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A IMPORTÂNCIA DA CONSCIENTIZAÇÃO PARA A
PREVENÇÃO DO CÂNCER EM HOMENS E MULHERES
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A São Pietro Saúde desde 
sua fundação se preocupa 

em oferecer um atendimento 
de alta qualidade aos seus 

pacientes.

Com sede em Porto Alegre, 
oferece também atendimento 

em diversas localidades do 
Rio Grande do Sul. 

Humanização, cuidado, 
atenção e respeito são 

palavras que orientam todas 
as atividades da instituição, 
que conta com a ajuda da 

tecnologia de ponta.

HUMANIZAÇÃO  |  SAÚDE  |  TECNOLOGIA



DAY HOSPITAL

O atendimento diferenciado e 
qualidade dos serviços, cami-
nham lado a lado marcando 
presença em todos os seto-
res. Nossa equipe é compos-
ta por médicos e profissionais 
de saúde especializados, que 
aliam conhecimento, respei-
to e humanização. Os nossos 
consultórios são projetados 
para receber os pacientes de 
forma aconchegante e segura. 
Com atendimento humaniza-
do, o profissional médico alia 
seus conhecimentos com a 
tecnologia.

A São Pietro realiza exames 
nas mais diversas especiali-
dades, tendo como destaque 
a Endoscopia, Colonoscopia, 
Urodinâmica, Peniscopia, en-
tre outros. O paciente realiza 
os exames dentro do bloco ci-
rúrgico tendo total segurança 
e cuidado.

O Centro Cirúrgico possui es-
trutura e arsenal tecnológico 
para os mais diversos procedi-
mentos, é composto por 3 sa-
las cirúrgicas equipadas e am-
pla sala de recuperação com 
Suporte Semi Intensivo.

PRONTO 
ATENDIMENTO 
DE UROLOGIA

O Pronto Atendimento de 
Urologia da São Pietro Saúde 
é um serviço para pacientes 
com urgências urológicas que 
necessitam de um atendimen-
to especializado rápido e reso-
lutivo. Tal como um paciente 
com cólica renal por cálculo 
urinário, ou com diagnóstico 
de câncer renal ou de próstata.

CENTRO DE 
OFTALMOLOGIA 
CANOAS

Através do corpo clínico expe-
riente, colocamos ao seu al-
cance as mais avançadas tec-
nologias oftalmológicas.

O Centro Oftalmológico dis-
põe de consultas em diferen-
tes sub especialidades (retina, 
catarata, glaucoma e córnea), 

ampla gama de exames diag-
nósticos e cirurgias.

CLÍNICA 
DE VACINAS

A São Pietro  dispõe de uma 
estrutura moderna e eficiente, 
apta a oferecer apoio técnico 
e logístico para a implantação 
de campanhas para qualquer 
tipo de vacina. 

Além disso, nossas vacinas são 
mantidas em equipamentos de 
última geração, o que confere 
maior qualidade e confiabilida-
de nos resultados obtidos em 
sua aplicação. Utilizamos ape-
nas vacinas fornecidas pelos 
mais renomados laboratórios, 
visando desta forma garantir a 
excelência nos serviços pres-
tados.

Nossa equipe médica está 
sempre à disposição para 
acompanhamento no pré, du-
rante e pós vacinação.

www.saopietro.com.br
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Sabe-se que o câncer de 
mama é o tipo de câncer mais 
comum entre as mulheres no 
mundo e no Brasil, é respon-

sável por cerca de 25% dos 
casos novos de câncer a cada 
ano, logo após os cânceres de 
pele do tipo não melanoma. O 
câncer de mama também pode 
ocorrer nos homens, porém é 
raro, representa apenas 1% do 
total de casos da doença. 

Relativamente raro antes dos 
35 anos, porém, acima desta 
idade a sua incidência cres-
ce progressivamente, espe-
cialmente após os  50 anos. 
Algumas estatísticas indicam 
aumento da sua incidência 
tanto nos países desenvol-
vidos quanto nos em desen-
volvimento.  Muitos pacientes 

acreditam que só tem risco as 
pessoas com história de cân-
cer na família, porém, isso não 
é verdade. Apenas cerca de 

5% dos casos tem fator genéti-
co envolvido. 

Existem vários tipos de cân-
cer de mama. Alguns evoluem 
de forma rápida, outros, não. 
A maioria dos casos tem bom 
prognóstico, se diagnostica-
do em fase inicial, inclusive 
se restringindo o tratamento 
apenas à cirurgia, não sendo 
necessário quimioterapia, o 
que assusta as pacientes. Para 
tanto, é imprescindível que se 
realize a mamografia uma vez 
ao ano a partir dos 40 anos. O 
médico que faz o acompanha-
mento da paciente, seja ele 
ginecologista, mastologista ou 

até mesmo o geriatra tem a 
obrigação de solicitar o exame 
para suas pacientes. Muitas 
pacientes também têm indi-

cação de realizarem ecogra-
fia mamária e/ou ressonância 
magnética conforme avaliação 
de seu médico.

O  INCA (Instituto Nacional do 
Câncer) estima 57.960  no-
vos casos de câncer de 
mama em  2016. Em 2013, fo-
ram  14.388 mortes por câncer 
de mama, sendo 181 homens 
e 14.206 mulheres. Aproveite 
que o outubro é rosa e faça 
seus exames, não se torne 
mais um caso de câncer avan-
çado! 

Dra. Renata Rockenbach
Ginecologista

CRM 32132 / RQE 25149

E A PREVENÇÃO DO 
CÂNCER DE MAMA
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MÊS DO
OUTUBRO 
ROSA
É bom saber

Terapia de reposição hor-
monal pode provocar 
câncer de mama?

Tenho um familiar com 
câncer de mama – quais 
as chances de eu também 
ter?

Afim de evitar o câncer 
de mama, para pacientes 
com risco habitual, é 
recomendado manter 
o peso adequado, 
alimentação equilibrada 
e evitar consumo abusivo 
de bebidas alcoólicas. 
Existem algumas 
situações nas quais os 
pacientes podem se 
beneficiar de medicações 
específicas para 
prevenção do câncer 
de mama ou até mesmo 
cirurgias – pacientes com 
risco elevado em relação 
a população em geral, 
como pessoas com forte 
história familiar.

Os estudos atualmente são 
conflitantes em relação a este 
risco. Parece haver um aumen-
to pequeno na incidência de 
câncer de mama em mulhe-
res que fizeram uso de terapia 
com hormônios. Realizada de 
forma adequada, na duração 
adequada, na dose adequada, 
pode ser segura.

Um dos fatores de risco para a 
doença é a história familiar po-

sitiva, mais importante quando 
o parente em questão for de 
primeiro grau (como irmã ou 
mãe). Se você possui um fa-
miliar com câncer de mama, 
o ideal é que faça uma ava-
liação especializada, com vis-
tas a verificar seu risco real.  

A neoplasia de mama possui 
um forte componente genéti-
co, mas nem sempre é previsí-
vel, por isto o cuidado com as 
mamas deve ser de todas as 
pessoas.

Afim de evitar o câncer 
de mama, para pacientes 
com risco habitual, é 
recomendado manter 
o peso adequado, 
alimentação equilibrada 
e evitar consumo abusivo 
de bebidas alcoólicas. 
Existem algumas 
situações nas quais os 
pacientes podem se 
beneficiar de medicações 
específicas para 
prevenção do câncer 
de mama ou até mesmo 
cirurgias – pacientes com 
risco elevado em relação 
à população em geral, 
como pessoas com forte 
história familiar.
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Tenho dor nas mamas. 
Isto é algo preocupante?

Tenho indicação de bióp-
sia de mama. Como isto é 
feito? Terei dor?

Descobri que tenho cân-
cer de mama. Como será 
meu tratamento?

Se você possui um 
famililar com câncer de 
mama, o ideal é que 
faça uma avaliação 
especializada, com vistas 
a verificar seu risco real.

Na maioria das vezes a mastal-
gia (dor nas mamas) é um sin-
toma benigno e não está asso-
ciado a câncer de mama, mas 
em alguns casos a dor pode 
ser sinal de alguma doença 
mamária tratável. Mantenha 
em dia sua rotina de acompa-
nhamento.

Se você possui um 
familiar com câncer de 
mama, o ideal é que 
faça uma avaliação 
especializada, com vistas 
a verificar seu risco real.

A biópsia de mama, na maio-
ria das vezes, é realizada com 
anestesia local e o paciente 
não necessita suspender suas 
atividades rotineiras. O exame 
pode ser realizado com ajuda 
de métodos de imagem para a 
correta localização da lesão.

Ao mesmo tempo em que, 
com grande velocidade, criam-
-se novas alternativas para o 
combato do câncer de mama, 
o tratamento é cada vez mais 
individualizado. Nem todos 
necessitarão de quimiotera-
pia clássica ou radioterapia. 

IMPORTANTE:
Mantenha em 
dia sua rotina de 
acompanhamento.

IMPORTANTE:
Mantenha em 
dia sua rotina de 
acompanhamento.

Existem inovações em relação 
a terapias-alvo (direcionadas 
ao tipo específico do tumor) e 
exames que determinam a real 
chance de recorrência da do-
ença, poupando muitas pesso-
as de medicações agressivas, 
com uma grande margem de 
segurança. Por outro lado, o 
tratamento cirúrgico tornou-
-se nos últimos anos menos 
mutilante, permitindo à mulher 
com diagnóstico de câncer de 
mama ter uma qualidade de 
vida muito melhor.

Dra. Francine Hickmann Nyland
Mastologista

CRM 34363 / RQE 30377
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SAÚDE
DO HOMEM

Prevenção, educação e auto 
conhecimento são fundamentais  
para uma vida saudável!

Afim d e evitar o câncer 
de mama, para pacientes 
com risco     habitual, é 
recomendado manter 
o peso a  dequa     do, 
alimentação equilibrada 
e evitar como abusiv 
de bebidas alcoólicas. 
Existem al    g       umas 
situaçs n       as quais 
os    pacientes podem se 
beneficiar de medicações 
específicas para prevençã      
o do câncer de        mama 
ou até m

Em pesquisa realizada pelo  
Centro de Referência em Saú-
de do Homem de São Paulo 
mostra que 70% das pessoas 
do sexo masculino que pro-
curam um consultório médico 
tiveram a influência da mulher 
ou de filhos. O estudo tam-
bém revela que mais da meta-
de desses pacientes adiaram 
a ida ao médico e já chega-
ram com doenças em estágio 
avançado.

Os homens brasileiros vivem, 
em média, 7,2 anos a menos 
que as mulheres. Entre as 
causas de morte prematura 
estão à violência e acidentes 
de trânsito, além de doenças 
cardiovasculares e infartos. 
Por isso, o Ministério da Saú-
de implementou, em 2009, a 
Política Nacional de Atenção 

A cada ano,  pesquisas 
comprovam que a saúde, 
mais do que genética, 
é consequência das 
escolhas e hábitos de 
vida. Hábitos saudáveis 
e acompanhamento 
de saúde preventivo 
são o caminho para o 
envelhecimento com 
qualidade de vida. Porém 
os homens costumam dar 
menos atenção à saúde e 
realizam menos consultas 
médicas.

Integral à Saúde do Homem. 
Um dos principais objetivos é 
promover ações de saúde que 
contribuam para a compreen-
são da realidade singular mas-
culina e propiciar um melhor 
acolhimento no Sistema Único 
de Saúde (SUS).

É de extrema  importância 
conscientizar o sexo mascu-
lino da importância de se cui-
dar. Deve-se chamar atenção 
dos homens para o auto cui-
dado. Homem não é super 
herói, eles precisam quebrar 
o mito. A adoção de hábitos 
saudáveis, a prática de ativida-
de física regular, a alimentação 
balanceada e o uso moderado 
de bebidas alcoólicas são cru-
ciais para diminuir estes agra-
vos evitáveis. A identificação 
precoce de doenças aumenta 
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as chances de um tratamento 
eficaz. Por isso, alguns exames 
devem fazer parte da rotina 
dos homens. Deve-se prestar 
atenção no corpo e ficar aten-
to aos sinais que ele envia. O 
cuidado deve ser diário. Mu-
danças de hábitos alimenta-
res, com menos alimentos gor-
durosos e ultra processados 
são fundamentais. Evitar estes 
comportamentos de risco é a 
chave para uma vida mais lon-
ga e saudável.

Aferir a pressão com frequ-
ência e acompanhar as taxas 
de colesterol são importantes 
para evitar doenças crônicas 
como a diabetes e a hiperten-
são. Outros testes importantes 
a serem realizados dizem res-
peito às doenças sexualmente 
transmissíveis como o teste de 

HIV, hepatite B (HBsAg) e do 
vírus da hepatite C (anti-HCV).

Os homens com mais de 50 
anos e com sintomas de pro-
blemas na próstata, como di-
ficuldade para urinar, jato uri-
nário fraco ou sensação de 
esvaziamento incompleto da 
bexiga, devem ir ao médico 
para investigar o problema. É 
possível que outras doenças, 
como uma infecção urinária 
esteja causando os sintomas.

No Brasil, o câncer de próstata 
é o segundo mais comum en-
tre os homens (atrás apenas 
do câncer de pele não-mela-
noma). Em valores absolutos, 
é o sexto tipo mais comum no 
mundo e o mais prevalente em 
homens, representando cerca 
de 10% do total de cânceres.

Para aqueles com história fami-
liar de câncer de próstata (pai 
ou irmão) o acompanhamento 
tem que ser mais precoce ini-
ciando aos 45 anos. Outros 
cuidados, como autoexame de 
testículos e pênis, são impor-
tantes.

Vale lembrar que o câncer de 
próstata é considerado de ter-
ceira idade, já que ¾ dos ca-
sos acontecem a partir dos 65 
anos e o risco pode ser maior 
em quem tem histórico familiar 
da doença. A melhor alternati-
va hoje é manter uma alimen-
tação saudável, não fumar, ser 
fisicamente ativo e visitar regu-
larmente seu urologista.

Dr. Luciano Zuffo 
Urologista

CRM 26798 / RQE 23181
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Há 16 anos parceira do seu bem-estar
levando a você o melhor da urologia
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Há 16 anos parceira do seu bem-estar
levando a você o melhor da urologia

Caracteriza-se pela ausência 
do testículo na bolsa escrotal. 
É uma das malformações mais 
comuns em meninos recém-
-nascidos, sendo mais preva-
lente em prematuros. A forma-
ção dos testículos ocorre no 
interior do abdome e migram 
para bolsa escrotal durante 
os primeiros meses da vida 
embrionária. Portanto, sua lo-
calização pode estar compre-
endida nesse trajeto entre o 
abdome e bolsa escrotal, pas-
sando pela região inguinal. 

As principais razões para tra-
tarmos a criptorquidia incluem 

CRIPTORQUIDIA 
(TESTÍCULO NÃO DESCIDO)

riscos de malignidade testicu-
lar, comprometimento da fer-
tilidade e torção e/ou hérnia 
inguinal associada.

O manejo deve ser feito atra-
vés da fixação do testículo à 
bolsa escrotal entre os 6 e 12 
meses. 

A melhor prevenção das pos-
síveis complicações é o diag-
nóstico precoce. Se for feito 
tardiamente, pode ser neces-
sária a retirada do testículo (or-
quiectomia). Porém, se tratado 
corretamente, o testículo pode 
se desenvolver normalmente, 

aumento o potencial de fertili-
dade e a detecção precoce de 
uma eventual malignidade.

Portanto, o exame físico, nos 
primeiros meses de vida, é 
essencial para o diagnóstico 
podendo alterar significativa-
mente o prognóstico dessa 
criança.

Dr. Patric Machado Tavares
Urologista

CRM 34014 / RQE 27814
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COMO
IDENTIFICAR
E TRATAR
O HPV

Uma doença que atinge 
milhares de homens. Saiba mais 
sobre os sintomas e tratamentos.

O HPV – também chamado de 
“verruga, Crista de Galo en-
tro outros” é uma doença que 
atinge milhares de homens. 
No homem o HPV nem sem-
pre apresenta sintomas, mas 
quando as verrugas genitais 
estão presentes, elas podem 
surgir no pênis ou escroto, por 
exemplo. No entanto, a ausên-
cia destes sintomas não é sufi-
ciente para dizer que o homem 
não está com HPV, porque, por 
vezes, a doença não apresen-
ta sintomas que possam ser 
vistos a olho nu.

Mesmo que o homem não 
apresente nenhum sintoma a 
olho nu, ele pode transmitir o 
vírus do HPV para seus parcei-
ros através do contato íntimo e 
por isso é recomendado usar 

preservativo durante o sexo 
vaginal, anal ou oral.

Assim como ocorre na mulher, 
o HPV no homem não tem uma 
cura definitiva, porque nem 
sempre o vírus é eliminado do 
corpo. No entanto, é possível 
controlar os sintomas da in-
fecção através de tratamentos 
indicados por um clínico geral 
ou urologista.

O principal sintoma de HPV 
no homem é o surgimento de 
verrugas no pênis, escroto, 
ânus, boca ou garganta. No 
entanto, os sintomas são ra-
ros e, por isso, muitos homens 
não sabem que se encontram 
infectados com o vírus. Assim, 
a melhor forma de diagnóstico 
do HPV no homem é através 
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de exames como a penisco-
pia, realizados pelo urologista, 
num consultório médico e ou 
laboratório, assim como o es-
fregaço com captura híbrida. 

Apesar do homem não conse-
guir ver nenhuma verruga em 
sua região genital ele já é ca-
paz de passar o vírus para ou-
tras pessoas durante o contato 
sexual.
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A vacina contra HPV no ho-
mem, protege contra o surgi-
mento de verrugas genitais e 
câncer anal, devendo ser to-
mada por indivíduos que não 
estão infectados com o vírus 
HPV, com menos de 26 anos. 

A vacinação é especialmen-
te indicada para homens que 
mantém relações sexuais com 
outros homens e em pacientes 
com HIV positivo, mas todos 
os homens podem tomar esta 
vacina. 

O homem pode pegar HPV 
através do contato pele a pele 
com uma pessoa infectada. 
Dessa forma é possível que 
a transmissão do HPV ocorra 
através das relações sexuais 
sem preservativo ou quando 
o preservativo não cobre a 
área que contém as verrugas. 
Por isso quando não é possí-
vel proteger a região afetada, 
o risco de transmissão é mui-
to grande, devendo ser reco-
mendada a abstinência sexual.

Dr. Luciano Zuffo 
Urologista

CRM 26798 / RQE 23181
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Quando existem sintomas é 
importante tratar o HPV, por-
que este vírus pode favorecer 
o desenvolvimento do câncer 
de pênis, ânus e garganta. Na 
mulher sabemos que o HPV 
pode provocar o câncer de 
colo uterino.  O tratamento do 
HPV pode ser feito com solu-
ções indicadas pelo médico, 
durante aproximadamente 2 
anos e geralmente inclui a apli-
cação de pomadas para HPV, 
como a Podofilina, receitadas 
pelo urologista. O HPV pode 
ser tratado com cauterização, 
remoção cirúrgica, crioterapia 
e laser. 
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Importância na 
prevenção do câncer 
em homens e mulheres

VACINA
HPV

Sua eficácia decorre da vaci-
na ser altamente imunogênica, 
isto é, capaz de induzir a pro-
dução de grandes quantida-
des de anticorpos, visto que as 
vacinas para outras doenças 
alcançam níveis de anticorpos 
inferiores. 

Estima-se a ocorrência de 
aproximadamente 610 mil no-
vos casos de câncer por HPV 
ao ano no mundo, sendo que 
5% do total dos casos de cân-
cer são causados por HPV. E 

constitui-se na causa mais co-
mum de mortalidade do cân-
cer de colo do útero.

Contudo, a infecção pelo HPV 
no sexo masculino é também 
uma preocupação, tanto em 
razão da doença no homem, 
como pelo risco de transmis-
são para as mulheres. O HPV 
está associado a uma ampla 
variedade de tipos de câncer, 
como anal, pênis, orofaringe 
(boca, garganta), vulva, va-
gina e as verrugas genitais.  

A vacina HPV 
(papilomavírus humano) 
é um sucesso em relação 
à saúde pública e do 
indivíduo em várias 
partes do mundo.
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Segundo o Instituto Nacional 
de Câncer (INCA), o câncer de 
colo do útero é o terceiro tu-
mor mais frequente, atrás ape-
nas dos cânceres de mama e 
coloretal.

A vacina contra o HPV, como a 
maioria das demais vacinas, é 
profilática, portanto trará maior 
benefício quando administra-
da antes da exposição ao HPV. 
Hoje está licenciada no Brasil 
a vacina Gardasil (HPV quadri-
valente), prevenindo contra os 
quatros tipos de HPV (6, 11, 16 
e 18) com maior incidência de 
infecção e com esquema vaci-
nal de três doses (0-60 e 180 
dias).

Weridiana Pacheco Mendonça
Enfermeira

COREN-RS 438.246

Procure seu médico.
Informe-se!
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No período gestacional, a atu-
alização do calendário vacinal 
é essencial e faz parte do pré-
-natal, pois confere imunida-
de à mulher e ao feto, já que 
a mãe passa os anticorpos 
das vacinas recebidas ao feto, 
tanto por via placentária como 
pelo leite materno. 

Os anticorpos das vacinas aju-
dam numa gestação saudável 
além de prevenir problemas 
no desenvolvimento do bebê.
 
Segundo a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) e a Fede-
ração Brasileira de Ginecolo-
gia e Obstetrícia recomendam 
a vacina contra o tétano + dif-
teria e a coqueluche (dTpa).

dTpa (Tétano + Difteria 
+ Coqueluche ACELULAR)

O objetivo direto desta vacina 
é a proteção do da coquelu-

che, também conhecida por 
pertussis ou tosse comprida, 
é uma moléstia infectoconta-
giosa aguda do trato respira-
tório transmitida pela bactéria 
Bordetella pertussis. Os casos 
da doença têm aumentado em 
diversos países, nos últimos 
anos.

 
A finalidade é evitar a trans-
missão da coqueluche da mãe 
para recém-nascido e garan-
tir a proteção indireta para 
o bebê por meio da passa-
gem de anticorpos maternos, 
nos primeiros meses de vida, 
quando o bebê ainda não teve 
a oportunidade de completar o 
esquema vacinal. 
 
Foi constatado que esses re-
cém-nascidos são infectados 
pelos contatos próximos, prin-
cipalmente pela mãe, em cer-
ca de 40% , pai 16%, avó 10%, 
irmãos e babás de 16 a 43%  
dos casos. 

Quando uma pessoa infectada 
com coqueluche espirra ou ri, 
pequenas partículas de saliva 
ou muco contendo a bactéria 
são lançadas no ar. A coquelu-
che pode infectar outras pes-
soas que respiram o ar con-
tendo essas partículas. Além 
disso, a bactéria pode conta-

giar outras pessoas caso o in-
fectado entre em contato com 
alguém após espirrar ou tossir, 
cobrindo a boca e nariz com as 
mãos, que fica portanto infec-
tada com bactérias.
 
A vacinação da gestante deve 
ser com idade gestacional aci-
ma de 20 semanas (preferen-
cialmente entre 27 e 36 sema-
nas) período em que ocorre 
maior transferência de anticor-
pos da mãe para o bebê.
 
A mulher deve ser vacinada 
em todas as gestações, inde-
pendente de quando tomou a 
última dose da vacina dT.

VACINAR 
É AMAR

A importância da vacinação na gestação: para a mamãe e toda a família.
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Alimentação saudável pro-
move na criança melhor cres-
cimento e desenvolvimento 
adequado, melhor funciona-
mento dos órgãos e previne 
doenças a curto e longo prazo 
(ex.: Anemia, Obesidade, etc).
 
Os primeiros 1.000 dias na vida 
do bebê são os mais importan-
tes. Portanto desde a gestação 
à fase inicial, a alimentação 
adequada determinará a saú-
de, o crescimento e desenvol-
vimento dessa criança. 
 
A alimentação materna rica em 
gordura ou a privação alimen-
tar na  gravidez pode estar 
relacionada com o desenvolvi-
mento de obesidade da crian-
ça que vai nascer. 

A amamentação exclusiva até 
o sexto mês de vida é essen-
cial e um fator benéfico na pre-
venção da obesidade.

A introdução de fórmulas in-
fantis nesta fase é indicada em 
situações específicas e ofere-
cer corretamente uma alimen-
tação complementar a partir 
dos seis meses é decisivo para 
que  hábitos sejam incorpora-
dos. 

A alimentação adequada inclui 
uma boa distribuição entre os 
grupos alimentares compostos 
por cereais e hortaliças (batata, 
aipim, cará, inhame); legumes 
e verduras; leite e derivados;  
carnes e ovos; leguminosas ou 
feijões. 

Além disso, minimizar o con-
sumo de açúcares e gorduras  
“ruins” como as saturadas é 
um fator prognóstico importan-
te para aparecimento de doen-
ças na vida adulta. 

Os pais devem oferecer ali-
mentos saudáveis e ensinar 
bons hábitos alimentares. A 
formação do hábito alimentar 
na infância é devido a fatores 
ambientais e fisiológicos. A ali-
mentação dos pais é decisiva 
na formação do hábito alimen-
tar infantil . 

Sempre procurar ajuda de 
um profissional de saúde.

Dra. Erika Bufoni Farah Zuffo
Pediatra

CRM 35565 / RQE 23928

ALIMENTAÇÃO  INFANTIL: 
A importância da alimentação no desenvolvimento de nossas crianças!

P
E

D
IA

T
R

IA



18

OBESIDADE
A escalada da doença 
no Brasil e o impacto do 
tratamento cirúrgico.

Afim d e etar oncer 
de mama, p pacientes 
com risco     haiua  l, é 
recomendado m       anter 
o peso a  deqa     do, 
alimentação eqilibrada 
e evitar como ab  usiv 
de bebidas alcoólicas. 
Existem al    g         umas 
situaçs n       as  

Afim d e etar oncer       de 
mama, p pacie  ntes   

Junto à escalada da obesida-
de, doenças como Diabetes 
e Hipertensão acompanham 
esse crescimento, resultando 
em aumento do risco de mor-

Atualmente um em 
cada cinco brasileiros 
encontra-se acima do 
peso, tendo a prevalência 
(número de pessoas 
afetadas pela doença) 
da obesidade no país 
crescido de 11,8% para 
18,9% da população nos 
últimos 10 anos.

Quem pode se submeter 
à cirurgia bariátrica?

talidade das pessoas afetadas 
por essas doenças. Além dis-
so, sabe-se que a obesidade 
tem relação importante com o 
aparecimento de diversos ti-
pos de câncer.

Especialmente a partir de 
2013, diversos estudos foram 
publicados em importantes re-
vistas científicas internacionais 
mostrando a eficácia da cirur-
gia bariátrica no tratamento da 
obesidade e especialmente no 
controle das comorbidades as-
sociadas a essa condição.

1) Pacientes com IMC acima de 
35 kg/m3 associados a comor-
bidades como apneia do sono, 
hipertensão, diabetes dentre 
outras;
2) Pacientes com IMC acima 
de 40 kg/m3;

Em especial no caso de pa-
cientes obesos e também dia-
béticos, o tratamento cirúrgico 
se mostrou superior ao trata-
mento apenas com medicações 
e mudanças no estilo de vida.

Na contramão das evidências 
científicas apontando para a 
necessidade de maior acesso 
dos pacientes à cirurgia bari-
átrica, estima-se que aproxi-
madamente 45 mil brasileiros 
morrem todos os anos por não ter 
acesso ao tratamento cirúrgico.

Nos dois casos o paciente 
deve ter feito tentativas de 
tratamento clínico da doença, 
incluindo uso de medicações, 
sem sucesso.

O cálculo do IMC se dá com a 
divisão do peso em quilogra-
mas pelo quadrado de sua al-
tura em metros.

35 kg/m3 40 kg/m3
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Quais são as técnicas cirúrgicas mais utilizadas?

1) “Sleeve” em que o estôma-
go é reduzido de tamanho;

2) “Bypass” em que além da 
diminuição do estômago, é fei-
to um desvio do intestino para 
que o alimento passe por área 
menor, sendo consequente-
mente menos absorvido;

Ambas as técnicas são feitas 
através de cirurgia minima-
mente invasiva (por vídeo), o 

que proporciona menor índice 
de complicações, bem como 
retorno mais rápido às ativi-
dades cotidianas. A cirurgia 
bariátrica é o primeiro passo 
para que pacientes, obesos, 
em especial os portadores de 
outras comorbidades ou com 
IMC acima de 40 kg/m3, sigam 
na direção de uma vida longa 
e saudável, com drástica redu-
ção do risco de morte em lon-
go prazo, sobretudo se esses 

pacientes são acompanhados 
intensivamente por equipe 
multidisciplinar formada não 
só por cirurgiões, mas também 
por nutricionistas, psicólogos, 
psiquiatras, endocrinologistas, 
educadores físicos, dentre ou-
tros profissionais.

Dr. Vinícius Pena Coutinho
Cirurgião Geral

CREMERS 36696
RQE 29030

C
IR

U
R

G
IA



20

Segundo um estudo publica-
do na revista The Lancet Glo-
bal Health o número de pes-
soas cegas pode saltar de 36 
milhões para 115 milhões em 
2050, no mundo. Existem hoje 
cerca de 1,2 milhão de cegos 
no Brasil, países em desenvol-
vimento como o nosso, têm 
um maior índice de cegueira 
por número de habitantes, e 
os principais fatores que ele-
vam o número de cegueira é o 
envelhecimento da população 
com o aumento da expectativa 
de vida: uma série de doenças 
que eram raras, hoje são muito 
mais frequentes; falta de ver-
bas e a dificuldade de acesso 
à saúde. A Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) estima 
que entre 60% e 80% dos ca-
sos de cegueira poderiam ser 
evitados ou tratados. Como
amenizar esse quadro? Exame 
oftalmológico.

Existem dois tipos de cegueira, 
a reversível e a irreversível. No 
Brasil, grande parte dos casos 
de cegueira é reversível, isto 
é, podem ser recuperados vol-
tando a realizar todas as suas 

atividades. É o caso de pesso-
as com catarata e que ainda 
não passaram por cirurgia e 
de erros refracionais tais como 
miopia, hipermetropia e astig-
matismo. Mas os outros pro-
blemas oftalmológicos, como 
retinopatia diabética, glauco-
ma e degeneração macular 
relacionada à idade, podem 
ser mais graves e se não fo-
rem tratadas a tempo, por um 
oftalmologista, levam à perda 
irreversível da visão. Muitos 
brasileiros são cegos por não 
terem feito tratamento preco-
cemente e porque muitas do-
enças que levam à cegueira 
não apresentam sintomas e 
seriam evitáveis se diagnosti-
cadas a tempo.

O exame oftalmológico pode 
detectar aproximadamente 2 
mil doenças passíveis de aco-
meter o globo ocular. A visão 
é um sentido muito importante 
no corpo humano, e seu funcio-
namento é complexo, procurar 
ajuda de um médico especia-
lista para exames de rotina é 
uma questão de prevenção!  
 

Por formação, o oftalmologis-
ta é o médico especialista na 
saúde ocular, capacitado para 
diagnosticar e tratar doenças 
da visão e anexos, identificar 
erros de refração, além de re-
alizar cirurgias. O exame para 
trocar de óculos, embora pa-
reça simples, precisa ser reali-
zado por um médico oftalmo-
logista, pois além das doenças 
oftalmológicas “silenciosas”, 
inúmeras doenças sistêmicas 
também podem ser identifi-
cadas na consulta, tais como: 
catarata, glaucoma, degene-
ração macular relacionada à 
idade, hanseníase, tuberculo-
se, lúpus, doenças reumáticas, 
diabetes, disfunção da tireoi-
de, tumores, AIDS, toxoplas-
mose e hipertensão arterial. 
A consulta oftalmológica é de 
suma importância, pois 80% 
dos casos de cegueira e baixa 
visão poderiam ser evitados 
com o diagnóstico precoce da 
doença ou com o tratamento 
adequado.

Dra. Tauana Castelani dos Santos 
Oftalmologista 

Membro Titular do CBO
CRM 38514 / RQE 31004

A importância da 
consulta oftalmológica na 
prevenção da cegueira

OFTALMOLOGIA
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SÍNDROME DO IMPACTO 
(BURSITE / TENDINITE)

A articulação do ombro é uma 
das mais complexas do corpo 
humano. 

Este guia vai ajudar você a 
entender:
- O que acontece no seu om-
bro quando você tem síndro-
me do impacto;

- Que testes o seu médico irá 
realizar para diagnosticar esta 
condição;

- Como você pode aliviar seus 
sintomas.

CAUSAS
Por que tenho problemas 
como a Síndrome do Impacto 
do Ombro?

Cada vez que você levantar 
o braço, existirá um pouco de 
fricção e compressão dos ten-
dões e bursa contra o acrômio.  
Esta fricção, atrito ou pinça-
mento é chamada de impacto.

O impacto ocorre em certo 
grau em todos os movimentos 
NORMAIS dos ombros. Ativi-
dades diárias que envolvem o 
uso do braço acima do nível do 
ombro podem causar mais im-
pacto.  Normalmente isso não 
leva a nenhuma dor prolon-
gada. Mas, trabalho contínuo 
com os braços elevados acima 
do nível do ombro, atividades 
de arremesso e repetivas, ou 
qualquer outra atividade se-
melhante pode estar associa-
da a síndrome do impacto e se 
tornar um problema. Impacto 
se torna uma doença quando 
ela causa irritação ou dano aos 

tendões do manguito rotador 
e bursa.

IMPORTANTE: Apesar de a 
síndrome do impacto estar 
relacionada a atividades re-
petitivas principalmente com 
o membro superior elevado 
acima do nível do ombro, ela 
é uma doença MULTIFATO-
RIAL. Portanto, ela não pode 
ser causada unicamente por 
atividades profissionais e sim 
está associada a alguns tipos 
de atividades/profissão.
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SINTOMAS
O que eu sinto na síndrome 
do impacto?

Síndrome do impacto do om-
bro provoca dores generali-
zadas no ombro nos primeiros 
estágios. Ela também causa 
dor ao levantar o braço para o 
lado ou na frente do corpo. A 
maioria dos pacientes se quei-
xam para dormir, especialmen-
te quando rolam ou deitam so-
bre o ombro afetado.

Um outro sinal de síndrome 
do impacto é uma dor aguda 
quando você tentar alcançar 
seu bolso traseiro da calça ou 
abotoar o soutien. Com a pio-
ra do quadro, o desconforto 
aumenta. A articulação pode 
tornar-se mais enrrigecida. Às 
vezes, uma sensação de cap-
tura ou travamento é sentida 
quando você abaixa o seu 
braço (geralmente parece que 
você tem que encaixar/ajeitar 
o ombro para poder descer o 
braço). Fraqueza e incapacida-
de de levantar o braço pode 
indicar que os tendões do 
manguito rotador estão rompi-
dos e já demonstra um quadro 
mais grave.

DIAGNÓSTICO
Como é feito o diagnóstico 
pelo meu médico?

O diagnóstico de bursite ou 
tendinite causada pelo impac-
to geralmente é clínico. É feito 
com base na sua história clíni-
ca e exame físico.

Seu médico pode solicitar 
raios-X para procurar um acrô-
mio anormal ou esporões ós-
seos. A ressonância magnética 
(RM) ou a ultrassonografia (US) 
podem ser realizadas se o seu 
médico suspeitar de uma rup-
tura dos tendões do manguito 
rotador. A ressonância magné-
tica é um exame de imagem 
especial que usa ondas mag-
néticas para criar imagens que 
mostram os tecidos do ombro 
em fatias. A ressonância mag-
nética mostra tendões, bem 
como os ossos; é indolor e não 
necessita de agulhas, mas só 
deve ser solicitada em situa-
ções bem definidas pelo seu 
médico.

Em alguns casos é difícil defi-
nir se a dor é proveniente do 
ombro ou de uma doença na 
coluna cervical ou doença dos 
músculos (dor miofascial). Uma 
injeção de um anestésico local 
(como lidocaína) na bursa pode 
confirmar se a dor é, de fato, 
vinda do ombro. Se a dor vai 
embora imediatamente após a 
injeção, então a bolsa é a fonte 
mais provável da dor. Dor pro-
veniente de uma compressão 
nervosa na coluna cervical não 
desaparece depois de uma in-
jeção no ombro. Mas lembre-
-se, este é um método invasivo 
de auxílio diagnóstico e será 
realizado apenas por um mé-
dico com grande conhecimen-
to da anatomia local e apenas 
em casos bem indicados, com 
consentimento do paciente, 
e nunca um método de rotina 
para o diagnóstico.

TRATAMENTO
Quais opções de tratamento 
estão disponíveis?

O tratamento não-cirúrgico
A síndrome do impacto é na 
maioria das vezes de trata-
mento não-cirúrgico (conser-
vador). Podem ser prescritos 
medicamentos antiinflamató-
rios. Repouso da articulação 
e gelo (ou calor local, depen-
dendo de cada caso) sobre o 
ombro também podem aliviar 
a dor e inflamação. Se a dor 
não desaparece, uma injeção 
de cortisona no espaço suba-
cromial pode ajudar. A corti-
sona é uma medicação forte 
que reduz a inflamação e dor 
local. Os efeitos da cortisona 
são temporários, mas muitas 
vezes podem ser prolongados 
por vários meses. Importante 
lembrar que este é um medi-
camento corticóide e, apesar 
de a infiltração do medicamen-
to ser localmente no ombro, 
pode existir alguns peque-
nos efeitos colaterais e deve 
ser utilizado com critério pelo 
médico assistente e discutido 
com o paciente.

Seu médico também pode 
prescrever sessões com um 
fisioterapeuta. Seu terapeuta 
irá utilizar vários métodos de 
tratamento para aliviar a infla-
mação, incluindo calor e gelo. 
Após estas medidas anti-in-
flamatórias (como ultrassom, 
infra-vermelho) o terapeuta irá 
realizar atividades de alonga-
mento para ajudar a restaurar 
a amplitude de movimento do 
ombro.  Após uma melhora da 
inflamação, da dor e depois do 
ganho da amplitude de movi-
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mento, o fisioterapeuta irá ini-
ciar com exercícios ativos para 
ganho e fortaleciemnto dos 
músculos. Você pode preci-
sar de tratamentos fisioterápi-
co por quatro a seis semanas 
até que você recupere o mo-
vimento completo e melhore a 
função do ombro.

Cirurgia
Se você ainda estiver tendo 
problemas depois de tentar 
os tratamentos não-cirúrgicos, 
o médico pode recomendar a 
cirurgia.
 
Descompressão subacromial
O objetivo da cirurgia é au-
mentar o espaço entre o acrô-
mio e os tendões do manguito 
rotador. Este tipo de cirurgia 
consiste em retirar os espo-
rões e fazer uma “raspagem/
modelagem” do acrômio. 

Ressecção da Clavícula Distal
O Impacto pode não ser o 
único problema no ombro.  É 
muito comum haver também 
a degeneração e artrose na 
articulação acromioclavicular. 
Se houverem queixas clínicas 
compatíveis com artrose na 
clavícula, uma pequena par-
te dela pode ser retirada para 
aliviar os sintomas sem causar 
qualquer perda de movimento 
ou força no membro. 

Este procedimento pode ser 
feito de duas maneiras. Hoje 
em dia com a melhora na téc-
nica cirúrgica e nos instrumen-
tos, a cirurgia pode ser realiza-
da de forma artroscópica por 
um cirurgião treinado. 

Procedimento Artroscópico
Hoje, acromioplastia é normal-
mente realizada por meio de 
artroscopia.

O artroscópio é um instrumen-
to especial destinado a anali-
sar uma articulação dentro do 
corpo. O artroscópio permite 
que o trabalho do cirurgião 
na articulação seja realizado 
através de uma incisão mui-
to pequena (pequeno furo de  
+- 0,5 cm). Isso resulta em me-
nos danos aos tecidos normais 
em torno da articulação, levan-
do a uma cicatrização e recu-
peração mais rápidas. 

Para realizar a acromioplastia 
usando o artroscópio, algu-
mas pequenas incisões (nor-
malmente  3)  são feitas para 
inserir o artroscópio e instru-
mentos especiais necessários 
para concluir o procedimento. 
Estas incisões são pequenas, 
normalmente cerca de 0,5 a 1 
cm. 

Este procedimento gera me-
nor dano aos tecidos normais 
em torno da articulação, levan-
do a uma cicatrização mais rá-
pida e com menos dor. 

     
   

Cirurgia Aberta
Em outros casos mais comple-
xos é necessário realizar uma 
pequena incisão para permitir 
a remoção do osso. Normal-
mente, uma incisão de cerca 
de três ou quatro centímetros 
de comprimento é feita por 
cima do ombro. Mesmo quan-
do o paciente é selecionado 
para a realização de um proce-
dimento artroscópico, depen-
dendo da complexidade do 
caso pode ser necessária a re-
alização de uma pequena inci-
são para completar a cirurgia.
 

Dr. Elvio Bruno Campagnolo
Ortopedista e Traumatologista

Especialista em Ombro
CRM 32554 / RQE 25077
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