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O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na
década de 1970. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos
homens.
No entanto, o dia 8 de março já era utilizado por movimentos femininos como uma data para celebrar a luta pelos direitos das mulheres desde o início do século 20. Vários eventos influenciaram a criação da data, mas dois entre eles são
lembrados como determinantes para sua oficialização. O primeiro - o incêndio na fábrica de roupas Triangle Shirtwaist,
em Nova York, em 1911 - foi uma tragédia que levou às capas dos jornais as terríveis condições de trabalho a que as mulheres eram submetidas. O segundo - um marco da História Contemporânea, a marcha das mulheres russa por pão e
paz em 1917 - iniciou uma revolução de efeitos globais que reverberam até hoje.
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A Saúde da Mulher I Câncer de colo de útero.

#oncovie #saúdedamulher #marçolilás
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(Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, as estimativas são de 16.710 novos casos desse tipo de câncer em 2020).
O câncer do colo do útero, também chamado de câncer cervical, é causado pela infecção persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano - HPV (chamados de tipos oncogênicos).
A infecção genital por esse vírus é muito frequente e não causa doença na maioria das vezes. Entretanto, em alguns casos, ocorrem alterações celulares que podem evoluir para o câncer. Essas alterações são descobertas facilmente no exame preventivo (conhecido também como Papanicolau), e são curáveis na quase totalidade dos casos. Por isso, é importante a realização periódica
desse exame em mulheres a partir dos 25 anos de idade com vida sexual ativa.

Tayanne Magalhães
Enfermeira Oncológica
COREN: 570841 CE

“Existem mais de 100 variedades de Papiloma Vírus HumanoHPV, cada subtipo recebe um número de identificação e cada um
está associado a infecções de determinados órgãos. O câncer de
colo do útero, tendo como principal agente causador o HPV e
transmitido por relações sexuais, aumenta significativamente o
risco de câncer do colo uterino quando contraído os subtipos 16,
18, 31 e 33, os demais subtipos são considerados de risco baixo.
Além do HPV, podemos citar como fatores que aumentam o risco
de câncer de colo uterino: o início precoce da atividade sexual e
múltiplos parceiros, o tabagismo (a doença está diretamente relacionada à quantidade de cigarros fumados) e o uso prolongado de
pílulas anticoncepcionais.”

Sinais e sintomas
Perda rápida de peso.
Vontade de urinar
frequente.
Dor abdominal constante.
Corrimento vaginal
alterado.
Sangramento vaginal sem
causa aparente.

Prevenção

“Sobre as formas de prevenção do câncer de colo do útero podemos citar a diminuição do risco de contágio pelo (HPV). A
transmissão da infecção ocorre por via sexual, como dito anteriormente presumidamente por meio de abrasões (desgaste
por atrito ou fricção) microscópicas na mucosa ou na pele da região anogenital. Consequentemente, o uso de preservativos (camisinha masculina ou feminina) durante a relação sexual com penetração protege parcialmente pelo contágio
pelo HPV, que também pode ocorrer pelo contato com a pele da vulva, região perineal, perianal e bolsa escrota. Além disso,
devemos promover a ampliação do acesso aos serviços de saúde, estimulando a realização e o retorno para receber o resultado do exame papanicolau, que é o exame padrão-ouro para diagnóstico e na detecção precoce da doença. Além de sensibilizar para o controle do tabagismo, o consumo de alimentos saudáveis obtendo o controle de peso e evitando a obesidade, assim como estimular os hábitos de higiene íntima como uso de produtos adequados para o PH vaginal, além de evitar
ingestão de bebidas alcoólicas e conscientizar sobre a importância da prática de atividade física regular.
Outra forma de prevenção é a vacinação contra o HPV, disponível em nosso Sistema Único de Saúde, a vacina tetravalente
contra HPV está disponível para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos. Ela protege contra os tipos 6, 11,
16 e 18 do HPV. Os dois primeiros causam verrugas genitais e os dois últimos são responsáveis por cerca de 70% dos casos
de câncer do colo do útero assim como também está disponível para mulheres com imunossupressão (diminuição de
resposta imunológica), vivendo com HIV/Aids, transplantadas e portadoras de cânceres, a vacina é indicada até 45 anos
de idade. Devemos assim, salientar que o câncer de colo uterino tem cura, por isso é importante a realização do rastreamento periódico para o diagnóstico precoce, assim como devemos buscar meios de prevenção e de tratamento adequados.”
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Dia Mundial da Saúde e Nutrição
(O Dia da Saúde e da Nutrição, comemorado neste 31/3, é uma
oportunidade para debater e avaliar práticas nutricionais e a
importância de políticas públicas realistas e preventivas).

#entretenimento #nutrição #oncovie
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Filme: Comer, Rezar, Amar

Filme

O Dia Nacional da Saúde e Nutrição faz parte do calendário
oficial do Ministério da Saúde e tem o objetivo principal de
conscientizar a população sobre a importância da saúde e da
boa alimentação. Uma alimentação saudável tem que incluir o
consumo de nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo humano, e isso leva a um aumento da qualidade de
vida.

“A alimentação é o combustível
para nossa vida, uma vez que nos
fornece subsídios para a realização
de nossas tarefas diárias. Se não
nos alimentamos não temos força
ou disposição para a realização das
atividades mais banais, além de
comprometer seriamente o desempenho das funções vitais no nosso
organismo.”

12
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Julia Roberts
Javier Bardem
James Franco

Lucas de Albuquerque
Nutricionista
CRN: 16672

“Claro que a qualidade do alimento ingerido é fundamental. Não adianta simplesmente comer. É preciso alimentar-se corretamente, fornecendo ao organismo os nutrientes necessários para seu perfeito funcionamento, sem
carências ou exageros. Por isso é bom estar atento ao que
estamos ingerindo e ficarmos atentos em nossos hábitos
que consequentemente serão revertidos em qualidade de
vida.”. Afirma o nutricionista Lucas de Albuquerque.

Prevenção de doenças
“Uma alimentação adequada e saudável
garante uma boa nutrição e o funcionamento adequado de todo o corpo.”
“O cenário atual demanda um cuidado redobrado com a
alimentação. Uma vez que estar com as condições nutricionais em dia, por meio do consumo adequado de alimentos saudáveis, contribui para o fortalecimento do sistema
imunológico, para a manutenção e a recuperação da saúde.Além dos nutrientes essenciais para nossa sobrevivência, alimentos de boa qualidade trazem benefícios fisiológicos específicos, promovendo o bom funcionamento do
corpo humano. O organismo depende desses nutrientes
para se proteger contra doenças, especialmente as crônicas, como a hipertensão arterial, o diabetes e o colesterol
elevado.” Complementa o nutricionista.
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SINOPSE I Liz Gilbert pensa que ela tinha tudo que queria
na vida: uma casa, um marido e uma carreira de sucesso.
Porém recém-divorciada e de frente para um momento de
mudança, ela se sente confusa sobre o que é importante
em sua vida. Ousando sair da sua zona de conforto, Liz
embarca em uma busca de autodescoberta que a leva à
Itália, à Índia e a Bali.
ENTRETE N I M E N T O

Instagram Siga-nos em @clinicaoncovie
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Nutrição I O consumo de alimentos ultraprocessados aumenta risco de
obesidade em adolescentes.

O consumo de alimentos ultraprocessados pode aumentar em 45% o risco de obesidade para adolescentes, segundo estudo de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e publicado no Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.
Segundo a pesquisa, uma alimentação com alto consumo de ultraprocessados aumenta em 52% o risco de acúmulo de gordura abdominal e em 63% a chance para gordura visceral, entre os órgãos internos. Esses tipos de produto têm pouco conteúdo nutricional, mas são
mais atrativos, especialmente para crianças, por terem sabores, cores e texturas feitos para agradar o possível consumidor. Para os adolescentes, os efeitos de um alto consumo desse tipo de produto são, segundo os pesquisadores, ainda maiores do que em adultos, devido
estarem em fase de crescimento e desenvolvimento.

“Os refrigerantes, sucos artificiais, biscoitos, salgadinhos “de pacote”, macarrão “instantâneo”, cereais matinais, embutidos e alimentos prontos para consumo como nuggets são
alguns exemplos de alimentos ultraprocessados. Esses alimentos têm em comum a adição
de muitos ingredientes como sal, açúcar e gorduras. Assim, a indústria alimentícia consegue ofertar alimentos com prazo de validade maior e promove mudanças na cor, sabor,
aroma e textura dos produtos.
Porém o consumo desses tipos de alimentos está relacionado ao aumento do risco de hipertensão arterial e de dislipidemia, cuja incidência é um dos principais fatores de risco para
a ocorrência de doenças cardiovasculares.” Confirma a Nutricionista Bruna Nascimento,
do NOHC.

Bruna Nascimento
Nutricionista
CRN: 18023

Inicialmente o cuidado deve partir da implementação de políticas de Saúde Pública que visem fortalecer ações direcionadas à
promoção da alimentação saudável no país por meio do desencorajamento do consumo desses produtos pelas crianças e adolescentes. Essas ações devem estar voltadas para a educação desses consumidores para que realizem escolhas alimentares saudáveis, sobretudo por meio da rotulagem nutricional adequada.
Vale lembrar que as estruturas familiares a que pertencem essas crianças e adolescentes muitas vezes estão ligadas a esses hábitos, que podem também serem influenciados por fatores econômicos, sociais e emocionais.”
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Estação Oncológica

O Podcast Estação Oncológica é um Programa sobre Oncologia, que
discorre sobre temas pertinentes a assistência oncológica sob o olhar
da equipe assistencial.

Organização NOHC
www.nohc.com.br

Na primeira temporada que será disponibilizada no mês de Abril, foi
abordada a temática de Psico-Oncologia ao longo de seis episódios que
tratam áreas específicas do cotidiano psicológico em Oncologia. O podcast contou com a participação das psicólogas Marina Teófilo e Aline
Domingos, do NOHC - Núcleo de Oncologia e Hematologia do Ceará e
da Oncovie - Centro de Oncologia, Hematologia e Terapia Biológica
Ltda.
A Psico-Oncologia é uma área de interseção entre a Psicologia e a
Oncologia, que busca compreender e estudar as variáveis do comportamento relacionadas ao processo de adoecimento e cura, e as intervenções ao longo de todo este mesmo processo.
O podcast será postado nos seguintes agregadores: Spotify e Apple Podcasts e nas plataformas do Youtube e Instagram.

Aline Domingos
Psicóloga
CRP: 11/11029

Marina Teófilo
Psicóloga
CRP: 11/12081

C O NV I D A D A

CON VIDA DA

Psicóloga clínica no NOHC, psicóloga
da equipe de Cuidados Paliativos do
Hospital
Regional
da
Unimed,
especialista em cancerologia pelo
programa de residência multiprofissional do Instituto do Câncer do
Ceará.

Psicóloga clínica na Oncovie e em
consultório particular, especialista
em Psico-oncologia, pelo programa
de Residência Multiprofissional do
Hospital Universitário de Brasília HuB-UnB, mestranda em psicologia
pela universidade de Fortaleza.
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