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É com imensa alegria que escrevemos esse editorial!

Como não poderia ser diferente, começamos agradecendo a todos 
que acreditaram e tornaram possível a realização desse sonho. A 
maneira que encontramos para melhor expressar nossa gratidão é 
presentear a todos com a Mais Saúde Mulher.

O grande sucesso da primeira edição da Mais Saúde sobre Diabetes 
nos impôs um enorme desafi o de continuar superando até as 
nossas próprias expectativas. Trabalhamos intensamente para 
cada exemplar da Mais Saúde ser uma publicação com conteúdo 
verdadeiro, relevante, de leitura fácil e totalmente interessante. 
Com isso, temos a grata certeza de que estamos contribuindo para 
melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas. 

Nessa edição, a Revista Mais Saúde “veste-se de Lilás” para chamar 
atenção sobre a importância da prevenção e combate ao câncer 
de colo do útero. Lilás é uma cor metafísica, mística e sentimental. 
É a cor da alquimia e da magia presente em cada mulher. Ela é 
vista como a cor da energia cósmica e da inspiração espiritual. 
Simboliza respeito, dignidade, intuição e transformação. Simboliza 
a magnitude de ser mulher. 

Além de conversar sobre a saúde da mulher com médicos que 
são referências em suas especialidades, convidamos você para 
fazer “um passeio lilás” pela história para grandes encontros com 
protagonistas de conquistas e lutas. Homenagear mães, esposas, 
companheiras, irmãs, fi lhas, professoras, empresárias, médicas, 
guerreiras e, acima de tudo, grandes mulheres que enfrentaram 
seus medos e extenuantes batalhas, deixando sua marca no mundo 
por vários séculos, desde o início dos tempos. 

Queremos registrar nosso agradecimento mais que especial a Maria 
da Penha Maia Fernandes, uma grande mulher, que corajosamente 
usou sua dor para dar voz ao sofrimento que vitima tantas mulheres 
nesse nosso imenso Brasil. Tivemos a honra de entrevistar essa 
fenomenal mulher brasileira, que inspira tantas outras no mundo 
inteiro. Sabemos da importância da Lei nº 11.340 - Lei Maria da Penha 
- e, mais ainda, da importância da grandeza dessa mulher.

Para homenagear todas as mulheres, nesse mês dedicado a elas, 
preparamos uma revista inteira e, confessamos, faltou espaço para 
falar da infi nitude do universo da alma da mulher. 

Desejamos a todos uma prazerosa leitura!
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São quase cinco horas da manhã de 
mais um dia. O sono me impede 

de pensar direito. Coloco o coador na 
cafeteira, a água, mas esqueço de colocar 
o pó de café e ouço um barulho estranho, 
que me alerta. Sozinha na cozinha 
silenciosa, eu dou risada de mim mesma 
e me surpreendo, mais uma vez, com essa 
habilidade que tenho de achar graça das 
coisas mais inusitadas. 

Olho pela janela do gabinete e a neblina 
cobre as casas, as ruas e montanhas que 
ladeiam minha cidade ao longe, já minhas 
velhas conhecidas. Apenas as luzes ainda 
acesas brilham fracamente nos postes 
espalhados, lembrando-me que a noite já 
se fora e já é dia. Mais um dia, após uma 
madrugada longa e muitos cigarros. 

Especialmente há alguns dias, sinto-me 
mais ansiosa que de costume e o sono 
tem se escondido de mim como um 
fi lho rebelde. Na verdade, tem sido assim 
porque passei a me preocupar de uma 
maneira peculiar com a efemeridade da 
existência humana ou, mais poeticamente 
falando, a breve passagem da vida. Sim, 
essa questão tem teimado em me tirar o 
sono por noites seguidas. 

Será que isso é comum depois de meio 
século de vida?

Não sei qual foi o gatilho que acionou essa 
ansiedade insone. Talvez seja apenas a 
velha saudade inquietante que sinto de 
minha mocidade ou, ainda, a mania de 
sentir tudo tão intensamente. A sensação 
que tenho é que o tempo passa rápido 
demais. 

Por incrível que pareça, hoje tenho mais 
pressa que ontem. E nada acalma essa 
minha vontade. Voltei a compor, cantar, 
sonhar, após o silêncio de quase uma 

década. Talvez minha pressa seja resultado 
desses hiatos e me encontro nesse canto 
da sala, querendo fazer tudo ao mesmo 
tempo: escrever, desenhar, pintar o sete e 
fazer todo tipo de arte. Tenho essa pressa 
desconcertante porque compreendi o 
fenômeno que é viver e isso me trouxe 
uma urgência inusitada de gastar a vida. 

Hoje sei mais ainda da preciosidade de 
cada momento. Descobri que a felicidade 
não é o fi nal, é a caminhada. É poder 
olhar para trás e ver a semeadura feita no 
caminho, ao longo dos anos. Cada passo, 
cada tropeço, cada escolha vai escrevendo 
nossa história. 

Envelhecer é mesmo um privilégio e 
posso sentir a passagem do tempo ao 
contemplar as rugas que marcam meu 
rosto, as mãos já não mais tão viçosas, os 
olhos ainda mais cansados, mas nem por 
isso menos atentos a tudo. Embora meu 
corpo registre o peso dos anos, a mente 
não para.  Os olhos seguem registrando 
na alma minhas memórias afetivas e são 
essas mesmas memórias que alimentam 
a minha sede incessante de viver, que 
cresce como erva daninha em terreno 
abandonado. Talvez o segredo para ser 
feliz todos os dias, esteja em não perder a 
capacidade de sonhar e nunca desistir de 
acreditar. 

Nem mesmo nos momentos mais difíceis, 
quando tudo parece fora do lugar, eu me 
esqueci de fazer novos planos. É preciso 
continuar seguindo em frente. Ter força 
para ir além, vencer os medos, romper 
barreiras, distribuir sorrisos, colecionar 
afetos e abraços.  Envelhecer e ser 
mulher, em um mundo que privilegia 
jovens e homens é um desafi o somente 
vencido por guerreiras que não se deixam 
intimidar, nem mesmo com a passagem 
do tempo.

PASSAGEM DO TEMPOPASSAGEM DO TEMPO
DEVANEIOS DE QUEM JÁ VIVEU MAIS DE MEIO SÉCULO DE VIDADEVANEIOS DE QUEM JÁ VIVEU MAIS DE MEIO SÉCULO DE VIDA

Emmanuela Schwartz, Jornalista
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Leandro Silva - Publicitário

O mundo está repleto de mulheres que fi zeram e fazem história em diversos âmbitos. 
Seja nas artes, na politica, em ações humanitárias ou literalmente indo à guerra, elas 

mostraram que competência e genialidade não tem nada a ver com sexo!



Maria Quitéria  
(1792–1853) - Foi a 
primeira mulher a 
fazer parte do Exército 
Brasileiro. Participou 
de vários combates, 
comandou mulheres 
que se juntaram à luta 
armada.

Mãe Menininha do 
Gantois (1894-1986) 
- Mãe-de-Santo, 
considerada uma 
grande representante 
do candomblé, ajudou 
a tornar mais aceita 
a religião herdada 
dos seus ancestrais 
africanos.

Irmã Dulce (1914-1992) 
- Católica brasileira que 
dedicou sua vida a ajudar 
os doentes, os mais 
pobres e necessitados. 
Beatifi cada pelo Papa 
Bento XVI, passou a ser 
conhecida como a “Bem-
aventurada Dulce dos 
Pobres”.

Zélia Gattai (1916-2008) - Famosa 
escritora brasileira, estreou na literatura 
aos 63 anos. Recebeu o título de cidadã 
baiana em 1984. Três anos depois, ganhou 
a medalha Castro Alves dada pela 
Secretaria de educação do Estado. Foi 
uma das poucas mulheres a ocupar uma 
cadeira na Academia Brasileira de Letras.

Joana Angélica 1762 – 
1822) - Mártir na luta pela 
independência do Brasil 
na Bahia, destacou-se 
pela bravura e coragem 
ao enfrentar tropas 
portuguesas dispostas a 
invadir o Convento da Lapa.

Maria Felipa - Conhecida 
por seus conterrâneos 
como a “Heroína Negra 
da Independência”, 
Felipa liderou mulheres 
e homens na Ilha de 
Itaparica, participando 
ativamente de diferentes 
confl itos e combates.
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Mulheres que fi zeram história no Brasil

Dandara - Dandara, mulher negra, foi 
uma das lideranças femininas que lutou 
contra o sistema escravocrata do século 
XVII. Aprendeu a lutar capoeira, empunhar 
armas e, quando adulta, liderou as 
falanges femininas do exército negro 
palmarino. Liderou homens e mulheres e 
se recusou a ser escravizada novamente, 
indo até as últimas consequências, na luta 
e na morte. Dandara foi uma das muitas 
provas de que o conceito de sexo frágil 
atribuído às mulheres é uma inverdade.

Bárbara de Alencar - A expressão “à 
frente de seu tempo” não se aplica tão 
bem a alguém como se aplica à Bárbara 
de Alencar (1760-1832). Revolucionária 
em todos os sentidos da palavra, ela 
contestou os padrões de sua época, sendo 
uma das poucas mulheres participantes 
da Revolução Pernambucana de 1817, 
por conta disso, foi a primeira presa 
política do Brasil. Sua participação ativa 
na sociedade também a fez a “primeira 
republicana nas Américas”.

Nísia Floresta Augusta - Educadora, 
escritora e poetisa, Nise Floresta Augusta 
(1810-1885) é considerada a pioneira 
do feminismo no Brasil. Seu primeiro 
livro, Direitos das mulheres e injustiça 
dos homens, foi escrito aos 22 anos. No 
decorrer dos anos, até seu falecimento 
em 1885, escreveu outras 14 obras, hoje 
prestigiadas mundialmente, defendendo 
os direitos das mulheres, dos índios e 
dos escravos. Nísia também participou 
ativamente das campanhas abolicionista 
e republicana.

Anita Garibaldi - Anita Garibaldi (1821-
1849) foi a “Heroína dos Dois Mundos”. 
Recebeu esse título por ter participado 
no Brasil e na Itália de diversas batalhas. 
Lutou na Revolução Farroupilha, ou 
Guerra dos Farrapos, na Batalha dos 
Curitibanos e na Batalha de Gianicolo, na 
Itália.

Chiquinha Gonzaga - Considerada uma 
das maiores personalidades femininas 
da história da música popular brasileira, 
Chiquinha Gonzaga (1847-1935) foi uma 
compositora famosa. Sua obra reúne 
dezenas de partituras para peças teatrais 

e centenas de músicas nos mais variados 
gêneros. Bastante avançada para o seu 
tempo, ela desafi ou preconceitos raciais 
e de gênero. Escreveu a primeira marcha 
carnavalesca com letra, Ó Abre Alas de 
1899, e também foi a primeira mulher a 
reger uma orquestra no Brasil.

Nise da Silveira - Nise Magalhães da 
Silveira (1905-1999) ajudou a escrever e 
revolucionar a história da psiquiatria no 
Brasil e no mundo. Nascida em Maceió, 
Alagoas, ela era contrária às formas 
agressivas usadas em sua época, como 
o eletrochoque, e fi cou conhecida por 
humanizar o tratamento psiquiátrico, 
fazendo uso da arte como forma de 
expressão.

Maria da Penha - A farmacêutica 
cearense Maria da Penha Maia Fernandes 
(1945) é a personalidade recente 
mais importante da história das lutas 
feministas brasileiras. Em 1983, enquanto 
dormia, recebeu um tiro do então marido, 
que a deixou paraplégica. Procurou a 
Justiça e conseguiu deixar a casa com as 
três fi lhas. Enfrentou a justiça brasileira 
e processou internacionalmente o Brasil 
pela negligência frente ao seu caso. Em 
2006, o presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva sancionou a Lei nº 11.340, conhecida 
por Lei Maria da Penha, que criminaliza 
a violência doméstica contra mulheres, 
como resultado das lutas travadas por 
ela.
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Existem diversas histórias circulando 
por aí sobre o Dia Internacional da 

Mulher, sendo a mais famosa a de que a 
data simboliza o incêndio em uma fábrica 
têxtil que ocorreu na cidade Nova York, 
nos Estados Unidos, quando cerca de 
130 operárias morreram queimadas em 
um protesto contra a precariedade das 
condições de trabalho. Sem dúvidas que 
o incidente, ocorrido em 25 de março 
daquele ano, marcou a trajetória das lutas 
feministas ao longo do século XX, sendo 
os anos de 1960 o momento no qual o 
movimento feminista começou a ganhar 
força internacionalmente. Porém, ainda 
que o ocorrido na fábrica seja um marco, os 
eventos que levaram à criação da data, na 
verdade, são muito anteriores ao incêndio 
que fi cou tão famoso. 

Desde o fi nal do século XX, organizações de 
mulheres vindas de movimentos operários 
protestavam em vários países da Europa 
e também nos Estados Unidos. As longas 
jornadas e os péssimos salários introduzidos 
através da Revolução Industrial fi zeram 
com que muitas mulheres aderissem às 
greves, reivindicando melhores condições 
de trabalho.

Nos Estados Unidos, o primeiro Dia 
Nacional da Mulher foi celebrado em maio 
de 1908, quando mais de mil mulheres 
se juntaram em uma manifestação por 
igualdade econômica e política com relação 
aos homens. No ano seguinte, o Partido 
Socialista norte-americano tornou a data 
28 de fevereiro ofi cial, devido a um protesto 

que reuniu mais de três mil pessoas 
e resultou em uma longa greve têxtil, 
responsável pelo fechamento de quase 500 
fábricas no país. Contudo, foi apenas em 8 
de março de 1917, em um protesto que fi cou 
conhecido como “Pão e Paz”, que reuniu 
mais de 90 mil operárias russas em revolta 
às más condições trabalhistas e à fome que 
assolava o país, que a data se consagrou.

Só foi em 1945, depois de quase 30 anos 
desde esse último acontecimento na 
Rússia, que a Organização das Nações 
Unidas, a ONU, assinou o primeiro acordo 
internacional que fi rmava princípios de 
igualdade entre mulheres e homens.  E em 
1977, fi nalmente, o 8 de março foi instituído 
ofi cialmente pelas Nações Unidas como o 
Dia Internacional da Mulher.

No Brasil, também no início do século 
XX, as movimentações feministas e os 
movimentos de mulheres surgiram em 
meio anarquistas, que buscavam, assim 
como nos demais países, melhores 
condições de vida e de trabalho. A partir dos 
anos 1970, emergiram no país organizações 
contrárias à ditadura militar, que incluíam 
em suas pautas a igualdade entre os 
gêneros, bem como a sexualidade e a 
saúde da mulher. Em 1982, o movimento 
feminista passou a manter um diálogo 
importante com o Estado, através da 
criação do Conselho Estadual da Condição 
Feminina em São Paulo. E, três anos depois, 
com o aparecimento da primeira Delegacia 
Especializada da Mulher.

Por que o Dia Internacional da 
Mulher é comemorado em 8 de 
março?
Leandro Silva - Publicitário

Marcado por boatos e também 
por fatos históricos distorcidos, 
qual será a verdadeira história 

desta data tão especial?
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A mulher moderna executa diversas 
funções, mas nem sempre foi dessa 

forma. Como resultado de uma história 
de privação de direitos e submissão 
aos homens e às leis, a maior parte 
das mulheres estava presa ao espaço 
doméstico. Ano após ano, as mulheres 
buscaram seu lugar na sociedade. 
Enfrentaram preconceitos, difi culdades, 
opressão e violência, mas, aos poucos, 
garantiram novos espaços, entre eles, o 
mercado de trabalho. 

Somente em 1932, as brasileiras passaram 
a ter direito ao voto. Durante o processo de 
industrialização, começaram a trabalhar 
nas fábricas, ainda que com baixos salários 
e longas jornadas de trabalho, adquirindo 
de certa forma independência fi nanceira. 
Sua ascensão dentro do mercado formal, 
conquistada a duras penas, possibilitou 
que as mulheres tivessem maior poder 
de decisão, tornando-se mais autônomas 
diante dos homens.

Se antes éramos impedidas de estudar, 
os últimos dados apontam que somos 
57% dos estudantes matriculados em 
cursos de nível superior no Brasil, um dos 
marcos mais importantes na luta pelos 
direitos da mulher. Estamos não só nas 
universidades e no mercado de trabalho, 
mas também ocupamos agora lugares de 
poder e privilégio que antes eram apenas 
dos homens. 

Mulheres agora são empresárias, diretoras 
executivas, advogadas, médicas, políticas, 
entre outros cargos hierarquicamente 
superiores. Para a mulher de hoje, não 

basta ser mãe e esposa, nós queremos 
tudo: sucesso profi ssional, remunerações 
justas, independência fi nanceira, 
reconhecimento e valorização pelas 
tarefas que desempenhamos, além das 
nossas velhas bandeiras de luta por 
respeito e liberdade.

Alynne Viana, cidadã feirense, é uma 
destas mulheres que lida diariamente 
com mil e uma atividades: mãe da 
Fernanda, esposa de Marcos Aurélio, há 20 
anos, é formada em Letras e possui pós-
graduação em Psicanálise. Mas não para 
por aí! Ela também é dona do seu próprio 
negócio: a Aziluth Presentes. Na empresa, 
ocupa o cargo de diretora de criação e 
assina coleções belíssimas e inspiradoras 
que fazem um sucesso extraordinário, 
conquistando pessoas de todas as idades. 
Entre elas, está a linha EMPODERADA, que 
conta com carteiras, bolsas e nécessaires. 
Lançamento feito com o propósito de 
enaltecer o poder feminino, atende às 
necessidades da mulher moderna, para 
que a mesma possa se manter sempre 
organizada e elegante: da maquiagem à 
chave do carro próprio. 

Executiva incansável e competente, 
mãe dedicada, mulher amorosa, amiga 
iluminada, que irradia alegria por 
onde passa. Uma mulher realmente 
empoderada, que transmite no sorriso 
a certeza de que vale a pena lutar 
por um mundo melhor: mais justo, 
mais verdadeiro, mais bonito. Alynne 
efetivamente desempenha com maestria 
os inúmeros desafi os de ser uma mulher 
moderna!

Kamila Freire, publicitária
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A violência contra a mulher é um desses 
problemas que não é só de Maria, nem 

de Joana, mas de milhões de mulheres 
que vivem em condições de abuso físico, 
psicológico e/ou sexual. Um problema 
público de proporções alarmantes. De 
acordo com dados divulgados pelo Instituto 
Patrícia Galvão, organização referência no 
campo de direitos das mulheres, são 606 
casos de lesão corporal dolosa, 135 estupros 
e 13 mulheres assassinadas a cada 24 horas 
no Brasil.

Embora estes dados sejam do ano 
passado, refl etem, de forma imprecisa 
(haja visto que o número de denúncias 
ainda é inferior ao número de violências 
ocorridas) uma realidade que se repete 
há séculos. Assim como a violência contra 
a mulher é um fato histórico em quase 
todo o mundo, a ausência de leis que nos 
protejam e de políticas e mecanismos 
legais que nos salvaguardem também. 

Se esse quadro de desamparo 
institucionalizado foi alterado em nosso 
país, foi graças à coragem de uma 
mulher: Maria da Penha Maia Fernandes. 
Sobrevivente de uma relação violenta 
que durou 23 anos, foi vítima de duas 
tentativas de assassinato por parte do 
ex-marido e se tornou paraplégica como 
resultado de um tiro disparado contra sua 
coluna enquanto dormia. Apesar do nível 
extremo de violência sofrida, o seu caso 
foi julgado duas vezes e permaneceu em 
aberto durante 19 anos e seis meses frente 
à alegação, por parte dos advogados de 
defesa, de que havia irregularidades no 
processo.

Autora do livro autobiográfi co Sobrevivi...
posso contar, no qual narra as violências 
sofridas ao longo do casamento e a 
inefi ciência da justiça brasileira, Maria 
da Penha denunciou o caso à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos. 

Na ocasião, o Brasil foi condenado 
internacionalmente pela Organização 
dos Estados Americanos, a OEA, por 
negligência, omissão, tolerância à 
violência e por não ter mecanismos 
legais efi cientes para proibir e punir 
práticas violentas perpetradas contra as 
mulheres. 

Nasceu, como desdobramento dessa 
condenação, a Lei Maria da Penha: pelas 
palavras e ações de uma mulher que ousou 
não só expor as suas dores, enfrentar seu 
agressor e o poder judiciário brasileiro, 
mas também processar o seu país pelas 
injustiças sofridas. Foi transformando a 
dor em luta, que ela tornou possível que 
milhões de outras mulheres em condições 
similares à que viveu se tornassem mais 
seguras e confi antes para denunciar e 
romper relações de abuso, já que estão, 
desde 2006, ainda que com limitações, 
legalmente amparadas. 

A Lei nº 11.340 - Lei Maria da Penha 
foi decretada há 13 anos, pelo então 
presidente Luís Inácio Lula da Silva, com 
o objetivo de coibir a violência doméstica 
e familiar contra a mulher e gerou 
alterações no Código de Processo Penal, 
no Código Penal e na Lei de Execução 
Penal, tornando mais severa as punições 
aos agressores. Dentre as principais 
mudanças ocorridas no Código Penal, 
houve a introdução do parágrafo 9, no 
Artigo 129, que tornou possível prender 
em fl agrante e de forma preventiva 
homens que tenham cometido agressões 
motivadas por misoginia e aumentou 
o tempo máximo de detenção para três 
anos, além de medidas de proteção que 
incluem a retirada do agressor do espaço 
doméstico e a proibição legal da sua 
aproximação. 

Considerada pela Organização das 
Nações Unidas, a ONU, como uma das 

Transformar a dor em luta: 
Maria da Penha e as leis de 
proteção às mulheres

Sarah Sanches - Jornalista
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três melhores legislações do mundo 
no que diz respeito à violência contra 
mulheres, a lei Maria da Penha prevê 
ainda punições para as seguintes 
formas de violência: patrimonial, sexual, 
moral, psicológica e f ísica. Seu decreto 
e aplicação signifi caram um aumento 
signifi cativo no número de denúncias 
e no número de punições efetivas dos 
agressores.

A Lei do Feminicídio, promulgada em 
março de 2015, tipifi ca o homicídio 
simples ou qualifi cado cometido contra 
a mulher por razões da sua condição 
de sexo feminino como crime de ódio, 
antes considerado crime passional, 
e representa outro ganho dentro do 
campo da Justiça para as mulheres.

Apesar da promulgação de leis e da 
criação de mecanismos que protegem os 

direitos das mulheres, o Brasil ainda ocupa 
a 7ª posição, de acordo com o relatório da 
Organização Mundial da Saúde, a OMS, 
na lista de nações mais violentas para as 
mulheres. Assim, mesmo que a Lei Maria 
da Penha e a Lei do Feminicídio tenham 
signifi cado avanços, como aumento nos 
números de penalizações, o número 
de denúncias continua crescendo a 
cada ano e as violências cometidas 
contra as mulheres permanecem sendo 
subnotifi cadas e pouco precisas. Ainda se 
faz necessária uma melhor aplicabilidade 
da lei e das ações previstas por ela, o 
fortalecimento das redes de proteção 
à mulher, e investimento público na 
instituição e melhoria de políticas 
públicas voltadas para o acolhimento 
e fortalecimento das vítimas e para o 
enfrentamento à misoginia.
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MaiSaúde: Quais são os principais 
efeitos e avanços trazidos pelo decreto e 
aplicação da Lei Maria da Penha na vida 
das mulheres brasileiras?

Maria da Penha: De uma maneira 
geral, as mulheres estão acreditando e 
estão denunciando mais, certo? Agora 
essas denúncias têm acontecido em 
maior número nas grandes cidades 
que, geralmente, são as capitais, onde 
a lei possui sua rede de atendimento. 
Infelizmente, os pequenos municípios 
ainda não estão, na sua grande maioria, 
devidamente possuindo essas políticas, 
essa rede de atendimento para ajudar a 
mulher que mora lá. Então, eu percebo 
uma falta de compromisso dos gestores 
públicos nesse sentido.

MaiSaúde: Nós moramos em Feira 
de Santana, que é a segunda maior 
cidade do estado da Bahia. Aqui temos 
a Delegacia da Mulher, a Casa Abrigo 
e também algumas políticas públicas 
voltadas para as mulheres, mas, mesmo 
com esse aparato à disposição, a violência 
contra a mulher é muito grande. Se esses 
equipamentos e as leis não têm sido 
sufi cientes, o que você acha que falta para 
avançarmos no caminho pela erradicação 
da violência contra a mulher?

Maria da Penha: Eu acho que, por 
exemplo, o caso de Feira de Santana, que 
já tem o Centro de Referência, a Delegacia 
da Mulher, que tem a Casa Abrigo, é 
necessário investir na divulgação dessa 
rede. E uma coisa muito importante é 
colocar a nível fundamental, médio e 
universitário, a educação para descontruir 
a cultura do machismo. A partir do nível 
fundamental mesmo. Nós temos aqui, 
por exemplo, um cordelista que trabalha 
a lei com o cordel e com músicas infantis, 
tem um olhar todo em prol da mulher, 
dizendo que violência contra a mulher 
é crime e dá os nomes dos tipos de 
violência. É muito interessante. E também 
em Pernambuco existe essa aproximação 

com a educação infantil, levando para as 
crianças a realidade da lei, para que é que 
a lei serve. Também no Piauí, na cidade 
de Teresina, tem um rapaz que faz esse 
trabalho lá, onde ela já sensibilizou mais 
de 150 mil alunos. Tem outros trabalhos 
parecidos que acontecem também, 
então, à medida que esses trabalhos vão 
acontecendo é importante que sejam 
divulgados para despertar em outras 
escolas o interesse de sensibilizar a 
criança a desconstruir o machismo.

MaiSaúde: Muitas pessoas pensam que 
relações de abuso só acontecem com 
mulheres com pouca escolaridade ou 
baixo poder aquisitivo, mas isso não é 
verdade. Nós temos diversas mulheres 
em nosso país com nível superior e 
de classes altas sofrendo violência. 
Inclusive, o seu caso, que é um exemplo 
muito importante. Considerando a sua 
experiência de vida, o que você acha que 
explica o fato de ser tão dif ícil para tantas 
mulheres diferentes, mesmo aquelas 
em posições privilegiadas, romper com 
relações violentas?

Maria da Penha: A própria condição 
social. A questão de vivermos em uma 
sociedade onde homens tem um poder 
aquisitivo melhor. Elas (as mulheres de 
classes mais altas) escondem mais por 
vergonha e, inclusive, para que consigam 
manter esse relacionamento dentro de 
uma “normalidade”, entre aspas porque 
no momento em que se insurgem 
contra a violência doméstica, há um 
desequilíbrio no casal e a mulher tende a 
perder o controle do relacionamento e se 
manter à disposição do agressor. Por que 
ela pensa isso? Porque ela quer garantir 
um futuro para os seus fi lhos dentro das 
condições que o seu marido, seu agressor 
pode manter, em relação a lazer, bons 
colégios, viagens e, se ela sair desse 
relacionamento, ela vai ter difi culdade 
de manter o mesmo padrão para os seus 
fi lhos, porque muitas vezes o agressor 
se utiliza dessa ameaça e faz a pensão 

Conversando com 
Maria da Penha
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alimentícia ser estabelecida dentro do 
padrão ofi cial de salário. Ele deixa de 
negociar os extras dele, os articulares 
que como profi ssional ele tem, e pesa 
para essa mulher apenas a porcentagem 
sobre o fi xo dele, então essas mulheres 
sofrem muito também e não denunciam 
por conta dessa situação de dependência 
econômica. Outras, as que têm condição 
fi nanceira menor, também passam por 
esse processo. Pra aquelas que já estão 
habituadas a cuidar da sua família, é mais 
fácil denunciar, já que ela não se sente 
como parte dessa família por causa da 
violência que sofre. Então, no momento 
em que ela está sofrendo violência f ísica 
e psicológica e ainda consegue cuidar 
da sua família através dos seus esforços 
pessoais de trabalho, ela muitas vezes 
raciocina que tá na hora de separar, 
porque ela está em uma situação de 
sofrimento psicológico e está arcando 
também com a responsabilidade que é 
do casal e passa a ser só dela.

MaiSaúde: Então, a dependência 
fi nanceira da mulher é um fator 
determinante para a manutenção da 
relação, difi cultando o rompimento. Não 
importa a classe social, seja de classe alta, 
média ou pobre, a mulher que é capaz 
de se sustentar e aos fi lhos tem mais 
facilidade de sair do ciclo de abuso?

Maria da Penha: Muitas vezes isso não 
basta. Porque é aquela historia do homem 
se achar proprietário da mulher, ele se 
acha no direito de cuidar da mulher, seja 
da maneira que ele acha que é correto, 
seja como posse, desmoralizando essa 
mulher frente aos familiares e amigos, 
fazendo com que essa mulher sofra 
psicologicamente. É necessário, então, 
que haja uma grande divulgação sobre 

a importância dos tipos de violência 
que existem, que as mulheres tenham 
conhecimento e que não se sujeitem a 
esse massacre psicológico na vida delas.

MaiSaúde: Para fi nalizar, Maria da 
Penha, gostaríamos que você deixasse 
uma mensagem de encorajamento 
para mulheres que hoje estão tentando 
romper com uma relação abusiva e 
violenta.

Maria da Penha: Eu quero dizer que 
as mulheres, antes de tomarem uma 
decisão no calor da discussão, procurem 
se orientar sobre seus direitos. Essa 
orientação pode ser recebida através 
do 180, que é um telefone gratuito que 
funciona 24hrs por dia, todos os dias da 
semana. Se na cidade dela existe um 
Centro de Referência da Mulher, que é um 
local que eu gosto sempre de frisar que 
as mulheres tentem ir, tentem conversar, 
tentem ser atendidas, porque lá ela vai 
ter um acompanhamento jurídico, social, 
psicológico que vai colocar a situação 
que essa mulher está vivenciando dentro 
da lei e ela vai ser orientada de várias 
maneiras, dependendo do que ela conta. 
Por exemplo, vamos supor, ela está 
correndo risco de vida? Então, o grupo 
do Centro de Referência da Mulher, pode 
orienta-la a  ir morar em outra cidade, 
ela pode ser protegida através de uma 
Casa Abrigo em outro município, pode 
ser orientada pra denunciar e, assim, se 
sentir segura de tomar essas decisões, 
analisar direitinho e ver que não é fácil, 
a gente tem medo, claro, mas a gente 
precisa investir nisso, a mulher que está 
sofrendo a violência precisa investir nisso 
para poder viver a sua própria vida sem 
essa dependência do seu companheiro.

Ligue 180

A Central de Atendimento a Mulher é um 
serviço público prestado pela Ouvidoria 
Nacional dos Direitos Humanos. Toda 
ligação é gratuita e confi dencial e serve não 
apenas para denúncia e aconselhamento, 
mas também para disseminar informações 
sobre os direitos da mulher e sobre as redes 
de acolhimento mais próximas à vítima. 

O que são as Casas Abrigo?

São locais, muitas vezes sigilosos, para onde 
são encaminhadas mulheres, junto aos seus 
fi lhos, caso os tenha, vítimas de violência 
doméstica ou que tenham sido ameaçadas 
e que estejam correndo risco de morte 
iminente, para que possam residir durante 
período determinado, enquanto reúnem 
condições para retomar o curso de suas vidas.
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Pode causar surpresa ou estranheza o 
fato de uma mulher permanecer em 
convivência com alguém que a submete 
a humilhações frequentes, alguém 
por quem é surrada, espancada, e até 
mesmo causa-lhe mutilações f ísicas ou 
sua morte. Dif ícil, para muitos, entender 
as razões pelas quais mulheres vítimas 
de abuso não considerem um caminho 
para sair de um relacionamento, ou 
mesmo visualizem possibilidades de vida 
fora daquela relação, não conseguindo 
sair dela nem acusar seus parceiros pelas 
violências cometidas. As mulheres que 
são vítimas veem, em torno de si, um 
“muro invisível” que não conseguem 
transpor. Sentem-se “presas” em uma 
situação para a qual não enxergam 
facilmente uma saída. 

Os efeitos psicológicos da violência 
são intensos e podem ser paralisantes, 
do ponto de vista de uma tomada de 
decisão de enfrentar o agressor, seja 
nas rotinas do dia-a-dia ou nos aspectos 
da Justiça. Para uma mulher que 
frequentemente é inferiorizada em seus 
direitos, desvalorizada, menosprezada, 
debochada em seus atributos f ísicos, 
tendo sua autoestima destruída, é muito 
dif ícil acreditar que aquela situação de 
violência não faz parte da vida e deve ser 
aceita por ela.

Cada agressão sofrida gera, além de dores 
e feridas f ísicas, sérios traumas psíquicos, 
podendo causar TRANSTORNOS 
MENTAIS na mulher que é vítima. 
Sintomas de ANSIEDADE, DEPRESSÃO, 

ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO, entre 
outros, são frequentemente decorrentes 
dos maus tratos, sendo fundamental um 
suporte psicológico e, muitas vezes, um 
tratamento psiquiátrico por longo prazo.

Um acolhimento e, se necessário, um 
acompanhamento terapêutico por 
psicólogo é imprescindível, quando 
se detectam os abusos. Se forem 
identifi cados sintomas que precisem de 
uma avaliação médica psiquiátrica, isso 
deve ser feito com a máxima brevidade 
possível. A frequência de maus tratos 
causa ansiedade, sem dúvidas, em 
diferentes graus de intensidade, pois a 
mulher passa a viver constantemente 
insegura, amedrontada, na expectativa 
negativa de novos abusos, não sabendo 
mais como agir ou falar para não 
despertar a violência do agressor. Se as 
agressões envolverem também fi lhos, o 
medo torna-se muito maior. A destruição 
da autoestima, a perda de liberdade, 
ausência de boas perspectivas de vida 
futura, a falta de realizações pessoais 
e tantos outros fatores podem gerar 
quadro depressivo reativo, causando 
uma série de consequências mentais 
e até f ísicas, incluindo transtornos 
alimentares, síndromes de dor, 
distúrbios do sono e ideação suicida. 
Há possibilidade, ainda, de ocorrer o 
desencadeamento de comportamentos 
disruptivos, dissociativos ou até de 
sintomas psicóticos, levando a mulher 
a apresentar sintomas de irritabilidade 
constante, instabilidade emocional, 

Consequências dos 
Abusos e Agressões 
na Saúde Mental da 
Mulher Drª. Ana Virginia 
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distúrbios na cognição e até 
impulsos de agressividade. 
Uma intervenção terapêutica 
imediata pode minimizar 
as consequências desses 
sintomas de TRANSTORNOS 
MENTAIS que, inclusive, podem 
se tornar crônicos, caso não 
tratados adequadamente. Em 
muitos casos, faz-se necessário 
um tratamento com uso de 
medicamentos ansiolíticos, 
antidepressivos, estabilizadores 
do humor, entre outros, por um 
tempo prolongado.

Ressalte-se a importância de 
uma rede de apoio emocional 
e afetivo, além de policial e 
jurídico, para a mulher em 
situação de abuso, através de 
uma completa assistência da 
Rede Pública e de sua família. 
Uma segurança garantida é fator 
indispensável no resgate de sua 
autonomia e na recuperação de 
sua Saúde Mental. 

É urgente e fundamental que 
busquemos uma mudança na 
forma de ver a difi culdade de 
uma mulher vítima em procurar 
ajuda: há, ali, uma mente em 
intenso sofrimento, além de um 
corpo seriamente agredido!
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CÂNCER DE 
COLO DO ÚTERO

O DIAGNÓSTICO PRECOCE PODE SALVAR SUA VIDA
Terceiro tumor mais frequente entre mulheres, o câncer de colo de útero mata uma 
mulher a cada 90 minutos. O diagnóstico em sua fase precursora, contudo, garante 

a cura em quase 100% dos casos.

Sarah Sanches - Jornalista



A Campanha Março Lilás é uma iniciativa 
adotada por diferentes municípios 

e estados brasileiros com o objetivo de 
conscientizar a população feminina para 
a importância da realização dos exames 
ginecológicos de rotina e da vacinação 
contra o HPV, concorrendo para a 
prevenção e combate ao câncer de colo 
de útero. Segundo o Instituto Nacional 
do Câncer (Inca), ele é o terceiro tumor 
maligno mais frequente entre mulheres 
adultas e possui alta taxa de letalidade, 
sendo a quarta principal causa de morte 
deste grupo no Brasil.

Nos últimos três meses de 2017, três 
mulheres foram diagnosticadas com câncer 
de colo de útero em Feira de Santana. A 
informação é da Fundação Hospitalar, 
que adere todos os anos à campanha 
com programações especiais marcadas 
por palestras, rodas de conversa e coffee 
breaks. No ano passado, foi disponibilizado 
mutirão de atendimento para realização do 
preventivo, com cerca de 60 triagens/dia.

O HPV e o Câncer de Colo de Útero

Também chamado de câncer cervical, a 
doença é caracterizada pela presença de 
lesões invasivas que começam na região 
fi nal do canal vaginal, afetando o cérvix, 
parte mais baixa do útero, e se estendem 
para o interior do órgão. Assintomáticas 
e de desenvolvimento lento, as lesões 
são identifi cadas apenas com o exame 
preventivo, ou Papanicolau, que, através 
da coleta das células presentes no colo 
do útero, investiga possíveis alterações 
morfológicas que possam indicar a 
presença do Papiloma Vírus Humano, 
o HPV, principal responsável pelo 
desenvolvimento deste e outros cânceres. 
Além disso, o exame identifi ca condições 
patológicas e não cancerígenas, como 
doenças sexualmente transmissíveis e 
infecções por fungos ou bactérias, o que o 
torna indispensável para a manutenção da 
saúde íntima. 

Em entrevista à MaiSaúde, a Dra. Valeska 
Ferraz, médica ginecologista que integra 
a equipe da clínica Master Saúde, explica 
a relação entre o HPV e o Câncer de Colo 
de Útero: “É uma relação muito íntima, 

eles andam juntos. Isso não quer dizer que 
a paciente que teve contato com o vírus, 
vai ter uma lesão. Depende do tipo com o 
qual ela teve contato porque o HPV tem 
uma família muito extensa, desde as mais 
virulentas e agressivas às mais leves”.

Com mais de 150 subtipos, o HPV é uma 
infecção sexualmente transmissível (IST). 
Dentre os subtipos do vírus, o HPV-6 e o 
HPV-11 são as causas mais comuns dos 
condilomas acumulados, as temidas 
verrugas, que surgem em diferentes partes 
do corpo, não apenas nos órgãos genitais, 
mas também em mucosas e na pele, sendo 
de baixo risco e rapidamente tratáveis.

“Quando a enfermidade se instala, pode 
aparecer uma verruguinha, um corrimento 
leve ou você não sente nada. Geralmente, 
a verruga na vulva, ou no pênis do 
companheiro, é o principal sintoma que 
faz com que as mulheres procurem a 
ginecologista”, comenta a médica.

Já o HPV-16 e o HPV-18 estão presentes em 
cerca de 70% dos diagnósticos de câncer 
cervical e, portanto, são considerados os 
subtipos de maior risco oncogênico. Ao 
menos outros 13 subtipos do vírus são 
considerados de alta agressividade, sendo 
capazes de gerar neoplasias malignas, não 
apenas no colo do útero, mas também na 
garganta, ânus ou pênis.  

A prevenção primária é a melhor saída

Felizmente, as estatísticas atuais 
demonstram que 44% dos casos 
diagnosticados no Brasil são de lesões 
in situ precursoras do câncer, ou seja, 
aquelas que ainda estão restritas ao cérvix 
e que não desenvolveram características 
de malignidade, fase na qual a doença 
pode ser curada na quase totalidade 
dos casos. Essas lesões são, geralmente, 
diagnosticadas em mulheres entre 25 e 40 
anos. 

Dra. Valeska reforça, fazendo coro à 
campanha do Março Lilás, que a prevenção 
é a melhor forma de cuidar da saúde 
íntima feminina no que se refere ao 
HPV e ao câncer cervical: “É preciso usar 
preservativo. Escolher ter relação sexual 
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com camisinha é uma escolha positiva 
para a vida da mulher. É dizer “eu me amo, 
eu amo meu parceiro, por isso vamos usar 
camisinha”. Existe ainda muito preconceito 
com o uso do preservativo. A gente tem 
que ter preconceito de fi car doente, de 
comprometer nossa saúde”. 

A vacina contra o HPV fortalece a 
imunidade contra os 4 tipos mais comuns 
de HPV, oncogênicos e não oncogênicos. 
Dada em forma de injeção, ela pode ser 
aplicada gratuitamente em crianças de 9 a 
14 anos, através do SUS, em postos de saúde 
e nas campanhas realizadas nas escolas 
públicas. Algumas clínicas particulares 
também aplicam a vacina, inclusive em 

adultos, embora não seja comprovada a 
efi ciência da vacina após o contato com 
algum tipo do vírus, o que pode ocorrer 
em qualquer momento a partir do início 
da vida sexual. Em países desenvolvidos, 
a vacinação e o rastreamento precoce 
têm sido as principais ferramentas para 
a diminuição signifi cativa no número de 
mortes por câncer de colo de útero.

O uso do preservativo, tanto masculino 
quanto feminino, e a vacina não 
dispensam a necessidade de manter 
os exames ginecológicos em dia. Ainda 
que sejam formas de proteção efetivas 
e indispensáveis, nenhuma impede em 
100% o contato com o vírus. Ademais, a 
proteção apenas durante a penetração não 
é o sufi ciente. “Por causa das diferentes 
práticas sexuais, o HPV não produz lesão 
só no colo do útero, mas também no ânus 
e na garganta. Se você faz sexo oral com 
alguém contaminado pelo vírus, você 
vai ter uma lesão de HPV em boca, em 
faringe, em orofaringe e você pode ter um 
câncer produzido pelo HPV, porque ele 
se instala em qualquer mucosa”, alerta 
a ginecologista. Nesse sentido, ainda 
que as mulheres heterossexuais sejam o 

principal grupo de risco e aquelas mais 
diagnosticadas com a IST, ela também 
é encontrada em homens e mulheres 
homossexuais.

Tratamento e cura

Embora sua incidência esteja diminuindo, 
o câncer de colo de útero ainda acomete 
mais de quinze mil mulheres por ano 
no Brasil, principalmente aquelas acima 
dos 50 anos. O que pode ser justifi cado 
pelo desenvolvimento lento das lesões, 
que podem levar de 10 a 20 anos para 
apresentar sintomas. Com o progresso da 
doença, sangramento vaginal, corrimento 
e dor começam a aparecer. Em fases muito 
avançadas, sintomas como dores lombares 
e abdominais, obstrução das vias urinárias e 
perda de peso também são comuns.  

Quando é diagnosticada a presença de 
tumores malignos, através da biópsia 
de um pequeno pedaço do cérvix 
retirado durante o exame ginecológico, o 
procedimento a ser realizado deve levar em 
conta o estágio da doença, assim como as 
condições físicas da paciente, a sua idade 
e o desejo de ter, ou não, fi lhos no futuro. 
A cirurgia, contudo, só é indicada quando 
o tumor está confi nado no colo do útero. 
Neste caso, de acordo com a extensão e 
profundidade das lesões, a cirurgia pode 
ser mais conservadora ou promover a 
retirada total do útero, denominada de 
histerectomia.

“Além disso, nós temos a vacina contra 
o HPV, que protege em 70%. Meninas e 
meninos, antes de iniciarem a vida sexual, 
deveriam ser vacinados, mas, infelizmente, 
muitas mães não querem porque 
confundem cuidar da saúde dos fi lhos 
com incentivá-los ao sexo”, Valeska Ferraz.

“É importante a gente aprender a 
gostar de fazer o papanicolau. É rápido, 
não é doloroso, é tranquilo, tem um 
incomodozinho porque estamos mexendo 
na sua parte mais íntima, mas é tranquilo. 
Todo mundo quando vai para o preventivo: 
“poxa, eu odeio esse exame”. Minha 
resposta: “mas esse exame pode salvar tua 
vida”. Dra. Valeska Ferraz
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A endometriose é uma doença 
crônica de difícil diagnóstico que 

se caracteriza pela presença de tecido 
endometrial uterino em locais externos 
à cavidade uterina, como ovários, 
trompas, peritônio e até órgãos distantes 
como pulmões e cérebro. A causa exata 
da endometriose é desconhecida. 
Provavelmente, estão envolvidos fatores 
genéticos e imunológicos, entretanto, 
fatores relacionados às menstruações 
retrógradas, que vão das trompas para 
a pelve, permanecem como teoria 
dominante. Menstruar cedo ou parar de 
menstruar muito tarde, adiar a gravidez e 
não amamentar, dentre outros, são outros 
fatores de risco. 

Estima-se que a endometriose acometa até 
15% das mulheres em idade reprodutiva, 
mas sua prevalência pode ser maior em 
alguns subgrupos. Por exemplo, estima-
se que 20 a 48% das mulheres inférteis 
tenham endometriose. Dados recentes do 
DATASUS revelam que o custo da doença 
no Brasil chega a 10,4 milhões de reais/
ano. Uma publicação recente apontou que 
mulheres com endometriose, confi rmada 
cirurgicamente, perdem 38% de sua 
capacidade de trabalho, o que representa, 
sem dúvida, um grande impacto 
socioeconômico, além de redução na sua 
qualidade de vida. 

Importância particular e crescente tem sido 
dada na avaliação de adolescentes com 
queixa de cólicas menstruais. A prevalência 
de endometriose neste grupo, daquelas 
cujos sintomas aparecem antes dos 20 
anos, chega a 66% dos casos, o que nos 
obriga a aumentar a vigilância sobre este 
grupo, atuando preventivamente para não 
comprometer o futuro reprodutivo delas.

O sintoma mais comum de endometriose 

é a dor, que pode se manifestar como 
cólica menstrual, dor durante a atividade 
sexual, durante a evacuação ou micção, 
e pode ser também uma dor pélvica 
crônica não associada a nenhum evento. 
A endometriose pode, eventualmente, 
não ter sintomatologia e ser diagnosticada 
durante a investigação de pacientes 
inférteis ou com gravidez tubária.

O seu diagnóstico nem sempre é fácil. 
A estimativa do tempo médio entre o 
início da doença até seu diagnóstico é por 
volta de nove anos. Visto que as cólicas 
uterinas são comuns a todas as mulheres, 
a doença pode passar despercebida por 
anos. Mesmo os exames de imagem 
como Ultrassom, a Ressonância Nuclear 
Magnética e o exame laboratorial CA 125 
podem falhar na endometriose incipiente, 
fazendo com que o diagnóstico seja tardio. 
A vídeolaparoscopia, exame diagnóstico 
ou cirurgia minimamente invasiva, 
ainda é o padrão-ouro no diagnóstico da 
endometriose e, além disso, é possível, 
através dela, eliminar focos da doença 
cirurgicamente.

O tratamento pode ser clínico, cirúrgico ou 
envolver a combinação de ambos. Podem 
ser usados anti-infl amatórios, pílulas 
anticoncepcionais ou outros métodos 
hormonais, além do Sistema Intrauterino 
liberador de levonorgestrel (Mirena™). 
A retirada cirúrgica dos implantes de 
endometriose também diminui a dor e 
pode até devolver a fertilidade a algumas 
pacientes com aderências tubárias. 

Por ser a endometriose uma doença 
crônica com tratamento defi nitivo ainda 
não estabelecido, todas as mulheres com 
diagnóstico de endometriose deverão 
realizar acompanhamento ginecológico 
durante toda a vida reprodutiva.

Mais que 
uma cólica: 
conheça a endometriose e como 
ela afeta as mulheres

Dra. Márcia Suely S. D’Amaral
Especialista em Ginecologia e Obstetrícia

CRM 9827
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Conversando com Dra. 
Márcia D’Amaral Luanna Pinheiro

Hospital da Mulher: referência 
no atendimento às gestantes e 
puérperas na Bahia

O Hospital Inácia Pinto dos Santos (HIPS), 
conhecido como Hospital da Mulher, 

completou 27 anos no último dia 31 de 
janeiro. Inaugurado no ano de 1992, como 
a primeira unidade de saúde no estado 
da Bahia voltada exclusivamente para o 
atendimento às mulheres, recebeu esse 
nome em homenagem à mãe de Chico 
Pinto, prefeito eleito de Feira em 1964 
que foi destituído pelo Regime Militar 
e se tornou preso político. Inácia Pinto 
compôs diferentes associações da cidade, 
bem como a Santa Casa da Misericórdia, 
tornando-se uma fi gura importante 
pela sua história e ações em função da 
comunidade. 

Nessas quase três décadas em que está 
de portas abertas, o HIPS já passou por 
diferentes reformas e ampliações em 
termos de infraestrutura, corpo clínico 
e serviços prestados. Em 2018, dentre as 
conquistas e melhoras alcançadas, está a 
implantação da residência médica na área 
de ginecologia e obstetrícia, em convênio 
com a Universidade Estadual de Feira 
de Santana (UEFS) e outras instituições, 
demonstrando o caráter de importância do 
hospital para o Estado. 

O hospital conta hoje com obstetrícia 
emergencial, pré-natal de alto risco, 
berçário de médio risco, leitos de UTI 

neonatal, casa da puérpera, projeto 
Mãe Canguru, ambulatório de pediatria, 
atendimentos na área de psicologia 
infantil, fonoaudiologia e fi sioterapia, 
além do Banco de Leite, que é, ele próprio, 
referência. Credenciado na categoria A pela 
Rede Global de Bancos de Leite Humano, 
coletou apenas em janeiro deste ano 82,1 
litros de leite materno, quase 30 litros a 
mais que o ano anterior. 

Gerido pela Fundação Hospitalar de Feira 
de Santana (FHFS), o HIPS é o único, 
atualmente, com serviços obstétricos 
disponíveis para o atendimento das 
gestantes de Feira de Santana e região, 
atendendo mais de 28 municípios 
circunvizinhos, o que o coloca diante de 
uma demanda enorme de pacientes, 
superior a dois mil atendimentos mensais e 
cerca de mil internamentos.

Buscando condições cada vez melhores 
e mais humanizadas para atender às 
mulheres de Feira de Santana e região, 
apesar de todas as difi culdades, comuns 
à saúde pública brasileira, o Hospital da 
Mulher se mantém prestando serviços 
de excelência para gestantes, puérperas 
e recém-nascidos, consolidando-se a 
cada ano como referência estadual de 
atendimento materno-hospitalar.

Sarah Sanches - Jornalista

Dra. Márcia Suely Silva d’Amaral é médica da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, 
especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela Federação Brasileira das Associações de 

Ginecologia e Obstetrícia e está há seis anos na Direção Médica do Hospital da Mulher.
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MaiSaúde: Qual o volume de atendimento 
do Hospital da Mulher?

Dra. Márcia D’Amaral: Hoje atendemos 
1000 pacientes por mês, vindas 
de Feira de Santana e das regiões 
circunvizinhas. Estamos na central de 
regulação, recebendo pacientes de 
outros municípios. Assim, fazemos em 
média 300 procedimentos cirúrgicos, 
entre curetagens e cesarianas, e cerca de 
400 a 500 partos naturais por mês, uma 
quantidade realmente muito grande.

MaiSaúde: Qual a missão e visão do 
hospital? E quais atendimentos são 
prestados?

Dra. Márcia D’Amaral: Bom, nossa missão 
é o atendimento feito com equidade, 
onde todas sejam atendidas de forma 
igual e humanizada, visando os princípios 
do SUS. Além disso, não podemos negar 
atendimento a nenhuma paciente que 
nos procure e, portanto, temos uma 
emergência 24 horas que está sempre de 
portas abertas. Apesar de tudo isso, temos 
sofrido por conta da restrição de alguns 
serviços em Feira de Santana.

Nós tínhamos a casa de Saúde Santana, 
que fechou, tínhamos o Mater Dei, mas 
a obstetrícia acabou recentemente, 
havia o Hospital Dom Pedro, que tinha 
também atendimento obstétrico, mas 
que acabou. Então, hoje em dia, nós 
estamos aqui sozinhos atendendo essa 
demanda e conseguindo dar conta, 
apesar da crise no sistema de saúde 
pública. Claro que existem dias difíceis, 
mas temos tentado atender a todas da 
forma mais humana e justa possível. 
Contamos com um quadro de médicos 
ampliado: 2 anestesistas, 3 médicos 
obstetras 24 horas, instrumentadores 
cirúrgicos e enfermeiras obstetras, que 
fi cam na conduta dos partos naturais e, há 
cerca de um ano, recebemos a residência 
médica em convênio com a UEFS.

Então, temos também médicos 
residentes que fazem acompanhamento 
dos pacientes, eles fi cam na parte 
cirúrgica, atendimento e na enfermaria. 
Assim, além de sermos um hospital 
de assistência, nós somos um hospital 

escola, com campos de estágio para 
os cursos de medicina, enfermagem, 
fi sioterapia, de farmácia, diferentes 
especialidades, melhorando a qualidade 
de serviço através dos estudantes.
Temos 78 leitos de obstetrícia, 8 de UTI, 
8 de UCI, que são berçários, e 12 leitos de 
método canguru, que é aquele onde a 
mamãe fi ca com o bebê no colo o tempo 
inteiro. Temos a Casa da Puérpera, que 
é o lugar onde fi cam as mães cujos 
bebês estão na UTI. E, por fi m, temos um 
banco de leite muito bem estruturado, 
considerado padrão Ouro pela UNICEF.

MaiSaúde: E com relação ao pré-natal? Ele 
pode ser feito aqui?

Dra. Márcia D’Amaral: Temos quatro pré-
natais de alto risco. Pré-natal de baixo 
risco tem que ser feito no posto, é atenção 
básica, premissa do SUS. Já os hospitais 
assumem o alto risco. No nosso caso, 
é alto risco tipo 1, ou seja, atendemos 
gestantes com algumas patologias que 
não são tão graves. E o HEC é alto risco 
tipo 2, que é o mais especializado e atende 
pacientes com condições de saúde 
complicadas: problema renal, diabetes de 
risco, pré-eclâmpsia, anemia falciforme, 
todas aquelas que vão precisar de UTI. 
Porque no HIPS, não temos UTI materna.

MaiSaúde: O hospital pretende aumentar 
o espaço físico, já que ele tem sido o único 
local de atendimento para as mulheres de 
Feira de Santana e região?

Dra. Márcia D’Amaral: Nós passamos 
para os responsáveis que estamos 
sobrecarregadas por conta da demanda, 
mas existe um planejamento que é feito a 
nível estadual primeiro. Hoje, só acolhemos 
obstetrícia, a parte de quem vai parir. 
A gente tem projetos para ampliação 
de leitos, para ampliação de serviços. 
Não podemos, por exemplo, atender 
ginecologia porque não temos espaço 
para isso hoje, mas é uma ideia, inclusive, 
do próprio prefeito que quando assumiu 
falou sobre colocar ginecologia dentro do 
hospital. Esperamos que em breve isso 
mude, mas aí depende da gestão pública.
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Em 2018, 62 mulheres foram 
assassinadas na Bahia, mais de 60% 

dos crimes ocorreram no interior do 
estado. Ainda assim, Feira de Santana, 
localizada a 108 km da capital, registra, 
desde 2013, menos de 10 feminicídios 
por ano. O número chamou a atenção do 
Senado e do Ministério da Justiça que, 
em 2017, se reuniram com as instituições 
locais com a fi nalidade de apreender 
as estratégias utilizadas pela rede de 
atenção e proteção às mulheres vítimas 
de violência do município. 

Referência na Bahia, a rede de Feira de 
Santana é constituída, além da DEAM, 
pelo Centro de Referência Maria Quitéria 
(CRMQ), o Centro de Referência em 
Assistência Social (CRAS), o programa 
Ronda Maria da Penha, a Casa Abrigo, a 
Vara de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher e a Vara da Justiça 
pela Paz que atuam junto ao Ministério 
Público da Bahia (MP) e a Defensoria 
Pública. Ademais, as Unidades Básicas 
de Saúde são orientadas a assistirem as 
mulheres que apresentarem quaisquer 
sinais de violência, prestando serviços 
especializados de enfermagem e 
assistências médica e psicológica nos 
casos de violência f ísica ou sexual, além 
de as encaminhar para o Centro de 
Referência.

Espaço importante de acolhimento e 
orientação daquelas em situação de 
violência, o Centro de Referência Maria 
Quitéria presta atendimento com a 
fi nalidade de garantir o fortalecimento 
emocional e a emancipação da vítima. 
Com equipe multidisciplinar, mantêm 
também contato com o MP e as Varas 
da Família e Cível, buscando agilitar os 
processos em andamento, o que contribui 
para a ruptura defi nitiva com o agressor. 
De acordo com Maria Clécia Vasconcelos, 
delegada titular da DEAM, e Maria 

Josailma Lima, coordenadora do CRMQ, 
o aumento no número de denúncias, 
que alcançou mais de 3000 ocorrências 
até novembro de 2018, e a diminuição 
nos números de feminícidio e homicídios 
tentados, são resultado deste trabalho 
conjunto e comprometido entre todos os 
equipamentos e programas da rede de 
atenção e proteção. Importante também 
tem sido a atuação do Movimento de 
Mulheres de Feira de Santana e demais 
coletivos feministas, que, dentre outras 
ações, pressionaram o MP a instituir 
regime de 24 horas na Delegacia da 
Mulher, que conta hoje com plantões de 
domingo a domingo.

 “De 2013 até o dia de hoje, nenhuma 
mulher que passou na DEAM foi vítima de 
feminícidio. Eu não estou dizendo que não 
houve feminícidio em Feira de Santana, 
houve, mas nenhuma mulher que foi morta 
pelo seu companheiro, procurou antes a 
DEAM”, afi rma a delegada. 

Exemplo de compromisso social e político 
com os direitos das mulheres, Feira 
tem, em todas as instâncias - poderes 
públicos, instituições e sociedade 
civil organizada -, se destacado no 
enfrentamento à violência doméstica, 
como provam também as políticas 
públicas locais, modelo para demais 
munícipios, como a política de auxílio 
à mulher vítima de violência, instituída 
através da Lei nº335/2018, que garante o 
acesso prioritário destas aos cursos de 
capacitação e qualifi cação profi ssional, 
bem como às ofertas de emprego 
disponibilizadas pelas empresas públicas 
ou privadas, ONGs, instituições e 
Universidades conveniados.

Saiba onde encontrar ajuda
Centro de Referência Maria Quitéria: Rua Paris, nº 
97, Santa Mônica, aberto das 08 às 17h de segunda 
a sexta 
Delegacia da Mulher: Rua Adenil Falcão, nº 1252, 
Brasília, aberta 24hrs

“Nos últimos 5 anos, nenhuma 
mulher que passou pela DEAM 
foi vítima de feminícidio”:
A excelência da rede de atenção e proteção às mulheres 
vítimas de violência masculina em Feira de Santana Sarah Sanches - Jornalista

“De 2013 até o dia de hoje, nenhuma 
mulher que passou na DEAM foi vítima de 
feminícidio. Eu não estou dizendo que não 
houve feminícidio em Feira de Santana, 
houve, mas nenhuma mulher que foi morta 
pelo seu companheiro, procurou antes a 
DEAM”, afi rma a delegada. 
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MaiSaúde: A delegacia da mulher foi 
fundada há 28 anos, muito antes da Lei 
11.340 ou Lei Maria da Penha, que só foi 
sancionada em 2006. Como funcionava 
essa unidade?

Mª Clécia: A primeira delegacia de defesa 
da mulher, chamada de DDM, foi aberta 
em São Paulo, mas não veio de graça, 
surgiu como resposta aos movimentos 
feministas que lutavam por uma 
proteção diferenciada. Só que a DDM não 
foi sufi ciente para aplacar o problema 
porque a mulher era vitimizada antes 
e durante o atendimento. Constatou-
se que não era apenas uma delegacia 
da mulher que ia resolver o problema 
porque não era só uma questão policial. 
Sem a lei Maria da Penha, o que é que 
acontecia? A mulher era agredida em 
casa pelo marido ou pelo fi lho, ia até a 
delegacia com o olho roxo, voltava com 
a intimação e apanhava de novo porque 
tinha denunciado. Antes, a violência 
contra a mulher era considerada como 
de menor potencial ofensivo, o agressor 
não era preso, pagava cesta básica, não 
havia possibilidade de ele sair de casa. 
Então, os movimentos entenderam que 
era necessário adotar outra postura.

MaiSaúde: Quais as mudanças trazidas 
com a Lei Maria da Penha?

Mª Clécia: Quando Maria da Penha 
entra em cena, ela se reporta aos órgãos 
internacionais para compelir o Brasil a 

assumir outra postura, sendo que desde 
1994 o país tinha assinado a convenção do 
Pará, se obrigando a erradicar a violência 
contra a mulher. Veja bem, erradicar 
e não diminuir. Com Maria da Penha, 
começa outra fase, a de judicialização da 
violência masculina. Muda tudo. Mudou a 
lei processual penal, deixou de se aplicar 
aos casos de violência doméstica a lei 
9.099, de menor potencial ofensivo, e, daí, 
o individuo pôde ser preso em fl agrante, 
criou a possibilidade de se pedir medida 
protetiva, de tirar o agressor de casa. 
Esse é um triunfo muito grande. A Lei 
Maria da Penha é muito ampla porque 
prevê a proteção integral à mulher, 
prevê a violência f ísica, jurídica, policial, 
mas também a violência psicológica, 
patrimonial, o que vai pra instância da 
esfera cível, e ela chama o Estado para 
suas responsabilidades quando fala de 
rede de atenção porque aí depende 
primordialmente de políticas publicas. 
Então, a grande sacada foi compreender a 
complexidade da violência contra a mulher.

MaiSaúde: Qual o papel e a importância 
da DEAM hoje, após a Maria da Penha?

Mª Clécia: Olhe, quando eu decidi vir 
para DEAM, perante meus pares fui vista 
como menos policial, porque eu era 
Coordenadora Regional de Itaberaba 
e de Irecê, trabalhava com ladrões, 
trafi cantes, homicidas. A coisa é tão 
estigmatizada que até profi ssionalmente 
você estar em uma Delegacia da Mulher 

Conversando com
Maria Clécia Vasconcelos

Nascida em Alagoas, Maria Clécia Vasconcelos recebeu o título de cidadã feirense 
em 2017 como reconhecimento à sua atuação enquanto delegada titular da 

DEAM nos últimos 6 anos. Comprometida com a educação, os movimentos sociais 
e as políticas públicas, Maria Clécia, que é também professora de Direito Penal e 
defensora ativa dos direitos das mulheres, vem desenvolvendo ações dentro e fora da 
delegacia, sendo a principal responsável pela reabertura da DEAM aos fi ns de semana 
e pelo projeto de sensibilização dos pedreiros com relação ao sexismo. Em entrevista 
exclusiva à MaiSaúde, ela fala sobre a história das políticas de proteção à mulher e 
sobre os serviços prestados pela rede de proteção às mulheres em Feira de Santana.
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te faz ser vista como menos profi ssional, 
porque você vai lidar com “picuinha 
de marido e mulher”, mas não é isso. A 
DEAM atende casos de aplicação da Lei 
Maria da Penha, de violência doméstica 
à estupros. Qualquer crime, mesmo que 
não seja no âmbito doméstico, desde 
que vislumbremos que houve um crime 
só porque ela é mulher. E atendemos 
também a população LGBT. Eu tenho o 
maior orgulho de dizer que de 2013 até o 
dia de hoje, nenhuma mulher que passou 
na DEAM foi vítima de feminícidio. Não 
estou dizendo que não houve feminícidio 
em Feira, houve, mas nenhuma mulher 
que foi morta pelo companheiro, 
procurou antes a DEAM. Além disso, Feira 
de Santana, em todos esses anos, não teve 
número expressivo de feminícidio. Isso 
mostra que estamos cumprindo nosso 
papel, que a rede funciona de forma 
sincrônica para obter esse resultado. 

MaiSaúde: Quantas queixas já foram 
prestadas na DEAM este ano e como os 
números são interpretados pela polícia?

Mª Clécia: É meio de fevereiro e nós já 
temos mais de 500 registros. Considerando 
que em 2018, até o fi m de novembro, 
nós tínhamos 3069 ocorrências, dá para 
fazer um prognóstico de que 2019 terá 
um número maior. Isso é um fenômeno 
nacional, embora cada lugar tenha sua 
particularidade. De inicio, pensávamos: 
será que a violência está aumentando? 
Só que antes a mulher tinha vergonha 
de vir à delegacia, ela pedia conselho 
e ajuda aos parentes, não tinha um 
respaldo jurídico pra denunciar porque ia 
dar em quê? As pesquisas mostram que 
o número de registros tem aumentado 
porque essa mulher tá deixando de ver 
a violência como algo que pertence ao 
mundo privado: “só interessa à minha 
família”, “é um problema meu”. Hoje 
têm programas de televisão e novelas 
mostrando, então, ela se identifi ca, ela 
diz “eu tenho que denunciar” e vem à 
delegacia. Em Feira de Santana, o número 
de ocorrências aumentou também graças 
à credibilidade da rede de proteção 
à mulher, porque a mulher feirense 
reconhece o serviço prestado. A DEAM é a 
principal porta de entrada dessa mulher 

sofrida, mas quando falo do serviço 
prestado, falo de toda rede, do Centro 
de Referência Maria Quitéria, da Justiça 
pela Paz em Casa e do Ministério Público. 

MaiSaúde: Como funciona o diálogo entre 
os equipamentos da rede de atenção e 
proteção à mulher em Feira? 

Mª Clécia: A rede, obrigatoriamente, 
tem que possuir reuniões periódicas. 
Nas reuniões, são questionadas as 
difi culdades, os avanços e trazidas 
questões pontuais. Qual a diferença 
de Feira de Santana? A diferença 
é que essa rede funciona de forma 
harmônica, sincrônica. Não adianta, por 
exemplo, fazer o pedido de uma medida 
protetiva, chegar lá no munícipio que 
a mulher reside e não ser aplicada. Não 
adianta se essa mulher precisa de um 
atendimento psicológico e eu não tenho 
para onde mandar. Não adianta falar de 
empoderamento e essa mulher estar 
com fome, ela tem que receber uma 
cesta básica. Nós temos conseguido tudo 
isso. Através de uma vereadora que fez 
um excelente trabalho no departamento 
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de proteção à mulher, Feira passou a ter 
políticas públicas específi cas: a mulher 
vítima de violência doméstica tem 
prioridade no Minha Casa, Minha Vida, 
a mulher vítima de violência doméstica 
tem prioridade no atendimento médico, 
inclusive para cirurgias reparadoras. 
Essas são políticas que diferenciam Feira 
dos demais munícipios, até de Salvador.

MaiSaúde: Desde o ano passado, foi 
anunciada a regionalização da Casa 
Abrigo de Feira de Santana, que embora 
seja um equipamento referência para 
todo estado, conta com apenas 20 vagas, 
disponíveis tanto para as mulheres 
vitimadas quanto para os fi lhos. O que 
isso representa para a mulher feirense?

Mª Clécia: Exatamente, a municipalidade 
fez convênio com o Governo do Estado e 
regionalizou o serviço que vai funcionar 
agora como central de regulação. Essa 
regionalização vai acontecer em Feira, 
Porto Seguro, Juazeiro e Salvador. No 
momento, a única Casa Abrigo que está 
em funcionamento é a de Feira. Até agora, 
as 20 vagas têm atendido a contento, mas 
a gente teme que não continue. Eu luto 
pela mulher de Feira, para quem eu presto 
serviço, que antes tinha um equipamento 
à disposição e agora vai passar a disputar 
com toda a Bahia, mas o que nos dizem 
é que a mulher de Feira terá prioridade. 
Você tá vendo o que fazem com as 
políticas públicas? A lei é maravilhosa, 
mas a instrumentalidade dela...

MaiSaúde: Há tantos anos trabalhando 
em contato direto com as mulheres 
vitimadas pela violência, com tantas 
denúncias e casos, com políticas públicas 
e toda rede de atenção à mulher, o que 
você acredita que pode ser feito para 
diminuir os índices de violência contra a 
mulher?

Mª Clécia: Primeira coisa, a Lei Maria da 
Penha prevê o tratamento do agressor 
pelo Estado. Esse agressor realmente 
precisa ser tratado porque, imagina, a 
mulher consegue romper esse ciclo, 
se fortalece, denuncia, mas ele vai 
continuar em outros relacionamentos, 
se ele não for tratado, não for melhorado 
cultural e psicologicamente, ele vai 

repetir o padrão, vai vitimar outras e 
outras mulheres.É preciso estancar ali. 
São necessários programas de atenção 
ao agressor, mas é preciso também 
intensifi car os programas de atenção à 
mulher. Se a mulher não se reconhecer 
como sujeita de direitos, como vítima 
daquele processo, ela não vai denunciar 
nunca e quando ela o fi zer, ela volta atrás.

Como é que vamos falar de 
empoderamento, se ela depende de 
uma pensão dele? Se ela que fi cou 
com todos os fi lhos? E ele só porque dá 
aquela pensãozinha, quando dá, acha 
que é sufi ciente? Ela tem que pagar 
aluguel, ela tem que fazer tudo. E aí ela 
volta, como diz o ditado popular: “ruim 
com ele, pior sem ele”.  Aí o povo diz: “ela 
gosta de apanhar, voltou pro marido”. Ela 
tá passando necessidade com os fi lhos. 
Ela prefere sacrifi car a própria vida pelos 
fi lhos. Ela volta por eles, não por ela.

Essa é uma realidade que eu vivencio 
diariamente, infelizmente. E a gente tem 
que sair daquele papel “ah, a questão é 
do Estado”, temos que fazer nossa parte 
também. Nós temos casos em que a vítima 
morreu, mas que gritou a noite inteira 
pedindo socorro, os vizinhos dizem que 
ouviram os gritos, mas não fi zeram nada. 
Então, essa questão do envolvimento, da 
solidariedade também é necessária. E, 
sem dúvidas, políticas públicas efetivas.

MaiSaúde: Gostaríamos que, assim como 
Maria da Penha, você deixasse uma 
mensagem para as mulheres que hoje 
são vítimas de violência masculina. 

Mª Clécia: Gostaria de dizer que elas que 
são protagonistas das próprias vidas, não 
são os maridos, não são os fi lhos, são 
elas. Nós temos casos aqui de uma vida 
inteira de mulheres sofridas, que só vem 
denunciar o agressor quando vê que o 
fi lho cresceu e tá tomando as dores, tá 
interferindo, e ela tem medo de haver 
um confl ito maior. Ela não vem por ela, 
ela vem pelo fi lho. Elas precisam vir por 
elas. Elas têm que denunciar, porque nós 
viemos nesse mundo para ser feliz e o 
único caminho é tendo paz e ninguém 
tem paz dentro de um ambiente de 
violência.
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Houve uma época em que as mulheres 
eram mantidas pelos homens. 

Manutenção vem de duas palavras: 
manu, mão; e tener, ter; ou seja, quem 
mantém, tem na mão. Pensando não 
só na etimologia do termo, para além 
do signifi cado real, mas também no 
signifi cante psicanalítico: Manus Tensão, 
estar na mão do outro gera tensão, 
submissão e adoecimento, remetendo 
a situações abusivas e, muitas vezes, 
humilhantes.

Este era o cenário da grande maioria 
das mulheres, fi cavam na retaguarda 
da casa e fi lhos enquanto os homens as 
mantinham neste lugar de importância 
ou de falta de importância.

Frente à pobreza psíquica, ao baixo 
reconhecimento de suas capacidades 
e à dependência emocional dos fi lhos, 
muitas decidiram estudar e se lançaram 
no mercado de trabalho, buscando 
evoluir, aprender, contribuir socialmente 
e economicamente, assim sendo, 
submetem-se à dupla função.

Essas mulheres, muitas vezes, além de 
realizarem o trabalho formal, externo 
ao lar, ao retornarem exauridas para 
suas casas, deparam-se com todas as 
tarefas domésticas, isso agregado ao 
trabalho trazido pelos próprios fi lhos, 
aos problemas relativos aos cônjuges, às 
cobranças no que diz respeito à atividade 

sexual, às suas necessidades fi siológicas e 
de higiene, além de ginástica, manicure, 
cabelereiro, consulta médica, odontológica 
e psicológica. Tudo isso podendo agravar 
as condições físicas, o aproveitamento da 
própria vida e as condições emocionais. 
Com a responsabilidade de exercer 
múltiplas atividades, acionando descargas 
hormonais que aumentam o estresse, a 
ingesta alimentar e consequentemente 
o sobrepeso, podendo levar à obesidade, 
sem falar em alterações imunológicas, 
insônia ou hipersonia, que somados a essa 
dupla jornada podem gerar, em alguns 
casos, quadros de síndrome de pânico e/
ou quadros depressivos.   

Isso implica em todo esse panorama, 
refl exo de uma mudança cultural na qual 
a dupla jornada não seja somente da 
fi gura feminina, em que sendo mãe tem 
que ensinar aos fi lhos homens que os 
trabalhos domésticos podem e devem ser 
compartilhados, assim como a educação 
dos próprios fi lhos. 

Portanto, podemos inicialmente concluir 
que para fazer uma prevenção do 
adoecimento físico, deve-se buscar a 
prevenção por meio da saúde emocional, 
onde haverá um espaço profi ssional de 
sigilo e acolhimento, para que todas essas 
questões que assoberbam a saúde da 
mulher, possam ser faladas e repensadas 
no sentido de encontrar soluções mais 
saudáveis e menos sacrifi cantes.

A quantas 
anda a 
saúde da 
mulher?

Hellin Galisteu
Psicóloga

CRP 06/100.790
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Todas nós procuramos formas de 
fi carmos confortáveis, seguras e à 

vontade com nossos próprios corpos 
durante os dias da menstruação. 
E o absorvente descartável 
costuma ser um dos itens 
básicos para esses dias, 
segurando o sangue e evitando 
manchas, mas, embora seja o 
produto mais usado, não 
é o único, nem a melhor 
opção. Absorventes 
ecológicos, de pano, 
calcinhas absorventes e 
coletores menstruais são outras 
possibilidades de proteção e higiene 
que, se comparadas aos descartáveis, 
são mais econômicas e também mais 
saudáveis, já que não possuem produtos 
químicos. 

Chamado carinhosamente de copinho, 
o coletor menstrual tem se tornado o 
queridinho entre as mulheres nas redes 
sociais, onde sua publicidade é realizada. 
Como o próprio nome sugere, eles 
funcionam como copos que armazenam 
o sangue menstrual e estão disponíveis 
em diferentes tamanhos e formatos. 

Funcionam como absorventes 
internos, os conhecidos 
OB’s, mas, ao contrário dos 
primeiros, são seguros para 
a saúde íntima, já que são 
produzidos em material 
atóxico e hipoalergênico.

O coletor é colocado na 
entrada do canal vaginal, 

criando um vácuo que não 
permite o vazamento do 

sangue, sem precisar empurrar 
até o fundo. Por serem de textura 

maleável, são facilmente dobráveis e 
podem ser encaixados da forma que 

for mais confortável para cada mulher. 
Pode levar um tempinho para descobrir a 
dobra que melhor se adequa ao seu corpo, 
mas, não desista!, faz parte do processo. 

Super sustentáveis, já que tem vida útil 
média de seis anos, os copinhos são 
confortáveis, não têm cheiro desagradável, 
apresentam menos risco de infecções e 
vazamentos e são muito mais seguros para 
o dia-a-dia e na prática de esportes. São 
muitas vantagens para pelo menos não 
tentar, não é mesmo?!

Veja o que algumas mulheres que adotaram o copinho têm a dizer:

Os coletores podem ser encontrados em algumas farmácias, mas, principalmente, em 
lojas online. Embora o investimento inicial seja relativamente alto – um kit com dois 
coletores custa em média 90 reais -, a médio e longo prazo, pesam muito menos no bolso, 
já que podem ser usados por muito tempo. Experimente!

Você conhece o 
coletor menstrual?

Sarah Sanches - Jornalista

“Hoje, depois de me adaptar bem ao coletor, não vejo 
desvantagens em usa-lo, apenas vantagens: posso 
fi car até 12h com ele sem medo de que vá vazar e 
posso passar o dia na rua sem ter que fi car trocando 
o absorvente. Além disso, diferente do absorvente, 
ele não me deixa assada e nem com mau cheiro”. 
Stephanie Sobral, 21 anos, usa o copinho há 1 ano 
e 3 meses.

“Liberdade é a palavra que defi ne minha experiência. 
Tenho uma relação muito mais íntima com meu 
corpo, posso verifi car a quantidade de sangue que 
elimino durante o ciclo, o aspecto físico, conhecer 
minha vagina, as melhores posições dentro do canal, 
saber como funciono, como me sinto bem. Sobre 
desvantagens? Não vejo”. Deyse Santos, 27 anos, 
usa o coletor há 3 anos.

“A 1ª vez que usei o coletor menstrual foi 
desconfortável. Quando tentei de novo, foi ao ler 
mais sobre ele e aprender formas de usa-lo. Achei 
um jeito legal de colocar e, desde então, não larguei 
mais. Ele proporciona às mulheres mais autonomia e 
conforto para viver o ciclo menstrual”. Elaine Borges, 
22 anos, usa o coletor há 2 anos.

“Eu não tive desconforto, mas demorei em pegar 
o jeito. O motivo que me fez escolher o copinho foi 
pensar na minha saúde íntima porque absorventes 
industrializados abafam e têm muitos produtos 
químicos. Uso o mesmo copinho desde 2015, sem 
nenhum problema”. Renata Argôlo, 23 anos, usa o 
copinho há 4 anos.
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Ao longo das últimas décadas, houve 
uma mudança na tendência das 

causas mais frequentes de morte natural 
(não violenta) no Brasil. Com melhor 
qualidade de saneamento básico, 
vacinação e o surgimento de novos 
tratamentos medicamentosos, as doenças 
infectocontagiosas tiveram grande 
redução. Atualmente, as doenças crônicas - 
que acompanham o paciente durante toda 
a vida – são as responsáveis pela maior fatia 
de mortalidade da população geral. 

O acidente vascular cerebral (AVC) é a 
segunda maior causa de morte no Brasil, 
sendo também frequentemente associada 
à grande morbidade, ou seja, deixa 
sequelas neurológicas que incapacitam 
a vida do paciente, que perde capacidade 
laborativa e se torna dependente de 
terceiros para atividades do cotidiano. 

O AVC, conhecido popularmente como 
derrame, é defi nido pela ocorrência de 
morte do tecido nervoso em decorrência 
de agressão ao cérebro. Existem dois 
tipos: isquêmico e hemorrágico. A 
isquemia ocorre por conta da redução 
ou abolição do suprimento sanguíneo - 
incluindo oxigênio e nutrientes - a uma 
área específi ca cerebral, ocasionando a 
morte de neurônios. A hemorragia consiste 
no extravasamento de sangue em alta 
pressão dentro do encéfalo, com alteração/
destruição da estrutura cerebral normal.

Existem diversos fatores de risco, sendo 
a hipertensão arterial o principal. Além 
deste: diabetes, dislipidemia (excesso de 
colesterol ou triglicerídeos na circulação), 
tabagismo, obesidade e sedentarismo. 
É fundamental, portanto, conscientizar 
a população sobre o impacto social, 
econômico e na saúde pública do Brasil, 
ocasionado pela grande incidência de AVC. 

Na última década, a prevalência de AVC em 
homens tem reduzido signifi cativamente. 
O que se justifi ca pela maior 
conscientização pública e o incremento 
nas estratégias para promoção de saúde, 
além de atividade física e prevenção das 
doenças citadas como fatores de risco.

Já entre as mulheres houve um incremento, 
marcadamente entre os anos de 2010 a 
2015. Apesar de não haver explicação exata, 
existem algumas hipóteses, como a maior 
expectativa de vida entre mulheres - por 
isso permanecem expostas aos fatores 
de risco por mais tempo -, bem como o 
uso em larga escala de anticoncepcionais 
orais e terapias hormonais, haja vista 
que há evidência consistente que estes 
tratamentos aumentam o risco de 
isquemia cerebral. Ademais, o aumento 
da jornada de trabalho das mulheres 
pode justifi car um estilo de vida com 
maior estresse emocional, redução de 
autocuidados, menor prática de atividade 
física e alimentação de pior qualidade.

A depender do local acometido do cérebro, 
os sintomas podem variar bastante, sendo 
muito frequente a ocorrência de fraqueza 
restrita a um lado do corpo, alterações na 
capacidade de se comunicar, alterações 
visuais e assimetria da face com desvio da 
lateral da boca. Também chama a atenção 
que os sinais costumam surgir de forma 
abrupta. Pela clareza e consistência dos 
sintomas, qualquer um pode reconhecer 
estes casos, tendo a oportunidade de 
encaminhar alguém de forma emergencial 
para o pronto-socorro. 

O tratamento é mais efi caz quando 
iniciado precocemente: reduzindo a 
mortalidade e o grau de sequelas na fase 
de recuperação do AVC. Disseminar estas 
informações é uma importante atitude no 
objetivo de controlar esta patologia.

Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) no Brasil:
contexto na atualidade
Número de mulheres afetadas aumentou 
nos últimos dez anos

Dr. Matheus G. Freitas
Neurologista

CRM 26304
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O lúpus eritematoso sistêmico (LES) 
é uma doença infl amatória crônica 

de causa desconhecida que pode afetar 
todo o organismo. As anormalidades 
imunológicas, particularmente a produção 
de vários anticorpos anticelulares, são 
outra característica proeminente da 
doença, que afeta as mulheres com mais 
frequência que os homens.

O LES tem manifestações clínicas 
que podem afetar virtualmente 
todos os órgãos e podem variar 
drasticamente de paciente 
para paciente. O padrão 
mais comum é uma mistura 
de queixas constitucionais 
com envolvimento cutâneo, 
musculoesquelético, 
hematológico leve e sorológico.  
No entanto, alguns pacientes 
apresentam predominantemente 
manifestações hematológicas, 
renais ou do sistema nervoso central. 
O padrão que domina durante os 
primeiros anos da doença tende a 
prevalecer durante todo o curso 
da doença. O curso clínico do LES 
é altamente variável entre os 
pacientes e pode ser caracterizado 
por períodos de remissões e de 
recaídas crônicas ou agudas.

A maioria das manifestações 
clínicas da doença foi incluída 
como parte dos critérios de 
classifi cação do LES, como 
forma de categorizar os 
pacientes para fi ns de estudo. 
Os critérios podem ser úteis 
para ajudar os médicos a 
reconhecer e documentar 
algumas das principais 
manifestações da doença. 
Sintomas constitucionais

como fadiga, febre e perda de peso estão 
presentes na maioria dos pacientes com 
lúpus em algum momento durante o 
curso da doença. A artrite e as artralgias 
ocorrem em mais de 90% dos pacientes 
com LES e são, frequentemente, uma das 
primeiras manifestações.  

A maioria dos pacientes desenvolve lesões 
na pele e nas membranas mucosas e 

existe uma tremenda variabilidade no 
tipo de envolvimento do cutâneo. 

A lesão mais comum é uma 
erupção facial que caracteriza o 

lúpus eritema cutâneo agudo, 
também conhecido como “a 

erupção da borboleta”, que 
aparece após a exposição 

solar. O LES também 
pode apresentar o 

envolvimento visceral, 
atingindo, por exemplo, 

nervos periféricos, pulmão, 
pâncreas e rim. 

Os objetivos da terapia 
para pacientes com LES são: 

garantir a sobrevivência 
a longo prazo; alcançar a 
menor atividade possível 

da doença; prevenir 
danos aos órgãos; 

minimizar a toxicidade dos 
medicamentos; melhorar a 
qualidade de vida; e educar 

os pacientes sobre seu papel 
no controle da doença. 

Os pacientes necessitam 
de monitoramento em 

intervalos regulares 
por um reumatologista 

para otimizar as terapias 
não farmacológicas e 

farmacológicas e alcançar os 
objetivos do tratamento.

Visão geral do lúpus 
eritematoso sistêmico 
em adultos

Dra. Ana Teresa Amoedo
Reumatologista

CRM-BA 11237
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Não é novidade para ninguém que a 
dermatologia é uma especialidade 

importantíssima da medicina, responsável 
por diagnosticar e tratar todo e qualquer 
tipo de doença relacionada à pele, 
mucosas, cabelos e unhas.

Quando entrei na residência de 
dermatologia há 20 anos, lembro que 
nossos maiores conhecimentos e nossas 
áreas de atuação eram voltados ao 
funcionamento da pele e seus anexos 
(cabelo e unhas). Pude vivenciar a 
dermatologia quando esta ainda era 
pensada em sua forma mais básica. 
Porém, sempre enxerguei que havia muito 
potencial a ser explorado e isso poderia 
refl etir na autoestima e bem-estar de 
muitas pessoas. 

A cosmiatria é uma subárea da 
dermatologia que surgiu com o 
seguinte objetivo: tratar de maneira 
ética e profi ssional todos os aspectos de 
manutenção da beleza e da obtenção de 
uma aparência bem cuidada e melhorada. 

Seria a cosmiatria a chave para juventude? 
Não necessariamente. No entanto, a 
cosmiatria, ou ainda Dermatologia 
Cosmiátrica, é um grande passo rumo 
à conquista de um visual mais bonito 
e, consequentemente, de pessoas mais 
realizadas e satisfeitas com o que veem 
no espelho. 

A cosmiatria tem tido como foco:

1. Rejuvenescimento
Esse tratamento tem como papel cuidar 
de rugas, sulcos e linhas de expressão, 
situações que podem ser facilmente 
corrigidas com aplicações de botox e 
preenchimentos em pacientes a partir dos 
40 anos. Outras questões como manchas 
podem ser corrigidas com lasers e para 

problemas de desidratação e falta de viço 
na pele, podem ser usadas hidratações 
injetáveis e skinbooster. 

2. Beautifi cation ou Embelezamento
Aqui signifi ca que pessoas de qualquer 
idade, de maneira preventiva ou corretiva, 
podem começar a se tratar verifi cando, 
junto à dermatologista, quais as melhores 
técnicas para ter mais beleza e harmonia. 
Isso pode incluir preenchimento de lábios 
ou preenchimento de zigomático para 
realçar a beleza feminina ou ainda, no 
caso dos homens, o preenchimento do 
arco da mandíbula.

3. Harmonização
Podendo também ser realizada em 
qualquer idade, a harmonização visa um 
resultado que proporcione equilíbrio 
e harmonia da face, levando em 
consideração as características pessoais 
de cada um. 

4. Prejuvenation
Algumas das técnicas apresentadas 
aqui objetivam o retardamento do 
envelhecimento, ou seja, trata-se de um 
conjunto de tratamentos preventivos 
que podem ser menos invasivos e, ainda 
assim, oferecer excelentes resultados 
contra o surgimento de rugas e linhas de 
expressão, por exemplo.  

A Dermatologia Cosmiátrica pode fazer 
tudo isso, e ainda mais um pouco por 
todas as pessoas que buscam melhorar 
a aparência sem que suas próprias 
características sejam perdidas e de forma 
que os resultados fi quem muito naturais. É 
importante salientar que todo e qualquer 
procedimento deve ser avaliado e feito 
por um profi ssional dermatologista.

O que a Dermatologia 
Cosmiátrica pode fazer 
por você?

Dra. Deborah Duarte
Dermatologista

CRM 13499
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Começo pelo começo, sou Luana 
Ainsworth (estranho, né? mas é meu 

sobrenome mesmo).

Consultora de Imagem e Fisioterapeuta, 
você consegue imaginar?

Nossa! Duas profi ssões tão diferentes! Mas 
não é que têm suas semelhanças?

A imagem tem muita força, nos 
comunicamos por ela sem ao menos 
dar uma palavra. A imagem expressa 
um comportamento social, uma era, 
arrisco em falar! Na fi sioterapia, assim 
como na consultoria de imagem, como 
nos expressamos é uma construção, um 
aprendizado: o corpo fala. 

Acredito que é a junção da personalidade, 
onde estou inserida socialmente e o que 
desejo passar ao mundo. A neurolinguística 
diz que as pessoas são mais levadas a 
acreditar no que veem do que no que 

ouvem, portanto 60% é imagem.  Segundo 
a Organização Mundial de Saúde, OMS, 
ser saudável é a “situação de perfeito bem 
estar físico, mental e social”. 

Vejo nas minhas andanças na nova 
e “velha” profi ssão muitas pessoas 
insatisfeitas com a própria imagem, sem 
autoestima... 

A roupa tem função física basicamente 
de proteção, psicológica de aceitação e 
segurança, social de integração e, por fi m, 
estética de valorização da aparência e 
expressão artística. 

Se roupa é importante? É!  Que bom poder 
partilhar disso tudo com vocês!

Espero que o ato de vestir tenha outra 
concepção a partir de agora.

Eu sou Luana Ainsworth, Consultora de 
Imagem e eu posso te ajudar!

Luana AinsworthLuana Ainsworth
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Vivemos um período de intensa 
preocupação com o corpo, com o bem 

estar e com a saúde, fazendo com que 
a busca por uma alimentação saudável 
ganhe mais espaço. Neste contexto, a 
alimentação probiótica ganhou destaque 
nos últimos anos e reúne cada vez mais 
adeptos pelos benefícios comprovados à 
saúde.

Probióticos são defi nidos como 
microrganismos vivos (bactérias e 
leveduras), capazes de 
melhorar o equilíbrio da 
microbiota intestinal e 
prevenir ou auxiliar no 
tratamento de diversas 
patologias. Entre 
os probióticos mais 
conhecidos e disponíveis 
no mercado estão os leites 
fermentados e os iogurtes 
naturais. Existem também 
probióticos produzidos 
pela indústria, através de processos de 
inativação e liofi lização.

Também são probióticos o Kefi r e a 
Kombucha, em geral, produzidos e 
distribuídos artesanalmente no Brasil, 
que apresentam uma variedade muito 
grande de cepas e podem ser consumidos 
diariamente na alimentação.

Podemos destacar vários efeitos 
fi siológicos, já comprovados pelo uso 
dos probióticos, tais como: inibição 
de bactérias intestinais indesejáveis, 
aumento da imunidade, produção e 
liberação de vitaminas essenciais para o 
metabolismo de proteínas, carboidratos e 
lipídios, entre outros benefícios.

A atuação dos probióticos na saúde da 

mulher representa uma área de pesquisa 
em plena expansão. A terapêutica com 
probióticos é considerada natural e 
ressurgiu como prevenção e tratamento 
do trato gastrointestinal e urogenital.

A vulvovaginite por Candida albicans, 
a vaginose bacteriana e a infecção do 
aparelho urinário, por exemplo, são 
patologias de elevada prevalência na 
população feminina, contra as quais 
os lactobacilos demonstraram ter uma 

função preventiva muito 
importante. 

O uso de probióticos 
deve ser considerado em 
mulheres com candidíase 
recorrente e naquelas com 
contraindicações ou efeitos 
adversos a terapêutica 
antifúngica. Os probióticos 
também podem ser 
indicados sempre que 

for necessária a administração de 
antibióticos para diminuir os riscos de 
vulvovaginites por cândida, assim como 
para o tratamento das perturbações da 
microfl ora vaginal provocadas pelo uso de 
antibiótico.

Além dos benefícios acima, probióticos 
podem ser usados de forma preventiva 
no tratamento de várias outras patologias 
que acometem a população em geral, 
tais como diabetes, hipertensão, doenças 
autoimunes, doenças infl amatórias 
intestinais, diarreia ou constipação.

Com todos esses benefícios, podemos 
dizer que os probióticos são agentes 
importantes no campo da nutrição 
preventiva e curativa, e devem ser incluídos 
diariamente na nossa alimentação.

Alimentação 
Probiótica e Saúde 
da Mulher

Izabela Carneiro
Nutricionista
CRN 10475/P

O termo 
probiótico 

remete à ideia 
de “a favor da 

vida”
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A fi bromialgia (FM) é a causa 
mais comum de dor crônica 

musculoesquelética generalizada, 
frequentemente acompanhada de 
fadiga, distúrbios cognitivos, sintomas 
psiquiátricos e múltiplos sintomas 
somáticos. A etiologia da síndrome 
é desconhecida e a fi siopatologia é 
incerta. Apesar dos sintomas de dor nos 
tecidos moles que afetam os músculos, 
ligamentos e tendões, não há evidências 
de infl amação tecidual.

Fibromialgia, como outras síndromes 
somáticas funcionais, tem sido uma 
condição controversa: os pacientes 
parecem bem, não há anormalidades 
óbvias no exame físico, além da 
sensibilidade, e os estudos laboratoriais e 
radiológicos são normais. Assim, o papel da 
doença orgânica foi questionado e a FM foi 
frequentemente considerada psicogênica 
ou psicossomática. No entanto, pesquisas 
em andamento sugerem que ela seja 
resultado de um distúrbio da regulação 
da dor, frequentemente classifi cado como 
uma forma de sensibilização central.

Pelo menos 10% da população em geral 
têm dor generalizada crônica e a maioria 
desses indivíduos não tem nenhuma 
doença específi ca ou anormalidade 
estrutural para explicar a dor. Muitos 
desses pacientes apresentam sintomas e 
achados compatíveis com a FM e mais de 
40% dos pacientes encaminhados para 
uma clínica de dor terciária atendem aos 
critérios diagnósticos para a doença.

A Fibromialgia é mais comum em 
mulheres do que em homens e ocorre 
tanto em crianças quanto em adultos. É 
uma causa comum de dor crônica e a fonte 
de dor musculoesquelética generalizada 
mais comum em mulheres entre 20 e 

55 anos de idade, com prevalência de 
aproximadamente 2 a 3%, apresentando 
aumento com a idade. 

É caracterizada por dor e fadiga 
musculoesquelética generalizada, 
freqüentemente acompanhada por outros 
sintomas somáticos, além de distúrbios 
cognitivos e psiquiátricos. O exame físico 
revela sensibilidade em várias localizações 
anatômicas dos tecidos moles. O teste 
laboratorial é normal na ausência de 
outras doenças. 

Alguns distúrbios são vistos com maior 
frequência em pacientes com fi bromialgia 
do que na população geral e algumas 
condições podem se agrupar à doença e 
assumir características fi siopatológicas 
comuns, como, por exemplo, síndrome 
do intestino irritável (SII) e enxaqueca. 
Além disso, certas características de outros 
distúrbios comumente associados podem 
simular ou exacerbar os sintomas da 
FM, como a dor musculoesquelética em 
pacientes com formas crônicas de artrite, 
distúrbios do sono e fadiga em pacientes 
com depressão, ou apneia obstrutiva do 
sono ou síndrome das pernas inquietas. 

Intervenções efetivas incluem uma 
série de terapias não farmacológicas e 
farmacológicas que, geralmente, são 
fornecidas em combinação. Os pacientes 
com fi bromialgia, comumente, respondem 
melhor a um programa de tratamento 
multidisciplinar e individualizado, sob 
a orientação do reumatologista, que 
incorpora provedores clínicos e não 
clínicos, incluindo especialistas em 
medicina física, reabilitação e saúde 
mental.

Fibromialgia 
em adultos Dra. Ana Teresa Amoedo

Reumatologista
CRM-BA 11237
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Hoje vamos falar um pouco sobre uma 
síndrome compressiva que ocorre 

quando um nervo é comprimido em 
algum ponto no seu trajeto: a Síndrome do 
túnel do carpo (STC), uma patologia muito 
comum no consultório do cirurgião de mão.

As síndromes compressivas dos nervos 
periféricos no membro superior ocorrem 
em locais bem defi nidos, porém os 
sintomas podem ser os mais diversos 
possíveis e de intensidade variável, o 
que pode causar difi culdades para o
diagnóstico. Existem regiões onde a 
compressão pode ocorrer mais facilmente e, 
no caso da STC, esse local é o punho. Dentre 
os fatores causadores, temos as possíveis 
variações anatômicas de cada indivíduo, 
processos infl amatórios, lesões traumáticas, 
alterações metabólicas ou endócrinas, 
diabetes, gravidez, posturas inadequadas 
prolongadas ou repetitivas, intoxicações 
diversas, anomalias congênitas, processos 
infecciosos, atividades esportivas, 
exercícios físicos intensos ou inadequados. 

A síndrome do túnel do carpo é ocasionada 
pela compressão do nervo mediano na 
parte anterior do punho, em uma região 
formada por um canal inelástico, o túnel 
do carpo. Este túnel é formado pelos ossos 
do punho, no assoalho, e um ligamento 
espesso na sua parte superior. Passam, 
além do nervo mediano, nove tendões 
para a movimentação dos dedos. Esses 
tendões são envoltos por um tecido 
sinovial que os nutre e permite um perfeito
deslizamento. Este tecido pode infl amar e 
aumentar de volume dentro deste canal 
inelástico, levando à compressão do nervo 
mediano.

Descrita em 1865, é a compressão nervosa 
mais frequente no membro superior e 

também a mais conhecida, além de ser 
muito mais comum em mulheres (70% dos 
casos).

As queixas mais frequentes são a 
dormência ou alteração na sensibilidade 
da mão, que pode ou não ter dor associada, 
principalmente à noite ou ao amanhecer e 
que melhora ao agitar as mãos e os punhos. 
É mais frequente ocorrer no membro 
dominante, porem é muito comum ser 
bilateral. Por conta de os sintomas serem 
vagos e mal caracterizados, é muito 
comum os pacientes procurarem diversas 
outras especialidades como cardiologista, 
neurologista, angiologista, antes de serem 
diagnosticados.

No exame físico, podem-se encontrar 
alterações sensitivas no território do 
mediano e fraqueza na musculatura 
inervada por ele, além de diversos outros 
testes que são realizados no consultório 
médico. Os exames de imagem que 
podem auxiliar no diagnóstico são a 
ultrassonografi a e a eletroneuromiografi a. 

O tratamento pode ser conservador 
ou cirúrgico. O tratamento clínico é 
indicado para os casos mais leves, iniciais 
e sem atrofi a e consiste em fi sioterapia, 
imobilização e medicação. Nas gestantes, 
a STC costuma regredir espontaneamente 
após o parto. O tratamento cirúrgico 
é indicado na falha do tratamento 
conservador, em casos prolongados ou 
quando há atrofi a muscular. A cirurgia 
consiste na abertura do ligamento anterior 
do canal carpeano. 

A recuperação geralmente não é demorada 
e o paciente já consegue mobilização 
completa dos dedos no pós-operatório 
imediato. Comumente, a fi sioterapia não é 
necessária.

Síndrome do Síndrome do 
túnel do carpotúnel do carpo
70% dos pacientes acometidos são mulheres70% dos pacientes acometidos são mulheres

Dr. Tiago Dorea
Ortopedista

CRM 17337
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Quando criança, 
aprendemos que 

meninas nasceram para 
lavar, passar, cozinhar 
e cuidar dos fi lhos. A 
chamada “mulher para 
casar”. Com a evolução 
do feminismo, desde 

a década de 1960, essa 
realidade vem mudando e 

tem tudo para se expandir 
ainda mais com o passar de 
gerações. 

Desde o fi nal do século 
XX, vem acontecendo o 
movimento inverso: as 
mulheres estão deixando 
seus lares para trabalhar 
fora, serem donas do próprio 
negócio e empreender. O 
que se intensifi cou ainda 
mais durante o século XXI, 
no qual, além de cuidar do 
casamento e dos fi lhos, 
as mulheres também 
passaram a ingressar em 
maior número no ensino 
superior, trabalhar em 
cargos mais elevados e 
ter uma vida social ativa 
e independente. 
É aí que entra o 
papel do homem 
no relacionamento: 
aquele papo de que 
“o marido fi ca no 
sofá bebendo cerveja 
enquanto a mulher 
cuida dos fi lhos e 
da casa”, acabou! 
Também é papel do 
homem dividir as 
tarefas de casa. De 

lavar louça a limpar os cômodos, 
passando por cozinhar e levar 
os fi lhos à escola, você também 
pode fazer a sua parte.
Perceber que não se trata de 
“ajudar”, já que os deveres não 
são exclusivos da mulher, e, 
sim, compartilhar, visto que 
a casa é do casal, é um passo 
muito importante. É preciso 
entender que o compromisso 
de cuidar dos fi lhos e do lar 
é dos dois. Ainda que exista, 
por alguns, certo preconceito 
com os homens realizando 
atividades domésticas, a 
maioria percebeu que essas 
divisões fazem com que o 
relacionamento melhore, já 
que igualdade e compreensão 
são duas palavras-chaves 
para o desenvolvimento 
de uma relação estável. Tal 
aproximação entre o homem 
e a sua companheira faz com 
que o casal entre em sintonia.
Ao entender a dupla, muitas 
vezes tripla, jornada de trabalho 
da mulher e seu cansaço, 
e participar das atividades 
em casa, ambos ganham, já 
que os benefícios são para 
o casal, como, por exemplo, 
uma relação mais saudável 
e mais tempo livre para que 
ambos possam estar juntos 
e evitando também possíveis 
confl itos e discussões. Então 
é isso, amigos! Vamos varrer o 
machismo para fora das nossas 
vidas e compartilhar todas 
as tarefas e deveres que uma 
relação a dois exige!

Tarefa de casa 
também é coisa 
de homem, sim, 

senhor!

Para acompanhar 
os avanços 
conquistados pelas 
mulheres, o homem 
moderno precisa ser 
muito mais que um 
simples provedor

Leandro Silva - Publicitário
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O objetivo do jogo Sudoku é preencher os espaços 
vazios com números entre 1 e 9, no entanto, existem 
normas a serem seguidas:
1 – Um número pode aparecer uma vez em cada linha;
2 – Um número pode aparecer uma vez em cada 
coluna;
3 – Um número pode aparecer uma vez em cada 
quadrante.
Portanto, um número pode aparecer apenas uma vez 
na linha, coluna ou no quadrante.

Sudoku

Caça-Palavras
E H I S T Ó R I A U P C
P E F E M I N I S M O T
H O N P M U L H E R A N
E A L I M E N T A Ç Ã O
E H H E S S M Ç E N E I
S R E L R P Ã Y E I F O
A M Y I E O S H A O W F
Ú N O P H R R M D T D D
D I T D I T I I C B R E
E O M O A E B U H F I O
R N P U N I V E R S O N
C Ú T E R O T I U T R E

Lista de Palavras:

Alimentação
Coração
Empoderamento
Esporte
Feminismo
História
Moda
Mulher
Saúde
Útero








