
Um guia rápido de orientação 
sobre os principais aspectos da 
saúde da mulher.
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CLÍNICA DA 
MULHER
A Clínica da Mulher do H9J conta com um serviço integrado que une 

consultas com médicos ginecologistas, mastologistas, nutricionistas, 

psicólogas, fisioterapeutas, entre outros profissionais especializados 

para tratar das diversas necessidades relacionadas com o bem-estar das 

mulheres em todas as fases. 

Uma das grandes vantagens da Clínica da Mulher é a facilidade de, em 

um mesmo espaço, poder realizar tanto consultas quanto exames como 

mamografia, densitometria óssea, ultrassonografia e testes necessários 

para o diagnóstico precoce de câncer. 

As pacientes da clínica também contam com o apoio da infraestrutura do 

Hospital 9 de Julho, onde são realizadas cirurgias ginecológicas, incluindo 

as cirurgias por videolaparoscopia e cirugia robótica. Tudo isso em um 

ambiente acolhedor e especializado nos cuidados com a saúde feminina. 

Assim é a Clínica da Mulher.



4 GUIA RÁPIDO - SAÚDE FEMININA

Lugar de mulher é onde ela quiser. E para ocupar todos os lugares 

que deseja e sonha, é de grande ajuda ter determinação, vontade e 

muita saúde. Por isso, saber cuidar de si mesma é uma das estratégias 

para uma vida repleta de conquistas e de superação.

Para este e-book foram selecionados os temas mais relevantes da 

saúde feminina, explicados por especialistas em ginecologia que fazem 

parte da Clínica da Mulher do Hospital 9 de Julho. 

Tire suas dúvidas e siga as dicas. Inclua na sua atitude de cuidado, 

alimentação saudável e equilibrada, prática regular de atividade 

física, controle do estresse e ansiedade. Esteja pronta para todas as 

oportunidades que a vida lhe proporcionar!

SAÚDE FEMININA É 

#EMPODERAMENTO
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Saúde feminina é #usarcamisinha

As chamadas Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 

voltaram com tudo, infelizmente. A cada ano aumenta o número 

de casos de infecções que vinham perdendo força, como gonorréia 

e sífilis. As ISTs são causadas por vírus, bactérias ou outros 

microrganismos. Elas são transmitidas, principalmente, por meio 

do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de camisinha 

masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada.

Infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV), clamídia, 

gonorréia, tricomoníase, herpes genital, sífilis, 

infecção pelo HIV, hepatites virais B e C.

As ISTS podem se manifestar por meio de 

corrimentos, além de feridas e verrugas que podem 

aparecer nas regiões vaginal e anal. Outros sintomas 

possíveis são dor pélvica, ardência ao urinar, lesões 

ISTS OU DSTS 

QUAIS SÃO AS 
PRINCIPAIS ISTS?

QUAIS SÃO OS 
SINTOMAS DE UMA IST?
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de pele e aumento de ínguas (linfonodos). Lesões 

também podem aparecer em outras partes do corpo, 

como palma das mãos, olhos, língua. Além disso, 

as infecções pelo HIV, HTLV e pelas hepatites virais 

B e C possuem sinais e sintomas específicos.

Algumas ISTS podem não apresentar sinais e 

sintomas, e se não forem diagnosticadas e tratadas 

adequadamente, podem levar a graves complicações, 

como infertilidade, câncer ou até morte.

#ATENÇÃO:

Usando preservativo (camisinha masculina ou 

feminina) em TODA relação sexual. 

Através de avaliação clínica ginecológica e testes 

laboratoriais (de sangue ou avaliação de amostra 

coletada do próprio trato genital)

Os tratamentos podem variar desde o uso de medicamentos 

(via oral, injetável e/ou via vaginal e tópica vulvar) até 

cirurgia, dependendo do diagnóstico e tempo de evolução. 

É de extrema importância o tratamento conjunto de todos 

parceiros e lembrar que existem ISTs que não tem cura 

(como a infecção pelo HIV e as hepatites crônicas). 

Sendo assim, a prevenção ainda é o “melhor remédio”.

COMO EVITAR 
UMA IST?

COMO DIAGNOSTICAR 
UMA IST?

COMO TRATAR 
UMA IST?
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Saúde feminina é #autoconhecimento

DÚVIDAS MAIS FREQUENTES
CÂNCER DE MAMA 

É importante saber que alguns fatores de risco não 

dependem de você, como: idade; primeira menstruação 

precoce e menopausa tardia; histórico familiar de câncer 

de mama. Há outros fatores relacionados associam-se 

a você: não ter engravidado ou a primeira gravidez ter 

ocorrido após os 30 anos e não ter amamentado.

Já algumas ações ajudam na prevenção, como: manter 

uma alimentação equilibrada, praticar atividade física 

regularmente, controlar sobrepeso e obesidade, não 

fumar, não consumir bebidas alcoólicas em excesso, 

realizar acompanhamento médico periódico.  

Vale saber que o autoexame é autoconhecimento. 

Observar e sentir seu próprio corpo é fundamental para 

sua saúde. Apesar de não ter impacto na mortalidade de 

câncer de mama, orientamos ser realizado.

COMO PREVENIR? 

QUAL A IMPORTÂNCIA 
DO AUTOEXAME?
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Se você menstrua, deve realizar o autoexame após 

a menstruação e; se não menstrua mais, deve 

escolher um dia do mês para realizar.

Você também deve observar sua mama sempre que 

se sentir confortável para isso, como na hora do 

banho, por exemplo. Observar e sentir seu próprio 

corpo é fundamental para sua saúde.

Fique em pé, em frente a um espelho e observe 

seus mamilos (o bico do seio). Seu mamilo pode 

ser: protruso, quando o bico é proeminente, ou 

seja, fica para fora da aréola; plano, quando a 

aréola e bico ficam na mesma linha; ou invertido, 

quando o bico fica dentro a aréola. É importante 

saber como é o seu padrão para perceber caso 

apresente alguma alteração.

Levante os braços, colocando as duas mãos 

atrás da cabeça, observe se aparecem alterações 

na superfície da mama, como vermelhidão, 

abaulamentos ou retrações.

Como realizar o 
autoexame?

1.

2.
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Com as pontas dos dedos da mão direita faça 

movimentos circulares e suaves, apalpando a 

mama esquerda e a região das axilas. Depois, 

com a mão esquerda faça o mesmo com a 

mama direita e a região das axilas.  A palpação 

é feita para localizar nódulos, popularmente 

conhecidos como “caroços”.

3.

Diante de qualquer alteração encontrada 
durante o autoexame, agende uma 
consulta e procure orientação médica 
o mais breve possível.

A dor mamária está presente em 70% das mulheres e tem 

pouca relação com câncer de mama. O mais comum é ser 

cíclica, acompanhando o ciclo menstrual. Apesar de ser 

uma alteração benigna, pode atrapalhar seu dia-a-dia. Para 

aliviar, procure usar sutiã esportivo com boa sustentação, 

analgésicos para dor e adote uma alimentação saudável. 

Sempre converse com seu médico para excluir outras 

causas, como por exemplo, ortopédicas. 

A mamografia é o exame mais eficiente. Ela pode detectar 

o câncer de mama antes de se tornar um tumor palpável. 

Por isso, é indicado para todas as mulheres a partir dos 

40 anos. Há exames complementares, como ultrassom 

de mamas e ressonância, solicitados de acordo com a 

necessidade e os fatores de risco de cada paciente.

DOR NAS MAMAS É 
SINAL DE CÂNCER?

COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO 
DO CÂNCER DE MAMA?
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Mantenha a calma.

Com o diagnóstico, será possível identificar o melhor 

tratamento para você. O tratamento do câncer de 

mama evoluiu muito nos últimos anos. Estão disponíveis 

novas técnicas cirúrgicas e medicamentos que tornam o 

tratamento menos agressivo e com uma maior taxa de 

cura. É importante contar com uma equipe multidisciplinar 

e um tratamento individualizado.

E SE FOR DIAGNOSTICADO 
UM CÂNCER DE MAMA?
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Saúde feminina é #prevenção

PREVINA-SE DO HPV 

CÂNCER DE COLO 
DE ÚTERO 

A ocorrência de câncer do colo do útero é mais comum 

entre os 30 e os 40 anos e está associada à infecção 

persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano, 

o vírus HPV. Por isto, a melhor forma de prevenção é a 

vacinação. A vacina está disponível gratuitamente no 

sistema público para a faixa etária entre 9 e 13 anos, 

buscando a imunização antes da primeira relação sexual.

 

No entanto, qualquer mulher com vida sexual ativa – e 

mesmo quem já tenha se contaminado por HPV - pode se 

beneficiar da vacinação. Isso porque, apesar de a infecção 

por HIV ser extremamente comum, existem vários tipos 

de HPV e, na maioria das vezes, o desenvolvimento do 

câncer de colo de útero se dá pela presença de mais de 

um tipo.  Doses estão disponíveis na rede particular. 

O Instituto Nacional do Câncer estima a ocorrência 

de 16.590 novos casos de câncer de colo do útero em 2020.

COMO PREVENIR? 
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O diagnóstico do câncer do colo de útero é feito por 

meio do exame ginecológico e biópsia da lesão em colo. 

Para rastreamento é realizado o Papanicolau, exame 

que deve ser realizado anualmente ou a cada três anos 

diante de resultados normais em sequência. O grande 

objetivo da realização do Papanicolau é a identificação 

de lesões pré-cancerígenas, ou seja, evitar que o câncer 

se desenvolva. Há, ainda, o teste para identificar a 

presença do HPV. 

O tratamento irá variar de acordo com o estágio de 

evolução do câncer. Quando diagnosticado no início, é 

indicada a cirurgia para retirada do colo do útero realizada 

por via aberta (corte na barriga). Já para os demais casos, 

o tratamento prevê radioterapia e quimioterapia. 

COMO DIAGNOSTICAR?

COMO TRATAR? 
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NÃO É A MESMA DO 
COLO DE ÚTERO

CÂNCER DE  
CORPO DE ÚTERO 

Existem diferentes tipos, porém o principal e mais 

frequente é o de endométrio, ou seja, ocorre na 

parte interna do útero. Está relacionado com um alto 

estímulo do hormônio estrogênio produzido pela mulher 

associado à obesidade e tem maior ocorrência na 

pós-menopausa, em torno dos 60 anos.  Por isso, a 

melhor forma de prevenção é o controle de peso. 

Existem outros fatores de riscos, que não são 

modificáveis, como: primeira menstruação precoce e 

menopausa tardia; não ter engravidado ou a primeira 

gravidez ter acontecido após os 30 anos.

O Instituto Nacional do Câncer estima a ocorrência de 

6.540 novos casos de câncer do corpo do útero em 2020.

COMO PREVENIR? 
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Não existe um rastreamento específico. O exame de 

Papanicolau é um aliado porque algo entre 45% a 50% 

do cânceres de endométrio apresentam alterações nesse 

exame. No entanto, nem o exame de ultrassom tem 

sensibilidade para detectar a doença em seu estado 

inicial. Um sinal de alerta é sangramento após a 

menopausa, que deve sempre ser investigado e pode 

levar a um diagnóstico precoce.

O tratamento recomendado é a cirurgia para retirada 

do útero, ovários e alguns gânglios (linfonodos). A 

grande maioria dos procedimentos é realizada por 

laparoscopia ou cirurgia robótica.

COMO DIAGNOSTICAR?

COMO TRATAR? 
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CISTO OU NÓDULO?

CÂNCER DE  
OVÁRIO 

Sua ocorrência está relacionada à obesidade e tem maior 

ocorrência na pós-menopausa, em torno dos 60 anos. 

Por isso, a melhor forma de prevenção é o controle de 

peso. O tabagismo também é um fator de risco, assim, 

não fumar contribui para prevenção.

Existem outros fatores de riscos, que não são 

modificáveis, como: primeira menstruação precoce e 

menopausa tardia; não ter engravidado ou a primeira 

gravidez ter acontecido após os 30 anos.

É importante saber que, em 15% dos casos, o câncer 

do ovário está relacionado a fatores genéticos. Assim, se 

você tem casos de câncer de ovário ou mama na família, 

vale a pena avaliar a presença de mutação genética, 

indicadora da recomendação de cirurgia profilática de 

retirada dos ovários aos 40 anos de idade, antes do 

desenvolvimento da doença.

O Instituto Nacional do Câncer estima a ocorrência 

de 6.650 novos casos de câncer de ovário em 2020.

COMO PREVENIR? 
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Não há nenhuma forma efetiva para o diagnóstico 

do câncer de ovário de forma precoce. Como ele 

também não apresenta sintomas em seu estágio 

inicial, geralmente é identificado em um estágio 

mais avançado. Vale a pena ficar atenta diante da 

ocorrência de distensão abdominal; alterações do trato 

gastrointestinal como náuseas, vômito, constipação; 

fraqueza, dor ou cólica abdominal. Diante de duas ou 

mais dessas ocorrências, procure seu médico.

O tratamento recomendado é a cirurgia para retirada 

do útero, ovários, alguns gânglios (linfonodos), gordura 

do intestino e todos os implantes (nódulos) que o 

tumor possa ter originado na cavidade abdominal.  

O procedimento é realizado por via aberta (corte na 

barriga). Há, ainda, a necessidade de complementar o 

tratamento com quimioterapia.

COMO DIAGNOSTICAR?

COMO TRATAR? 
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CUIDE DA ENDOMETRIOSE, 
MIOMA E OVÁRIO POLICÍSTICO

FERTILIDADE

além de todas as dores intensas que as cólicas menstruais 

causam, prejudicando o seu bem-estar no dia-a-dia, é 

uma das principais doenças associadas à infertilidade. 

Nos últimos anos, a ciência identificou outros motivos 

para a endometriose dificultar a gestação. Não é somente 

nos casos em que acomete as trompas (tubas uterinas). 

Portanto, fique sempre atenta ao seu corpo e converse 

com seu médico para ajudá-la quando não estiver satisfeita 

com estas dores. Uma equipe integrada, com ginecologista, 

infertileuta, fisioterapeuta e nutricionista, preocupada com 

suas queixas é fundamental para o sucesso do tratamento, 

e assim podemos evitar casos mais avançados, quando 

precisamos do coloproctologista e urologista. 

Quando o assunto é fertilidade, saúde e planejamento devem 

andar sempre juntos, ainda mais se você pretende engravidar depois 

dos 30 anos. É preciso ficar de olho em algumas doenças que 

podem criar barreiras para a gravidez:

ENDOMETRIOSE

Saúde feminina é #planejamento
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Dependendo da localização, quantidade e tamanho, 

miomas podem atrapalhar o sonho de ser mãe, 

especialmente quando ele ocorre na parte interna 

do útero, classificado por submucoso. Por isso, o 

acompanhamento periódico, com a realização de exame 

de ultrassom pélvico, é importante. Desta forma, é 

possível identificar algum crescimento inesperado e 

não perder o melhor momento para uma abordagem 

cirúrgica. No caso de múltiplos miomas ou nódulos 

muito grandes, a intervenção cirúrgica pode deixar 

muitas cicatrizes, fragilizando o útero para uma possível 

gestação e parto. Ou ainda, levar à necessidade de 

retirada do útero.

Esta síndrome é uma importante causa da infertilidade 

feminina, pois acarreta alterações hormonais que 

impedem a ovulação. Além disso, pode estar associado 

a problemas importantes de resistência insulínica, 

aumento de pêlos e acnes, sobrepeso e obesidade.

MIOMA

SÍNDROME DOS 
OVÁRIOS POLICÍSTICOS 

Se você planeja se tornar mãe depois dos 35 anos, quanto mais 

cedo conversar com seu médico sobre isto, melhor. Vale considerar 

a possibilidade do congelamento de óvulos, usando esta alternativa 

como um “seguro” diante de alguma dificuldade.  Tenha em mente 

que a taxa de sucesso é de até 50-60% nos melhores centros de 

reprodução. Apesar de não haver garantia absoluta de sucesso, este 

é um percentual que faz diferença nos seu planos e sonhos, quando 

o método natural falha ou enfrenta obstáculos.
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QUANDO IR A 
PRIMEIRA VEZ?

GINECOLOGISTA

Normalmente, esse primeiro encontro é só uma conversa. 

O médico irá avaliar se há a necessidade e, também, se sua 

filha está confortável para um exame físico.

Depende. É possível que sua filha não fique à vontade para 

tirar suas dúvidas na sua frente. Mas se ela concordar, você 

também é super bem-vinda. Pode confiar no ginecologista: 

saberá conduzir a conversa para que ela receba 

esclarecimentos fundamentais para sua saúde.

HÁ EXAME FÍSICO NA 
PRIMEIRA CONSULTA?

DEVO PERMANECER 
DURANTE TODA A CONSULTA?

Saúde feminina é #cumplicidade

Se você é mãe (ou responsável) de uma adolescente, saiba que o 

início da adolescência é o período ideal para a primeira consulta com 

um ginecologista. É natural que a menstruação venha acompanhada 

de muitas dúvidas e uma conversa com um especialista poderá 

derrubar mitos e medos. Entender o funcionamento do corpo é 

fundamental para diferenciar o que é saudável de um sinal de alerta. 
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OU PERDA DE URINA

INCONTINÊNCIA 
URINÁRIA 

Para ambos os tipos de incontinência, o médico poderá 

recomendar terapia comportamental, com intervenções 

educativas para mudanças nos hábitos, como: parar de 

fumar, diminuir ou evitar a ingestão de alimentos irritativos 

(álcool, frutas ácidas, chocolate e alimentos que possuem 

cafeína), orientações sobre a importância das mudanças no 

estilo de vida e na rotina diária, como boa ingesta hídrica, 

perda de peso e melhora do funcionamento intestinal. 

Também pode ser indicada fisioterapia, com treinamento 

muscular do assoalho pélvico e eletroestimulação.

Especificamente para a incontinência causada por urgência 

miccional, o tratamento pode envolver treinamento 

vesical, com o estabelecimento de intervalo fixo entres as 

micções, aumentado gradativamente; e medicamentos, 

com o uso de anticolinérgicos ou beta adrenérgicos. Caso 

QUAL É O TRATAMENTO 
INDICADO?

Saúde feminina é #informação
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os sintomas não melhorem, há a indicação do uso 

de toxina botulínica intravesical e, em raros casos, a 

neuromodulação sacral. 

Já para a incontinência urinária de esforço, além do 

tratamento fisioterápico, pode também ser indicada a 

correção cirúrgica da incontinência através do sling de 

uretra média.

Além disso, muitos estudos apontam como muito 

promissor a terapia com laser intravaginal, que promove 

a reformulação tecidual, resultando na melhora da 

qualidade do tecido conjuntivo, melhora do colágeno 

e das fibras elásticas, contribuindo para a redução dos 

sintomas da incontinência. 
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BEXIGA CAÍDA?

PROLAPSO 
PÉLVICO  

A maior incidência ocorre na faixa etária dos 60 a 69 anos. 

Além da idade, número de gestações, partos vaginais, 

uso de fórcipe ou vácuo-extrator, raça branca, obesidade, 

histórico familiar e obstipação intestinal também são fatores 

de risco importantes.

Variam bastante, dependendo da área de ocorrência, grau 

do prolapso e da sensibilidade da paciente. A queixa mais 

comum é a sensação de peso ou “bola” na vagina. 

QUAIS OS FATORES 
DE RISCO?

QUAIS SÃO OS 
SINTOMAS?

O prolapso pélvico é o deslocamento dos órgãos pélvicos em direção 

ao exterior da vagina. O prolapso pélvico pode ocorrer na parede vaginal 

anterior (quando desce a bexiga); no ápice vaginal (quando desce o 

útero ou a cúpula vaginal em pacientes que tiraram o útero); na parede 

vaginal posterior (desce o reto ou as alças intestinais). 
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Nos prolapsos mais avançados pode haver retenção 

urinária, dificuldade de evacuação, infecções urinárias 

de repetição, dor e úlceras traumáticas no prolapso. 

É realizado no exame físico ginecológico. O médico vai 

solicitar a você que faça uma manobra de esforço e avaliar 

as paredes vaginais anterior e posterior, o colo uterino ou a 

cúpula vaginal, o hiato genital e o corpo perineal. 

O médico poderá indicar para você fisioterapia pélvica 

com exercícios perineais ou o uso de pessários vaginais 

para manter mecanicamente os órgãos em sua posição 

correta. Dependendo do grau do prolapso e dos sintomas, 

pode ser recomendada uma cirurgia para reconstituir 

anatomicamente a pelve.

COMO É FEITO O 
DIAGNÓSTICO?

QUAL É O 
TRATAMENTO INDICADO?
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COM QUALIDADE
DE VIDA

MENOPAUSA, 

A menopausa é caracterizada pelo fim das menstruações 

da mulher, e consequentemente o fim de seu período 

reprodutivo. Os ovários entram em falência e interrompem 

a produção de estrogênio, progesterona e testosterona. 

Em média, a mulher brasileira entra na menopausa aos 

48 anos, mas isso pode variar bastante. Fatores como 

genética, peso corporal, tabagismo, cirurgias e quimio/

radioterapias podem influenciar de forma a antecipar ou 

retardar o período da menopausa. É considerada precoce a 

menopausa que acontece antes dos 40 anos.

O climatério é um conjunto de sintomas causados pelas 

modificações hormonais do período peri-menopausa. Seu 

período de duração é bastante variável entre as mulheres. 

Há quem relate sintomas até 14 anos após a menopausa.

MENOPAUSA E 
CLIMATÉRIO

Saúde feminina é #cuidadoparaavidatoda
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Uma queixa muito comum são os sintomas de calores 

(fogachos). Em geral, são ondas de calor na região do 

tórax e na face que fazem com que a paciente sinta 

grande desconforto, podendo ou não estar associada 

a rubor ou sudorese.  Também podem ocorrer dores 

articulares, enfraquecimento de unhas e queda de 

cabelo, fadiga, irritabilidade e tristeza. A libido sofre 

importante diminuição, sendo bastante comum também 

o ressecamento vaginal. Há a diminuição da síntese de 

colágeno e a pele passa apresentar mais rugas e maior 

flacidez. As mamas têm seu tecido mamário substituído 

por gordura o que altera o seu formato em geral 

ficando mais pendentes. Perde-se massa muscular com 

mais facilidade e há uma perda gradual de massa óssea, 

aumentando o risco de osteopenia e osteoporose.

Os sintomas climatéricos podem ser atenuados com 

reposição hormonal (em geral reposição de estrogênio 

e progesterona). Vale reforçar que a decisão pela 

reposição hormonal deve ser sempre sua. Não há 

nenhuma situação em que a reposição seja obrigatória. 

Também não há um prazo máximo para o tratamento, 

mas é extremamente importante que quem faz 

reposição hormonal passe ao menos uma vez ao ano 

em consulta ginecológica para realização de exames 

laboratoriais e de imagem, e para exame físico.

QUAIS OS SINTOMAS 
DO CLIMATÉRIO?

É POSSÍVEL CONTROLAR OS 
SINTOMAS INCÔMODOS?
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Já para o ressecamento vaginal há um novo tratamento 

disponível, capaz de melhorar sintomas de forma efetiva 

e duradoura: a aplicação intravaginal e na vulva de laser 

de CO2 fracionado. Ele estimula o colágeno vaginal, 

melhorando pH, lubrificação e tônus vaginal.

• antecedente pessoal de tromboses / infartos /derrames

• antecedente pessoal de câncer de mama e ovário

• antecedente pessoal de câncer de endométrio

• sangramento uterino e vaginal anormal que não foi investigado

• doença hepática ativa

• obesidade

• hipertensão

• diabetes descompensados

• colesterol ou triglicérides elevados

• paciente fumante

Existe contraindicação para 
a reposição hormonal?

Sim. Em algumas situações, mesmo que você queira, o médico não 

poderá indicar a reposição hormonal:

Nesses casos são discutidos com a paciente os riscos e benefícios 

e, na maioria das vezes é necessária a avaliação conjunta com 

endocrinologista ou cardiologista.

A reposição hormonal também está parcialmente 

contraindicada nos casos de:
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Vale saber que existem estudos com hormônios bioidênticos para 

reposição hormonal, que trariam menos riscos cardiovasculares e, 

assim, poderiam ser usados por pacientes com antecedentes de 

cânceres ginecológicos ou portadoras de outras contraindicações

à reposição hormonal tradicional.

• acupuntura

• atividades físicas

• adoção de alimentação balanceada

• uso de fitoterápicos

• ansiolíticos e antidepressivos

• hidratantes vaginais

Existem tratamentos alternativos 
à reposição hormonal?

Sim. De acordo com os sintomas e sua intensidade é possível 

lançar mão de alternativas como:
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Ginecologista com formação em Perda de urina na 

Mulher e Distopia genital - referência em Uroginecologia 

e Laser genital. Dedica-se a outros temas: Infecção de 

urina de repetição e Estudo urodinâmico.

Ginecologista com formação em Doenças em colo do útero, 

vulva e vagina referência em HPV e Laser genital. Dedica-se 

a outros temas: Colposcopia, Corrimento vaginal e DST.

Ginecologista com formação em Cirurgia Robótica, 

Videolaparoscopia e Histeroscopia - referência no 

tratamento de Endometriose. Dedica-se a outros temas: 

Mioma uterino, Menstruação aumentada, Cisto de 

ovário e Pólipo endometrial.

Dra Claudia Cristina Palos:

Dra Danielle Harris:

Dr Fernando Yassuo Asanuma:

MÉDICOS-FONTE:

EQUIPE
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Ginecologista com formação em Cirurgia Robótica e 

Videolaparoscopia - referência no tratamento de Câncer 

Ginecológico. Dedica-se a outros temas: Cisto de ovário, 

Mioma uterino e Menstruação aumentada

Ginecologista com formação em Histeroscopia e 

Videolaparoscopia - referência em Menopausa e Laser 

genital. Dedica-se a outros temas: Planejamento familiar, 

Pólipo endometrial e Menstruação irregular

Ginecologista com formação em Mastologia e Oncoplástica - 

referência em Câncer de Mama e Doenças da Mama. Dedica-

se a outros temas: Nódulo de mama, Dor nas Mamas

Marcelo Simonsen:

Dra Maria Carolina Caporale Maddi:

Dra Isabela Minozzi Escudeiro:

MÉDICOS-FONTE:

EQUIPE



Clínica da Mulher Hospital 9 de Julho
Endereço: Rua Peixoto Gomide, 263 – 4º andar

Agendamento de Consultas e Exames:
11 3147 9430 e online www.h9j.com.br

Horário de funcionamento: 
2ª a 6ª, das 8h às 20h,
sábados, das 8h às 14h
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