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SAÚDEDA
MULHER

Vamos falar um pouco sobre a

saúde da mulher, afinal esse é

omaior ativo que ela pode ter.

Algumas doenças são exclu-

sivasdouniverso feminino,é

o caso da endometriose, e sobre

esse assunto conversamos com a gine-

cologista, Dra. Daniela Palmeira e

com a radiologista, Coordena-

dora dos setores de Tomo-

grafia e Ressonância Mag-

nética da MedRadius,

Dra. ChristianaMaia.
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ENDOMETRIOSE
ADra. Daniela Palmeira
afirma que nos últimos
anos, a endometriose
vem se caracterizando
como a doença da mu-
lher moderna. O que
vem a ser a mulher mo-
derna? É aquela que en-
gravidamenos,mais tar-
diamente, contando

com a influência do estressemuito presente no
cotidiano, o que acaba sendo um gatilho para
o desenvolvimento da afecção.

Na prática, a endometriose afeta a mulher na
idade reprodutiva, caracterizando-se pela im-
plantação e crescimento do tecido endometri-
al fora da cavidade uterina.

A médica diz que a doença pode cursar com
uma grande variedade de manifestações clíni-
cas, desde pacientes oligo ou assintomáticas,
até quadros de dor pélvica intensa e infertilida-
de, e que os sintomas associados a essa doen-
ça, causam impactos em vários aspectos da
vida, devendo-se dispensar atenção à todas as
queixas.

A ginecologista chama atenção para o fato de que mulheres com endometriose, são mais

vulneráveis à depressão por conta de diversos fatores, por exemplo, falta de apoio dos fa-

miliares e diagnóstico tardio da doença.

Para finalizar a médica lembra que o tratamento deve ser individualizado, levando-se em

conta sempre os sintomas da paciente e o impacto da doença e do seu tratamento, sobre

a sua qualidade de vida.

Dra. Daniela Palmeira
Ginecologista - CRM: 3374

Na avaliação dos sintomas, alguns especialistas utilizamos chamados 6Ds:

Diagnosticar logo no início, é fundamental. Atenção às queixas, sentir dor

não é normal, dor incapacitante é sinal de alerta.

Dor na
menstruação

Dor na
micção

Dor entre as
menstruações

Dificuldades
para engravidar

1

4 5 6

2 3
Dor na

relação sexual
Dor na

evacuação

Pág. 02



OPAPELDARESSONÂNCIAMAGNÉTICA
(RM)NODIAGNÓSTICODAENDOMETRIOSE

Com o olhar de quem

avalia os exames, a

Dra. Christiana Maia

nos esclareceu um

pouco mais sobre a

endometriose pélvica,

afirmando que consis-

te na presença de teci-

do endometrial fora do

útero, estando a maio-

ria das lesões localizadas na cavidade pélvi-

ca, mais comumente no peritônio e nos ová-

rios. Podendo ser classificada em superficial,

ovariana e profunda. A endometriose pro-

funda é caracterizada por lesões que possu-

em mais de 5mm de profundidade no peri-

tônio e podem ser encontradas na região

atrás do colo uterino (região retrocervical),

no reto- sigmóide, na vagina e na bexiga.

Além disso, a endometriose pode acometer

outros locais, como por exemplo, a cicatriz

cirúrgica da cesárea e o músculo diafragma.

A radiologista afirma que a ressonância

magnética (RM) é um método de diag-

nóstico por imagem bastante útil para a

pesquisa de endometriose pélvica, permi-

tindo a detecção acurada dos focos de en-

dometriose e das suas relações com os ór-

gãos e estruturas adjacentes, além de pos-

sibilitar uma avaliação completa dos com-

partimentos anterior e posterior da pelve.

Ela continua esclarecendo que a RM para

pesquisa de endometriose é um exame não

invasivo, indolor e relativamente rápido, com

duração média de 20 minutos. “Para a reali-

zação desse exame utilizamos um protocolo

específico, que inclui dieta pobre em resí-

duos e uso de laxantes para preparo intesti-

nal a partir da véspera do exame. É impor-

tante a utilização de antiespasmódico (bus-

copan®) antes do exame, para reduzir o pe-

ristaltismo intestinal e fornecer, assim, ima-

gens de melhor qualidade. Desde que que

não haja contra-indicações, é administrado

gel por via vaginal e gel por via retal, para

uma melhor avaliação das paredes vaginal e

retal. Para a pesquisa de endometriose, o

meio de contraste paramagnético (gadolí-

nio) por via endovenosa não é necessário na

maioria das pacientes”, detalhou a médica.

A líder do setor de Ressonância e Tomogra-

fia da MedRadius fala, ainda, que os princi-

pais achados diagnósticos de endometriose

à RM consistem em cistos ovarianos com hi-

persinal em T1 e hipossinal em T2 - conheci-

dos como endometriomas – e nódulos ou

formações teciduais peritoneais com hipos-

sinal em T2 nos sítios acometidos pela endo-

metriose.

A RM permite a detecção e avaliação da

extensão da endometriose pélvica, sendo

de enorme importância para o planejamen-

to do tratamento da paciente, auxiliando

no mapeamento das lesões e também na

programação pré-operatória em pacientes

com idade fértil e que desejam preservar a

fertilidade.

Dra. Christiana Maia
Radiologista - CRM: 4523
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A expectativa de vida aumentou, mas além de
vivermuitoéprecisoviverbem.O“estoqueósseo”
femininoprecisaestarabastecidopara isso.

Segundo a Sociedade Brasilei-

ra de Metabologia e Endocri-

nologia de São Paulo, mundial-

mente, estima-se que 61% das

fraturas osteoporóticas ocor-

rem em mulheres.
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A aproximação da menopausa, traz a necessidade de medidas pre-
ventivas ou terapêuticas relacionadas à osteoporose.

Envelhecer com qualidade é um desafio e para saber como cuidar dos
ossos e evitar ou tratar a osteoporose, falamos com o Dr. Fábio Barros,
ortopedista e líder da Orthoradius, grupo de ortopedistas do Hospital
MedRadius.

O médico afirmou que os ossos são natural e severamente afetados
ao longo da vida e isso causa a osteoporose e como consequência o
risco de fraturas.

Entre as fraturas mais comuns estão as de fêmur e as vertebrais. Contudo, um alerta impor-
tante é a alta incidência em mulheres com mais de 50 anos quando comparado aos ho-
mens.

Estimativa de fraturas osteoporóticas em pessoas com mais de 50 anos: uma entre

três mulheres, um em cada cinco homens.

Isso ocorre porque os níveis de estrogênio, que são os hormônios femininos, caem

consideravelmente após a menopausa, comprometendo a capacidade de sustenta-

ção da estrutura esquelética.

Dr. Fábio chama atenção para a ocorrência de fraturas durante as atividades diárias,

pois a doença é silenciosa e não costuma apresentar sintomas comuns como dor e

edema.

Em relação ao tratamento, o ortopedista afirma que são necessárias mudanças no

estilo de vida, praticar atividade física e aquirir dietas ricas em cálcio e vitamina D.

Somente em casos graves, há a prescrição de medicamentos, geralmente remédios

de via oral ou injetáveis. O objetivo é estimular ou reduzir a perda de massa óssea.

FONTE: Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia de São Paulo.

OsteoporoseOsso normal

Dr. Fábio Barros
Ortopedista CRM: 6759
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DENSITOMETRIAÓSSEA:
OQUEÉEPARAQUESERVE.

Falamos com a Dra. Márcia Lemos, médica nuclear e coordenadora do setor de Medicina

Nuclear da MedRadius, para saber a utilidade desse exame na avaliação dos ossos.

Falamos com a Dra.

Márcia Lemos, médica

nuclear e coordenado-

ra do setor de Medicina

Nuclear da MedRadius,

para saber a utilidade

desse exame na avalia-

ção dos ossos.

Dra. Márcia nos falou

que Densitometria Óssea é um tipo de exa-

me complementar indicado para medir a

massa óssea do segmento do esqueleto em

estudo: coluna lombar, fêmures e antebra-

ços.

A médica explicou que Densitometria por

DEXA (dual energy x-ray absorptiometry) é

a técnica mais atual para medida da Densi-

dade Mineral Óssea - DMO, tornando-se o

“padrão ouro” para o diagnóstico da Osteo-

porose.

“É um exame simples, indolor e seguro, rea-

lizado num equipamento chamado densitô-

metro e que pode ser realizado em mulhe-

res, homens e em crianças a partir de 5 anos

de idade para avaliação da DMO.

O exame fornece o valor da DMO do seg-

mento em estudo, em g/cm2 e o número de

Desvios Padrão (DP) obtido em relação à

média de adultos jovens (população que re-

presenta o pico de massa óssea), o T-score,

usado para definir o diagnóstico de Osteo-

porose, segundo os critérios da Organiza-

ção Mundial de Saúde.”

Dra. Márcia disse ainda que o Z-score ou o

DP em relação à média esperada para a faixa

etária do paciente também é avaliado, parti-

cularmente em Osteoporose Secundárias.

Dra. Márcia Lemos
Médica Nuclear - CRM: 4644
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Regiões de interesse para a Densitometria Óssea:

1 - Coluna lombar - avaliado o segmento L1-L4;

2 - fêmur proximal - avaliado colo e o fêmur total proximal;

3 - Antebraço;

4 - Corpo inteiro com composição corporal.

A Densitometria Óssea de Corpo Inteiro para avaliação da Composição Corporal é útil na

avaliação nutricional do paciente, fornecendo os percentuais de massa magra e de gordura

corporal, além de fornecer a DMO de todo o esqueleto.

Indicações para realização da Densitometria Óssea:

- pacientes acima de 65 anos;

- mulheres na Peri menopausa;

- pacientes com deficiência de hormônios sexuais;

- pacientes com histórico de fratura osteoporótica;

- pacientes em uso crônico de corticoides;

- portadores de Hiperparatireoidismo Primário;

- para avaliação de tratamento de pacientes osteoporóticos.

A Densitometria Óssea também está indicada para avaliação da DMO na infância e adoles-

cência (faixa etária compreendida entre 5 e 19 anos).
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MÊSDEPREVENÇÃOAOCÂNCER
DECOLODOÚTERO

O câncer do colo do

útero é o terceiro cân-

cer mais comum em

mulheres brasileiras,

sendo a quarta causa

mais frequente de

morte por câncer em

mulheres.

Falamos com Dra. An-

drea Oliveira, oncologista do Centro de Tra-

tamento de Câncer da MedRadius, sobre

esse órgão do aparelho reprodutor feminino.

A médica explicou tudo sobre o assunto: “O

colo do útero é a porção do útero em forma

de canal que o conecta com a vagina. Nesta

região, há dois tipos de células: células esca-

mosas, que protegem a parte externa do

colo, e células glandulares, produtoras de

muco, mais comuns na parte interna do colo.

O câncer do colo do útero se desenvolve

mais comumente numa região chamada

zona de transformação, a partir do cresci-

mento anormal destas células, sendo o car-

cinoma de células escamosas o tipo mais co-

mum e correspondem a 70% dos casos.

É mais frequentemente diagnosticado em

mulheres em idade reprodutiva, entre 35 e

44 anos, com média de idade de 50 anos,

raramente ocorre antes dos 20 anos.

O câncer do colo do útero é quase sempre

causado por infecções genitais persistentes

por alguns tipos de Papilomavírus Humano

(HPV), que estão presentes em mais de 90%

dos casos. Estas infecções são sexualmente

transmissíveis e muito comuns em mulheres

e homens. Este câncer geralmente se de-

senvolve ao longo de anos e pode ser pre-

venido através de exames de rastreamento

como o Papanicolaou e o de teste de HPV,

os quais podem identificar lesões pré-can-

cerosas se feitos regularmente. As vacinas

contra o HPV são também muito importan-

tes para prevenir infecções por estes vírus e,

portanto, prevenir o desenvolvimento do

câncer. Outros fatores de risco são o taba-

gismo e presença de imunodeficiências.”

A médica falou ainda que as diretrizes inter-

nacionais divergem entre qual o melhor mo-

mento de início do rastreamento do câncer

do colo do útero e qual o melhor exame a ser

empregado. No Brasil, o Ministério da Saúde

recomenda o rastreamento com o exame ci-

topatológico, conhecido como Papanicola-

ou, para mulheres de 25 a 64 anos que têm

ou já tiveram atividade sexual. Os dois pri-

meiros exames devem ser realizados com in-

tervalo de um ano e, se ambos os resultados

forem normais, pode-se realizar os exames

subsequentes a cada 3 anos.

Dra. Andrea Oliveira
Oncologista - CRM: 5445
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Outras modalidades de rastreamento reco-

mendada por sociedade internacionais in-

cluem o teste HPV, que deve ser feito em

mulheres de 25 a 65 anos, a cada 5 anos, ou

a combinação do teste HPV e exame de Pa-

panicolaou, com a mesma periodicidade.

Dra. Andrea chamou atenção para diag-

nóstico do câncer do colo do útero que é

sempre feito através de biópsia com auxílio

do exame de colposcopia, após se detectar

um achado suspeito no exame clínico ou nos

exames de rastreamento.

Ela afirmou que sempre que uma mulher é

diagnosticada com câncer do colo do útero,

é necessário que se investigue qual a exten-

são do tumor no colo e se o câncer se espa-

lhou para órgãos próximos, como bexiga e

reto, gânglios linfáticos (linfonodos) da pel-

ve e do abdome, ou para órgãos mais dis-

tantes, como fígado e pulmões. Sendo ne-

cessária a realização de exame físico deta-

lhado e exames de imagem adicionais como

tomografia computadorizada e ressonância

nuclear magnética, para uma avaliação mais

completa, e em alguns casos o PET CT pode

ser realizado.

Para finalizar a oncologista falou que o está-

gio do câncer é um dos fatores mais impor-

tantes para definir qual o melhor tratamen-

to. Em estágios iniciais, envolve cirurgia, por

vezes seguida de tratamento complementar

com quimioterapia ou radioterapia. Em está-

gios avançados, em que há comprometi-

mento dos gânglios linfáticos (linfonodos)

da pelve ou de outros órgãos, envolve uma

combinação de quimioterapia e radioterapia

ou apenas quimioterapia.
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Pensar na saúde da mulher é
pensar na conscientização e pre-
venção não só da saúde física, mas
também da saúde psicológica

As mulheres ocupam uma posição
de referência dentro do contexto
social e familiar, repre-
sentando sempre muita
força onde está inseri-
da, sendo destaque em

campanhas de prevenção de várias patologias,
entre elas alguns tipos de câncer e infecções, no
entanto precisamos pensar nos cuidados com
saúde mental dessas mulheres!

É preciso ter um olhar para a sobrecarga emocional
e impactos ocasionados pela vida cotidiana, que em
muitas situações levam-nas a estar suscetível a vulnera-
bilidade psicológica e exposta aos riscos de transtorno
de ansiedade e depressão.

Outra situação que se deve ter atenção são as questões hormonais que podem implicar na
alteração do humor, oferecendo prejuízos na qualidade de vida.

Para Fortalecer estas mulheres é preciso novos estímulos, explorando o autocuidado fren-
te aos aspectos que envolvem atividade física, estilo de vida, positividade e pensamentos
saudáveis, além de todo um cuidado profissional e sempre que necessário acompanha-
mento psicológico, prezando pelo autoconhecimento e bem-estar.

ASAÚDEMENTALFEMININA

COLABORADOR

“Me sinto honrada em fazer parte da família Medradius, ao che-

gar aqui encarei um novo desafio em minha vida profissional,

tive alguns receios inicialmente, mas logo em seguida percebi

que estava no caminho certo, a evolução foi uma constância e

continua sendo. Hoje, no auge dos meus quase 09 anos nesta

casa que considero minha segunda família, só tenho a agrade-

cer pela oportunidade, ensinamento, evolução e amadureci-

mento.

Fui acolhida com muito carinho e sei que meu desempenho é

fruto da busca pelo conhecimento e crescimento que a Medradius me proporciona

todos os dias. É gratificante auxiliar um paciente quando ele nos dá a oportunidade

de contribuir em sua jornada.”

Juliana Oliveira
Psicóloga CRP: 15 / 5284

Jackeline Ferro
Gestão de Relacionamento
e Marketing
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