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Principais doenças que atingem as mulheres e como preveni-
las 

 

 
 
A saúde da mulher merece atenção especial, uma vez que existem doenças que 
atingem especialmente este público. Saiba quais são as doenças mais comuns 
entre as mulheres e como sua empresa pode ajudar a preveni-las. 
  
Quais são as doenças mais comuns entre as trabalhadoras brasileiras? 
Algumas doenças são mais comuns no público feminino, seja devido a 
alterações hormonais ao longo da vida, seja por conta de predisposições ou 
fatores sociais ligados ao estilo de vida e ao ambiente de trabalho. Abaixo, 
confira quais são as enfermidades mais comuns e suas principais causas. 
 
Câncer de mama 
O câncer de mama é o tipo de tumor mais comum entre as mulheres. Segundo 
o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa para 2020 era de 66.280 
novos casos. Existem vários tipos de câncer de mama, que podem apresentar 
características diferentes, como um desenvolvimento mais lento ou mais rápido 
etc. 
Quatro em cada cinco diagnósticos acontecem em mulheres com mais 50 anos. 
Além disso, outros fatores de risco são: 
• sobrepeso e obesidade; 
• sedentarismo; 
• histórico familiar; 
• consumo excessivo de bebida alcoólica; 
• predisposição genética. 
 
HPV e câncer de colo de útero 
O Vírus do Papiloma Humano (HPV) atinge mucosas e pode causar verrugas e 
lesões cutâneas na região íntima. Em alguns casos, a infecção causada pelo 
HPV pode alterar a atividade celular e evoluir para um tumor. 



O INCA estimou 16.590 novos casos de câncer de colo de útero para 2020 no 
Brasil. E embora o exame preventivo — o Papanicolau — seja bastante eficiente, 
a doença é a quarta causa de morte mais comum por câncer entre mulheres no 
Brasil. 
 
Depressão 
A depressão é uma doença cada vez mais comum. Além de sintomas como 
cansaço e mal-estar, o quadro está relacionado à falta de concentração, 
desmotivação, sentimento de incapacidade, tristeza etc. Um estudo demonstrou 
que o público feminino é mais suscetível a desenvolver o quadro ao longo da 
vida. 
 
Osteoporose 
A osteoporose acontece quando há a diminuição da densidade óssea, tornando 
a estrutura mais porosa, frágil e suscetível a fraturas. O quadro é mais comum 
entre mulheres acima dos 45 anos, quando acontece a redução da produção do 
hormônio estrogênio, responsável pela fixação do cálcio nos ossos. 
É uma doença crônica que impacta diretamente na quantidade de afastamentos 
do trabalho. Um estudo realizado pelo Instituto Internacional de Osteoporose 
(IOF) estipula que, com o envelhecimento da população, até 2030 haverá um 
aumento de 63% no número de casos. 
 
Varizes 
As varizes ocorrem quando as veias se dilatam de forma anormal. Além do fator 
estético, a doença vascular pode causar dor, coceira, inchaço e, em casos mais 
graves, problemas de circulação. 
São comuns no contexto da saúde da mulher devido aos hormônios, uso de 
anticoncepcionais e gravidez. Obesidade, histórico familiar e fístulas 
arteriovenosas também são fatores de risco. 
 
Quais ações de prevenção a empresa pode implementar? 
Cuidar da saúde e do bem-estar das colaboradoras é benéfico para a empresa, 
pois, além de melhorar a qualidade de vida das funcionárias, aumenta a 
produtividade e melhora o clima organizacional. Acompanhe a seguir algumas 
ações de prevenção que sua empresa pode adotar. 
 
Disponibilização de plano de saúde 
O plano de saúde é um benefício essencial, oferecendo segurança e cobertura 
de serviços médicos no setor privado e assegurando acesso a exames e 
tratamentos. 
 
Programa de bem-estar físico e mental 
Estimular uma alimentação saudável, um sono regular e a prática de atividade 
física é fundamental para a prevenção da maior parte das doenças — incluindo 
as de natureza emocionais, como depressão e ansiedade. 
Atividades que incentivem a participação do coletivo também ajudam a melhorar 
o clima organizacional, melhorando o engajamento e contribuindo para um 
ambiente mais colaborativo. 
 
 



Orientações sobre autocuidado 
O “autocuidado” vai muito além do “spa”. O termo engloba qualquer atitude que 
contribua para o bem-estar físico ou emocional e tem um grande impacto na 
disposição e na produtividade no ambiente de trabalho. 
No contexto da saúde da mulher, a orientação quanto ao autocuidado engloba 
aspectos como: 
• importância do autoconhecimento; 
• promoção de debates relacionados à maternidade e ao trabalho (como 
licença maternidade, aleitamento etc), bem como relacionados aos 
anticoncepcionais hormonais; 
• promoção de um ambiente seguro e livre de assédio; 
• promoção de debates quanto à violência contra a mulher. 
 
Incentivo aos exames preventivos 
Os sintomas do câncer de colo de útero, assim como o câncer de mama, 
costumam aparecer somente no estágio avançado da doença. Desse modo, 
identificar o problema no estágio inicial é fundamental para obter bons resultados 
no tratamento. 
O Ministério da Saúde recomenda que o exame de mamografia, por exemplo, 
seja realizado a cada dois anos, a partir dos 50 anos de idade. No entanto, essa 
recomendação pode mudar de acordo com o histórico familiar e/ou estilo de vida 
da colaboradora. 
 
Acompanhamento de doenças crônicas 
Oferecer suporte e acompanhamento em relação às doenças crônicas (como 
hipertensão, diabetes, asma etc) contribui para o aumento da vida útil do 
colaborador, além de ajudar a rastrear hábitos da população que estão 
relacionados ao surgimento desses problemas. 
 
 

Conheça as tentativas de fraudes e golpes financeiros mais 
comuns com o Pix e saiba como evitá-los 

 

 
 
 
A ação fez parte da 1ª edição da Semana da Segurança Digital de 2021, que 
aconteceu de 22 a 26 de fevereiro, e orientou a população a se prevenir de 



fraudes, que geram prejuízos financeiros e dão muita dor de cabeça ao 
consumidor. 
 
Neste ano, os participantes, que incluem parceiros como o Banco Central, 
associações, empresas e as polícias Civil e Federal, divulgaram dicas de como 
se prevenir dos principais golpes e fraudes digitais que dão dor de cabeça aos 
consumidores, entre eles, golpes que envolvem o Pix, o novo sistema de 
pagamento instantâneo, que permite pagamentos e transferências de dinheiro 
durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, em até 10 segundos. 
 
As tentativas de golpe registradas com o Pix e relatadas por instituições 
financeiras foram identificadas como ataques de phishing, que usam técnicas de 
engenharia social, que consistem em enganar o indivíduo para que ele forneça 
informações confidenciais, como senhas e números de cartões. Com a 
pandemia do novo coronavírus, criminosos estão aproveitando o maior tempo 
online das pessoas e o aumento das transações digitais devido ao isolamento 
social para aplicar golpes financeiros. 
 
Conheça a seguir os principais golpes envolvendo o Pix e saiba como se prevenir 
 
Golpe da clonagem do Whatsapp 
Entre os meios usados pelos bandidos está o Whatsapp. Os criminosos enviam 
uma mensagem pelo aplicativo fingindo ser de empresas em que a vítima tem 
cadastro. Eles solicitam o código de segurança, que já foi enviado por SMS pelo 
aplicativo, afirmando se tratar de uma atualização, manutenção ou confirmação 
de cadastro. 
Com o código, os bandidos conseguem replicar a conta de WhatsApp em outro 
celular. A partir daí, os criminosos enviam mensagens para os contatos da 
pessoa, fazendo-se passar por ela, pedindo dinheiro emprestado por 
transferência via Pix. 
Uma medida simples para evitar que o WhatsApp seja clonado é habilitar, no 
aplicativo, a opção "Verificação em duas etapas" Configurações/Ajustes > Conta 
> Verificação em duas etapas. Desta forma, é possível cadastrar uma senha que 
será solicitada periodicamente pelo app. Essa senha não deve ser enviada para 
outras pessoas ou digitadas em links recebidos. 
 
Golpe de engenharia social com Whatsapp 
Em outra fraude que usa o Whatsapp, o criminoso escolhe uma vítima, pega sua 
foto em redes sociais, e, de alguma forma, consegue descobrir números de 
celulares de contatos da pessoa. Com um novo número de celular, manda 
mensagem para amigos e familiares da vítima, alegando que teve de trocar de 
número devido a algum problema, como, por exemplo, um assalto. A partir daí, 
pede uma transferência via Pix, dizendo estar em alguma situação de 
emergência. 
Nesta fraude, o bandido nem precisa clonar o whatsapp da pessoa, e usa a 
estratégia de pegar dados pessoais da vítima e de seus contatos. A FEBRABAN 
alerta que é preciso ter muito cuidado com a exposição de dados em redes 
sociais, como, por exemplo, em sorteios e promoções que pedem o número de 
telefone do usuário. 



Ao receber uma mensagem de algum contato com um número novo, é preciso 
certificar-se que a pessoa realmente mudou seu número de telefone. O cliente 
sempre deve suspeitar quando recebe uma mensagem de algum contato que 
solicita dinheiro de forma urgente. Não faça o Pix ou qualquer tipo de 
transferência até falar com a pessoa que está solicitando o dinheiro. 
 
Golpe do falso funcionário de banco e das falsas centrais telefônicas 
Outros golpes praticados são os do falso funcionário e falsas centrais telefônica 
de instituições financeiras. O fraudador entra em contato com a vítima se 
passando por um falso funcionário do banco ou empresa com a qual o cliente 
tem um relacionamento ativo. O criminoso oferece ajuda para que o cliente 
cadastre a chave Pix, ou ainda diz que o usuário precisa fazer um teste com o 
sistema de pagamentos instantâneos para regularizar seu cadastro, e o induz a 
fazer uma transferência bancária. 
É importante ressaltar que os dados pessoais do cliente jamais são solicitados 
ativamente pelas instituições financeiras, tampouco funcionários de bancos 
ligam para clientes para fazer testes com o Pix. Na dúvida, sempre procure seu 
banco para obter esclarecimentos. 
 
Golpe do bug do Pix 
Outra ação criminosa que está sendo praticada por quadrilhas e que envolvem 
o Pix é o golpe do "bug" (falha que ocorre ao executar algum sistema eletrônico). 
Mensagens e vídeos disseminados pelas redes sociais por bandidos afirmam 
que, graças a um "bug" no Pix, é possível ganhar o dobro do valor que foi 
transferido para chaves aleatórias. Entretanto, ao fazer este processo, o cliente 
está enviando dinheiro para golpistas. 
Os canais oficiais do Banco Central já alertaram que não há qualquer "bug" no 
Pix. A FEBRABAN ressalta que o cliente sempre deve desconfiar de mensagens 
que prometem dinheiro fácil e que chegam pelas redes sociais ou e-mail. 
 
Segurança 
De acordo com Adriano Volpini, diretor da Comissão Executiva de Prevenção a 
Fraudes da FEBRABAN, os bancos estão usando toda sua expertise com todos 
os sistemas de pagamentos agora para o Pix. Para isso contam com as melhores 
tecnologias e o que há de mais moderno em relação à segurança cibernética e 
prevenção a fraudes. 
Volpini afirma que os cuidados que o cliente deverá ter na hora de fazer uma 
transação através do PIX deverão ser os mesmos que adota ao fazer qualquer 
transação financeira. "Sempre é necessário checar os dados do recebedor da 
transação Pix (pagamento ou transferência), seja para uma pessoa ou um 
estabelecimento comercial", afirma. 
O cadastramento das chaves Pix também deve ser feito diretamente nos canais 
oficiais das instituições financeiras, como o aplicativo bancário, internet banking, 
agências ou através de contato feito pelo cliente à central de atendimento. "O 
consumidor não deve clicar em links recebidos por e-mails, pelo WhatsApp, 
redes sociais e por mensagens de SMS, que direcionam o usuário a um suposto 
cadastro da chave do Pix", diz. 
 
 
 



Sete orientações para se tornar um líder 
 

 
 
Artigo d Paulo Roberto O. da Costa, diretor geral da Farmarcas, associação 
criada para administrar agrupamentos farmacêuticos e redes associativistas com 
500 farmácias associadas 
 
Certa vez participei de um treinamento que falava que o líder é aquele que os 
demais elementos de um sistema optam por seguir, podendo ser no ambiente 
familiar ou profissional. E, em função disto, grande parte do sucesso do grupo 
depende da atuação desse líder e de como ele está capacitado para levar o 
grupo para a direção do sucesso. 
 
Com base nessa mensagem cabe uma reflexão, hoje muitos se apressam em 
querer exercer imediatamente a função de liderança e, nesse momento, já ocorre 
um primeiro erro: um líder não é imposto, ele conquista seu espaço junto aos 
liderados. É por isso que, no mercado, existem muitos chefes e poucos líderes. 
Outro erro muito comum é acreditar que manter o caminho que todos acham 
ideal é o certo, a famosa política da boa vizinhança. Na realidade, estar à frente 
de um grupo, muitas vezes, é ser contestado em suas decisões, mas saber que 
o rumo a ser tomado é de extrema importância para chegar aos objetivos finais. 
 
Veja as dicas que preparamos para você se tornar um bom líder: 
• O primeiro ponto do líder é a paixão, pois, ao ver que ele realmente realiza suas 
ações com prazer, os liderados acreditarão no projeto. Se isso não ocorre, não 
haverá inspiração e entusiasmo; 
• Não pense apenas na popularidade, pois muitos profissionais podem confundir 
os papéis de amizade e liderança. Na verdade, o líder deve ser um guia que 
todos querem caminhar junto. É especialmente nas dificuldades que um líder se 
destaca, mostrando os caminhos certos a serem seguidos; 
• Sinceridade e ética são essenciais. É fundamental ser um profissional em que 
as pessoas confiem. Também é relevante demonstrar maturidade, com base em 
experiências passadas e teóricas, pois a busca pela melhoria e reciclagem deve 
ser contínua; 
• O líder não é perfeito, mas busca sempre se aprimorar. Ninguém sabe tudo e 
todos possuem muito a aprender. O líder sabe que deve ouvir os liderados e ter 
uma troca saudável de ideias; 



• Estar à frente é, muitas vezes, não ter medo de arriscar. Um líder que não 
busca o diferente está fadado a ser ultrapassado. É fundamental que se tenha 
audácia e posicionamento de opinião. Também é preciso assumir 
responsabilidade e culpas; 
• Autoconhecimento e autocontrole são fundamentais, pois se deve saber os 
próprios limites e a hora de se retirar para que não prejudique o projeto. Um 
grande problema das lideranças pode ser o ego, que leva a uma perda de 
controle. É preciso estar pronto para mudar de rota sem perder o foco, 
conduzindo sua equipe nas mudanças do mercado; 
• Uma boa comunicação é fundamental. Um dos grandes erros dos "chefes" é 
não deixar claro para a equipe os caminhos tomados. É preciso saber se 
posicionar, fazer reuniões e convencer. 
 
Capacitação e troca de experiências são o caminho para a excelência 
Não existe caminho melhor para se tornar um grande líder do que a capacitação. 
Cursos, treinamentos, workshops e a troca de experiências com outros 
profissionais do ramo são essenciais para a construção de um novo profissional, 
capaz de coordenar uma equipe e caminhar para a evolução. 
 
 

A conta de água aumentou? Especialista mostra como 
identificar sinais de vazamento em casa 

 

 
 
Além de mofo na parede, rachaduras e umidade, a detecção do problema pode 
ser feita com checagens rápidas. “É possível descobrir a origem verificando os 
dispositivos hidráulicos aparentes, como válvulas de descarga, torneiras, 
chuveiros e caixa d’água. Ao notar um gotejamento ou fluxo contínuo de água, 
mesmo com o registro fechado, é sinal de que há algo errado”, explica André 
Amado, gerente da Rede de Prestadores da Allianz Assistance. 
 
Para identificar e interromper o vazamento antes que ele fique fora de controle, 
André reuniu algumas dicas. Confira: 
 
Monitore o medidor de água 
Além do aumento considerável no valor da conta de água ser um indicativo, o 
proprietário pode monitorar o medidor de água, conhecido também como relógio. 



Para quem está com suspeita do problema, com a máquina de lavar e a lava-
louças desligadas, basta fechar as torneiras e anotar o número que está no 
medidor. Após uma hora, observe se os números mudaram. Em caso positivo, a 
casa está com um vazamento. 
 
Cheque as torneiras 
Para muitos moradores, o vazamento mais comum é o das torneiras. Isso 
costuma acontecer devido ao desgaste da borracha. Se mesmo com o 
dispositivo fechado observar o gotejamento, é indicado a troca dos vedantes. 
Com as ferramentas corretas, é possível fazer a troca. 
Uma vez que a falha esteja no cavalete, que é a parte que conecta o cano à rede 
de distribuição de água, não é recomendada qualquer intervenção que não seja 
de um profissional. 
 
Vazamentos no banheiro 
Outro contratempo muito corriqueiro em casa é o vazamento do vaso sanitário. 
Isso pode desperdiçar centenas de litros de água e, consequentemente, 
desperdiçar muito dinheiro. No entanto, além de comum, é muito fácil de 
descobrir. Aos que possuem a caixa acoplada, é possível identificar que algo 
está errado pelo som e principalmente pelo visual da caixa, quando a água 
começa a escorrer. 
Para evitar maiores prejuízos, você pode realizar um teste secando a parte de 
dentro do vaso sanitário com um papel higiênico ou papel toalha, e manter um 
pedaço de papel seco na parte interna. Caso o papel fique molhado, é sinal de 
vazamento. Esse teste pode ser feito tanto para quem possui caixa acoplada 
quanto válvula hídrica. 
 
Realize uma inspeção visual 
Observar mais de perto as paredes e tetos de cada ambiente da casa pode 
prevenir diversos vazamentos que ainda não estão aparentes. No caso de uma 
coloração incomum, é possível que tenha um defeito oculto no encanamento. 
Geralmente, as pessoas percebem quando os tetos estão quase desabando. 
Realizando essa inspeção minuciosa, é possível identificar início de mofo e até 
impedir quedas ou arqueamento da construção. 
 
Esteja ciente de vazamentos internos 
Nem todos os escapes de água são óbvios. Ele pode estar acontecendo sem 
que o morador perceba. Esses casos não aparentes podem acontecer dentro da 
parede, por exemplo. Essa situação pode ocorrer nas tubulações instaladas 
dentro da parede ou no cavalete do relógio medidor. Assim, o mais indicado é 
solicitar o serviço especializado de ‘caça vazamentos’, eles têm ferramentas e 
conhecimento para diagnosticar e resolver a ocorrência sem maiores danos. 
 
Para saber mais sobre estes serviços, fale com nossa corretora de seguros! 
 
 
 
 
 



Malefícios que o consumo excessivo de álcool pode causar à 
saúde bucal 

 

 
 
Da mesma forma que sua ingestão excessiva desidrata nosso organismo, o 
mesmo acontece com a cavidade oral. "O fluxo de saliva diminui, o que deixa a 
boca mais seca e, consequentemente vulnerável, sem o efeito protetor da saliva. 
Isso pode aumentar as chances de ocorrer um desequilíbrio das bactérias 
presentes na boca, que pode resultar em algumas doenças ", afirma Sara Paz, 
consultora da GUM, marca americana especializada em cuidados bucais. 
 
Outra questão é que grande parte das bebidas alcoólicas possuem um alto grau 
de acidez, podendo resultar num desgaste da parte mais externa do dente, o 
esmalte. Sara explica que esse quadro é conhecido como erosão dentária e tem 
como principais sintomas uma dentição mais fraca, sensível e dolorida. 
 
A especialista também comenta que as mais adocicadas, como licores e 
drinques, também necessitam de uma atenção especial. "O açúcar presente 
nelas deixa a boca mais propícia à ação de microrganismos o que pode ser um 
fator impulsionador ao desenvolvimento de doenças como a cárie", explica. A 
partir disso, as chances são maiores da ocorrência de processos inflamatórios e 
infecciosos. Além disso, apesar de não ser um produto carcinogênico de forma 
direta, o álcool, quando somado a outros fatores como o tabagismo, temos um 
aumento do risco de câncer de boca, como apontam algumas pesquisas. 
 
Sara comenta que existem alguns cuidados que podem amenizar esses 
malefícios. "Algumas dicas que eu posso sugerir é adicionar cubos de gelo às 
bebidas, porque eles ajudam a diminuir a acidez, enxaguar a boca com água 
após ingerir algum drinque ou intercalar o consumo com copos de água, para 
deixar a boca mais úmida, e, claro, caprichar na higienização bucal, afinal, ela é 
a melhor forma de manter um sorriso saudável", recomenda. 
 
 
 
 
 



O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço 
 

 
 
A pandemia ressignificou a visão de mundo da maioria das pessoas. O 
isolamento social fez com que pequenos gestos fossem valorizados, assim como 
as relações. Quem não sentiu falta de um abraço na hora do medo? 
 
Para a psiquiatra Maria Francisca Mauro, os benefícios do abraço vão desde 
uma percepção de acolhimento e proteção, até a mudança dos níveis de 
estresse. 
 
“Ao abraçar, temos uma contenção emocional. Essa é uma pausa para que dois 
corpos se encontrem. É neste momento em que podemos ter tranquilidade e 
diminuir o desconforto emocional”, afirma a psiquiatra. 
 
O contato com o outro pode ser muito benéfico para a saúde física e mental, 
além de aprimorar a capacidade de socialização. A seguir, Maria Francisca 
Mauro lista três benefícios do abraço. Confira: 
 
1 – A empatia em forma física 
Por mais que a “virtualidade” possa expressar uma realidade e proximidade de 
experiência, o toque físico carrega em si uma outra força de presença e 
desencadeia uma cascata interna de reações emocionais diferentes. 
A importância deste “abraço acolhedor” é poder sentir certa comunhão ou junção 
de emoções. De acordo com esta quebra da solidão, ele pode dar um “quentinho 
no coração”, assim como proporcionar um conforto emocional. O abraço é capaz 
de expressar a empatia de uma forma física. 
 
2 – Liberação de hormônios do bem estar 
De acordo com o propósito e a forma em que acontece, alguns teóricos falam de 
uma liberação da ocitocina, que é um neurotransmissor produzido por células do 
nosso cérebro, também referido como o hormônio do amor. Temos alguns 
estudos que mostram uma diminuição do nível cortisol decorrente do abraço. 
 
 
 



3 – O poder de dar e receber 
Quando questionamos sobre dar e receber abraços, tudo depende de quem está 
oferecendo e sendo abraçado. O poder dessas duas ações está contido no que 
representa a carga emocional entre aquelas pessoas ou o momento, assim como 
a entrega de cada uma. 
  
Uma opção ao abraço em tempos de pandemia 
Para a psiquiatra Maria Francisca Mauro, o abraço continua cancelado e muitos 
estão atravessando esse momento de forma individual, mas vale buscar uma 
conexão por áudios ou chamadas de vídeo, que têm o poder de oscilação de 
emoção maior do que a troca de mensagens escritas. 
Outra dica é lançar mão de um pet, como muitos fizeram e reportam que os está 
ajudando. No entanto, cuidado para não sentir no pet mais uma tarefa ou 
obrigação para a sua rotina. 
Quem está sofrendo com a ausência de um toque pode ponderar, de acordo com 
os cuidados necessários, se vale fazer alguma massagem corporal que possa 
propiciar esta sensação de cuidado e presença. 
É importante esclarecer que nada substituirá um abraço de verdade, pois cada 
expressão de sentimento ou cuidado sempre é única e carregada de valores 
simbólicos. No entanto, um grande aprendizado deste período é o olhar que 
abraça e o sorriso que transpassa a máscara. O contato visual positivo e uma 
voz que acolhe também podem ser um alento. 
 
 


