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A saúde da mulher na história
Uma breve retrospectiva...
Podemos começar pelas décadas de 30, 50 e 70, onde a mulher
era vista apenas como “dona de casa” e sua função dentro da família
era ser mãe, ou seja, os programas de saúde materno-infantil
criados eram focados apenas no ciclo gravídico.
No ano de 1984, o Ministério da Saúde criou o Programa de
Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), após uma intensa
luta feminista, que visava a compreensão da sociedade sobre a
mulher sem suas especificidades reprodutivas e sim como um ser
humano que poderia desenvolver problemas de saúde e com diversas
particularidades. Atualmente, após algumas mudanças, a PAISM
evoluiu para Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Mulher (PNAISM) com ênfase na abordagem de gênero, na
integralidade do cuidado e uma assistência específica para o
empoderamento da população feminina (COELHO et al.,
2009;BRASIL, 2004).
Portanto, a mulher foi buscando seu espaço e reconhecendo seu
direito de ter uma saúde pública e uma assistência de qualidade.

Comunica PISC, fala aí para nós como
ocorre a prevenção do câncer de
mama?
É de conhecimento de poucos, mas, com a evolução tecnológica
o câncer de mama pode ser curado sim, principalmente se
descoberto logo no começo. Por isso a importância das mulheres
estarem sempre atentas com o seu corpo.
É comum que uma mama seja diferente da outra, pois cada
corpo possui suas próprias particularidades, mas algumas mudanças
anormais devem ser observadas.
O Ministério da Saúde preconiza que mulheres de 40 a 49 anos
devem realizar o exame clínico das mamas anualmente e
mamografia se alterado; mulheres de 50 a 69 anos, exame clínico das
mamas anual e mamografia a cada dois anos, e mulheres com 35
anos ou mais com risco elevado da doença, exame clínico das mamas
e mamografia anual. Em mulheres com menos de 35 anos a
ultrassonografia é o método de escolha para avaliação das lesões
palpáveis.
Lembre-se: em outubro é comemorado o mês de prevenção ao
câncer de mama, onde são feitas diversas campanhas visando a
redução da doença no país.

Atente para os sinais e
sintomas do câncer de mama:

Fonte da imagem: (SEDICIAIS, 2019)

E O CâNCER DE COLO DE ÚTERO?

No câncer de colo de útero a precaução ocorre por meio do
exame citopatológico, ou como é conhecido: exame
preventivo. É importante ressaltar que durante o exame
preventivo o profissional da saúde também realiza o exame
clínico das mamas, sendo assim, a ideia é a prevenção do
câncer de colo de útero juntamente com o de mama.
Toda a mulher a partir dos 21 anos deve realizar
obrigatoriamente o exame citopatológico. Este, previne o
câncer causado pelo vírus do HPV. Atualmente existe a
vacina que previne alguns tipos de vírus do HPV, a
bivalente previne os tipos 16 e 18 e a quadrivalente, além
dos tipos 16 e 18, previne também o 6 e 11. A vacina é
disponível no Sistema Único de saúde e deve ser
administrada 2 doses em meninas de 9 a 14 anos e meninos
de 11 a 14 anos.
Lembre-se: março lilás é o mês dedicado a prevenção do
câncer de colo de útero.

O CLIMATÉRIO E A ATENÇÃO BÁSICA
O climatério é um período do ciclo vital feminino que
tem início normalmente pelos 40 anos de idade e pode se
estender até os 65. Durante esse período a mulher passa
por diversas mudanças fisiológicas e psicológicas com
sintomas peculiares e característicos.
A assistência das mulheres que vivenciam o climatério
deve ocorrer de maneira integral. Porém, na prática, essas
ações ainda não são desenvolvidas corretamente em toda
a rede básica de saúde. Sabe-se que a população de
mulheres mais velhas ou idosas estão bastante afastadas
da rede assistencial em âmbito de prevenção, mas é muito
presente em situações de agudização de doenças.
É necessário traze-las para dentro do serviços de
saúde, em âmbito de prevenção de doenças relacionadas a
saúde da mulher.

Agosto Dourado
"A amamentação exclusiva deve acontecer até os 6 meses de idade,
pois no leite materno existem todos os nutrientes que o bebê precisa
para crescer saudável.”
Agosto já está no fim, mas não poderíamos deixar de trazer
nessa edição, um pouco sobre o "Agosto Dourado". Em 2019, a
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) busca fazer uma reflexão
sobre a importância da participação do parceiro no incentivo ao
aleitamento materno. É necessário ressaltar que após o
nascimento do bebê a mulher pode sentir-se cansada e muitas
vezes estressada. Por isso a importância da compreensão de toda
a família, que deve ser participante, principalmente no
acolhimento do binômio mãe e filho.
A SBP divulgou cinco fake news comuns sobre a amamentação:
1- Leite empedrado faz mal para a criança;
2- Tomar leite materno provoca cólica na
criança;
3- Não adianta dar somente leite materno,
seu leite é fraco.
4- O leite vira água depois dos 6 meses;
5- Se engravidar tem que parar de amamentar
e assim por diante.

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria

Porque a cor
dourado?
O Comunica PISC excplica para você!
De 1 a 7 de agosto é comemorado a
Semana Mundial do Aleitamento
Materno. Instituído pela Lei nº
13.435, de 12 de abril de 2017.
Segundo a Organização Mundial de
Saúde, a cor dourada foi escolhida
porque o leite materno é o alimento
“padrão ouro” para a saúde dos
bebês. Durante o mês de agosto,
todos os prédios públicos devem ser
iluminados com a cor dourada,
evidenciando a importância da
amamentação exclusiva.

Campanha

“Pais

em prol

do aleitamento

”

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria

Comunica PISC convida:
Para essa edição convidamos duas professoras e
fisioterapeutas da Universidade Federal do Pampa, para
falar um pouco sobre a Fisioterapia
na Saúde da Mulher:

Profa. Dra. Fernanda Vargas Ferreira
Doutora pelo Programa de Pós-Graduação
em Ciências da Saúde: Ginecologia e
Obstetrícia, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) sob orientação da
Profª Dra. Maria Celeste Osório Wender e do
Prof. Dr. Wolnei Caumo. Realiza pósdoutorado sob supervisão da Profª Dra.
Maria Celeste Osório Wender no Programa
de Pós-Graduação em Ciências da Saúde:
Ginecologia e Obstetrícia, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Membro do Grupo de Pesquisa Climatério e
Menopausa da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS). Professora Adjunta
do Curso de Fisioterapia - Fisioterapia na
Saúde da Mulher e Residência Integrada
Multiprofissional em Saúde Coletiva
(PRIMSC) da Universidade Federal do
Pampa (UNIPAMPA).

1Agosto é o mês dedicado à proteção e apoio ao aleitamento
materno. É imprescindível a atuação dos profissionais da saúde no pré
e pós-parto, sendo o fisioterapeuta um ator essencial. Em relação à
mulher durante o período de amamentação, como ocorre a atuação da
fisioterapia?
Fernanda: "Primeiramente, a Fisioterapia em Saúde da Mulher (FISM) é
uma especialidade profissional da Fisioterapia, reconhecida pela resolução
do COFFITO nº. 372/2009, que tem como finalidade a ampla atuação
fisioterapêutica durante o ciclo vital feminino: na infância, na gravidez, no
trabalho de parto, no pós-parto, no climatério e no processo de
envelhecimento. Ademais, a FISM abrange cinco principais áreas de
atuação - Assistência Fisioterapêutica em: a) Uroginecologia e
Coloproctologia; b) Ginecologia; c) Obstetrícia; d)Disfunções Sexuais
Femininas; e e) Mastologia. No contexto da amamentação, o fisioterapeuta
através da educação em saúde deve promover o aleitamento materno
exclusivo até os seis meses de vida, sendo uma orientação dada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), orientar o posicionamento e a pega
adequados para facilitar a sucção e orientar o posicionamento adequado da
mãe para fins de prevenção de algias musculoesqueléticas e de fissuras
mamilares, uma vez que, uma postura inadequada pode gerar uma pega
incorreta da mama pelo bebê. Associadamente, é importante ressaltar que
as orientações e a escuta sensível de dúvidas / angústias devem ocorrer já
no Pré-Natal a fim de motivar o início do aleitamento materno e a sua
efetividade."

2Você poderia nos contar um pouco sobre o funcionamento da
fisioterapia durante a gestação?
Fernanda: "Na gestação ocorrem alterações fisiológicas como hiperlordose
lombar e diminuição da funcionalidade dos músculos do assoalho pélvico,
as quais podem gerar, respectivamente, algias na coluna lombar e perda
involuntária de urina.

Dessa forma, o fisioterapeuta pode atuar na prevenção e/ou no tratamento
de queixas comuns à gestação como edema, dor e dispneia; preparar a
gestante para o trabalho de parto e parto, educar a gestante quanto à
amamentação e na realização de atividades cotidianas a fim de que o ciclo
gravídico seja uma experiência única. Por exemplo, para a gestante de
baixo risco e em trabalho de parto, existem condutas fisioterapêuticas que
podem gerar alívio da dor e otimizar o período de dilatação como o estímulo
à deambulação e a adoção de posturas verticais; a analgesia através de
massagem na região lombossacra, a estimulação elétrica transcutânea
(TENS), o relaxamento e o banho de chuveiro. Importante destacar que
gestantes sem nenhuma restrição médica, a partir da 12ª semana
gestacional, com ou sem queixas específicas como dor e escape
involuntário de urina, independentemente do tipo de parto escolhido, podem
ser assistidas por um fisioterapeuta."

3- Existem diversas doenças que podem acometer as mulheres, entre
as mais comuns temos o câncer de mama. Muitas mulheres necessitam
realizar a cirurgia de mastectomia e em algumas situações ocorre o
surgimento de linfedema. Como a fisioterapia atua na prevenção e no
tratamento do linfedema?
Fernanda: "O câncer de mama se constitui no mais frequente e comum
tumor maligno entre as mulheres, especialmente, no Rio Grande do Sul.
Dentre as modalidades cirúrgicas, a mastectomia, associada ou não a
terapias como radioterapia e/ou quimioterapia, pode ser acompanhada pela
retirada de linfonodos axilares, que podem contribuir para o aparecimento
do linfedema. O linfedema que é definido como um acúmulo excessivo e
persistente de fluido e proteínas pode ser resultado da ineficiência do
sistema linfático, podendo ocorrer antes mesmo da mastectomia. A
prevenção do linfedema, no pré-operatório, envolve manter ou reduzir o
peso corporal, praticar exercícios supervisionados, não realizar
procedimentos invasivos no membro superior (acupuntura, vacinação) e
orientações; no pós-operatório imediato, exercícios com movimentação
limitada, tratar complicações cirúrgicas como dor e aderência cicatricial e
orientar o retorno às atividades de vida diária; e no pós-operatório tardio,
prevenir infecções no membro, realizar exercícios sem sobrecarga, ter um
acompanhamento contínuo e identificar precocemente o acúmulo de líquido.

Associadamente, no pós-operatório, a fisioterapia pode ser realizada em
duas fases: intensiva e de manutenção, em que na primeira, o tratamento
fisioterapêutico padrão é constituído pela fisioterapia complexa
descongestiva (FCD) que abrange drenagem linfática manual (DLM),
enfaixamento compressivo funcional (ECF), exercícios terapêuticos,
cuidados com a pele e nas atividades cotidianas e na segunda etapa;
automassagem linfática, exercícios funcionais, contenção elástica e
cuidados com a pele."

4Você está realizando um projeto intitulado “Impacto de
protocolo fisioterapêutico multimodal sobre dor crônica, desempenho
funcional e qualidade de vida em mulheres no pós-operatório de
câncer de mama”. Você poderia dissertar um pouco sobre o
funcionamento do protocolo? Como o projeto está em andamento, quais
são as suas hipóteses sobre a qualidade de vida dessas mulheres após
a aplicação doprotocolo?
Fernanda: "As condutas terapêuticas para o câncer de mama podem gerar
complicações como dor crônica, diminuição na amplitude de movimento e
alterações sensoriais, as quais tendem a influenciar negativamente na
qualidade de vida e na funcionalidade das mulheres. Dessa forma, este
projeto de pesquisa objetiva verificar o impacto de um protocolo
fisioterapêutico multimodal que envolve mobilização passiva daarticulação
glenoumeral e escapulo torácica; massagem terapêutica cicatricial,
alongamentos de grupos musculares (região escapular e do ombro),
exercícios ativo-livres em todos os planos de movimento do membro
superior e mobilização nas interfaces fasciais profundas da região peitoral
em mulheres submetidas à intervenção cirúrgica (mastectomia ou
quadrantectomia) associada ao esvaziamento axilar, com tempo máximo
de pós-operatório de cinco anos e com queixa de dor crônica no membro
superior homolateral à cirurgia. As condutas terapêuticas podem afetar
distintos segmentos da vida feminina como na percepção da imagem
corporal e na qualidade de vida. Nesse contexto, se hipotetiza que a
abordagem fisioterapêutica pode influenciar positivamente nos domínios
físico, emocional e funcional da qualidade de vida que apresenta uma
natureza multidimensional e subjetiva. Destaca-se que este protocolo
fisioterapêutico multimodal voltado a mulheres com câncer de mama é
gratuito, realizado por discentes do Curso de Fisioterapia e em casas de
apoio a pacientes oncológicos do nosso município."

5- Após a realização da cirurgia de mastectomia, muitas mulheres
acabam sentindo que perderam a sua feminilidade. Dessa forma,
existem diversos estudos que relatam o receio delas de expor o corpo e
expressar a sua sexualidade, principalmente após os tratamentos
utilizados para o câncer de mama que resultam muitas vezes em
disfunção sexual. Como seria a abordagem no âmbito da fisioterapia
para ajudar essas mulheres?
Fernanda: "Ponto a ser destacado inicialmente envolve o entendimento de
que a sexualidade é um conceito constituído de aspectos psicossociais,
culturais e biológicos e que pode ser modificada em decorrência de um
processo de adoecimento como o câncer de mama e seus tratamentos.
Culturalmente, as mamas são vistas como atributos de feminilidade, assim,
intervenções cirúrgicas como a mastectomia, podem refletir-se
negativamente sobre a imagem corporal e o plano afetivo-sexual. Para os
profissionais de saúde, como o fisioterapeuta, sugere-se que nas
consultas/atendimentos haja uma abertura a dúvidas bem como
esclarecimentos sobre uma reelaboração da sexualidade. Ademais, é
preciso comentar que a resposta sexual feminina pode ser afetada não
somente pela mastectomia, mas, também pela quimioterapia e
hormonioterapia que podem resultar em efeitos colaterais como menor
lubrificação vaginal e dispareunia (dor no intercurso sexual). Mediante uma
avaliação funcional da musculatura do assoalho pélvico e da queixa
relatada pela paciente, os tratamentos fisioterapêuticos podem incluir, por
exemplo, treino da musculatura do assoalho pélvico (TMAP), estimulação
elétrica transcutânea (TENS), terapia manual e Biofeedback. É necessário
evidenciar ainda que a retomada das relações sexuais ocorre conforme o
tempo e a rotina de cada casal e que o relacionamento afetivo-sexual pode
envolver apoio emocional e uma ressignificação da sexualidade."

Profa. Dra. Ângela Kemel Zanella
Professora adjunta do curso de
Fisioterapia da Universidade Federal
do Pampa (UNIPAMPA), campus
Uruguaiana, doutora em Gerontologia
Biomédica pelo Programa de Pós
Graduação
em
Gerontologia
Biomédica, do Instituto de Geriatria e
Gerontologia da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul
(PUCRS). É mestre pelo Programa de
Pós-Graduação em Educação (PPGE)
da Universidade Federal de Santa
Marial. Possui especialização em
Acupuntura pelo Instituto Vida-RS,
aprimoramento em acupuntura no Mianyang T.C.M. Hospital of
Chengdu University of TCM - China, graduação em Educação Física Licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria e graduação em
Fisioterapia do Centro Universitário Franciscano - UNIFRA. Tem
experiência na área de Fisioterapia, Educação Física e Acupuntura
atuando principalmente nos seguintes temas: Fisioterapia, Educação
Física, Saúde Coletiva, Saúde da Mulher, Fisioterapia Uroginecológica e
Práticas Integrativas e complementares no SUS.

1Sabe-se que a expectativa de vida feminina no Brasil está
aumentando cada vez mais. Desse modo, a Atenção Primária à Saúde
deve estar preparada para receber essas mulheres, prestando as
orientações adequadas e o cuidado correto, para assim prevenir futuras
condições crônicas. Qual a sua visão da assistência prestada a essa
população de mulheres no âmbito do setor primário?

Ângela: "A assistência à saúde da Mulher é uma das prioridades do
Ministério da Saúde, visto o grande número de comorbidades que envolvem
esta população e a crescente demanda nas mais diversas áreas, em
especial no pré-natal, assistência familiar, doenças sexualmente
transmissíveis, câncer, entre outras. Porém, o grande diferencial da
assistência na atenção básica de saúde é a prevenção. Vale salientar que é
muito mais eficaz prevenir o aparecimento de doenças como câncer de
mana e de cólo de útero, do que realizar o próprio tratamento. Sendo assim,
o setor primário de saúde, além de ser a porta de entrada para o SUS, deve
preconizar o atendimento diferencial e qualificado com o intuito de melhorar
as condições de saúde das mulheres e, consequentemente, todo o contexto
que esta se insere."

2- A incontinência urinária (IU) acomete a maioria das idosas,
afetando na qualidade de vida delas e consequentemente seu
desempenho nas atividades diárias. Na sua Tese de Doutorado, você
avaliou a consciência da musculatura do assoalho pélvico e sua relação
com a incontinência urinária em idosas. Você pode dissertar um pouco
sobre o papel terapêutico da fisioterapia em pacientes idosas com IU?
Ângela: "A grande questão que envolveu minha tese de doutorado foi:
como prevenir a incontinência urinária em idosas? Este fato é dado muitas
vezes como normal para o processo de envelhecimento, porém é uma das
principais causas da síndrome da fragilidade no idoso, bem como é
considerado uma importante causa de isolamento social e declínio cognitivo.
Diante disso, parte-se para outra pergunta: como promover a contração e a
consciência da musculatura do assoalho pélvico (MAP)? A IU de esforço é a
principal incontinência em idosos, em especial em mulheres. Ela
caracteriza-se pela fraqueza do MAP que não consegue vencer a pressão
da bexiga, ocorrendo a perda de urina. Se o MAP é um conjunto de
músculos, muito mais do que trabalharmos o seu fortalecimento, devemos
despertar a consciência de contração destes. Mas em algum momento da
sua vida, alguém ensinou como contraí-lo? Desde minhas mais tenras
lembranças, não lembro-me de tal fato. O fisioterapeuta surge neste cenário
como um importante aliado para desenvolver ações que estimulem a
consciência e a contração do MAP. Vários são os estudos que mostram a

eficácia do fisioterapêutico para incontinências (sejam elas urinárias e/ou
fecais). Seja com uso de recursos manuais, correntes elétricas, com
métodos mais e menos invasivos, a fisioterapia chegou para mostrar aos
idosos e para a maior parte da população que IU não é um sintoma normal,
embora comum, em torno de 25% em mulheres. A grande dificuldade ainda
é superarmos os tabus e a vergonha de trabalharmos com uma área que
sempre foi escondida ou intocada por questões culturais e sociais."

3- Quais as intervenções fisioterapêuticas possíveis para promover a
consciência da musculatura do assoalho pélvico (MAP)?
Ângela: "Como mencionei anteriormente, são as mais variáveis. Mas
destaco como as principais os exercícios de cinesioterapia com a contração
do MAP, exercícios de Kegel (específicos para estimular tal contração),
biofeedback ou perineômetro (manômetro com uma sonda intravaginal que
mede em cmH2O a força de contração do MAP que sinaliza através de
estímulos visuais como está a contração), eletromiografia, cones vaginais e
terapia comportamental (com uso de diários miccionais, mudanças de
hábitos de vida, entre outros). Para a realização de um tratamento eficaz,
faz-se necessário uma boa avaliação clínica que dá condições ao
profissional de montar um protocolo de intervenção de acordo com a
patologia, a fim de que os resultados sejam positivos, prevenindo novos
episódios de IU e otimizando a qualidade de vida das pacientes em
questão. Estudos recentes apontam o impacto negativo da IU sobre a
qualidade de vida de mulheres. A melhora da função perineal além de
minimizar ou cessar a ocorrência da incontinência também promove
melhora da qualidade de vida e sua reinserção social, em qualquer fase de
suas vida)."

4O climatério pode ser definido como uma fase de diversas
mudanças fisiológicas e psicológicas para as mulheres. Durante esse
período, ocorre a manifestação de diversos sintomas em decorrência das
mudanças hormonais. Além da área de Gerontologia você também
trabalha com a Acupuntura. A acupuntura também pode ser usada
como uma terapia alternativa para a redução dos sintomas no
climatério?

Ângela: "A acupuntura é uma técnica milenar que tem por principal objetivo
tratar as desarmonias dos órgãos e sistemas do corpo humano. O climatério
é uma dessas desarmonias, caracterizadas pelo declínio hormonal e a
modificação dos diferentes sistemas em virtude da senescência. Além de
tratar o climatério em si, a acupuntura foca seus olhares especialmente para
os principais mudanças que caracterizam esse período, como os fogachos
(conhecidos por calorões), alterações de humor (especialmente os
depressivos), redução do metabolismo levando ao aumento de peso, perda
de cabelos, entre outros."

5- Quais são as outras condições ginecológicas que podem ser tratadas
por meio da acupuntura?
Ângela: "Como comentei anteriormente, a acupuntura é usada para tratar
as desarmonias do corpo humano, sendo assim, entre as outras condições
ginecológicas que podem ser tratadas com a mesma são: cólicas
menstruais, Tensão Pré-menstrual, dismenorreia, infertilidade, regulação do
ciclo menstrual, ovários policísticos, amenorreia, entre outras. Vale salientar
a importância de que a mulher procure um profissional qualificado e
capacitado para realizar uma avaliação adequada e possa assim, elaborar
um plano terapêutico de acordo com as necessidades do indivíduo."
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