PLANTANDO ALIMENTOS,
COLHENDO SAÚDE
SAÚDE DA MULHER

A MULHER NA
AGRICULTURA FAMILIAR
A mulher é o alicerce na mão de obra
familiar, não só no trabalho diário, mas no
estímulo à permanência da família com os
vínculos rurais, incentivo à sucessão familiar,
cuidado com os filhos, com a terra e com os
animais, assim incorporando as atividades
para o auxílio da renda familiar. Elas
exercem também um importante papel
fundamental
na
preservação
da
biodiversidade e garantem a soberania e a
segurança alimentar ao se dedicar a produzir
alimentos saudáveis.
Então, vamos falar sobre a saúde delas?

DOENÇAS
GINECOLÓGICAS
Todos os dias milhares de mulheres
procuram um ginecologista com queixas que
podem
ser
sintomas
de
doenças
ginecológicas. Os principais sintomas são
sangramentos fora do período menstrual,
corrimentos e dor pélvica e no abdômen.
Quando
a
paciente
não
frequenta
regularmente o especialista, pode se tornar
suscetível
a
manifestar
alguma
enfermidade. Procurar por um atendimento
pelo menos 1 vez ao ano é importante para
manter o órgão genital feminino livre de
bactérias, fungos e vírus.

"Eu vim do corpo da minha mãe, nutriu meu corpo,
espalhou bênçãos, sou plantadeira de semente boa".
SOM DAS BINHAS

QUAIS SÃO ELAS?
CANDIDÍASE
SÍNDROME DO OVÁRIO POLISCÍSTICO
ENDOMETRIOSE
INFECÇÃO URINÁRIA
VULVITE E VULVOVAGINITE
MIOMA

COMO PREVENIR ESSAS
DOENÇAS?
Para evitar que elas aconteçam é necessário
procurar atendimento com um ginecologista.
Os exames ginecológicos solicitados podem
diagnosticar algum distúrbio desde o início,
impedindo que se agravem e provoquem a
maioria dos sintomas. Estar em dia com as
consultas ginecológicas é a única forma de
garantir a saúde e o bem estar da mulher.
Mas em casa ou da terra podemos tirar
várias soluções inteligentes e testadas
cientificamente que irão ajudar no
tratamento dessas doenças! Lembre-se que
seu cultivo agroecológico podem contem
remédios poderosos!

FIQUE LIGADA:
Da Terra vem a CURA!

PAPO DE

MULHER
NA PREVENÇÃO DAS DOENÇAS GINECOLÓGICAS

Quem é essa tal de CANDIDÍASE?

A candidíase é uma infecção causada por um fungo que frequentemente afeta a vagina,
mas também pode aparecer em locais como boca (o popular “sapinho”), garganta, pênis,
pele, unhas e até mesmo o sangue. Se você está enfrentando esse problema, saiba que
existem alguns remédios caseiros para candidíase que você pode experimentar. A
Candida albicans, espécie de fungo que causa essa infecção, existe naturalmente em
nosso corpo sem causar prejuízos. Porém, há algumas situações que favorecem o
desenvolvimento excessivo desse micro organismo, levando ao surgimento da candidíase.
Algumas das situações mais comuns que propiciam a infecção são as quedas na
imunidade (como em gestantes e diabéticos), uso de antibióticos (que alteram o pH e a
flora), estresse e longos períodos utilizando roupas íntimas úmidas e que impedem a
ventilação. Embora possa ser transmitida por meio de relações sexuais desprotegidas, a
candidíase não é considerada uma DST. A infecção se manifesta por meio de manchas
esbranquiçadas quando atinge a boca e por meio da irritação quando atinge a pele. No
caso das partes íntimas, os sintomas são coceira, vermelhidão, inchaço, ardência ao
urinar e corrimento no caso das mulheres.
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secreção transparente e sem cheiro. Mas, nem sempre
é sem cor e sem cheiro. Então vamos entender um
pouco mais o que significa cada cor de corrimento
vaginal.

Qual é a causa?
A infecção na vagina
causada pela candidíase

Corrimento Branco:
O corrimento branco e espesso, tipo leite
coalhado geralmente é acompanhado de
outros sintomas como coceira, vermelhidão e
sensação de queimação na região da vulva e
da vagina. Quando há corrimento branco,
semelhante ao leite, homogêneo e cheiro de
peixe pode ser colpite, uma vaginose causada
por protozoários, fungos ou bactérias.

Corrimento amarelo
ou amarelo-esverdeado:
O corrimento amarelo,
acinzentado ou amareloesverdeado, com cheiro forte
semelhante a peixe que pode estar
associado a outros sintomas como
dor e sensação de queimação
durante a relação íntima ou ao
urinar.

Qual é a causa?
Pode ser causado pela Tricomoníase,
uma
infecção
vaginal
que
é
sexualmente transmissível. Além disso,
o corrimento amarelo parecido com
pus, pode indicar a presença de
Clamídia, uma doença sexualmente
transmissível que pode quase não
causar sintomas. Quando o corrimento
é esverdeado, pode ser sinal de
Cartilha elaborada pela Coordenação deTricomoníase
Saúde SEAGROou de Vulvovaginite.
Maria Elise
Patrícia Cappellini
Tâmara Camargo

Qual é a causa?
Pode ser causado pela Gonorreia, uma doença
sexualmente transmissível provocada por
uma bactéria. Além disso, em casos mais
graves este tipo de corrimento também pode
ser indícios de câncer da vagina, do colo do
útero ou do endométrio, sendo por isso
importante consultar o ginecologista quando
os sintomas surgem.

Corrimento rosado:
O corrimento rosado, pode indicar o
início da gravidez, pois pode ser
causado pela fecundação do óvulo e
é frequente ocorrer até 3 dias
depois
do
contato
íntimo.
Juntamente com este tipo de
corrimento é comum surgir leves
cólicas abdominais que são normais
e acabam passando sem tratamento.

Corrimento marrom
ou com sangue:
O corrimento marrom ou a presença
de sangue no corrimento está
geralmente associado a outros
sintomas como dor e ardor
ao urinar.

Mas Atenção:
Se esteve menstruada recentemente, o corrimento
marrom, com sangue ou rosado é comum nos dias
seguintes ao término da menstruação e nestes
casos não é motivo de preocupação.

Corrimento transparente:
O corrimento líquido e transparente,
semelhante à clara do ovo, pode
indicar que está no período fértil do
ciclo menstrual, sendo por isso, esse o
momento ideal para a mulher
engravidar se não estiver sob o efeito
do anticoncepcional. Este tipo de
corrimento dura aproximadamente 6
dias e acaba por desaparecer
naturalmente.

CURIOSIDADE:
É possível ter corrimento da gravidez?
O corrimento na gravidez quando surge é
importante ser tratado o mais rápido possível
para impedir complicações e evitar prejudicar o
bebê.
Possíveis causas: Doenças como Tricomoníase,
Vaginose bacteriana, Gonorreira ou Candidíase.

CONHEÇA AGORA ALGUNS
REMÉDIOS NATURAIS
PARA TRATAR A CANDIDÍASE
SE VOCÊ ESTÁ ENFRENTANDO ESSES SINTOMAS, É POSSÍVEL EXPERIMENTAR
ESSES REMÉDIO CASEIROS PARA ALIVIAR O INCÔMODO.

IOGURTE NATURAL
O iogurte natural contém lactobacilos que ajudam a reequilibrar a flora vaginal,
por isso ele pode ser utilizado diretamente na região para criar um ambiente
desfavorável ao desenvolvimento do fungo causador da candidíase.
Com o auxílio de uma seringa sem agulha, aplique o iogurte natural dentro da
vagina 2 vezes ao dia durante 3 dias. Para evitar que o iogurte escorra para a
calcinha, você pode usar um absorvente. Também é possível colocar o iogurte em
um absorvente interno e inseri-lo no canal vaginal, deixando agir por 3 horas.
Uma dica para aumentar seu conforto é retirar o iogurte da geladeira alguns
minutos antes de utilizá-lo, evitando inseri-lo na vagina ainda muito frio. O iogurte
também pode ser aplicado no pênis se necessário.

BANHO DE ASSENTO
COM CAMOMILA
A camomila é uma erva conhecida por suas propriedades calmantes e
antiinflamatórias, o que ajuda a aliviar a irritação e a coceira causadas pela
candidíase vaginal. Para fazer o banho de assento, coloque 3 colheres de sopa de
camomila seca em uma bacia e adicione um litro de água quente. Verifique a
temperatura da água com cuidado para não se queimar e sente-se sobre a bacia
durante 5 minutos.

BANHO DE ASSENTO
COM VINAGRE DE MAÇA
O vinagre de maçã tem propriedades antissépticas, ajudando a combater os
microrganismos causadores da candidíase, e contribui para o reequilíbrio do pH
vaginal.
Para preparar o banho, basta misturar meia xícara de vinagre de maçã com água
morna em uma bacia e sentar-se sobre ela por 5 minutos. O procedimento deve ser
feito 2 ou 3 vezes por dia.

BICARBONATO DE
SÓDIO
O bicarbonato de sódio pode ser utilizado tanto para combater a candidíase oral
quanto a vaginal. Para tratar a candidíase na boca, prepare uma solução a 5% (50
gramas de bicarbonato para 1 litro de água) e faça bochechos, cuspindo o produto
em seguida.
No caso da candidíase vaginal, a mesma solução deverá ser preparada com água
morna para que você faça um banho de assento. Permaneça sentada sobre a bacia
por 15 minutos diariamente durante uma semana.

ALHO
O alho é conhecido por seu efeito de fortalecimento do sistema imunológico e
combate aos microrganismos causadores de doenças. No caso da candidíase,
recomenda-se ingerir pelo menos 2 dentes de alho por dia, preferencialmente crus
(como em saladas) para que suas propriedades sejam mais bem aproveitadas.

CHÁ DE UVA-URSINA
As folhas de uva-ursina contêm substâncias que combatem a multiplicação dos
microrganismos causadores da candidíase peniana e vaginal. Dessa forma, seu chá
pode ser consumido por homens e mulheres que apresentem esse problema.
Para prepará-lo, coloque 2 colheres de chá de folhas de uva-ursina em uma xícara e
complete com água fervente, deixando em infusão por 5 minutos. Espere o chá ficar
morno e beba em seguida. Indica-se consumir 3 vezes por dia.

CHÁ DE POEJO
O chá de poejo combate a reprodução dos fungos que causam a candidíase oral. Para
prepará-lo, utilize 1 colher de sopa de flores ou folhas de poejo picadas e 1 xícara
de água fervente, deixando a infusão abafada por 15 minutos.
Em seguida, com o auxílio de um chumaço de algodão ou uma gaze, passe o chá de
poejo na mucosa bucal 3 ou 4 vezes por dia.

ÓLEO DE ORÉGANO
O responsável pelas propriedades antifúngicas do óleo de orégano é o carvacrol,
uma substância que também apresenta efeitos antimicrobianos e antioxidantes, que
ajudam a recuperar a saúde das mucosas. Existem dois remédios caseiros para
candidíase feitos a partir do óleo de orégano: o primeiro deles consiste em misturar
3 gotas do óleo com uma colher de sopa de azeite de oliva e aplicar na região
afetada. O segundo remédio, por sua vez, deve ser utilizado por via oral, bastando
acrescentar 3 gotas do óleo em 200 ml de água e beber duas vezes ao dia.
Caso os remédios caseiros para candidíase não surtam efeito em poucos dias ou você esteja
enfrentando infecções recorrentes, é essencial procurar atendimento médico. O tratamento pode
envolver o uso de medicamentos antifúngicos e uma mudança de hábitos para eliminar a situação
que esteja facilitando o desenvolvimento dos microrganismos.
Cartilha elaborada pela Coordenação de Saúde SEAGRO
Maria Elise Oliveira
Patrícia Cappellini
Tâmara Camargo

