
“A prevenção da Saúde da Mulher é de extrema 
importância para uma vida saudável”, diz médica

Unidades de Saúde recebem evento de Dia das Mães

Especialista em Saúde da Mulher fala sobre o tema,
que será levado para toda a população de Santa Isabel
Santa Isabel terá, ao longo de todo o 
mês, a campanha Junho Rosa, que tra-
tará sobre a Saúde da Mulher. Palestras, 
exames preventivos, consultas específi-
cas e outras atividades serão realizadas 
tendo como principal tema garantir uma 
vida mais saudável às mulheres da cida-
de. A partir de cartazes, folderes, banners 
e ações preventivas, a Secretaria de Saú-
de e o Instituto Acqua querem mostrar às 
mulheres as ações disponíveis na rede 
pública e conscientizar sobre a importân-
cia da prevenção.

Especialista em Saúde da Mulher, a médi-
ca Renata D´Errico, que é pós-graduada 
em Ginecologia e Obstetrícia e coorde-
nadora médica do Instituto Acqua, fala 
um pouco sobre a atenção que as mu-
lheres devem dar a si próprias para terem 
uma vida mais saudável.

Qual a importância de se fazer exames pre-
ventivos com frequência, a cada quanto 
tempo elas devem realizar seus exames e que 
tipo de benefícios elas têm ao se prevenirem?
Renata – A prevenção da saúde da mu-
lher é de extrema importância para uma 
vida saudável. Muitas doenças femininas 
podem ser detectadas na sua fase inicial 
e assim serem tratadas de forma eficaz 
com grande chance de cura total ou mes-
mo melhora com resultados significativos 
na qualidade de vida das mulheres. Os 
exames devem ser realizados anualmente 
a partir da idade fértil das mulheres, pois 
depois disso ocorrem alterações hormo-
nais que precisam ser acompanhadas. 
Com os exames preventivos a mulher 
pode detectar casos iniciais de doenças 

mamárias, de câncer de útero 
e até mesmo possíveis fraturas 
em regiões do corpo bastante 
fragilizadas após a menopau-
sa.

Que tipo de exames elas devem 
fazer e com que frequência? 
Renata – Os principais exames 
que deverão ser realizados 
pelas mulheres são prevenção 
do câncer de colo de útero, 
mamografia que deverá ser 
anual após os 40 anos para 
pacientes sem riscos familiares 
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e/ou pessoais , ou acima de 30 anos em 
casos de risco; densitometria óssea que 
deve ser a cada 2 anos após os 50 anos; 
controle de níveis de lipides (triglicérides, 
colesterol)  e glicose anualmente.

Que ações as mulheres podem realizar em 
seu dia a dia para terem uma vida mais sau-
dável?
Renata – As mulheres devem preocupar-
-se com a saúde desde muito cedo com 
ações diárias preventivas como dieta 
equilibrada, ausência de tabagismo, prá-
tica de atividades físicas, proteção sexual 
com uso frequente de camisinha e pla-
nejamento familiar adequado para evitar 
riscos em gestações não planejadas.

Em específico à detecção da gravidez logo 
no seu início, por exemplo, quais os benefí-
cios para uma gestação saudável até o nas-
cimento do bebê?
Renata – Detectar uma gestação logo no 
início é fundamental, pois a mãe poderá 
ser avaliada no pré-natal inicial em toda 

a sua saúde, com correções de possíveis 
alterações, controle do seu acompanha-
mento peso/pressão arterial rigoroso 
para análise de possíveis tendências ao 
excesso de pressão, acompanhamento 
de toda a gestação com diagnósticos 
prévios de doenças do feto para contro-
les pós-parto.

O autoexame é um aliado importante na 
prevenção de doenças. Que outras ações 
podem ajudar em diagnósticos precoces? O 
que as mulheres devem fazer e que serviço 
devem procurar caso encontrem algo erra-
do com seu corpo?
Renata – Realmente o autoexame de ma-
mas é importante, principalmente quan-
do realizado após o período menstrual e 
ajuda muito no diagnóstico precoce do 
câncer. A mulher deve sempre observar 
seu corpo e ficar atenta a mudanças, 
como dores não habituais, sangramentos 
excessivos, corrimentos vaginais, e dian-
te de qualquer dúvida deverão procurar 
ajuda médica.

Mulheres receberam orientação sobre cuidados com a saúde

Durante o mês de junho, campanha conscientizará mulheres

Em 10 de maio, as Unidades de Saú-
de da Família do Jardim Eldorado e 
Jardim Novo Éden comemoraram o 
Dia das Mães realizando atendimen-
tos para as mulheres das regiões.

Ao longo de todo o dia, as mulheres 
receberam orientação sobre gesta-
ção, desde a sua descoberta até o 
parto, aleitamento materno, cuida-
dos com os recém-nascidos, cuida-

dos com o banho e higienização 
oral.

Além de orientação, as mulheres 
também conheceram o trabalho 
preventivo realizado nas unidades e 
foram encaminhadas para consultas, 
quando necessário. Depois das pa-
lestras e orientações, as cerca de 40 
mulheres presentes aos eventos par-
ticiparam de um café da tarde.



JUNHO 2013

Lançamento de campanha de Saúde 
do Trabalhador reúne cerca de 200 
pessoas com ‘Doutores da Alegria’

Prevenção de trabalhadores chegou até empresas de Santa Isabel

Campanha foi desenvolvida ao longo do mês de  
maio pela Secretaria de Saúde e Instituto Acqua
Cerca de 200 pessoas estiveram na Câmara Municipal de 
Santa Isabel, na tarde de 3 de maio para acompanhar o lança-
mento da campanha de Saúde do Trabalhador, que foi desen-
volvida ao longo do mês de maio pela Secretaria de Saúde de 
Santa Isabel e pelo Instituto Acqua.

Com a presença do prefeito de Santa Isabel, Padre Gabriel 
Bina, do presidente da Câmara, Luiz Carlos Alves Dias, do dire-
tor presidente do Instituto Acqua, Ronaldo Pepe Querodia, da 
secretária municipal de Saúde, Arlete Alves da Silva Pinheiro, 
entre outras autoridades, o evento teve a palestra Uma ex-

A campanha de conscien-
tização da importância 
da prevenção no local de 
trabalho chegou até as 
empresas de Santa Isabel 
ao longo do mês de maio. 
No dia 22, os funcioná-
rios da empresa Pedreira 
de Santa Isabel recebe-
ram a visita de profissio-
nais de Saúde da USF Vila 
Guilherme.

O evento teve como foco 
discutir a saúde do tra-
balhador. Para isso, os 
funcionários assistiram a 
palestra preventiva sobre 
câncer de próstata, colo 
de útero e mama, além de 

periência de alegria em meio à adversidade, com o 
grupo Doutores da Alegria, entrega de uniformes e certificado 
de conclusão do curso introdutório aos agentes de Saúde que 
atuam na rede municipal.

A palestra do grupo Doutores da Alegira teve muita interativi-
dade com o público e mostrou seu trabalho nos hospitais e 
como os agentes de Saúde podem usar essas ações em seu 
cotidiano profissional.

“A atividade foi muito boa, pois com a palestra do ‘Doutores 
da Alegria’, os profissionais puderam saber ainda mais da im-
portância do trabalho que executam em seu dia a dia e agora 
isso deve se refletir no atendimento ao público. Espero que pos-
samos fazer cada vez mais ações como essas junto com Santa 
Isabel”, afirmou Querodia.

Funcionários que participaram, ao longo dos últimos meses, de 
um curso introdutório à Estratégia Saúde da Família receberam 
o certificado de conclusão.

Palestra mostrou como utilizar atividades lúdicas no cotidiano

Trabalhadores participaram ativamente da palestra

Servidores fizeram palestras e promoveram atividades preventivas
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exames periódicos, vaci-
nas antitetânicas e hepati-
te B e aferição de pressão 
arterial.

Cerca de 100 funcioná-
rios da Pedreira participa-
ram das atividades, que 
foi estendida para outros 
locais de Santa Isabel. A 
partir das Unidades de 
Saúde do município, a 
Secretaria Municipal e o 
Instituto Acqua dissemi-
naram informações sobre 
a importância da preven-
ção da saúde no local de 
trabalho com palestras e 
atendimentos realizados 
em diferentes locais.


