiões 
plásticos, cabeleireiros, etc, abordando assuntos diversos sobre a vida durante e 
após o tratamento oncológico. Cuidados durante a radioterapia, a transformação 
da imagem durante e após o tratamento, dicas de maquiagem, amarração de 
lenços, escolha da peruca conforme o tipo de rosto… são vários tópicos muito 
importantes! Quando comecei a ler, me identifiquei tanto que pensei até que o 
livro podia ter sido escrito por mim!!!

Apesar de o livro ser bem focado para mulheres – e em especial, para mulheres com câncer de mama – a leitura é válida 
para todas as pessoas que estejam ou que estiveram recentemente enfrentando o câncer!”

Mande suas sugestões, comentários ou críticas para
integrativa@clinionco.com.br

DICA DE ENTRETENIMENTO
Blogueira Flávia Maoli

Espaço do Leitor

ENTRETENIMENTO
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Uma equipe multidisciplinar

cuidando de você.

Aparelho Digestivo Cabeça e Pescoço Prevenção Intestino Mama
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Tratamentos
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Medicamentos

Radioterapia Cirurgia Plástica Genética Combate ao
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Medicina 

Interna

Medicina

Diagnóstica

Psiquiatria Odontologia

(Inst. Puricelli)

Reprodução Humana

Nefrologia


