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 Companheiras e companheiros, 
passada as eleições, estamos focados 
nas negociações coletivas das 
categorias para buscar melhorias para 
todos.

         Fiquem atentos às convocações 
das assembleias e participem com 
o objetivo de fortalecer a luta do 
Sindicato, a força da entidade se 
encontra na união dos trabalhadores. 
Todos serão informados sobre o 
andamento das negociações e 
esperamos boas notícias.

        O resgate da famosa “luta de 
classes” (em linha geral disputa de 
interesses entre a classe trabalhadora 
e a classe patronal) é uma obrigação 
das entidades sindicais sérias, que se 
preocupam com seus representados. 
Os benefícios sociais, que não são 
poucos, oferecidos pelo Sindi-Asseio 
RMBH à categoria, aos associados e 
seus dependentes, são oferecidos 
para minimizar as carências advindas 

fundamental do Sindi-Asseio RMBH é 
a luta por melhorias nas condições de 
trabalho, salários e benefícios. A luta é 
de todos e as vitórias também.

         Mudando de assunto, hoje 
dia 31 de outubro de 2022, acordei 
respirando ares de novos tempos 

com a eleição presidencial. Acredito 
que poderemos aplacar o ódio que 
impera em nossa sociedade. Nosso 
povo sempre foi ordeiro e acolhedor. 
Com a ascensão da extrema direita 
observamos amizades sendo 
desfeitas, familiares perdendo os 
laços de fraternidade e adversários se 
tornando inimigos, além do aumento 
da carestia e do empobrecimento das 
pessoas.

       Esse novo tempo que se avizinha 
exige ainda mais de cada um de nós, 
temos  a  obrigação  de

 
nos

 
manter 

atentos, vigilantes e a postos para 
atuar na defesa de nossos interesses

 porque não temos poder político nas 
casas legislativas e a conta sempre é 
paga por nós da classe trabalhadora.

       A  eleição de um  democrata 
não garante por si a democracia. As
relações de poder são complexas e 
envolvem um sistema de interesses 
que passa longe das necessidades da 
população.

        Sou um otimista de “carteirinha”
 e creio  que  as  situações adversas e os 

 erros cometidos, se  avaliados de forma
coerente, servem  ao  propósito  da  su- 
peração  e  assim  conseguiremos  cons- 
truir soluções bem mais saudáveis. A 
tônica do momento é vigiar, ajudar e 

avançar. A construção de um país mais
igual parte da capacidade de cada um 
em se afastar de seus pequenos inte-
resses em favor do interesse coletivo e 
solidário.

     Convido a todos para juntos pre-    
pararmos  um  grande banquete  onde 
todos  possamos  nos sentar  à  mesa e
desfrutarmos  dos  benefícios  construí-
dos nas melhores práticas do ser huma-
no. Quanto mais nos afastamos dos sete
pecados capitais (soberba, avareza, 
inveja, ira, luxúria, gula e preguiça), 
mais humanizados nos tornamos. 

Juntos somos mais fortes!

Leonardo Vitor S. C. Vale
Presidente

EDITORIAL
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SUA SAÚDE É NOSSA 
PRIORIDADE!
SAÚDE DA MULHER NO BRASIL

Os cuidados com a saúde da mulher 
no Brasil foram incorporados às políticas 
nacionais somente nas primeiras décadas do 
século XX, tendo como base as demandas 
relacionadas à gravidez e ao parto. Essa 

desempenhava na sociedade, na maior parte 
das vezes condicionado a ser mãe e doméstica. 

Somente a partir das décadas de 70 e 
80, novas demandas passaram a integrar 
essa pauta, como o planejamento familiar e 
a necessidade de ampliar os cuidados com 
a saúde da mulher desde o momento que 
antecede a concepção, até o bem-estar após 
o parto. 

Assim, em 1983, surge o Programa de 
Assistência à Saúde Integral da Mulher (PAISM), 
que deixa de lado a abordagem materno-
infantil, para orientar suas ações para a saúde 
da mulher como um todo, ou seja, para a sua 
integralidade.

Doenças que podem 
comprometer a saúde da 
mulher

Algumas doenças são mais comuns ou 

forma de se prevenir é entender um pouco 
mais sobre cada uma delas, suas causas e 
principais sintomas.

Candidíase
Boa parte das mulheres já teve ou terá 

um episódio de candidíase. A infecção é 
provocada por fungos do gênero Cândida, 
presentes na região genital, mas que podem 
se desenvolver em excesso em determinadas 
situações.

Algumas causas frequentes que podem 

roupas muito apertadas, permanecer com o 
biquíni molhado, usar antibióticos por tempo 
prolongado ou ter o sistema imunológico 
enfraquecido por alguma outra doença. A 
infecção também costuma se manifestar 
durante a gravidez.

Os principais sintomas são:

• dor, coceira, inchaço e ardência na 
vulva;

• corrimento esbranquiçado 
(semelhante ao leite talhado);

• dor ao urinar e na relação sexual. 

Infecção urinária
Mais comum em mulheres, a infecção 

é causada pela presença de bactérias 
patogênicas no trato urinário. Isso acontece 
porque a uretra da mulher é mais curta, 
facilitando o acesso à bexiga, e está próxima 
ao ânus, local onde há muitos microrganismos.

O tipo mais popular de infecção urinária é 
a cistite e os seus principais sintomas são:

• dor ao fazer xixi;

• Vontade de ir ao banheiro com 
frequência;

• Sensação de que a bexiga ainda está 
cheia, mesmo após urinar;

• Presença de sangue na urina;

• alteração da cor e da aparência da 

A melhor forma de evitar a doença é fazer 
a higiene íntima de forma correta, apenas com 
as mãos e o uso de sabonete neutro, fazer xixi 
após a relação sexual e, após evacuar, limpar 
sempre de frente para trás, para evitar o 
contato de bactérias com a vagina.

Câncer de mama
O câncer de mama é a principal causa de 

mortes por câncer entre as mulheres. Vários 
são os fatores que podem contribuir para o 
risco da doença, como:

• idade acima dos 50 anos;

• 

• histórico de câncer de mama na 
família, principalmente em parentes 
de primeiro grau que tiveram a 
doença antes dos 50 anos;

• sobrepeso ou obesidade;

• menstruar muito cedo (antes dos 12 
anos) ou entrar na menopausa muito 
tarde (acima dos 55 anos);

• elevado consumo de álcool;

• sedentarismo e má alimentação.

Para se prevenir da doença, além de uma 
mudança de estilo de vida, é fundamental 
realizar o autoexame com regularidade, assim 

observar algo diferente ao toque.

SOP
A Síndrome do Ovário Policístico (SOP) 

é um distúrbio hormonal que pode levar à 

formação de cistos e o aumento no tamanho 
dos ovários.Geralmente não causa dor, mas 
apresenta alguns sintomas que podem 

• menstruação irregular (atrasos na 
menstruação);

• aumento dos pelos no rosto, seios e 
abdômen;

• acne;

• ganho de peso;

• queda de cabelo;

• 

ainda a presença de cistos nos ovários 
e o aumento na produção do hormônio 
masculino (testosterona).

HPV
O Human Papiloma Virus (HPV) é um vírus 

comum no trato reprodutivo da mulher e do 
homem. Por isso, é sexualmente transmissível 
por meio do contato físico entre os órgãos, 
mesmo que não haja penetração.

Como existem muitos tipos de HPV, 
algumas infecções podem ser simples, 
desaparecendo sem nenhuma intervenção, e 
outras podem progredir para doenças mais 
graves, como o câncer de colo de útero e da 
garganta..

As principais formas de evitar a 
contaminação pelo vírus são:

• realizar a vacina tetravalente contra 
o HPV, disponível no Brasil para 
meninas de 9 a 14 anos e meninos de 
11 a 14 anos;

• usar camisinha;

• evitar o tabagismo e o excesso de 
álcool;

• realizar o papanicolau (exame 
preventivo para mulheres), para a 

Endometriose
Todos os meses, o endométrio (tecido que 

um óvulo fecundado para se implantar nele. 
Porém, quando isso não acontece, esse tecido 
descama e ocorre a menstruação..

Os principais sintomas da endometriose 
são:

• dor e cólicas intensas durante a 
menstruação;



• dor antes da menstruação, na relação 
sexual e na região da pelve;

• sangramento menstrual intenso ou 
irregular;

• 

• dor e sangramento na urina ou nos 
intestinos durante a menstruação.

Em mulheres mais jovens, o tratamento 
consiste no uso de medicamentos e na 
realização de cirurgias, no caso de lesões 

pretende engravidar novamente, a retirada do 
útero e dos ovários pode ser uma alternativa.

Osteoporose
A osteoporose costuma ser uma doença 

silenciosa que se caracteriza pela perda 
progressiva de massa óssea, aumentando 
o enfraquecimento dos ossos e o risco de 
fraturas. Nas mulheres, a osteoporose é mais 
comum após a menopausa, devido a queda 
na produção de estrogênio.

Entre os fatores de risco da doença estão:

• histórico familiar;

• pele branca;

• sedentarismo;

• baixo consumo de alimentos fontes 
de cálcio e vitamina D;

• falta de exposição solar;

• tabagismo e excesso de álcool;

• doenças como alguns tipos de câncer, 
artrite reumatóide, diabetes, entre 
outras.

A prevenção está relacionada ao estilo 
de vida da mulher em todas as fases da vida, 
especialmente na adolescência, durante a 
formação dos bancos de massa óssea. 

Depressão

casa, maternidade e as inúmeras mudanças 
hormonais que ocorrem durante a gravidez, 
pós-parto, TPM e menopausa são fatores 

que contribuem para a sobrecarga e o 
esgotamento físico e mental da mulher.

Não é à toa que elas são mais propensas 
a desenvolver doenças como a depressão, 
a ansiedade e a síndrome de Burnout (ou 

Por isso, alguns sintomas merecem 
atenção, como:

• tristeza persistente;

• pensamentos negativos;

• autoestima baixa;

• perda de interesse pelas coisas;

• falta ou excesso de fome;

• sentimento de culpa;

• falta de esperança;

• insônia;

• 

• diminuição da libido;

• dores sem causa aparente.

Dicas de cuidados com a saúde da mulher

Depois de tudo que abordamos sobre a saúde da mulher 
neste artigo, você já deve ter percebido que alguns pilares 
relacionados ao estilo de vida são fundamentais para o bom 
funcionamento do organismo feminino em todas as fases, 
especialmente quando o assunto for prevenção.

Portanto, agora que você já tem mais informações sobre 
esse assunto, que tal colocar algumas ações em prática e dar 
mais atenção à sua saúde a partir de hoje? 

1. Mantenha uma alimentação saudável
A nutrição é a base para uma vida saudável. Não é sobre cortar 

tudo e adotar dietas restritivas, mas sim optar por mudanças 
que sejam naturais e possíveis de manter por toda a vida. Um 
exemplo, é reduzir o consumo de produtos ultraprocessados 
e aumentar o consumo de alimentos “in natura”, como frutas, 
legumes e verduras. 

O importante é manter uma alimentação balanceada, rica 
em nutrientes capazes de fornecer tudo o que seu organismo 
necessita. Também é fundamental reduzir o consumo de 
alimentos com muito açúcar e gorduras ruins.

2. Pratique exercícios físicos
A prática de atividade física é indispensável em todas as 

fases da vida e vai muito além de uma questão estética. É um 
cuidado com a saúde.

Conforme recomendado pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), adultos devem praticar de 150 a 300 minutos de 
atividade aeróbica moderada a vigorosa por semana, enquanto 
para crianças e adolescentes, a média é de 60 minutos por dia.

3. Cuide da saúde mental
Se possível, procure ter um acompanhamento psicológico. 

A dupla jornada, pressões em casa, no trabalho ou no 
relacionamento podem desencadear doenças e interferir na 
qualidade de vida da mulher.

Outra opção é praticar o autocuidado, reservando um 
momento somente para fazer algo que gosta, ler, assistir uma 
série, ouvir música, ir ao salão de beleza, meditar ou mesmo 
praticar uma atividade física. São pequenas ações que podem 
contribuir para melhorar sua saúde mental.

4. Previna-se contra doenças
Faça o autoexame, use preservativo, passe protetor solar 

todos os dias, realize a higiene íntima de forma adequada e não 
esqueça de dormir bem. Essas práticas, somadas a uma boa 
alimentação e ao exercício físico podem ser os ingredientes 
perfeitos para um vida com mais saúde e longevidade.

5. Visite um médico e faça exames regularmente
O diagnóstico precoce salva vidas. Por isso, procure realizar 

seus exames de rotina regularmente e busque orientação 

A saúde da mulher tem muitos assuntos relacionados. 
Envolve inúmeras fases, mudanças, necessidades nutricionais 

neste post. Esperamos que você tenha gostado deste guia!

Por isso, investimos em clínicas com especialidades 

páginas 06 e 07.
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A campanha denominada Novembro Azul 
tem como objetivo conscientizar os homens 
sobre os cuidados com a saúde. Fundamental 
para quebrar tabus, a campanha divulga 
informações importantes sobre o câncer de 
próstata, e como preveni-lo.

De acordo com o INCA (Instituto Nacional 
do Câncer), um homem no Brasil morre a cada 
38 minutos de câncer de próstata. Contudo, 
um dos aspectos mais preocupantes sobre 
este tipo de câncer vai além da mortalidade, 
visto que é preciso acabar com o preconceito 
contra exames de prevenção à doença e 
alertar sobre os fatores de risco. 

Por isso, a campanha Novembro Azul é 
tão necessária. 

O que é o Novembro Azul?
A campanha Novembro Azul é realizada 

no mundo todo, e visa mostrar a importância 
da conscientização sobre a prevenção do 
câncer de próstata. Isso porque, em grande 
parte dos casos, a doença se desenvolve 
lentamente, sem apresentar sintomas. 

Dessa forma, com medidas preventivas, 

é possível realizar diagnóstico precoce e 
tratamento adequado, aumentando as 
chances de cura.

Quais são as possíveis causas do 
câncer de próstata? 

Assim como os principais tipos de câncer, 
a causa exata que desenvolve o câncer de 
próstata ainda não é totalmente conhecida. 
Sabe-se que a doença surge por meio da 
interação entre fatores ambientais e certa 
predisposição genética. 

A seguir, vamos entender melhor as 
causas do desenvolvimento desse tipo de 
câncer. 

Idade
Uma das causas que mais prevalecem 

no câncer de próstata é a idade. Casos em 
que a doença afeta indivíduos antes dos 40 

anos são extremamente raros, visto que a 
possibilidade do desenvolvimento aumenta 
40% em homens com mais de 50 anos. Risco 
que acaba dobrando para maiores de 65 anos. 

O motivo pelo qual a idade é um 
diferencial está no tempo que o tumor leva 
para se instalar na próstata. A maior parte dos 
tumores cresce de forma lenta e só podem ser 
detectados quando o homem já tem mais de 
60 anos. 

Hereditariedade
Outra das principais causas do câncer de 

próstata está relacionado aos casos na família. 

apresenta fatores genéticos hereditários. Isso 
aumenta risco para homens que tenham um 
parente direto na família, como irmão, pai ou 
avô com câncer de próstata.

Alimentação
A alimentação não é a principal causa para 

o desenvolvimento do câncer de próstata. No 

Estudos apontam que homens com uma dieta 
rica em carne vermelha, gordura, derivados 

do leite e pobre em legumes, frutas e outros 
vegetais podem ter o risco aumentado. 

Tabagismo
Assim como em doenças crônicas, o 

tabagismo pode ser uma das causas do câncer 
de próstata. Além disso, o vício pode diminuir 
as possibilidades de uma recuperação 
e prognóstico positivo em homens que 
desenvolverem a doença. 

Alterações genéticas
Também entre as principais causas do 

câncer de próstata, as alterações genéticas 
favorecem o surgimento de diferentes tipos 
da doença, como o câncer de mama e ovário. 
Entretanto, em homens a alteração representa 
uma pequena porcentagem dos casos de 
câncer.

Sedentarismo e obesidade 
O excesso de gordura no corpo também 

câncer de próstata. Homens com sobrepeso 
costumam apresentar versões mais agressivas 
dos tumores, fator que pode complicar o 
tratamento e diminuir as chances de cura.

NO
VEM
BRO A

ZU
L

Como prevenir?
Como prevenir?

Há duas formas de prevenir o 
câncer de próstata: realizar os exames 
frequentemente e adoção de hábitos 
saudáveis. Portanto, é recomendável 
que:

• Realize um check-up 
anualmente;

• Faça o controle do colesterol, 
diabetes e pressão;

• Pratique exercícios físicos 
regularmente,

• Mantenha o peso ideal;

• Evite cigarro e abuso de álcool;

• Mantenha uma alimentação 
equilibrada.

Além disso, é essencial que se 
realizem exames periódicos, como: 
hemograma completo, teste de urina 

abdominal.

Consulte com os médicos 
especialistas em nossas clínicas em 
Betim e Contagem!
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CLÍNICA MÉDICA PADRE EUSTÁQUIO
Av: Brasília, 530, Benedito, Santa Luzia/
MG.
Especialidades:
Clínica Geral, Dermatologia, Ginecologia, 
Ortopedia, Pediatria, Psicologia, Urologia 
e Cardiologia.

DR. RODRIGO NEGRI PEREIRA
Av. JK, 140, 4º andar, sala 409, Centro, 
Betim/MG
Especialidade:
Dermatologia.

CENTRAL SAÚDE
Avenida José Faria da Rocha, 4281,
Eldorado, Contagem/MG.
Especialidades:
Gastroenterologia, Mastologia, 
Neurologia, Hematologia, Reumatologia, 
Urologia.

CLÍNICA MAIS SAÚDE
Rua Travessa, A 70, Eldorado, Contagem/
MG
Especialidades:
Clínica Geral, Dermatologia, Ginecologia, 
Ortopedia, Pediatria, Psicologia, Urologia 
e Cardiologia.

CLINICAL CENTER
Av. Afonso Pena, 726, 3º andar, Centro, 
BH/MG
Especialidades:
Angiologia, Cardiologia, Clínica 
geral, Dermatologia, Ginecologia/
Obstetrícia, Medicina do Trabalho, 
Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia, 
Otorrinolaringologia e Pediatria.

HOSPITAL MATERMED

MG
Especialidades:
Angiologia, Cardiologia, Clínico Geral, 
Endocrinologia, Gastroenterologia, 
Ginecologia, Mastologia, Neurologia, 
Oftalmologia, Ortopedia, 
Otorrinolaringologia, Pediatria e 
Urologia.

PIONEIROS SAÚDE
Av. José Faria da Rocha, 5923,
Eldorado, Contagem/MG.
Especialidades:
Alergista, Urologia, Neurologia, 
Nefrologia.

CLINIBET – Dra. Marly
Rua Felipe dos Santos, 678 - Centro, 
Betim/MG
Especialidade:
Clínico Geral

CLINESP – Dr. Elio Conroy
Rua Felipe dos Santos, 678, Centro, 
Betim/MG
(próximo da padaria Nutrivida).
Especialidades:
Cardiologista e Clínico Geral.

CLÍNICA JOÃO PAULO
Rua Rio de Janeiro, 462, Salas 303 e 304, 
Centro,
Belo Horizonte/MG.
Especialidades:
Cardiologia, Clínica Médica, 
Dermatologia, Gastroenterologia, 
Ginecologia, Neurologia, Ortopedia, 
Pneumologia, Endocrinologia, Urologia, 
Nutrição.

CLINICA TÂNIA BOTREL
Rua Pedro da Costa Correia, 32 - Centro,
Ribeirão das Neves - MG
Especialidades:
Clínico Geral, Pediatria, Ginecologia, 
Psicologia, Dermatologia, Cardiologia e 
Otorrinolaringologista.

DR. REINALDO RAMOS VALENTE
Av. JK, 140, 4º andar, sala 409, Centro, 
Betim/MG
Especialidade:
Cardiologista.

DRA. REGINA FREIRE DE SOUZA
Av. Governador Valadares, 851, sala 706, 
Centro, Betim/MG.
Especialidade:
Psicologia (adultos e idosos).

CLINICA VIVER
Rua Santa Cruz, 705 - Centro,
Betim - MG
Especialidades:
Clínico Geral, Pediatria, Ginecologia, 
Pediatria, Dermatologia, Reumatologia, 
Angiologia, Nutrição, Cardiologia, 
Ortopedia, Otorrinolaringologia, 
Oftalmologia.

DRA. BARBARA RABELO
Av .Governador Valadares, 851, Sala 907, 
Centro, Betim/MG
Especialidade:
Fonoaudiologia.

CLÍNICA CUIDAR - Centro Betim
Av.Governador Valadares, 851, Sala 907, 
Centro, Betim/MG
Especialidade:
Clínica médica, Pediatria, Ginecologia, 
Oftalmologia, Ortopedia e Dermatologia.

CLÍNICA CUIDAR - Centro Contagem
Rua Progresso, 63A
São Caetano, Betim/MG
Especialidade:
Clínica médica, Pediatria, Ginecologia, 
Oftalmologia, Ortopedia, Dermatologia, 
Nutrição e Psicologia.

CONSULTÓRIOS MÉDICOS

DENTISTAS

DR. EMERSON REBELO ARAÚJO
Endereço: Rua João Lúcio Brandão, 110,
Prado, Praça Clemente Faria, BH/MG
Telefones: 3295-4363 e 99792-2122

DR. ILDEU NOGUEIRA BATISTA

Telefone: 3531-3102 / 99372-3115

DR. GILSON BEBIANO
Rua Santa Cruz 525A, Centro, Betim/MG
Telefone: 3532-1716

DRA TÂNIA BOTREL
Rua Pedro da Costa Correia, 32 - Centro,
Ribeirão das Neves/MG
Telefone: 3624-2077 / 3624-6562

CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO 
TRABALHADOR

Rua Jequitibás, 393, 3º andar,
Eldorado, Contagem/MG
Telefone: (31) 2564-4860

Whatsapp: 3565-4860
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EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM LAZER

REGRAS DE 
UTILIZAÇÃO

LABORATÓRIO JOÃO PAULO
Av. Governador Valadares, 471,
Centro/Betim.
Telefone: 3532-2264.

LABORATÓRIO ROJAN
Vários endereços

ADIMAGEM
Av. José Faria da Rocha, 3940,
Eldorado, Contagem/MG

CLÍNICA RADIOLÓGICA CEDUS EMI
Exames de Raios-X e Ultrassonogra�a.
Unidades BH, Betim, Contagem
e Venda Nova.

GASTROCENTRO
Rua Casuarinas, 64, Eldorado,
Contagem/MG (Localizada nas
instalações do Hospital Santa Helena)

LABORATÓRIO HERMES PARDINI
Diversas Unidades em MG.

CLUBE ASCOBOM
Via expressa de Contagem, 2001,
Água Branca, Contagem/MG
Telefone: 3398-1345. É necessário realizar
exame de pele na portaria do Clube

HOTEL DIAMANTINA - SINDEAC
Av. Oceânica, 97 - Praia do Morro,
Guarapari/ES, CEP: 29216-080
Telefone: (27) 3361-5651
A reserva somente será feita
pessoalmente em uma das duas sedes
do Sindi-Asseio, para associados em
dia com suas contribuições Sindicais e
demais pagamentos. Para informações,
orçamentos e disponibilidade do período
pretendido, devem ser solicitados pelo
nosso canal do WhatsApp
(31) 98349-7755.

• Consultas médicas
A autorização para a consulta 

médica é enviada no e-mail da 
clínica assim que você chegar à 
recepção e se apresentar para a 
consulta portando a carteirinha de 
associado.

• Consultas com dentistas
O agendamento é feito 

diretamente no consultório que 
deseja atendimento. Depois da 
avaliação no dentista ele te dará um 
orçamento com os procedimentos 
autorizados pelo sindicato. 
Compareça a uma das nossas sedes 
para retirar a autorização e iniciar o 
tratamento.

• Para realização de exames
É necessário autorização 

pessoalmente. Com o pedido 
médico e carteirinha compareça a 
uma das sedes do sindicato para 
retirar a autorização, os mesmos 
são pagos no sindicato 30 dias 
após a realização.

ATENÇÃO
Para realização de todos os procedimentos Odontológicos, laboratoriais e radiológicos é 

obrigatória a apresentação da carteirinha de associado e da guia de autorização que deverá ser 
retirada na sede do Sindi-Asseio RMBH (Betim ou Contagem).
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