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Editorial

ocê é feliz? Se essa pergunta te deixou sem
resposta, não se preocupe: estamos todos
no mesmo barco. Consultamos professores, escritores, psicólogos, psiquiatras,
conversamos com gente que está encontrando seu caminho, a despeito das dificuldades da vida, e até recorremos à música
popular brasileira para tentar entender o
que significa, afinal, a tão estimada palavra
“felicidade”. O resultado dessa intensa pesquisa você confere na nossa matéria de capa. E já adiantamos: ser
feliz não é sinônimo de uma vida sem problemas e tem mais a ver
com nosso universo particular do que com o mundo lá fora.
Para alguns, por exemplo, felicidade é se preencher com o que
traz realização, mesmo que dê trabalho. É o caso da atriz e produtora Maria Gal. Negra e nordestina, ela luta ativamente pela representatividade de atores e autores negros no audiovisual. Seu
desafio agora está sendo atuar e produzir um longa-metragem
sobre a vida da escritora mineira Carolina Maria de Jesus, autora
do livro Quarto de despejo, que foi traduzido para várias línguas,
mas é pouco conhecido no Brasil. Em uma conversa com a LEVE,
ela conta sobre essa e outras batalhas que enfrenta com orgulho.
E, claro, não há como falar de felicidade sem falar de amor: por
isso trazemos também histórias de pessoas que decidiram adotar
e viram a vida mudar completamente após a chegada dos filhos.
Ainda nesta edição, falamos sobre gordofobia, nome que define
o preconceito contra pessoas gordas e as exclui em muitos meios,
como o social, o profissional e o afetivo. Como lidar com essa forma de discriminação tão enraizada e naturalizada em nossa sociedade? Conversamos com especialistas que esclarecem possíveis
caminhos e com pessoas que lidam diariamente com o problema.
Confira também a importância da prevenção dos cânceres de
mama e de próstata e os avanços da medicina no combate a essas doenças, entenda melhor o blockchain e sua importância para
a área da saúde, desvende os mitos sobre calorias e aprecie a
receita que o chef Alexandre criou inspirado no famoso bolinho
de arroz do Bar e Restaurante São Cristóvão. Ainda da cozinha, o
escritor Alexandre Staut conta em sua crônica a história de uma
memória afetiva que o preenche de muitas formas.
Para finalizar esta edição tão especial, aproveitamos para compartilhar uma notícia que nos encheu de orgulho: a revista LEVE
conquistou o Prêmio Aberje 2018 na categoria Mídia Impressa!
Além do selo comemorativo na capa, falamos mais sobre o assunto
lá no final da revista.
Esperamos que você goste das próximas páginas.
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FRUSTRAR-SE É PRECISO

6

P

Durante esse tempo, conheci vários lugares da Índia, assim como sua
filosofia de vida. Fui, então, me aprofundando aos poucos nos segredos
desse país, em suas crenças e tradições. Comecei a destrinchar os Vedas
– escrituras mais antigas do mundo que guardam grande sabedoria – e
aprendi o significado da flor de lótus – suas raízes nascem na lama, mas
suas pétalas desabrocham puras e belas acima da água.
Assim somos nós, feitos da mesma dualidade: o santo e o profano; o
divino e o diabólico; o bem e o mal; a luz e a sombra. Sempre dois lados de
uma mesma moeda, intrínsecos um ao outro.
As escrituras nos ensinam que devemos enfrentar a vida com uma atitude de equanimidade diante do bem e do mal, do certo e do errado. Sobretudo diante das nossas próprias falhas e incapacidades – ou seja, diante
de tudo aquilo que nos frustra.
Pensando nisso, convido você a pensar nisso sob outro aspecto: a frustração nos impulsiona a agir, a criar, a inovar. É por meio dela que vamos
atrás de algo diferente.
Que tal, então, passarmos a enfrentar cada situação que nos frustra
com bons olhos e com equanimidade? A frustração nos fortalece e nos
torna resilientes ao enfrentarmos problemas em nosso dia a dia.
Frustrou-se, caiu? Faz parte da vida. A pergunta a ser feita é: o que
posso aprender com isso? A partir daí, como diz a canção, levanta, sacode
a poeira e dá a volta por cima. Vale a pena tentar!
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Ilustrações: Mari Casalecchi Fotos: Arquivo pessoal

Á 40 ANOS, EU TRABALHAVA EM
UMA EMPRESA QUE ME MANDOU
PARA NOVA DÉLHI, ÍNDIA. FIQUEI LÁ
UM MÊS INTEIRINHO; NO COMEÇO,
QUERENDO IR EMBORA E, NO FIM,
NÃO QUERENDO MAIS VOLTAR.

ARA QUEM É APAIXONADO POR
DOCES, A PARTE MAIS DIFÍCIL DA
REEDUCAÇÃO ALIMENTAR É FICAR SEM
AQUELE CHOCOLATE OU SOBREMESA
QUE TANTO AMA. MAS NEM TUDO
ESTÁ PERDIDO: EXISTEM MUITAS
OPÇÕES DE DOCES SAUDÁVEIS
QUE PODEM ENTRAR NA DIETA.
Quitutes caseiros como goiabada cascão, cocada, doce de abóbora com
coco, de figo e de banana são algumas das alternativas que podem fazer
parte do plano alimentar. A dica é substituir o açúcar refinado dessas receitas pelo mascavo ou, se a pessoa for diabética ou tiver resistência insulínica, por estévia ou xilitol.
O chocolate também pode entrar no cardápio. Nesse caso, a dica é optar
pelo amargo. Quanto maior o teor de cacau, mais flavonoides (antioxidantes) o alimento contém e, portanto, trará mais benefícios à saúde, como:
proteção contra doenças cardiovasculares, auxílio no emagrecimento e aumento do colesterol bom (HDL).
Um bom momento para saborear o docinho é sempre após uma refeição
completa, como o almoço. A presença de fibra, proteína, gordura, carboidrato, vitamina e mineral evitará que o doce se transforme rapidamente
em glicose no sangue e que o pâncreas produza mais insulina – hormônio
que favorece o ganho de peso, o aumento da circunferência abdominal e
o risco de diabetes. Outra ocasião ideal é antes do exercício físico, pois o
açúcar será o combustível que o músculo precisa para trabalhar na queima
de gordura e no aumento da força e da massa muscular.
E lembre-se: é fundamental consultar um profissional de nutrição para
definir a quantidade adequada para você.

Comer Bem

Estar Bem

H

DOCE SEM CULPA
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Por Aí

• Bons programas para aproveitar o melhor de São Paulo

Banca Tatuí

Recantos livreiros

Na ativa desde 2014, a Banca Tatuí
surgiu como uma iniciativa dos
sócios João Varella, Cecília Arbolave
e Thiago Blumenthal, também
proprietários da editora Lote 42.
Localizado na movimentada Rua
Barão de Tatuí, no bairro de Santa
Cecília, o espaço tem a proposta
de ser um ponto de encontro
para interessados em publicações
independentes. Além dos bons livros,
revistas e zines, seu charme fica
por conta do visual, que remete às
clássicas bancas de rua da cidade.
Outro diferencial, a cobertura
funciona como uma espécie de
laje, que recebe pocket shows e
apresentações de artistas e músicos.
Rua Barão de Tatuí, 275 – Santa
Cecília. Tel.: (11) 98873-4555
bancatatui.com.br

Indicamos cinco livrarias independentes na capital que, além de trazerem
propostas diferenciadas, como edições raras, temáticas e com circulação
menor – material que não costuma ser encontrado nas grandes cadeias
livreiras –, também promovem eventos, exposições e outras ações que
incentivam a leitura e movimentam o mercado literário. Confira!
POR PEDRO PINHEL

Livraria Zaccara
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Livraria do Espaço
Fotos: Divulgação

Localizada no bairro de Perdizes, a Zaccara está na ativa desde
1982. O nome da livraria é uma referência ao sobrenome do casal de
proprietários, Lúcio e Cris. Um revezamento de livros escolhidos a
dedo preenche as vitrines da loja, que costuma receber uma clientela
que inclui escritores, filósofos, músicos, artistas e intelectuais em
geral. Apesar de pequena, a livraria oferece diversos eventos, como
palestras, pocket shows, cursos, apresentações e clubes de leitura.
No segundo andar, há uma área de convivência com sofás, uma
sacada e um pequeno café, onde são servidos diariamente bolos
fresquinhos, feitos pela própria Cris.
Rua Cardoso de Almeida, 1.356 – Perdizes. Tel.: (11) 3384-0908
livrariazaccara.com

Fundada em 1993 por Ronaldo Rodrigues, a Livraria do Espaço já passou por um punhado de mudanças de nome
em função das frequentes trocas de patrocinador da famosa galeria de cinemas da Rua Augusta. Com receio de
descaracterizar o estabelecimento, o proprietário decidiu adotar a versão mais simples – e definitiva: Livraria do
Espaço. Especializada em livros de cinema, a casa oferece também uma rigorosa curadoria de títulos de artes e
literatura – seleção feita pelo próprio Ronaldo. Apesar da limitação física, a Livraria do Espaço conta com mais de
30 mil títulos em estoque. Rua Augusta, 1.475 – Consolação. Tel.: (11) 3141-2610
facebook.com/LivrariaDoEspacoSp

9

Por Aí

Inovação

Patuscada Livraria,
Bar & Café

• Novidades que tornam a vida mais prática e saudável

De onde você estiver

Prêmio de Melhor Inovação
da CES 2018 na CES
Unveiled New York

Bastante conhecida entre os poetas paulistanos, a
Patuscada é um centro cultural e um espaço de convivência
criado pelo editor Eduardo Lacerda, fundador também
da Patuá, uma das principais editoras independentes
da cidade, com mais de 500 títulos publicados e
reconhecimentos importantes, como o prestigiado Prêmio
São Paulo de Literatura. Localizada na Rua Luís Murat, na
Vila Madalena, a Patuscada surgiu por meio de um esquema
de financiamento coletivo e se tornou referência para a
realização de eventos como lançamentos de livros e saraus.
Rua Luís Murat, 40 – Vila Madalena. Tel.: (11) 3141-2610
facebook.com/livrariapatuscada/

Bateria com três
horas de duração

Tecnologia
noise
cancelling
(cancelamento
de ruído
externo)

Desenvolvido com a tecnologia de inteligência artificial
Clova, o Mars Earbuds é muito mais que um fone de
ouvido sem fio: tem a capacidade de converter em
tempo real línguas como inglês, coreano, japonês,
espanhol, francês e tailandês, entre outras. Cada
interlocutor, munido de um dos fones do par, pode
conversar em seu próprio idioma. O Mars Earbuds
foi apresentado no início deste ano em um evento
de tecnologia e ainda não tem previsão de lançamento.
Sem preço definido.
linecorp.com

Fotos: Divulgação

Criada em 2016 com o ousado slogan “A livraria dos
livros impossíveis”, a Simples é o resultado da união dos
sócios Adalberto Ribeiro, que já trabalhou em grandes
redes, como a Livraria Cultura, e Felipe Faya, formado
em gestão empresarial pela FGV, com passagem pela
Fundação Bienal. A ideia dos proprietários é atender uma
pequena demanda de livros raros e difíceis de serem
encontrados nas grandes livrarias, por serem de editoras
pequenas ou estarem fora de catálogo. Aberta como loja
física desde 2017 em um casarão na Mooca, a Simples é
garantia de um bom bate-papo literário com seus donos,
além de um atendimento pra lá de personalizado.
Rua dos Bancários, 72 – Mooca. Tel. (11) 3443-9992
facebook.com/simpleslivroseafins

Design arrojado
e no estilo
“cooler”, cabe
em qualquer
lugar e não
tomba no carro

Promete um
alcance de até
50 metros

Capacidade de
identificar aparelhos e
dirigir o infravermelho
diretamente para eles

Em boa
companhia

Sua alça
anatômica facilita
o transporte,
enquanto a tampa
é vedada para
evitar vazamentos

Simples Livraria
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horas por dia, 7 dias por semana

Pode ser instalado em
qualquer lugar da casa
ou do escritório

Tradução em tempo real de
dez idiomas diferentes

Ponte cultural
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Imagine um aparelho que carrega a bateria do seu
smartphone sem cabo? Isso é o que promete o WiCharge, um dispositivo wireless composto de uma
unidade transmissora, responsável por transformar a
energia elétrica em ondas infravermelhas, e um receptor
que deve ser conectado à saída USB do telefone e que
receberá essas ondas, renovando a energia da bateria do
seu celular. O gadget ainda está em fase de testes e tem
lançamento previsto para o início de 2019.
Sem preço definido.
Suporta operações durante 24
wi-charge.com

O Presto Nomad Slow Cooker
é para quem gosta de acampar
ou de cair na estrada sem ter data
para voltar, mas que, ao mesmo
tempo, não dispensa comida boa
e de verdade seja lá onde estiver.
Esse forno portátil cozinha diversos
tipos de alimento e também os
preserva aquecidos. Além de feito
para agradar o paladar, vem também
com um design de encher os olhos.
US$ 60
gopresto.com
Opções de temperatura:
“alta”, “baixa” e
“manter aquecido”
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Curadoria

Curadoria
MÚSICA

As inspirações
de Eri
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RAY DONOVAN
“É uma boa
série. Apesar de
eu ser contra a
violência, tudo
ali é resolvido
na pancadaria
[risos].”

ROBERTO CARLOS
LUZ DIVINA
“Um disco com músicas que
falam de Deus e de fé. Gosto
de ouvir na estrada, quando
vou dormir ou quando acordo.
Roberto Carlos é bom de
qualquer jeito, sempre escuto.”

TONY BENNETT &
DIANA KRALL
LOVE IS HERE TO STAY
Lançado pelo clássico selo
de jazz Verve, o disco reúne
duas belas vozes da música
cantando standards como
“I’ve got a crush on you”
e “Fascinating rhythm”,
acompanhadas dos jazzistas
nova-iorquinos do Bill
Charlap Trio.

FILMES
PETS – A VIDA SECRETA
DOS BICHOS
Esta divertida animação apresenta
Max, um cachorro de Nova York que
tem uma reviravolta na vida quando
sua dona traz um novo cão, Duke,
para morar com eles. Os dois vão
precisar deixar as diferenças de
lado para derrotar um inimigo em
comum: a carrocinha. Na Netflix.
O FILME DA MINHA VIDA
Dirigido por Selton Mello e com o
francês Vincent Cassel no elenco,
o longa-metragem conta a história
do jovem Tony, que decide voltar
à sua cidade natal, Remanso, na
Serra Gaúcha, e descobre que seu
pai retornou à França. Ele, então, se
vê em meio a conflitos com os quais
precisa lidar sozinho, ao mesmo
tempo que se torna professor.

Fotos: Divulgação
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O ator e diretor agora se
descobre – e se revela – como
cantor, no programa PopStar,
da Globo. Para a LEVE, ele dá
recomendações do que gosta
de assistir, ler e ouvir
ERI JOHNSON É CONHECIDO
por diversas facetas. Aos 57 anos
de idade e 38 de carreira, o ator
carioca tem a versatilidade como
marca registrada de seu trabalho –
vai do drama à comédia e do palco
à tela sem dificuldade. Parte do
atual elenco do programa PopStar,
da Globo, em que solta a voz como
cantor, ele se dedica ainda ao
teatro nas peças Um casamento
feliz, como ator e diretor, e Casar
pra quê?, como diretor. Mesmo
com muitos anos de bagagem, Eri
não cansa de explorar, aprender
e se inspirar com grandes nomes
da televisão e do cinema. Para a
LEVE, ele recomenda um clássico
que o marcou de forma definitiva: o
filme Tootsie, de 1982, destacando
a excepcional atuação de Dustin
Hoffman. “Esse filme foi muito
importante para mim, me apaixonei
pelo trabalho do Dustin ali e, desde
então, nunca mais deixei de assistir
aos seus filmes. Ele consegue se
transformar a cada personagem”,
explica Eri. “Em Tootsie foi a
primeira vez que pude entender
Dustin Hoffman. Ele realmente é
um cara a ser seguido, a ser tirado
como exemplo.” A seguir, o ator,
diretor – e agora cantor – divide
outras pérolas de seu repertório.

SÉRIES

DEATH CAB FOR CUTIE
THANK YOU FOR TODAY
Velho conhecido do indie
rock norte-americano, o
grupo liderado pelo guitarrista e vocalista Ben Gibbard
chega ao nono álbum de
estúdio com letras inspiradas
e belas melodias preenchidas
com texturas eletrônicas.

BROOKLYN NINE NINE
Esta premiada série de humor da NBC conta o dia
a dia de uma delegacia de polícia em que o foco
está nos detetives e suas manias – o brincalhão, a
certinha, o rato de academia, a bruta, o gastrônomo
etc. –, acentuadas com a chegada do severo capitão
Raymond Holt. Na Netflix.

JUVENTUS: PRIMA SQUADRA
Uma série documental que conta a história, os
bastidores, curiosidades e detalhes da vida dos
craques de um dos mais lendários times de futebol
da história: o Juventus. Prima Squadra narra, de
forma ágil e divertida, a saga da centenária equipe
italiana, apelidada de Vecchia Signora. Na Netflix.

LIVROS
DICA
DO
ERI

O PODER DO
SUBCONSCIENTE
JOSEPH MURPHY
“Ganhei este livro de
autoajuda há muitos
anos. Sempre recomendo
porque ele te ensina a
não exatamente ter fé,
mas a entender que tudo
é uma fase. Quando o
subconsciente conversa
com o consciente, você
consegue se manter
equilibrado.”
Ed. Best Seller

DRAMATURGIA COMPLETA
HILDA HILST
Seguindo a onda de relançamentos da
escritora paulista homenageada na
última Flip (Festa Literária Internacional
de Paraty), a L&PM vai soltando aos
poucos a veia dramatúrgica de Hilda.
O verdugo, A morte do patriarca, As
aves da noite e O visitante são alguns
dos títulos lançados em coleção de
bolso. Ed. L&PM

CORAÇÃO AZEDO
JENNY ZHANG
Figurando nas listas de
melhores de 2017 de
publicações como The
Guardian e The New
Yorker, a coleção de
contos desta escritora,
poeta e ensaísta do
Brooklyn, em Nova York,
fala sobre a experiência
dos imigrantes asiáticos
nos Estados Unidos.
Ed. Companhia
das Letras
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A FELICIDADE DE CADA UM
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SER FELIZ É O QUE TODOS QUEREMOS, MAS O QUE É EXATAMENTE
A FELICIDADE? CONVERSAMOS COM PROFESSORES, ESCRITORES,
ESPECIALISTAS E COM GENTE QUE SE CONSIDERA FELIZ DE VERDADE.
AS RESPOSTAS, COMO SE ESPERA, SÃO DIFERENTES, MAS CONCORDAM
EM DUAS COISAS: FELICIDADE NÃO É UMA RECEITA PRONTA, NEM SE
RESUME A VIVER UMA VIDA SEM PROBLEMAS E DIFICULDADES
POR DÉBORA RUBIN E FLÁVIO FERRARO
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ara alguns, a felicidade não
existe. “O que existe na vida
são momentos felizes”, dizem, fazendo coro ao cantor
Odair José. Já os existencialistas estão mais para Tom
Jobim, para quem “a felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor, brilha tranquila, depois
leve oscila, e cai como uma lágrima de amor”.
E há ainda a turma do Gonzaguinha, que explode em excitação ao cantar “Viver e não ter a
vergonha de ser feliz”. Felicidade é um conceito tão subjetivo que não há compositor que dê
conta de defini-lo. No dicionário ela aparece até
como sorte, já para a Organização Mundial da
Saúde (OMS), é um estado de bem-estar. Como
se pode ver, cada um tem sua própria opinião
sobre o que é ser feliz: o Odair, o Tom, o Gonzaguinha, o dicionário, a OMS, eu e você.
O problema é que, na sociedade contemporânea, a felicidade virou uma obrigação, mais um
item a ser preenchido na longa lista de afazeres e
conquistas – pressão ampliada pela polifonia das
redes sociais. Resultado: buscar a felicidade tem
nos tornado infelizes. Pensando nisso, o professor
Wander Pereira da Silva, da Universidade de Brasília (UnB), inspirado em experiências de universidades americanas como Harvard e Yale, sugeriu
a criação da disciplina “Felicidade”, a primeira do

gênero no Brasil. Preocupado com as altas taxas
de depressão e de evasão dos alunos, Wander sentiu que era necessário criar um espaço para trabalhar as emoções. “Nós, professores, não podemos
achar normal que os alunos fiquem deprimidos e
ansiosos e não fazer nada a respeito”, diz.
O curso começou em agosto deste ano no campus de engenharia da UnB e conta com 240 alunos. Para criar a disciplina, Wander, que é doutor
em psicologia, fez o “The Science of Well-Being”,
curso da Yale criado pela psicóloga Laurie Santos, hoje oferecido online gratuitamente. No método de Wander não existe prova; a avaliação é
feita por meio de um projeto chamado “produto
de felicidade”: em grupos, os alunos criam um
produto que poderá ser apresentado da forma
criativa que eles escolherem (dança, teatro, blog
etc.). “A gente parte da premissa de que felicidade é uma experiência subjetiva e que não adianta
passar receita de bolo. A principal característica
da disciplina é que ela é vivencial e precisa ser
exercitada”, diz o professor.
Ensinar felicidade na universidade é coisa
nova. No entanto, ela já vem sendo discutida
em escolas livres, como na School of Life, que
tem filial em São Paulo, e em palestras, livros,
workshops. Se, por um lado, as propostas são positivas, por outro, muitas vezes os ensinamentos
são resumidos a fórmulas – as tais receitas de
bolo –, característica comum a livros de autoaju-

da, programas de TV e canais de YouTube, que,
por vezes, se mostram incapazes de lidar com
as subjetividades de cada um. Ou pior: colocam
a felicidade como uma missão fácil e garantida,
gerando ainda mais frustração e decepção para
quem não consegue alcançá-la.
A TRISTEZA COMO MESTRA
que é a felicidade? Me perguntam isso no consultório com frequência”, conta Danilo Faleiros,
psicólogo do Hospital Alemão
Oswaldo Cruz. “Não existe resposta simples para
algo tão particular, mas tento apontar alguns
caminhos importantes para que cada um ache a
sua maneira de ser feliz.” Danilo costuma usar
um exercício muito simples com seus pacientes,
no qual pede que esmiúcem o que gostam e o que
não gostam [ver no boxe ao lado]. Parece fácil,
não é mesmo? Pois Danilo percebeu que muitos
nem sequer sabem do que gostam. “Como uma
pessoa vai ser feliz se nem sabe o que a faria
feliz?”, questiona.
É preciso se conhecer bem para saber o que
agrada. E autoconhecimento envolve lembrar que
não somos só alegria o tempo todo. Tristeza, raiva, impaciência, angústia e outros sentimentos dos
quais não gostamos são peças de fábrica e não podemos nos livrar deles. Pelo contrário, precisamos
aprender a usá-los a nosso favor. Mas atenção: não

“O
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Fotos: Shutterstock, arquivo pessoal

“F

elicidade é um estado de espírito que gera paz, harmonia, alegria e
amor por ser e não por ter. Independe do mundo aqui fora porque
ela habita nossos corações. A felicidade deve ser convidada a entrar em
nós como um hábito e, como todo hábito, pode ser treinado.
É preciso intenção, disciplina e prática. O momento mais feliz do meu dia
é quando me recolho através da meditação, permanecendo em silêncio,
ouvindo as mensagens inspiradoras da minha alma.”
MÁRCIA DE LUCA, instrutora de ioga e meditação e escritora

OS PAÍSES MAIS
FELIZES DO MUNDO

1. FINLÂNDIA
2. NORUEGA
3. DINAMARCA
4. ISLÂNDIA
5. SUÍÇA
6. HOLANDA
7. CANADÁ
8. NOVA ZELÂNDIA
9. SUÉCIA
10. AUSTRÁLIA
28. BRASIL
Fonte: Relatório Mundial da Felicidade/
Rede para Desenvolvimento de
Soluções (SDSN, em inglês), da
Organização das Nações Unidas (ONU)

Do que você gosta?
Preencha os quadros abaixo e avalie o espaço que
as coisas de que você mais gosta e as de que menos
gosta ocupam em sua vida hoje:
Coisas de que gosto
e que faço

Coisas de que não gosto
e que faço

Coisas de que gosto
e que não faço

Coisas de que não gosto
e que não faço

“F

O QUE É SER FELIZ?
CONVIDAMOS ESPECIALISTAS DE DIFERENTES ÁREAS PARA CONTAR O QUE A FELICIDADE
REPRESENTA PARA ELES

Ranking da
felicidade

elicidade é consciência
expandida: aceitar que nunca
estará tudo bem, que sempre teremos
problemas e angústias, mas que isso faz
parte da vida tanto quanto as alegrias
e os bons momentos. Felicidade é a
paz interior que alcançamos quando
conseguimos ser donos da nossa
vontade, quando reconhecemos que somos livres para escolher,
e que a parte da qual não temos controle (os imprevistos do
destino) nos entristece, até nos enfurece, mas não tem o poder
de aniquilar a gratidão por estarmos vivos.”
Martha Medeiros, escritora
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“

confundir tristeza com depressão. “Os transtornos
psiquiátricos, como depressão e ansiedade, são
doenças e precisam ser tratadas adequadamente”, explica a Dra. Débora Kinoshita, psiquiatra do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Os casos de depressão crescem a cada ano no Brasil. De acordo
com a OMS, 5,8% dos brasileiros (ou 11,5 milhões
de pessoas) sofrem desse transtorno, superando
a média mundial, de 4,4%. Com um maior número de casos há, também, uma maior disseminação
de informações sobre as doenças. “O que é positivo. Dessa forma, mais gente recebe tratamento
psiquiátrico correto, deixa de sofrer desnecessariamente e não se sente mais uma pessoa fraca e
incapaz porque não consegue ir atrás da felicidade
como os outros”, diz a especialista.
Nesses casos, o papel de profissionais como
psiquiatras e psicólogos é ajudar a tratar a
doença para, então, restabelecer a capacidade da
pessoa de utilizar suas próprias habilidades para
resolver problemas. E, assim, buscar ser feliz à
sua maneira.

Minha mãe
pegou dinheiro
emprestado
para comprar o
material escolar
e foi pagando
com as costuras
que fazia. E eu
fui feliz da vida
para a escola”

Irmã Helena,
coordenadora da Apam
(Associação Paulista
de Amparo à Mulher)

EM BUSCA DA FELICIDADE PRÓPRIA
iver experiências novas, dar sentido ao
que fazemos – da profissão às relações
pessoais –, fazer exercícios físicos, dar
menos valor às conquistas materiais e
mais às sentimentais, estar rodeado de gente de
quem se gosta. O psicólogo Danilo poderia até dizer, em linhas gerais, que a felicidade é construída

Fotos: Joene Knaus / Arquivo pessoal

V
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DINHEIRO TRAZ FELICIDADE,
MAS NÃO PRECISAMOS DE MUITO
Ao longo da última década, várias pesquisas foram
feitas mundo afora para medir a relação entre
dinheiro e felicidade e todas chegaram à mesma
conclusão: dinheiro é fundamental para uma vida
feliz, mas não precisa ter tanto quanto se imagina.
Uma pesquisa do Instituto Gallup deste ano, feita
com mais de 1,5 milhão de pessoas em 164 países,
chegou a um número: uma renda anual entre US$ 60
mil e US$ 75 mil é o teto. A partir disso, ou seja, uma
renda mensal maior que US$ 6.250, não traz mais
felicidade. O problema é que esse valor convertido em
reais no câmbio atual chega a mais de R$ 25 mil, um
salário de bem poucos no Brasil. Por isso, a Fundação
Getulio Vargas fez uma pesquisa similar em solo
nacional. A conclusão: pessoas com salários entre
R$ 5.250 e R$ 10 mil são as mais felizes.

a partir de tudo isso, mas reforça: cada um deve
buscar seu próprio caminho.
Aos 38 anos, Helena Rocha, mais conhecida
como Irmã Helena, pode dizer que já encontrou
o seu, não sem antes batalhar muito. Freira da
Congregação Mensageiras do Amor Divino, Helena é a filha mais velha de um casal de agricultores do sertão baiano e, quando menina em
Bom Jesus da Lapa, fez o que podia para realizar
aquele que era seu maior sonho: estudar. “Sempre fui uma menina feliz por ter uma família.

“P

articularmente, creio que felicidade é um projeto de vida de longuíssimo prazo, com altos
e baixos, idas e vindas, no qual predomina um estilo de vida que pode ser qualificado como
significativo em termos de autorrealização. Não é questão de autoajuda, porque esta é enganosa
com suas fórmulas prontas, vindas de fora; é construção interna, aprendizagem profunda e
que nunca termina, e muito pessoal. É nunca estar satisfeito – quem ‘se satisfaz’ cessa de se
autorrenovar ou buscar novos desafios. No meu caso, estou relativamente satisfeito. A satisfação
que vale a pena é a que abriga uma dose importante de insatisfação consigo mesma.”
PEDRO DEMO, sociólogo e professor emérito da Universidade de Brasília (UnB)
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Os momentos
em que sou mais
feliz são aqueles
em que me sinto
em conexão com
pessoas”
Cássio Bravin Setúbal,
psicólogo

Interessou-se pelo curso sobre felicidade oferecido
pela Yale? Acesse e inscreva-se gratuitamente (as
aulas são em inglês): www.coursera.org/learn/thescience-of-well-being

felicidade é um hábito mental positivo e vibrante, pelo qual sentimos satisfação com nós
mesmos e com o mundo à nossa volta. Podemos aprender a ser felizes, pois a felicidade
é um estado cultivado à medida que amadurecemos emocionalmente. Uma vez que aprendemos
a reconhecer o que gera e o que não gera equilíbrio interno, desenvolvemos a sabedoria intuitiva
capaz de nos orientar em nossas escolhas. Felicidade requer autorregulação emocional: a
capacidade de harmonizar os estados de medo, dúvida, raiva e irritação diante das vicissitudes da
vida. Eu me considero uma pessoa feliz, principalmente nos momentos nos quais há coerência e
harmonia entre o que se passa dentro e fora de mim, seja quando estou com pessoas, seja quando
estou com mim mesma.”
BEL CÉSAR, psicóloga e escritora

“

perseguindo o que ele chama de “mito do paraíso”, no qual deveria cumprir metas para, enfim,
alcançar o “feliz para sempre” do final das histórias, Cássio percebeu que a felicidade não está
nas conquistas, mas no movimento da vida, no
equilíbrio entre os momentos bons e ruins. “Para
entender o que era a felicidade, tive que me livrar
dessa grande ilusão que vendem para a gente,
tive que desconstruir mitos e achar, ao longo de
um processo individual e muito íntimo, o que era
a minha verdade”, diz o capixaba que vive há 11
anos em Brasília.
Psicólogo que atende vítimas de violência e
agressores, Cássio sabe que os fatores externos
influenciam nossos ânimos e não dá para fugir
disso [ver no boxe ao lado], mas que a jornada
pelo que faz bem a cada um é particular. “Hoje,
sei que os momentos em que sou mais feliz são
aqueles em que me sinto em conexão com pessoas, seja com minha mulher e meus dois filhos,
seja no trabalho, ou até mesmo quando passo
por uma pessoa que sorri para mim na rua.”

A FELICIDADE QUE VEM DE FORA
Fotos: Arquivo pessoal / Hugo Barreto

Nunca passamos fome, mas vivemos momentos
difíceis. Na zona rural, tudo dependia da colheita
e, às vezes, a colheita não era suficiente”, conta.
Para estudar, coisa que só fez aos 8 anos, Helena enfrentou a resistência do pai, mas contou
com o apoio da mãe. “Era época de chuva, tempo
de plantar, e meu pai queria que eu fosse puxar
os bois para preparar a terra. Nisso ia metade
do dia!”, recorda. A mãe enfrentou o pai e disse
que ela precisava ir à escola. “Minha mãe pegou
dinheiro emprestado para comprar o material
escolar e foi pagando com as costuras que fazia.
E eu fui feliz da vida para a escola.”
A determinação da menina, somada à firmeza
da mãe, deu resultado. Helena continuou os estudos na cidade, onde teve que trabalhar como
doméstica para se sustentar, e, já como mensageira, se mudou para São Paulo, onde fez faculdade de serviço social e pós-graduação em Gestão
Financeira e Orçamentária. Desde 2012, trabalha
como coordenadora da Apam (Associação Paulista de Amparo à Mulher), um Centro de Cidadania
da Mulher, e faz planos para seguir estudando. “A
vida religiosa, além de me fazer meditar, também
trouxe conhecimento, autoconhecimento, e o que
mais gosto, poder estar no meio de gente”, resume Helena, com seu sorriso aberto.
Cássio Bravin Setúbal, 36 anos, também pode
dizer que já entendeu sua jornada em busca da
felicidade própria. Depois de passar um tempo

Quanto o cenário externo afeta a felicidade de cada
indivíduo? Muito, por mais que a felicidade seja um
exercício individual e subjetivo. Isso porque questões
como emprego, casa, saúde e renda são itens básicos
para a vida de uma pessoa. Vejamos o caso do Brasil,
um país conhecido mundialmente por ser solar, alegre
e, logo, mais feliz que outros até mais ricos. Em
2016, o país estava entre os 20 países mais felizes
do mundo, de acordo com o Relatório Mundial da
Felicidade, feito pela ONU. Este ano, caímos para a
28a posição. Há anos atravancado numa crise social

e econômica, com tensões políticas e consequências
diretas como desemprego e empobrecimento, o Brasil
está cada vez mais infeliz.
Em contraposição, as nações nórdicas são as
mais felizes. É um paradoxo, já que países com
clima frio também registram altos índices de
depressão. No entanto, o Relatório da ONU, que leva
em consideração desde fatos objetivos como PIB
per capita até os subjetivos, como sentimento de
liberdade em relação à própria vida e generosidade,
mostra que o clima é a menor das questões que
influenciam nosso estado de ânimo.
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PAISAGENS

SOBRENATURAIS

NOSSO PLANETA É REPLETO DE CENÁRIOS EXUBERANTES, MAS ALGUNS
REPRESENTAM VERDADEIROS MISTÉRIOS DA NATUREZA. CONHEÇA
QUATRO DESSES LUGARES QUE PARECEM DE OUTRO MUNDO
POR HENRIQUE DA COSTA

Reserva Natural Integral
do Tsingy de Bemaraha
Madagáscar

P

atrimônio da Unesco, as formações de calcário do
Tsingy de Bemaraha foram criadas pela erosão das
águas ao longo de mais de 200 milhões de anos. Em
malgaxe, língua oficial de Madagáscar, tsingy significa local onde não se pode pisar descalço, e o complexo natural
faz valer o nome. Nessa vasta floresta de pedras acinzentadas, que ocupa uma área de 1.500 quilômetros, imensas
agulhas de rocha calcária despontam do chão, assemelhando-se às torres de catedrais góticas, atingindo até 100
metros de altura. As grandes formações geomorfológicas
dificultam a entrada de exploradores na região, protegendo,
assim, a fauna e a flora nativas. Florestas, lagos e mangues
intocados são o hábitat de lêmures e pássaros ameaçados de extinção. A reserva natural de Tsingy de Bemaraha
fica na costa oeste de Madagáscar, próximo às cidades
de Morondava e Antsalova.

Lagoa Glacial Jökulsárlón
Islândia

À

COMO CHEGAR:
No Hali Country Hotel, localizado na Ring Road e a 12 quilômetros da Jökulsárlón. Das instalações oferecidas pelo três
estrelas, dá para apreciar a vista do Oceano Atlântico ao sul, da bacia glacial Vatnajökull ao leste e das grandes montanhas ao norte. http://hali.is/
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Fotos: Shutterstock

beira da maior geleira da Europa e separada do Oceano Atlântico por um estreito istmo, a Jökulsárlón
é a mais extensa e profunda lagoa glacial da Islândia. Em sua superfície, flutuam icebergs espalhados entre campos
de lava acidentados e praias de areia negra. A fauna, mesmo sob temperaturas rigorosas, abriga uma rica diversidade de animais, especialmente as andorinhas do Ártico e os andriões. Focas encenam um espetáculo à parte, nadando nas
águas geladas ou descansando, tranquilas, próximo à costa. A Jökulsárlón faz fronteira com o Parque Nacional Vatnajökull – no sul da Islândia, a 370 quilômetros da capital, Reykjavík. A viagem de carro, a partir desse trecho, reserva
cerca de cinco horas de paisagens glaciais ao longo da Ring Road, com destaque especial para a cascata Seljalandsfoss.

COMO CHEGAR:
Quem quiser se arriscar nesse roteiro precisa ter em mente
que o trajeto é longo e árduo. Da cidade de Antsalova até a
reserva são aproximadamente seis horas em estrada de terra.
O Le Grand Hotel du Tsingy de Bemaraha fica a 17 quilômetros
do parque e é um dos mais recomendados para os interessados
no passeio. legrandhotel-du-tsingy.com
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Grutas de Mármore
Patagônia chilena

N

a remota Patagônia, essas formações rochosas estão entre os cenários mais fascinantes da Terra. Esculpidas e meticulosamente polidas pela natureza por meio da
erosão da água e da ação do vento ao longo de milhares de anos, as cavernas, cuja
temperatura média é de 9 °C, chamam atenção principalmente por causa de sua
coloração: uma mistura de branco, azul-turquesa, cinza e rosa. Abrigadas pelas águas doces
do lago General Carrera, o segundo maior da América do Sul, que banha o Chile e parte da Argentina, as Grutas de Mármore, também conhecidas como Capelas de Mármore, fazem parte
do maior depósito de mármore do mundo – cerca de 5 milhões de toneladas. Para complementar o espetáculo de cores e texturas, a Cordilheira dos Andes presenteia os visitantes com
seus picos cobertos de neve. É possível visitar as grutas pela Argentina ou pelo Chile. A partir
do pequeno povoado de Puerto Rio Tranquilo, o trajeto pode ser feito de carro ou de ônibus.
COMO CHEGAR:
Construído no meio das montanhas e com vista para o reluzente Lago Sarmiento, do Torres del Paine, o Tierra Patagônia Hotel & Spa possui confortáveis acomodações, gastronomia variada e pacotes exclusivos para famílias com criança. tierrahotels.com/patagonia

Fly Ranch Geyser
Estados Unidos

O

gêiser multicolorido que ficou famoso após ter virado papel de parede do sistema operacional Windows,
é resultado de uma colaboração entre homem e natureza. Localizado 21 quilômetros ao norte de Gerlach,
em Nevada, o Fly Ranch Geyser é a soma de dois gêiseres: o
primeiro foi “criado” acidentalmente em 1917, quando, na tentativa de iniciar uma plantação em pleno deserto, escavaram
um poço atrás de água, mas sua temperatura era muito elevada e, logo, abandonaram a missão. Com o tempo, formou-se
um cone de carbonato de cálcio com 4 metros de altura. O
segundo também se originou de uma perfuração malsucedida.
Dessa vez, estavam em busca de energia geotérmica na década de 1960. Na época, ele foi selado, mas após alguns anos
suas águas entraram em erupção, roubando a pressão de seu
vizinho e tornando-o inativo. Esse segundo poço cresce a cada
ano, criando uma esfera multicolorida, com inúmeros terraços
e piscinas com depósitos de minerais e água geotérmica, que
alcançam 5 metros de altura. O Fly Ranch Geyser está localizado em uma propriedade privada, mas é possível apreciá-lo a
partir da Route 34.
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Fotos: Shutterstock

COMO CHEGAR:
O SureStay Plus, em Reno, é o hotel mais próximo. Possui
modernas instalações e está perto do Museu de Arte de Nevada, do Museu Nacional do Automóvel, do Centro de Ciência
e do Planetário Fleischmann. bestwestern.com/en_US
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ELA TEM UMA HISTÓRIA

PARA CONTAR

APÓS SER VÍTIMA DE RACISMO EM UM TESTE, A ATRIZ MARIA GAL
ABRIU SUA PRÓPRIA PRODUTORA AUDIOVISUAL PARA MOSTRAR
QUE TRAJETÓRIAS COMO A DA ESCRITORA NEGRA CAROLINA MARIA
DE JESUS MERECEM RECONHECIMENTO E TÊM, SIM, POTENCIAL
PARA ALCANÇAR O GRANDE PÚBLICO
POR LUISA ALCANTARA E SILVA FOTOS KIKO FERRITE

“É

quatro horas. Eu já fiz
almoço – hoje foi almoço. Tinha arroz, feijão
e repolho e linguiça.
Quando eu faço quatro
pratos penso que sou
alguém. Quando vejo
meus filhos comendo arroz e feijão, o alimento
que não está no alcance do favelado, fico sorrindo atôa. Como se eu estivesse assistindo um espetáculo deslumbrante.” O relato, ipsis litteris,
faz parte do livro Quarto de despejo – Diário de
uma favelada, escrito pela mineira Carolina Maria de Jesus (1914-1977) e publicado em 1960.
Moradora de uma comunidade na Zona Norte de
São Paulo, ela, que viveu por anos como catadora
de papel, está entre as principais autoras negras
do país, mas é pouco conhecida. E é essa história
que a baiana Maria Gal quer levar para as telas,
como produtora e protagonista.
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No ar em As aventuras de Poliana, novela do
SBT, Gal resolveu abrir a Maria Produtora em
2017, após ser reprovada para um trabalho por
causa de sua cor. “O diretor que me rejeitou afirmou que a pele negra tem menos apelo comercial.
Que equívoco. Somos 55% da população brasileira”, afirma ela, que quer mostrar que biografias
de pessoas negras também são comerciais.
Disposta a enfrentar uma batalha de gigantes
– segundo um levantamento da Agência Nacional
de Cinema (Ancine), apenas 2,1% dos filmes lançados comercialmente em 2016 foram dirigidos
por homens negros e nenhum por uma mulher negra –, ela está buscando patrocínio em empresas
e captando recursos. E, mesmo diante de um cenário difícil, está animada, percebendo que grandes instituições já enxergam a importância de
trabalhar e apoiar projetos que tratem da diversidade. “A missão da Maria Produtora é justamente
barganhar esse diferencial no mercado, porque a
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gente está carente de boas histórias de pessoas negras.” A escolha de Carolina de Jesus
para seu primeiro longa-metragem (já existe
um curta sobre ela, lançado em 2003) é exatamente para que mais gente possa conhecer a dimensão de sua obra. Embora Quarto
de despejo já tenha sido lançado em mais de
40 países, poucos brasileiros leram o título.
Para a filha de Carolina, Vera Eunice de
Jesus, que até hoje tem dificuldade para ler
o livro – “Mexe bastante com meus sentimentos” –, o filme, com lançamento previsto para
2020, vem em boa hora. “Finalmente a história da minha mãe está sendo reconhecida”,
afirma a professora de 65 anos.
À LEVE, Maria Gal conta sobre o longa e
suas muitas lutas contra o preconceito. Confira a seguir.
Além do episódio do teste para o filme,
você se lembra quantas outras vezes foi
vítima do racismo?
Ah, muitas. Desde a infância. Minha mãe chegou a ir à minha escola para conversar sobre
o preconceito que eu sofria. O racismo está
estampado 24 horas por dia na cara da gente. É só abrir uma revista, ligar a TV. Parece
que estou na Dinamarca. Mas ouvir aquilo no
teste foi um tapa na cara, e eu pensei: ‘Preciso mudar isso’.
Sua produtora está em que fase do projeto?
Na de captação de recursos. A gente está vivendo
um momento em que as empresas estão começando a se sensibilizar em relação à diversidade
e estamos atrás de grupos que tenham interesse
em se engajar nesse tema, que trata de superação,
racismo, feminismo e outros assuntos.
Como você percebe o aumento do interesse das
empresas?
Neste momento de crise, a diversidade é uma vantagem competitiva. Nós, negros, estamos nos fortalecendo cada vez mais. E este é só o início. Então
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“

Hoje, as
personagens
negras não
estão ligadas
a questões de
afeto e família,
mas à violência,
ao tráfico e
ao samba”

algumas empresas estão nesse processo de mudança de cultura. Ainda falta muito, mas as marcas
já começaram a perceber que a diversidade se trata
também de negócios, além da questão de direitos
humanos. Elas entenderam que estão perdendo dinheiro ao não focar esse público.
O que falta para uma grande empresa de audiovisual produzir filmes com elenco majoritariamente negro?
Políticas públicas contundentes que trabalhem
com ações afirmativas, a exemplo das cotas. Faltam também ações concretas de grandes canais
de TV e distribuidoras. E não se trata só de quantidade de negros em uma produção, mas também

dos papéis que são dados a eles. Hoje, as personagens negras não estão ligadas a questões de
afeto e família, mas à violência, ao tráfico e ao
samba. Essa questão do afeto é tão humana, mas
nem isso a gente tem.
Como mudar esse cenário?
Acho que a gente já está vivendo uma mudança. Inclusive, a vinda da Netflix vem contribuindo
muito para isso, porque ela já está realizando produções com mais negros. Aí vira aquela coisa de
competição por audiência, a concorrência precisa fazer também. Mas, ainda assim, não acredito
que a gente vá ver essa transformação acontecer
completamente. Existem pequenas mudanças,

sim, mas ainda está muito aquém.
Por que você decidiu fazer seu primeiro filme
sobre Carolina Maria de Jesus?
É uma mulher negra, semianalfabeta, que virou
best-seller no mundo, mas que o Brasil desconhece. O objetivo é, sim, fazer dessa história um
filme comercial, que vá para o grande público,
salas de cinema, TV aberta, fechada, video on
demand etc.
Como você entrou em contato com a história dela?
Foi há 18 anos, quando vim morar em São Paulo. Estudei na USP e lá participei de um grupo
de atores negros. Nosso primeiro espetáculo
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foi inspirado na obra Quarto de despejo. Fiquei
muito impactada.
A família da autora gostou do projeto do filme?
Sim, foram super-receptivos. Eu sou amiga da
Vera, filha da Carolina, e a neta dela é minha
dentista. E é lindo isso. Poxa, mesmo com toda
essa história de vida da Carolina, a filha se tornou professora e a neta, dentista. Ela conseguiu
o que queria.

Livro da escritora
Carolina Maria de Jesus,
Quarto de despejo foi
publicado em 1960

O que mais te toca na trajetória da Carolina?
Nossa, tudo. Sua batalha para superar os obstáculos diários, a mulher complexa que ela era, a fé
que tinha. O que é acordar e não ter o que comer?
De onde essa mulher tirava força? Tudo já é tão
difícil para a gente hoje, no século 21… Ela é uma
inspiração, e tenho certeza de que o filme vai ser
uma inspiração também não só para mulheres e
homens negros, mas para toda a sociedade. Essa
é uma história necessária.
Desde quando você trata ativamente de temas
como racismo e feminismo?
O ativismo está no meu DNA e, hoje, mais do que
antes, percebo o quanto esse diferencial é importante para mim. Sou baiana, integrei o Bando de
Teatro Olodum, formado só por atores negros, que
produzem e criam suas narrativas, o que é um diferencial enorme. Então vim para São Paulo, onde
passei de negra e mulher a negra, mulher e nordestina. Dei o exemplo desse teste em que fui rejeitada, mas em quantos outros nem fico sabendo
o motivo da recusa?
Em 2013, você lançou o livro infantil A bailarina e
a bolha de sabão. Como entrou nessa empreitada?
A editora Uirapuru me convidou e aceitei. O livro
é inspirado na minha história, falo sobre racismo, balé e outros temas. Quando tiver tempo,
quero escrever outro livro para crianças.
Como é a questão da identificação para uma
criança negra?
Você não se reconhecer em lugar nenhum mexe
profundamente com sua autoestima. Quantas
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crianças negras acreditam que podem realizar
grandes feitos? Eu mesma, quando pensei em fazer esse filme, achei que seria impossível.
Atriz, produtora, escritora, ativista… Hoje é
necessário ser multitarefa?
É engraçado porque, há uns 20 anos, durante minha infância e adolescência, o certo era entrar
em uma empresa e ficar lá até se aposentar. Hoje
em dia, é o oposto. Mas acredito que é importante, mesmo que você seja empregado em algum
lugar, empreender. Isso te fortalece. Para mim,
como artista, é imprescindível. Porque você acaba, de fato, virando protagonista da sua carreira.
E como isso te ajuda profissionalmente?
Eu não chego mais a um set apenas como atriz.
Tenho um entendimento maior. Sei o funcionamento daquilo, então respeito mais. Mudei muito
quando comecei a ter essa noção do quanto é trabalhoso produzir.
Como é sua relação com seu papel atual, na novela As aventuras de Poliana?
A Gleyce, minha personagem, foi um presente.
Na novela, a gente tem uma família negra, que
representa o afeto, questão que falei anteriormente. Tem também a questão de ela ser uma
mulher empoderada, que tem consciência do
racismo e, por isso, trabalha a autoestima dos
filhos. Ela é a típica mulher brasileira. Infelizmente, poucas atrizes negras podem interpretar
esse tipo de personagem hoje. Por isso, ela é tão
importante para mim.
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Raio X

PRODUTOS DIET
AJUDAM A
EMAGRECER

A CALORIA

E SEUS MITOS
IDENTIFICAR DE QUAIS ALIMENTOS VÊM AS
CALORIAS – MAIS DO QUE CONTÁ-LAS – É
A CHAVE PARA CONQUISTAR UM CORPO
MAIS SAUDÁVEL. ENTENDA O QUE SÃO ESSAS
MEDIDAS DE ENERGIA

POR PAULO SERGIO FERNANDES

C

aloria é uma palavra que assusta
muita gente. Acredita-se que ela
está intrinsecamente relacionada
ao peso corporal e que reduzir seu
consumo ou acelerar sua perda são
premissas básicas para o emagrecimento. Mas será que priorizar a
eliminação das calorias deve ser o foco de quem
quer perder peso? Antes de mais nada, é preciso
entender que caloria não é um elemento encontrado na comida – equívoco mais frequente do que
se imagina –, mas uma medida de energia. Definida no século 19, ela corresponde à quantidade de
calor necessária para aumentar em 1 °C a temperatura de 1 g de água. Empregada mais tarde na
nutrição, passou a determinar o valor energético
dos alimentos, mesmo que oficialmente a unidade
usada para medir a energia térmica seja o joule (1
cal = 4,186 J).
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“Em um carro flex, tanto a gasolina como o álcool
liberam a energia de que ele precisa para funcionar, sem grandes diferenças em seu desempenho.
A caloria representa essa energia para o corpo
humano. Só que, para nossa saúde, é importante
saber se ela veio de um sorvete ou de uma maçã,
porque isso altera seu processo de metabolização,
com efeitos diversos para a composição corporal”,
explica a Dra. Lívia Porto Cunha da Silveira, endocrinologista do Centro Especializado em Obesidade
e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. A especialista orienta seus pacientes a se preocuparem
menos com a quantidade de calorias e mais com a
qualidade nutricional dos alimentos. “A contagem
de calorias se torna dispensável quando comemos
alimentos naturais e balanceados, que organicamente aumentam a saciedade”, afirma. A seguir,
a especialista nos ajuda a esclarecer alguns mitos
comuns envolvendo as calorias.

DEVEMOS EVITAR
ALIMENTOS
ALTAMENTE
CALÓRICOS
É importante nos atentarmos às calorias, sim, mas
sem focar apenas nelas. O salmão, por exemplo,
é bastante calórico, mas saudável, pois possui
ômega 3, que reduz os níveis de colesterol ruim, e
índice glicêmico baixo, o que o torna indicado para
diabéticos. “Se a caloria vier de uma gordura boa,
o organismo usará várias vias de metabolização,
que vão distribuir melhor a energia pelo corpo”,
esclarece a Dra. Lívia.

PARA EMAGRECER,
DEVEMOS PRIORIZAR
ALIMENTOS DE
BAIXA CALORIA
Não necessariamente. É preciso considerar as
características nutricionais do alimento antes da
quantidade de calorias, já que, como pontuou a
endocrinologista, nem todo alimento saudável
tem baixo teor calórico – e vice-versa. “É preferível comer um abacate com 100 calorias, mas com
muitos nutrientes, do que uma bolacha fit com 10
calorias, mas que é altamente processada e produzirá um acúmulo de gordura inadequado no corpo”, exemplifica a médica.

“Podem até ajudar, mas o ideal é evitar esses alimentos ultraprocessados”, defende a Dra. Lívia.
Nesses produtos, há a retirada completa de algum
nutriente, como gordura, açúcar ou sal. Só que,
para manter o sabor original, são adicionados outros elementos, como adoçante ou edulcorante,
que podem torná-lo ainda mais calórico.

O COZIMENTO
ALTERA O VALOR
CALÓRICO DO
ALIMENTO
Não, apenas muda a disponibilidade de alguns nutrientes não relacionados à energia, como potássio e vitaminas. “Quando o objetivo é diminuir o consumo de
potássio, devemos cozinhar o alimento. Quando queremos aproveitar todos os nutrientes, reduzimos o cozimento”, diz a endocrinologista.

NÃO TOMAR CAFÉ
DA MANHÃ AJUDA
A EMAGRECER
Apesar de baixar o nível de energia acumulada,
o que, em tese, ajuda a perder peso, a estratégia
pode ser um “tiro no pé”, alerta a Dra. Lívia. “Ao
aumentar o período de jejum, reduzimos o metabolismo, que consiste no gasto de energia. A
recomendação é privilegiar o desjejum e a dieta
fracionada”, diz, lembrando ainda que cada caso
deve ser tratado de forma individualizada por um
especialista.
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PRECISAMOS FALAR DE

GORDOFOBIA

O TERMO ENTRA EM PAUTA
PARA IDENTIFICAR O PRECONCEITO
QUE PESSOAS GORDAS SOFREM NA
VIDA AFETIVA, SOCIAL E PROFISSIONAL
POR STELLA RODRIGUES
ILUSTRAÇÕES RAQUEL BOTELHO
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D

iariamente, pessoas gordas e
obesas saem de casa logo cedo
e sabem que vão encontrar
pela frente desafios de todos
os tipos: transporte público,
escritórios, restaurantes e outros ambientes que não estão
preparados para acomodá-las.
Ainda pior: sabem também que
vão ser alvo de piadas, julgamentos e ouvir de muita gente que precisam emagrecer. Esse preconceito tem nome. “Gordofobia é um neologismo para o
comportamento de pessoas que julgam alguém inferior, desprezível ou repugnante por ser gordo. Funciona como qualquer outro preconceito baseado em
um característica única”, explica o Dr. Adriano Segal,
psiquiatra do Centro Especializado em Obesidade e
Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. “Apesar
de o nome ser novo, é algo que sempre existiu, a gula
é até um pecado capital. Há estudos com universitários em que afirmam preferir se casar com traficantes ou bandidos do que com obesos”, diz o médico.
Em um mundo pouco adaptado a corpos gordos
e em uma sociedade que institucionaliza o preconceito contra os donos desses corpos, navegar pelo
cotidiano traz desafios de diversas naturezas, dos
mais simples aos mais complexos. Comprar roupa,
por exemplo, pode ser uma experiência desgastante – emocionalmente, inclusive. A jornalista santista
Flávia Durante conta que começou a engordar depois da faculdade e, ao longo de dez anos, ganhou
30 quilos. Mesmo bem resolvida com seu corpo,
ela tinha dificuldade em encontrar roupas do seu
agrado na pouca oferta do mercado. “Não deixei de
fazer as coisas por ter engordado. Ia à praia, usava
biquíni normalmente. O problema era encontrar peças que me servissem”, conta. Foi ali que viu que a
exclusão sofrida pelos gordos não se limita a uma
rejeição social, o próprio mercado propaga isso
quando as marcas não querem ver seus produtos
em corpos gordos, ainda que eles sejam uma parcela grande dos consumidores. Cansada da falta de
opção e dos padrões extremamente excludentes do
universo da moda, Flávia criou a Pop Plus Size, feira
que, desde 2012, reúne em São Paulo expositores
que fabricam peças com manequins acima de 44
e pensadas para diversos tipos de corpo. Mais que
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Flávia Durante,
criadora do Pop Plus Size

isso: denominada como “feira de moda e cultura
plus size”, a Pop Plus Size se posiciona como uma
plataforma de fortalecimento da autoestima, empoderamento e respeito à diversidade.
Uma das frequentadoras assíduas da Pop Plus é
Patrícia*, que hoje se sente muito bem com o próprio corpo, mas cita anos de terapia e a entrada para
um grupo de teatro como iniciativas que a ajudaram
a gostar de si mesma. Na adolescência e na infância,
ela sofreu bullying por ser gorda, e a ignorância e
o preconceito se manifestaram de diversas formas
ao longo de sua vida: foi rejeitada pelas companheiras do time de vôlei, teve um relacionamento com
uma pessoa que não se deixava ser vista em público ao seu lado e chegou a ouvir em uma entrevista
de emprego para uma loja que não deveria nem se
esforçar, porque não haveria uniforme do tamanho
dela. “No meu trabalho atual, reparam e comentam
sobre tudo que eu como”, conta. “Estou mudando
a alimentação por questões pessoais e vejo que as
pessoas ficam surpresas quando me veem comendo
vegetais. Já partem do princípio de que é porque
quero emagrecer, me dão parabéns. E não é.”
UM CRIME SUBJETIVO
legislação brasileira não prevê uma punição específica para quem pratica gordofobia, mas há algumas proteções jurídicas.
“É vedado pela lei que as pessoas sejam discriminadas na contratação e é função do empregador
fornecer todos os materiais necessários para que
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O que caracteriza a gordofobia?
Na ausência de uma lei que regule esse tipo de preconceito e com a constante presença de stand-ups,
programas de TV e filmes em que pessoas acima do peso viram alvo de chacota, a gordofobia está tão
entranhada na sociedade que às vezes somos gordofóbicos sem perceber. Abaixo, algumas dicas para
fugir de comentários e atitudes ofensivos:
• NÃO USE A CARACTERÍSTICA FÍSICA
PARA IDENTIFICAR UMA PESSOA,
FALANDO COISAS COMO: “FULANO
É AQUELE GORDINHO ALI”.

Foto: Ana Shiokawa

“

Não deixei de fazer
as coisas por ter
engordado. Ia à
praia, usava biquíni
normalmente.
O problema era
encontrar peças
que me servissem”

o funcionário exerça sua função, inclusive uniformes do tamanho adequado para que a pessoa não
passe por desconforto ou situação vexatória”, explica o advogado trabalhista Guilherme Mônaco,
que é ex-obeso e viveu na pele o preconceito em
diversas situações sociais. “Embora a gordofobia não esteja tipificada na lei, ela cai nos danos
morais, que é quando a ação causa algum abalo psicológico”, explica, ressaltando, no entanto,
que existem poucas medidas efetivas contra esse
tipo de preconceito, sendo assim mais difícil de
prová-lo. “A empresa pode simplesmente alegar
que outro candidato era mais qualificado, por
exemplo. E quem está ali para julgar é um juiz
inserido na mesma sociedade que a gente, com
os mesmos valores, ou seja, no mesmo contexto
gordofóbico”, finaliza. Se os critérios que definem
uma ação de gordofobia ainda não são claros e o
caminho parece ser longo, cabe a nós, como sociedade, lutar diariamente contra esse preconceito, seja no trabalho, nas relações sociais e, principalmente, entre as crianças e os adolescentes,
orientando-os, desde cedo, a buscar ajuda ao sofrer algum tipo de assédio, a identificar um comportamento gordofóbico, a não naturalizá-lo e,
sobretudo, não reproduzi-lo.

• SER GORDO NÃO TEM NADA A VER
COM SER PREGUIÇOSO. NÃO ASSOCIE
AS DUAS CARACTERÍSTICAS.
• NÃO PRESUMA QUE UMA PESSOA GORDA
É ALGUÉM QUE TENTA EMAGRECER
E ESTÁ FRACASSANDO.

• EVITE FRASES COMO “VOCÊ EMAGRECEU
E FICOU BONITO”. A BELEZA NÃO ESTÁ SÓ
NA MAGREZA E MUITA GENTE PERDE PESO
DE FORMA POUCO SAUDÁVEL, POR CAUSA
DE DISTÚRBIOS ALIMENTARES OU
ATÉ MESMO DEPRESSÃO.
• EVITE TERMOS COMO “FOFINHO”,
“GORDINHO” OU “MAIORZINHO”.

*O nome foi alterado a pedido da entrevistada.
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MÃO NA MASSA
Fernanda mostra
a Alexandre, chef
do Hospital, como
se faz o famoso
bolinho de arroz
da casa

Na Cozinha

COMIDA
DE BOTECO

À MODA SAUDÁVEL
O CHEF ALEXANDRE
VISITOU A COZINHA
DO SÃO CRISTÓVÃO
BAR E RESTAURANTE E
CRIOU UMA VERSÃO
VEGANA DE UMA DAS
ESTRELAS DA CASA:
O BOLINHO DE ARROZ
POR RODRIGO CARDOSO
FOTOS JOENE KNAUS

FERNANDA
CARDOSO
A chef do São
Cristóvão é
responsável pelas
disputadas receitas
do cardápio
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O

São Cristóvão de Futebol e
Regatas é famoso por ter revelado para o futebol Ronaldo
Nazário, o Fenômeno. Inspirado no clube carioca, o São
Cristóvão Bar e Restaurante
abriu as portas na Vila Madalena, boêmio bairro paulistano, 18 anos atrás. Mas ali o
craque e ex-atacante da seleção não é o único a ser homenageado. Espalhados
pelos 200 m2 do salão – em paredes, teto, colunas e
até no banheiro –, estão cerca de 3.500 itens, entre
fotos, flâmulas, caricaturas de jogadores, cachecóis
e camisas de times do Brasil e do mundo.
Engana-se, porém, quem acredita que a temática futebolística seja o principal chamariz do bar;
os pratos e as porções do cardápio é que são as
estrelas da casa. Segundo o proprietário Leonardo
Silva Prado, da cozinha saem, em média, 250 pratos e 150 porções a cada fim de semana.
O bolinho de arroz, um clássico da cultura de bo-

teco brasileira, é um dos ícones do São Cristóvão.
“Como a porção é muito procurada, aproveitamos o
arroz que sobra de outras receitas para não desperdiçar alimento”, diz Leonardo, vascaíno nascido em
Goiânia há 59 anos. “Também somos influenciados
pela culinária portuguesa, que não abusa de fritura.
Essa é a regra para as nossas porções”, completa.
Crocante, o bolinho de arroz, explica a chef do São
Cristóvão, Fernanda Prado Cardoso, chega à mesa
molhadinho e com o sabor potencializado pela salsinha e pela cebola.
Alexandre Ribeiro, chef do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, visitou a cozinha da casa e, de olho na receita da famosa porção, fez uma releitura vegana do
bolinho de arroz, tornando-o mais saudável. “Escolhi
o arroz negro pois, em comparação ao arroz branco
e até mesmo à versão integral, é superior em propriedades nutricionais”, diz ele, que ainda trocou os produtos de origem animal, como os ovos e o creme de
leite, por vegetais diversos. O resultado, além de rico
em nutrientes e menos calórico, ficou delicioso. Quer
provar? Confira a receita!
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BOLINHO DE ARROZ VEGANO (10 unidades)
Ingredientes
600 g de arroz negro cozido em
água, alho e cebola (reserve 300 ml
da água do cozimento)
800 g de repolho branqueado
400 g de espinafre fresco
300 g de raiz de bardana branqueada
Salsa picada
Cebolinha picada
Sal e pimenta-do-reino a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

AS DICAS DO CHEF
ALEXANDRE RIBEIRO,
DO HOSPITAL ALEMÃO
OSWALDO CRUZ

M

isture em um recipiente o arroz negro e o espinafre. Tempere com sal, pimentado-reino a gosto, salsa e cebolinha picadas. Corte o repolho em retângulos de
aproximadamente 8 cm por 14 cm. Coloque a mistura inicial sobre o repolho.
Cubra com a raiz de bardana. Enrole e reserve para a montagem.

ARROZ NEGRO
“Por ser rico em fibras, torna mais lenta a
absorção de nutrientes, evitando picos de
glicose sanguínea e aumentando a saciedade.
Também é rico em antocianinas, que impedem
o acúmulo de placas nas artérias.”

TROCAR OS INGREDIENTES DE
ORIGEM ANIMAL POR VEGETAIS
RAIZ DE BARDANA
“Rica em antioxidantes, pouco calórica e
fonte de polissacarídeos que auxiliam no
funcionamento do intestino.”

BOLINHO DE ARROZ DO SÃO CRISTÓVÃO (10 unidades)
Ingredientes
600 g de arroz cozido
100 g de parmesão ralado
1 ovo inteiro
1 clara de ovo

100 ml de creme de leite fresco
Salsa picada
Cebolinha picada
Pouco sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

M

isture todos os ingredientes secos. Em um liquidificador, coloque os ovos e o
creme de leite. Bata com 1/4 da mistura seca. Misture tudo e deixe gelar. Enrole os
bolinhos no formato desejado e frite-os em óleo a 180 graus até ficarem dourados.
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500 g de minicenoura
60 g de aspargos frescos
300 g de couve-rábano
300 g de beterraba

200 g de pão de fôrma
20 g de folhas de salsa
60 ml de azeite
Folhas de capuchinha para decoração

Modo de preparo

L

300 ml da água do cozimento do arroz
reservada
30 ml de azeite
20 g de farinha de trigo

Modo de preparo

ACOMPANHAMENTO

Ingredientes
TROCAR O ARROZ
BRANCO PELO NEGRO

TELHA (MASSA CROCANTE)

impe as cenouras. Depois, branqueie-as: em uma panela, adicione 2 litros de água e deixe ferver.
Coloque, então, as cenouras e as mantenha ali por cerca de quatro minutos. Apague o fogo.
Retire-as com uma escumadeira e as deixe por cerca de quatro minutos em um recipiente com
água e gelo, para cessar o cozimento. Reserve.
Branqueie os aspargos e reserve.
Corte a couve-rábano em triângulos. Tempere com 30 ml de azeite e com sal. Coloque-a em uma
assadeira e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno por 30 minutos a 160 graus.
Corte a beterraba em triângulos. Tempere com 30 ml de azeite e com sal. Coloque-a em uma
assadeira e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno por 30 minutos a 160 graus.
Corte o pão de fôrma em cubinhos de 1 cm cada. Leve ao forno para assar a 100 graus, por 15 minutos.

S

epare 100 ml da água do cozimento
do arroz reservada, adicione 30 ml de
azeite e 20 gramas de farinha de trigo.
Misture bem. Em uma frigideira, adicione
azeite e coloque a massa aos poucos. Deixe
dourar. Retire a telha e a deixe sobre papeltoalha, para absorver o óleo.
Cozinhe os 200 ml restantes da água
em fogo baixo até formar um molho.
Tempere com sal e reserve.

Montagem final do prato

P

asse os bolinhos de arroz na salsa.
Corte-os e os deixe com 6 cm. Procure
montá-los sobre um prato de mesa – uma
parte deles deitada e a outra em pé. Disponha
o aspargo cortado em lâminas, a couve-rábano,
a beterraba, a minicenoura, a telha, a folha de
capuchinha e o molho.

BETERRABA
“Rica em ácido fólico, possui fibras solúveis que
auxiliam na manutenção do bom colesterol.
As betacianinas trazem benefícios à pele e
reforçam a imunidade.”
REPOLHO
“Rico em fibras, vitamina A e C e sais
minerais como potássio, fósforo e cálcio,
além de glutamina e polifenóis, que possuem
propriedades anti-inflamatórias.”

NO DIGITAL
Este ícone indica que a
matéria que você está lendo
também tem vídeo na LEVE
digital. Baixe já! O aplicativo
gratuito está disponível para
iOS e Android.
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FOCO
EM
VOCÊ

PREVENÇÃO E INFORMAÇÃO CORRETA SÃO AS MAIORES
ALIADAS NA VITÓRIA SOBRE O CÂNCER DE MAMA
POR MÔNICA TARANTINO

N
Foto: Divulgação

o Brasil, o câncer de mama é o segundo mais comum entre as mulheres – em primeiro lugar estão os tumores de
pele não melanoma. Equivale a 28% dos casos em geral,
mas a estimativa é de que esse número aumente por uma
tendência de crescimento em todas as faixas etárias.
Por outro lado, se diagnosticada em fases iniciais, as
chances de cura são elevadas. Portanto, é fundamental
reforçar a importância de cumprir uma rotina de exames para rastrear a doença. No Brasil, infelizmente, ainda é comum mulheres de todas as idades e classes sociais protelarem seus exames de
prevenção ou a consulta ao médico para avaliar as mamas. As razões da
demora podem ser desde a falta de informação até o constrangimento,
passando pelo medo do diagnóstico e pela dificuldade de acesso a médicos e exames, especialmente na rede pública. Vencer essas barreiras
exige ações contínuas, como campanhas de educação em saúde. “A informação sobre o câncer de mama precisa chegar às mulheres desde a juventude”, diz o Dr. Felipe Ades, oncologista do Hospital Alemão Oswaldo
Cruz. “É essencial aprender a conhecer seus sinais de alerta e se cuidar.”
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AVANÇOS IMPORTANTES
Do seu lado, a medicina tem se esforçado para melhorar o arsenal de combate. Hoje já se sabe que não existe um único tipo de tumor de mama. Por
isso, o diagnóstico não se restringe à localização e ao tamanho, mas leva
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em conta também o perfil genético do tumor. “É
o que chamamos de assinatura gênica. Conhecer
essas características é importante para escolher
o melhor tratamento”, explica o Dr. Ricardo Caponero, oncologista clínico e coordenador do Centro
Avançado de Terapia de Suporte e Medicina Integrativa do Hospital.
A singularidade dos tumores chamados de grupo luminal, por exemplo, é a sensibilidade aos hormônios femininos (estrógeno e/ou progesterona),
que estimulam seu crescimento. Já a marca dos
tumores conhecidos como HER2+ (15% a 20% dos
casos) é uma alteração genética que leva as células a fabricarem em excesso a proteína de mesmo
nome. Há ainda o tipo triplo-negativo, que não é
sensível ao estrogênio e à progesterona e não tem
excesso da proteína HER2+. Os receptores desses
hormônios e dessa proteína contidos nas células

Roteiro para a saúde das mamas

está à frente das concorridas reuniões semanais do
Grupo de Mama. Nesses encontros, profissionais de
diversas especialidades, entre eles palestrantes internacionais, discutem os casos.
Novas estratégias de tratamento estão surgindo
a partir da descrição mais aprofundada da biologia
tumoral. No começo deste ano, o remédio olaparibe
foi aprovado nos Estados Unidos para conter a progressão do câncer de mama avançado em pacientes
com mutações no gene BRCA. Antes, destinava-se
somente ao câncer de ovário com a mutação. O
achado é especialmente favorável às mulheres com
tumores triplo-negativos que têm essa mutação (entre 10% a 20% desse grupo). É a primeira terapia
que age sobre alvos específicos e que pode ter mais
impacto do que a quimioterapia convencional. Os
pesquisadores agora investigam se o remédio terá
efeito sobre tumores triplo-negativos com outras
mutações hereditárias e se, futuramente, poderá
ser usado em tumores em estágio inicial. Evoluções
que representam um panorama positivo no que diz
respeito a tratamento, mas, ainda assim, é essencial
amplificar a importância da prevenção como o método mais eficaz contra a doença.

são os principais alvos dos medicamentos mais
modernos contra o câncer de mama.
“Os exames para definir o subtipo dos tumores
são parte integrante do diagnóstico. São realizados a partir de amostras do tecido tumoral obtidas por biópsia ou coletadas durante a cirurgia de
remoção do câncer e permitem conhecer a imunohistoquímica das células tumorais para saber
como tratá-las”, explica o Dr. Marcelo Santos, oncologista clínico e mastologista do Hospital, onde

FOCO NO CUIDADO
Ficar atenta aos sinais do corpo foi o que ajudou Maria
Victoria Suau, 66, a vencer o câncer de mama pela segunda
vez. “Senti uma dor diferente quando fui colocar o cinto de
segurança. Faço meus exames com regularidade, mas, mesmo
assim, fui ao médico”, conta. Era um novo tumor localizado
bem na cicatriz do câncer removido sete anos antes.
Como uma irmã fora diagnosticada com a mesma doença
recentemente, Victoria foi aconselhada a seguir
uma estratégia agressiva de prevenção.

O QUE É O CÂNCER DE MAMA
É a proliferação de células do tecido mamário que
sofreram mutações. É uma doença multifatorial
associada a mutações genéticas que podem ser
hereditárias ou espontâneas.

PREVENÇÃO
Não há um fator específico que possa evitar a
doença. A recomendação é seguir hábitos de vida
saudáveis, o que reduz em até 40% a incidência
do câncer de modo geral, o que é muita coisa. Faça
exercícios regularmente, não fume, evite o excesso
de peso, especialmente após a menopausa, siga
dieta rica em fibras e pobre em frituras e gorduras.
Evite o consumo de álcool – o câncer de mama é bem
mais frequente em mulheres que ingerem bebidas
alcoólicas regularmente.

Prevenção é proteção

“

Fiz mastectomia do lado
direito e esvaziei a glândula
esquerda. Tenho certeza de
que escolhi o caminho certo”
Maria Victoria Suau, 66 anos
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MAMOGRAFIA E ULTRASSOM
A mamografia pode denunciar tumores em fase muito
inicial, quando as chances de cura são elevadas. Aparelhos digitais oferecem melhores imagens. O ultrassom
das mamas identifica alterações sólidas e deve ser
associado à mamografia.
QUANDO FAZER
A Sociedade Brasileira de Mastologia indica a primeira
mamografia aos 40 anos, já o Ministério da Saúde indica
o rastreamento a partir dos 50.
Fotos: Arquivo pessoal

SINAIS DE ALERTA
Nódulos, manchas na pele, áreas com aparência de
casca de laranja, retração, depressões ou secreções
no mamilo, vermelhidão em áreas específicas,
aumento
das mamas que desperte suspeita.

REAÇÃO RÁPIDA
O filho mais novo de Marina Ceregatti, 38, tinha 7 meses
quando ela apalpou o seio depois de amamentá-lo e
sentiu um carocinho. Como havia casos na família, ela
não quis perder tempo. Em uma semana, fez todos os
exames, incluindo a mamotomia (procedimento que
extrai tecidos para biópsia). Era mesmo um câncer.
Sessões de quimioterapia antes de operar fizeram
o tumor praticamente desaparecer. Isso permitiu a
retirada de apenas um quadrante da mama em vez
da mastectomia radical. “Tomo remédio para bloquear
os hormônios e não posso mais engravidar, mas estou
curada e tenho a vida pela frente.”

“

Você precisa encontrar
um especialista que te
dê segurança e confiar
na equipe para falar sobre
todos os aspectos”

Marina Ceregatti, 38 anos

SE HOUVER CASOS NA FAMÍLIA
Em parentes de primeiro grau (avó, mãe, tia e irmã), o
risco é maior. Exames devem ter início dez anos antes da
idade em que a familiar teve o tumor. Se foi aos 33 anos,
comece o rastreamento aos 23.
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HORA DE
VENCER O MEDO

ROTINA QUE SALVA

“

UM DOS MAIORES PROBLEMAS ENFRENTADOS NO COMBATE AO CÂNCER
DE PRÓSTATA AINDA É O RECEIO DE IR AO MÉDICO

AUTOCUIDADO É FUNDAMENTAL
Prevenir-se não é tarefa complicada. Consiste em fazer um exame de sangue para medir o PSA (sigla em
inglês para Prostate Specific Antigen, uma proteína
encontrada na próstata) e submeter-se ao toque retal. Durante o procedimento, o médico apalpa o interior da glândula e busca áreas de maior consistência.
Também não é raro o especialista pedir para
repetir o PSA. O resultado desse exame está su-
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jeito a alguns resultados falso-positivos. A razão
é que, por vezes, a alta das taxas pode estar associada à hiperplasia benigna (aumento de tamanho) ou inflamação da próstata, que disparam o
marcador. Se o toque e o PSA apontarem variações, será necessário avançar na investigação.
Novas tecnologias estão refinando esse processo.
Em geral guiadas por ultrassom, as biópsias agora podem ser feitas também por fusão. Trata-se
de um exame mais recente que funde imagens de
ressonância magnética com as de ultrassom em
tempo real, criando um mapa da próstata que aumenta a precisão da biópsia, sem a necessidade
de retirada de diversos fragmentos. “A biópsia
por fusão é indicada a pacientes com PSA alterado ou toque retal com suspeita e alguma alteração
na ressonância”, esclarece o Dr. Carlo Passerotti,

Ricardo Valentim, 48 anos

SANTA GINECOLOGISTA

Por que fazer o exame de próstata
regularmente?
• O câncer de próstata não causa sintomas.
Portanto, a partir dos 50 anos, é indispensável ir
ao urologista pelo menos uma vez por ano para
prevenção da doença.
• Homens com ascendência negra e com casos
de câncer na família devem iniciar os exames
preventivos entre 40 e 45 anos de idade.
• Ter pais ou irmãos com câncer de próstata eleva duas vezes a chance de ter a doença.
• Se diagnosticado em fase inicial, o tumor pode
ser tratado e curado com a remoção da próstata e
radioterapia.

Fotos: Gustavo Scatena, arquivo pessoal

A

s estimativas mundiais indicam
que um em cada seis homens acima dos 50 anos terá câncer de
próstata. O risco aumenta com a
passagem do tempo. No Brasil, o
Instituto Nacional do Câncer estima 68.220 novos casos para cada
ano do biênio 2018-2019.
Um dos maiores problemas enfrentados no
combate ao câncer de próstata é, ainda, o receio
masculino de ir ao médico. Para ter ideia, um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Urologia
em sete capitais brasileiras e no Distrito Federal
mostrou que 51% dos homens com mais de 35
anos nunca consultaram um médico urologista. A
consequência é a descoberta tardia de diversas
enfermidades, entre elas o câncer de próstata.
“Cerca de 20% dos casos de câncer de próstata no Brasil são diagnosticados em estágio avançado. Nos Estados Unidos, esse número é de 9%
apenas”, diz o Dr. Ariel Kann, coordenador de Oncologia Clínica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
“É importante ressaltar que, se for diagnosticado
em fase precoce, o câncer de próstata tem chance de cura de mais de 90%”.

Foi um ano difícil, mas agora
estou bem. Tornei-me um
embaixador dos exames de
detecção precoce. Se o cara
evita o médico, digo à esposa
para pedir à ginecologista dela
um PSA para ele.”

O empresário Ricardo Valentim, 48, de São Paulo, riu ao ver
o receituário da ginecologista com o nome dele. Por que a
médica da esposa havia mandado para ele um pedido de
exames sem conhecê-lo? A lista incluía testes para verificar
colesterol, hormônios tireoidianos, glicemia, vitaminas,
hormônios e PSA, o marcador para detecção precoce do
câncer de próstata. “Achei o gesto inusitado.” A contragosto,
Ricardo foi convencido pela mulher a fazer os exames.
A cena aconteceu há um ano, mas ele ainda se emociona
quando lembra. “Meu PSA veio altíssimo. Fui ao urologista,
que pediu novos exames. Sim, eu tinha um tumor de
próstata. Levei um megassusto”, conta. Após um tratamento
que envolveu cirurgia, químio e radioterapia, Ricardo
aconselha os amigos a vigiarem de perto a saúde.

coordenador de Cirurgia Robótica e urologista
do Centro Especializado em Urologia do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz. Aliás, a cirurgia robótica é
vista pelo médico como uma grande aliada no tratamento do câncer prostático. “Para o cirurgião,
uma das suas vantagens é aumentar a liberdade

Há oito anos, Luiz Cláudio Barretto, 67, descobriu
um câncer na próstata durante um exame de rotina.
“O nível do PSA estava um pouco elevado e o toque,
alterado. O médico pediu uma biópsia e, infelizmente,
lá estava o pequeno tumor”, conta. A recomendação
médica foi a retirada do tumor. Luiz, então fez a
cirurgia robótica de prostatectomia radical, ou seja, de
remoção da próstata. Ele conta que o procedimento
foi um sucesso e a recuperação, rápida e tranquila.
“Felizmente, deu tudo certo e até hoje, a cada consulta
pós-cirurgia, tenho a confirmação de que tudo
caminhou bem”, diz. Hoje, Luiz comemora a boa saúde,
lembrando que o exame preventivo foi – e continua
sendo – fundamental.

“

Felizmente, deu tudo certo
e até hoje, a cada consulta
pós-cirurgia, tenho a
confirmação de que tudo
caminhou bem”
Luiz Barretto, 67 anos

dos movimentos e a precisão. Para o paciente, é
menos invasiva, proporciona uma recuperação
mais rápida e menos dolorosa”, explica o Dr. Carlo. Não há dúvidas de que as técnicas de tratamento estão evoluindo, mas o consenso ainda é
que a prevenção é a melhor alternativa.
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MUDANÇA EM

BLOCOS

USADO INICIALMENTE NO SISTEMA FINANCEIRO,
O BLOCKCHAIN DEVE REVOLUCIONAR TAMBÉM A ÁREA
DA SAÚDE, DANDO MAIS AUTONOMIA AO PACIENTE,
QUE PASSA A SER DONO DA PRÓPRIA INFORMAÇÃO

Foto: Shutterstock

POR MARIA FERNANDA ZIEGLER
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tem o controle de poder fornecer e revogar o acesso a esses dados a quem interessar.”

BLOCKCHAIN PARA TODOS
Para a advogada Anne Chang, coautora do estudo
“Blockchain and Health IT: Algorithms, Privacy and
Data”, premiado pelo governo americano no Blockchain Challenge, a tecnologia traz vantagens para
todos os lados.“Com o blockchain, será possível realizar pesquisas médicas que identifiquem a relação
entre doenças com base em dados populacionais”,
diz. “Refugiados, por exemplo, poderiam ser atendidos no Brasil com o histórico médico registrado
em blockchain.”
Do lado dos médicos e instituições, a tecnologia
pode fornecer um novo modelo para o intercâmbio de informações, tornando os registros médicos
eletrônicos mais eficientes, seguros e sem intermediários. Com o acesso aos dados disponíveis em
blockchain, o médico passa a ter em mãos informações precisas e um histórico detalhado dos pacientes. “Hoje, se eu passo mal na rua e sou levada
ao hospital, toda informação que o médico pode
saber naquele momento depende de mim, uma
pessoa que não está passando bem. O blockchain
pode mudar isso, trazendo mais eficiência aos tratamentos”, diz Chang.
De acordo com Gamer, o Hospital Alemão Oswaldo
Cruz estuda implementar a tecnologia em seus processos. “Acreditamos muito nesse novo modelo de
tecnologia e temos certeza de que esse é o futuro”,
disse. E é mesmo. Já em uso no sistema financeiro,
a expectativa é que o blockchain se torne comum
também na área da saúde. “Historicamente, o setor
de saúde tem um tempo de maturação maior para
novas tecnologias da informação – até pelo fato de
lidar com vidas. Mas acredito que, nos próximos dez
anos, existirá um sistema estabelecido em todos os
lugares, assim como a internet é hoje. Será muito
melhor”, aposta Chang.

Por que blockchain?
O gerente de TI Fabio Gamer, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz,
enumera os benefícios que a tecnologia pode oferecer ao paciente

A advogada Anne Chang, por sua vez,
lista as vantagens para a área da saúde

•

•

•
•
•
Foto: Shutterstock

I

magine o mundo há 30 anos: sem smartphones, redes sociais, 3G, 4G e com acesso à internet muito mais restrito. Para
muitos meios especializados, como a revista de negócios Forbes, já existe uma
nova plataforma com o mesmo potencial
transformador, embora muita gente ainda não a conheça ou, pelo menos, não
entenda seu funcionamento.
Estamos falando sobre blockchain, uma tecnologia
para armazenamento, rastreamento e processamento de informações como, por exemplo, a compra e venda de criptomoedas sem a necessidade de
intermediários do sistema bancário, sua função original. Tudo em uma base de dados formada por blocos descentralizados. Assim que essa base de dados
passar a ser adotada largamente, como aconteceu
com a internet, haverá uma mudança profunda na
maneira como informações importantes serão arquivadas e acessadas. É um mundo novo que desponta, sobretudo na área da saúde.
Essa tecnologia mistura elementos de criptografia,
paper networking, smart contracts – tudo o que a
ciência da computação desenvolveu nos últimos 25
anos. E sua eficiência e segurança, fundamentais
para gerir a entrada e a saída de valores monetários,
a tornaram atraente para outras áreas. Na saúde,
dados sobre histórico médico, exames e prontuários
podem ser gerenciados em milhares de servidores,
que registram essas operações em blocos descentralizados, de modo seguro, público e que pode ser
anônimo, garantindo o direito à privacidade.
“Um dos pontos mais interessantes do blockchain
na saúde é a capacidade de colocar o paciente como
dono de seus próprios dados”, diz Fabio Gamer,
gerente de Tecnologia da Informação do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz. “Atualmente, essas informações são fragmentadas em uma clínica, no hospital,
no laboratório, arquivadas no fundo de uma gaveta
ou na casa dos pais. Com o blockchain, o paciente

•
•

Mais autonomia para o paciente, que se torna dono
de seus dados
Redução de exames laboratoriais duplicados
Registro único do paciente, não importando
onde ele esteja
Interoperabilidade entre diferentes sistemas,
permitindo que ferramentas distintas troquem
informações sobre o paciente de forma
automatizada, ágil e segura
Segurança dos dados armazenados
Melhor rastreabilidade dos dados

•

•
•

Controle do uso de remédios,
evitando furtos
ou sobremedicação
Planejamento adequado
de abrangência
e necessidade de vacinas
Redução de custos
Tratamentos mais eficientes
e individualizados
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A NATUREZA GIGANTE DO

ALASCA

O MAIOR ESTADO DOS ESTADOS UNIDOS RESERVA SURPRESAS E
BELEZAS INESQUECÍVEIS – E NÃO APENAS EM SUAS FLORESTAS
E GLACIARES, MAS TAMBÉM EM SEU CENÁRIO URBANO

Foto: Shutterstock

POR PEDRO PINHEL
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A beleza urbana
de Anchorage
A maior cidade do Alasca oferece
inúmeras atrações aos visitantes; além da
gastronomia autêntica, focada em peixes e
frutos do mar, com destaque para o salmão,
a cidade conta com um centrinho charmoso
e cheio de restaurantes, cafés, bares e lojas
que comercializam o artesanato de povos
nativos, como os inupiat e os athabaskan.
Criado para a reabilitação de animais
selvagens, o Alaska Wildlife Conservation
Center também vale a visita. Outra ótima
opção é o Anchorage Museum, cujo acervo é
dedicado à fauna e à flora locais.

A imensidão verde do
Parque Nacional Wrangell-St. Elias
Maior parque nacional dos Estados Unidos, o Wrangell-St. Elias engloba nove das 16 maiores
montanhas do país, além de impressionantes 150 glaciares. Passeios em aviões especializados
são a melhor forma de conhecer um pouco desse gigante, que abriga vulcões, vales, rios,
montanhas e enormes áreas verdes. Uma visão completa de uma paisagem encantadora.

54

LEVE 08 . SET/NOV 2018

Entre baleias e glaciares no
Parque Estadual de Kenai Fjords

guns períodos do ano, o astro rei nem chega a se
pôr, fenômeno conhecido por Sol da Meia-Noite e
que pode ser visto em áreas como Fairbanks, cidade ao norte do estado. Já entre setembro e março, quando as temperaturas caem, é a época ideal
para os viajantes em busca de outro espetáculo da
natureza: a aurora boreal, que também pode ser
vista nas regiões polares do país.
A seguir, confira nossa seleção de programas
nessa bela e gigantesca porção de terra.

Localizado ao sul de Anchorage, este parque percorre a costa de fiordes da península de Kenai.
A dica aqui são as trilhas e os longos passeios de barco, que saem da cidade costeira de Seward
e costumam durar o dia todo, oferecendo vistas incríveis dos glaciares, da Fox Island e da
Ressurection Bay – onde é possível ver baleias cinzentas bem de perto.

A rica diversidade do
Parque Estadual de Chugach
Fotos: Shutterstock

M

aior estado norte-americano, o
Alasca é uma terra de dimensões impressionantes. Lá estão
a maior floresta, o maior pico e
o maior parque nacional do país,
e o turismo da região oferece
muito mais atrativos do que se
pode imaginar. Geleiras e glaciares de proporções
continentais, baleias de 15 metros, os lindos e temidos ursos-polares, vulcões, vales, montanhas e
florestas estão entre os superlativos locais mais
procurados pelos viajantes.
E não só: sua natureza selvagem e suas paisagens remotas contrastam – e muito – com a urbanizada Anchorage, maior cidade do país, e com os
cruzeiros sofisticados e os milhares de quilômetros
de rodovias costeiras com infraestrutura completa que compõem a Alaska Highway. Para chegar lá,
não faltam voos vindos de diversos destinos nacionais e internacionais, como Los Angeles, Seattle,
Vancouver e Cidade do México.
Apesar de ser conhecido por suas temperaturas congelantes, o Alasca surpreende com clima
agradável entre maio e agosto: o termômetro varia dos 15 ºC aos 25 ºC, em média, e os dias são
bem mais longos, com até 19 horas de sol – em al-

A aventura gelada do Glaciar Mendenhall
Próximo à capital, Juneau, o Glaciar Mendenhall tem 19 quilômetros de extensão. Envolto por
uma floresta, oferece dezenas de trilhas que permitem que os visitantes se aproximem do
paredão de gelo. Uma boa pedida é conhecer a Nugget Falls, uma impressionante cascata de
cinco quedas bem próxima ao Mendenhall.

Bem próximo a Anchorage e bastante acessível (suas
montanhas chegam a fazer sombra na cidade), este
parque engloba diversos ecossistemas: suas mais de
cem trilhas de diversos níveis de dificuldade percorrem
florestas de coníferas, pântanos e vegetação de
tundra, e passeios de caiaque por lagos de águas
cristalinas podem ser uma aventura inesquecível.
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Mentes Curiosas
CATARATA
Doença que afeta o cristalino, a lente natural dos olhos.
Com o envelhecimento, a região começa a ficar opaca e
a perder a transparência, dificultando a visão. Existem
também casos congênitos, quando o bebê nasce com a
catarata, e secundários, quando a doença é provocada
pelo uso de corticoides, doenças metabólicas, traumas,
entre outros. O tratamento é cirúrgico.

OS SEGREDOS DOS

SEUS OLHOS

GLAUCOMA
A doença, que tem como principal causa a pressão intraocular
elevada, atinge o nervo óptico (que leva as imagens ao cérebro
para que possamos enxergar) e envolve a perda irreversível de
células da retina. O sintoma é a perda gradativa da visão e o
tratamento pode ser feito com colírios ou até cirurgia.

CONHEÇA AS PRINCIPAIS DOENÇAS E DISTÚRBIOS QUE
AFETAM NOSSA VISÃO, SEUS SINTOMAS E TRATAMENTOS
POR DUNIA SCHNEIDER ILUSTRAÇÃO MARQUETTO

M

uita gente só visita o oftalmologista quando está com algum sintoma
– dor, coceira ou vermelhidão nos
olhos, vista embaçada, dor de cabeça etc. O ideal, no entanto, é incluir
esse especialista no calendário de consultas de
rotina. Afinal, doenças e distúrbios oculares são
mais comuns do que se imagina. Segundo dados
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 35 milhões de brasileiros sofrem de algum problema de visão. A miopia, caracterizada
pela dificuldade de enxergar objetos a distância
[leia mais na página ao lado], já é considerada a
epidemia do século pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) e pode atingir metade da população mundial até 2020.
Segundo a Dra. Ione Alexim, oftalmologista do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, para cuidarmos
bem dos nossos olhos, a principal tarefa é seguir aquele velho ensinamento da medicina: prevenção. Em seguida, vêm os cuidados básicos:
“Bons hábitos de higiene na região dos olhos,
alimentação saudável, atividade física regular e
uso de óculos de sol são alguns deles”, explica.
E não é só isso. Alterações nos olhos, apesar de
muitas vezes serem passageiras, podem sinalizar
a presença de outras doenças em nosso organismo. “Por isso, fazer o controle do diabetes e da
hipertensão, por exemplo, é fundamental”, reco-
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BLEFARITE
menda a médica. Então, agora você já sabe: aposte
na combinação de atitudes preventivas com bons
hábitos de higiene e saúde para cuidar bem da visão, seja para evitar doenças oculares, seja para
corrigir distúrbios bem comuns. A seguir, com a
ajuda da Dra. Ione, listamos alguns desses transtornos que podem afetar a visão em todas as fases
da vida, seus sintomas e tratamentos.
ECTASIAS DE CÓRNEA
Doença mais rara, é o afinamento
corneal central ou paracentral. A pessoa
com essa condição enxerga imagens
múltiplas “fantasmas” e pontos
espalhados. No geral, a progressão
maior ocorre na adolescência e pode
ser associada com síndromes de Down
e de Marfan, alergias e catarata. O
problema pode ser corrigido com lentes
de contato rígidas e, em casos mais
avançados, com transplante de córnea.

AMETROPIA
Distúrbio de visão muito comum decorrente da
focalização inadequada da luz que chega à retina,
prejudicando a nitidez da imagem. Pode ser corrigido
com óculos, lentes de contato e até cirurgia em
alguns casos. Apresenta diversos tipos, como:
MIOPIA
Dificuldade de enxergar objetos distantes.
Acontece quando o olho é mais longo do que
o normal – o que faz com que os raios de luz
sejam focalizados antes da retina – ou por
causa de alterações da curvatura da córnea
ou do cristalino.
HIPERMETROPIA
Ao contrário da miopia, é a dificuldade de
enxergar objetos próximos. Acontece quando o
olho é mais curto, fazendo com que os raios de
luz sejam focalizados atrás da retina. Também
pode ocorrer devido a alterações no formato da
córnea ou do cristalino.

Inflamação da parte externa da
pálpebra, cujos sintomas são
queimação, coceira e vermelhidão,
entre outros. A causa pode
ser infecciosa, inflamatória ou
pelo acúmulo de secreção das
glândulas de gordura.

ASTIGMATISMO
Acontece geralmente por uma irregularidade
da curvatura da córnea. E o efeito é a
distorção da imagem, já que os raios de luz
não chegam ao mesmo ponto da retina.
PRESBIOPIA
É a tal da “vista cansada”, que normalmente
ocorre a partir dos 40 anos e cujo sintoma
é a dificuldade de focar objetos próximos.
A causa principal é a perda da capacidade
de contração do músculo ciliar associada ao
enrijecimento do cristalino.

HETEROCROMIA
Anomalia genética benigna em
que a pessoa tem olhos de cores
distintas – como os do cantor
David Bowie – ou duas cores em
um mesmo olho. Se desenvolvida
ao longo da vida, pode ser
consequência de glaucoma,
inflamação na íris, sangramento
provocado por algum trauma,
diabetes, entre outras doenças.

CONJUNTIVITE

* Contribuiu com esta matéria:
Dra. Janaína Brabo, oftalmologista
do Hospital Alemão Oswado Cruz

Inflamação de origem
infecciosa ou alérgica
que causa coceira,
lacrimejamento excessivo,
hipersensibilidade à luz
e sensação de areia nos
olhos, e dura entre cinco e
sete dias. O tratamento é
baseado no uso de lágrimas
artificiais, anti-histamínicos
e antibióticos tópicos.
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Experiências que Transformam

Enquanto
ele não vinha

Grazyelle Yamuto, 37 anos
Cerca de um ano depois de
começar o processo de adoção, a
administradora paulistana criou, com
o marido, Wagner, o Adoção Brasil,
site de apoio a outras famílias que
pretendem adotar. Nesse período,
o filho, Gabriel, hoje com 9 anos,
chegou e é a felicidade da família

“N

LAÇOS DE

POR AMOR, GRAZYELLE, ANNIE, VIVIANE E
MARIO RESOLVERAM ADOTAR E, ASSIM,
TRANSFORMARAM VIDAS – AS SUAS E AS DOS FILHOS
POR LUISA ALCANTARA E SILVA
FOTO GUSTAVO SCATENA E HUGO BARRETO
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Fotos: Gustavo Scatena / Arquivo pessoal

AFETO

ós nos casamos em 2002 e,
cerca de dois anos depois,
tentamos ter um filho biológico.
Como não deu certo, decidimos
adotar. Começamos o processo em
2006. Foram quatro anos de espera
e, nesse tempo, em vez de ficar
ansiosa com a demora da chegada
do nosso tão esperado filho, foquei
no que poderia aprender. Pesquisei
muito sobre maternidade, primeira
infância e acabei criando, com meu
marido, o site Adoção Brasil, um
grupo virtual para apoiar outras
pessoas com vontade de adotar. Em
2010, enfim nos ligaram para vermos
uma foto do Gabriel e conhecermos
um pouco sobre ele, que estava com
10 meses. Ali, logo ao abrir a imagem,
já me vi como mãe dele. E foi só
nesse período de visitas ao abrigo
até ele chegar, que durou cerca de
um mês, que senti uma angústia.
Porque já sabia que era mãe dele,
mas precisava esperar para poder
trazê-lo para casa. Quando ele
finalmente pôde vir, foi maravilhoso.
É uma emoção indescritível. Ele veio
para somar amor e alegria às nossas
vidas. Hoje, estamos na fila para
adotar uma menina de até 4 anos.
Já fizemos o curso e as entrevistas,
agora é esperar novamente.”

Um sonho que leva a outro
Annie Baracat, 40 anos

A secretária-executiva paulistana tinha um desejo antigo de adotar.
Há dois anos chegou Lilo e, com ele, outra realização: a fotografia.
Hoje, ela é dona da página no Instagram @maefotografando, que tem
cerca de 25 mil seguidores

“A

primeira vez que senti vontade de adotar, tinha quase 30
anos, mas decidi esperar mais. O tempo passou e, após sair
de um relacionamento, aos 36, o desejo voltou. Engravidar nunca foi
um sonho para mim, mas ser mãe, sim. Fui ao fórum para dar entrada
nos documentos e, um ano depois, estava habilitada a adotar. Decidi
ser mãe solteira, mas isso não atrapalhou em nada o processo,
correu tudo normalmente. Em agosto de 2016, no dia em que
completei 38 anos, meu filho chegou. E, a partir daquele momento,
minha vida mudou muito. Além de toda a transformação emocional,
também resolvi realizar outro sonho: a fotografia. Estudei, investi em
equipamentos e pude trabalhar fotografando famílias e, assim, juntei
um dinheiro que foi importante para a chegada do Lilo. Hoje, meu
filho vem crescendo de forma saudável, e vejo cada vez mais que ser
mãe é ser amada. Já nem me lembro como era não ter esse amor.”
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Filho é filho

Mario Luiz Rodrigues
Balthar, 55 anos
Quando o operador de vídeo e áudio
e DJ carioca conheceu a esposa, em
2004, ela já estava em processo de
adoção de Monise, e ele já tinha Erick,
seu filho biológico. De lá para cá, a
família cresceu e hoje ele e Aira são
pais de outras três crianças adotivas

Viviane Nogueira, 46 anos

A engenheira mineira teve o primeiro contato com o jovem
pernambucano Williams, 18 anos, por um vídeo de uma campanha de
adoção. Em três meses, tornou-se mãe dele e, hoje, incentiva outras
mulheres a adotar adolescentes, que têm mais dificuldade
de encontrar uma família

“D

esde que pensei em adotar, a ideia era ter um filho
adolescente. Sempre me preocupei com os jovens que
vivem em abrigos, pois eles são deixados de lado pela sociedade,
as pessoas só desejam adotar bebês ou crianças pequenas. Um dia,
há dois anos, vendo a campanha Adote um Pequeno Torcedor, senti
que a primeira pessoa que aparecia no vídeo era meu filho. Chorei
muito nas primeiras vezes em que assisti e choro até hoje ao falar
sobre esse assunto. É muita emoção. Então, conversei com meu
marido e meu filho – Lucas, de 28 anos –, do meu casamento anterior,
e eles também se encantaram pelo Williams, que tinha então 17 anos.
Entramos com o processo e foi tudo muito rápido. Meu parto foi no
aeroporto, quando chegamos ao Recife e vi ele lá, à nossa espera.
Meu caçulinha chegou com 18 anos e é só amor. A parte mais difícil
de lidar é com o preconceito, mas nada se compara ao que sinto por
ele. Costumo dizer aos outros que a maternidade pode ser exercida
a qualquer momento, em total plenitude.”
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o fim de 1990, sofri um
acidente de carro no Rio de
Janeiro, onde vivia, e vim a Brasília
me tratar de uma lesão na medula.
Foi na capital federal que conheci
minha mulher, a Aira. Ela tinha a
guarda da Monise – hoje com 25
anos – e, quando já estávamos juntos,
conseguiu a adoção definitiva. Eu já
era pai biológico do Erick, que hoje
tem 29 anos, mas queríamos ter mais
filhos. Tentamos fazer inseminação
artificial, mas a Aira não podia. Naquele
momento, veio um
desejo forte de adotar. Então,
em 2010, começamos o processo
de adoção, bastante burocrático.
Em 2014, chegaram o Rodrigo
e o Kauan, na época com 8 e 5 anos,
respectivamente. Dois anos depois,
adotamos o Nicolas, que tem 10. Foi,
com certeza, a melhor decisão que
tomamos em nossas vidas. Hoje, temos
uma família de sete pessoas e o que
sinto pelo meu único filho biológico é
exatamente o mesmo que pelos meus
quatro adotivos. Não tem diferença
nenhuma, são todos meus filhos.

Fotos: Arquivo pessoal / Hugo Barreto

Em qualquer tempo

“N
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Por Dentro do Hospital

121 ANOS
DE HISTÓRIA

No nosso aniversário, comemorado em setembro, pedimos a pacientes e
colaboradores para compartilhar suas experiências com o Hospital

“São ótimos profissionais! Enfermagem, cozinha, limpeza, atendentes,
enfim, todos. Estive internada por
mais ou menos 40 dias por causa
de uma infecção na prótese do meu
joelho e minha vida foi salva por médicos competentes. Sou muito grata
por ter sido atendida no Hospital
Alemão Oswaldo Cruz.”
BERENILDA ALVES DE AMORIM, 45 anos, paciente

“Estive no Hospital Alemão Oswaldo
Cruz em algumas ocasiões – tratei um
linfoma e fiz transplante de pâncreas e
rim. Todas as vezes fui muito bem tratada por toda a equipe. Isso faz toda
a diferença no tratamento de uma pessoa que tem um problema e precisa
passar tanto tempo por lá. Já cheguei
a ficar internada 40 dias e me senti em
casa. É um amor enorme, não tem como medir.”
CINARA SERRA, 43 anos, paciente

E

m 26 de setembro de 1897, 300 famílias descendentes de alemães, austríacos e suíços
fundaram a Associação Hospital Allemão. A
iniciativa ofereceu a São Paulo – naquela época,
uma das maiores cidades do Brasil, com cerca de
210 mil habitantes – uma casa de saúde para atender à alta demanda de enfermos. As primeiras
enfermeiras-chefes, Marga Kasig e sua sucessora
Gerda Ziefer, formadas na Alemanha, eram também responsáveis pela administração do Hospital.
Valorizar a enfermagem e toda a área assistencial sempre foi uma das bandeiras da Instituição
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que, a partir de um contrato com a Cruz Vermelha alemã, recebeu enfermeiras vindas do exterior, assegurando a qualidade e a excelência que
permeiam nossos serviços até os dias de hoje. Em
1942, a Associação Hospital Allemão passou a se
chamar Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em homenagem ao notório médico e epidemiologista.
Hoje, 121 anos mais tarde, preservamos a tradição,
mas sempre em busca de inovação, evoluindo constantemente para oferecer o melhor resultado no menor tempo possível para nossos pacientes. E nossa
premissa segue inabalável: fazer sempre melhor.

“Nós – Vitor e família – só temos a
agradecer a toda a equipe do Hospital Alemão Oswaldo Cruz pela atenção, dedicação, amor e paciência que
tiveram conosco. Não foi fácil! A equipe tratou o Vitor com um carinho enorme, dando a ele todas as explicações
sobre os procedimentos que iriam realizar, passando plena confiança e não
medindo esforços para atender todas as suas necessidades. Vitor
ainda está em tratamento, mas obtendo os melhores resultados.
Nossos sinceros agradecimentos!”
ROSENEY ROBERT MACHADO SICHITO,
mãe do paciente Vitor Robert Machado Sichito

“O Hospital Alemão Oswaldo Cruz
é reconhecido nacional e internacionalmente, e é um privilégio poder
trabalhar em uma instituição com
essa excelência. Ao mesmo tempo
que estou construindo minha própria
história, ajudo o Hospital a construir
a dele. Mesmo com 121 anos, ele se
mantém aberto a mudanças e tem
essa energia de renovação que é
sempre muito legal. É uma instituição tradicional e que busca muito
a inovação. Esse princípio me atrai.”
NATAL CÂNDIDO MARTINS
JUNIOR, da Qualidade e
Segurança, trabalha há seis
anos no Hospital

“Estar na Instituição é uma realização! Me sinto acolhida por todos.”
NATÁLIA SARTI, nutricionista da
Unidade Campo Belo, trabalha
há quatro anos no Hospital

63

Por Dentro do Hospital

Por Dentro do Hospital

Atendimento de excelência
No dia 29 de outubro, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz foi homenageado no Prêmio Época ReclameAQUI por estar entre
os três hospitais com o melhor atendimento do Brasil. Esta foi
a primeira vez que fomos indicados para a premiação, que é
considerada o Oscar do atendimento brasileiro. Participaram
da cerimônia a nossa coordenadora de Ouvidoria, Soraia Carvalho, e a nossa superintendente de Desenvolvimento Humano, Cleusa Ramos. Vale mencionar ainda que os vencedores
são definidos por meio de votação popular. Ficamos em 2º
lugar, com um total de 12.795 votos. Para nós, é uma imensa
satisfação receber esse reconhecimento do nosso público!

Tecnologia
a favor do paciente
O Hospital Alemão Oswaldo Cruz foi vencedor do
Prêmio Automação 2018 na categoria Aplicação de
Mercado, concedido pela Associação Brasileira de
Automação. O projeto vencedor – Saúde – Inovação
na segurança do paciente – da logística ao leito –
destaca o uso da simbologia GS1 Datamatrix, código de barras bidimensional compacto que permite
dupla checagem eletrônica e o rastreio do processo de medicação em benefício da assistência aos
pacientes. A gerente de assistência farmacêutica,
Alessandra Pineda, e a superintendente Assistencial, Fátima Silvana Furtado Gerolin, participaram
da cerimônia de premiação, que aconteceu no dia 7
de novembro, no Tom Brasil, em São Paulo.

Reconhecimento mundial
O Hospital Alemão Oswaldo Cruz conquistou o mais importante prêmio em saúde e bem-estar populacional do mundo:
o Global Healthy Workplace Awards, organizado pelo Centro Global para Locais de Trabalho Saudáveis. Em uma cerimônia realizada no dia 7 de setembro em Bérgamo, na Itália, a Instituição levou o troféu na categoria Grandes Empresas
pelo Programa Bem-Estar. O projeto foi criado em 2010 em prol de um ambiente de trabalho qualificado e saudável para
os mais de 3 mil colaboradores do Hospital. “Temos como missão sermos precisos e humanos para garantir a melhor
experiência e resultado em saúde de cada um dos nossos pacientes e isso também se aplica aos nossos colaboradores”,
comentou o CEO do Hospital, Paulo Vasconcellos Bastian. “Quem é bem cuidado cuida melhor”, completou.

Dia Mundial
do Diabetes

Doação de
órgãos, a
informação que
salva vidas
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Comunicação premiada
Nossa revista LEVE foi a campeã na categoria
Mídia Impressa do Prêmio Aberje, importante
premiação da comunicação empresarial brasileira. Disputamos o primeiro lugar com mais três
veículos de diferentes regiões do Brasil. Este
ano, também fomos vencedores regionais na categoria Mídias Sociais, pelo trabalho bem-sucedido com a nossa página do Facebook. E você?
Já curtiu a nossa página?
facebook.com/HospitalAlemãoOswaldoCruz

Fotos: Arquivo HAOC/Shutterstock

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz
aproveitou o Dia Nacional de Doação
de Órgãos e Tecidos, comemorado
em 27 de setembro, para conscientizar sobre a importância de doar
órgãos para salvar a vida de milhares de pessoas que estão na fila do
transplante.
Diversas ações foram promovidas dentro do Hospital para explicar
detalhes da doação de órgãos e tecidos, além da doação de córneas e
de medula óssea. Além disso, alguns
integrantes do time de Transplantes
trabalharam com a camiseta da campanha e, ao passar nos quartos dos
pacientes, entregaram folders e deram orientações.

14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. A data é
um alerta para a prevenção
da doença e para complicações que ela pode trazer
à saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), o Brasil tem mais de
14 milhões de diabéticos.
E o pior: 46% das pessoas
não sabem que convivem
com a doença, sendo, assim, uma epidemia silenciosa. Por isso, é fundamental
realizar check-ups anuais
com o seu médico de confiança, além de adotar uma
alimentação equilibrada e
praticar exercícios físicos
de maneira regular.

Modelo inovador
O Hospital Alemão Oswaldo Cruz foi reconhecido
na premiação “As Melhores da Dinheiro”, promovida pela revista IstoÉ Dinheiro. A Instituição foi eleita, pela quarta vez, a melhor empresa na área de
saúde. A publicação destacou o investimento de R$
140 milhões na nova Unidade Referenciada Oswaldo
Cruz Vergueiro e a prática da medicina por protocolos – modelo em que cada procedimento tem um
valor definido – como pioneira no Brasil. “[O caso]
ilustra bem esse momento de reinvenção do modelo
de negócios, com novas propostas para o mercado”,
completou o artigo.
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ALEXANDRE STAUT
Pesquisador da área de gastronomia
e escritor, autor de Paris-Brest e do
inédito Banquete com índios e outras
histórias da gastronomia brasileira

MEMÓRIAS AFETIVAS DA COZINHA
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Quando penso nessa ideia, lembro da chef Edir Nascimento, que nasceu em
uma tribo do Pantanal. Os pratos da Edir são inesquecíveis: me lembro da sua
galinhada com pimenta; dos peixes de água doce que ela serve com molho de
tomate e coentro acompanhados de farofa de banana-da-terra; da sopa aveludada de camarões e mandioca; do crumble de banana; da torta de chocolate
com amendoim. Até mesmo sua mandioca cozida com manteiga derretida é
comida dos deuses e faz bem para o espírito.
Não só seus pratos dão água na boca. Sua história também. Na adolescência, no Pantanal, Edir brincava de restaurante com parentes e amigos. A menina
criava banquetes em que servia linguiça, caças, ensopados de peixe, biscoitinhos de nata e licor de erva-doce – tudo feito por ela.
Pouco mais tarde, foi trabalhar em um restaurante em Poconé, cidade vizinha ao povoado onde morava. O próximo emprego, já em Cuiabá, foi em uma
marmitaria. Certo dia, recebeu um convite para trabalhar em São Paulo como
cozinheira particular. A patroa lhe presenteava com revistas de culinária e Edir
reproduzia com perfeição tortas de queijo, sopa de cebola, guisados de carne
com vinho tinto, doces com marrom-glacê, entre outras delícias.
Depois, ela ganhou um curso na famosa escola francesa Le Cordon Bleu,
onde aprendeu técnicas de cocção. De repente, a moça simples do interior do
Brasil zanzava por Paris, de onde voltou craque em cozinha contemporânea.
Em São Paulo, trabalhou em restaurantes chiques, até abrir um bufê – hoje um
sucesso. Seu receituário atual tem pratos delicados dos povos asiáticos, como
tataki de atum, ao lado de criações clássicas da culinária europeia, como terrine de queijo de cabra e tapas de ravióli. Tudo isso sem perder a essência da
culinária de raiz, que aprendeu na infância, no Pantanal, e que é a cara do Brasil
profundo. Talvez por isso sua comida alimente a alma.
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Estamos entre os três hospitais com o melhor atendimento do Brasil

Obrigado pela sua confiança e reconhecimento!

Ilustração: Mari Casalecchi Foto: Arquivo pessoal

Crônica

C

OMIDA BOA ALIMENTA A ALMA.

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz está entre os três
hospitais com o melhor atendimento do Brasil pelo
Prêmio Época ReclameAQUI!
Ficamos muito felizes e honrados pelo seu voto.
Essa premiação é resultado do trabalho de cada
um dos nossos colaboradores e um corpo
clínico-assistencial de excelência que expressam
diariamente alta performance e dedicação aos
nossos pacientes e familiares.

Responsável técnico Bruno Toldo - CRM: 112155

OSWALDO CRUZ
VERGUEIRO

Babel-Azza

NOVO
HOSPITAL

Fazer melhor para a sua empresa é reduzir os custos em saúde
com um modelo pioneiro com o seu plano de saúde
UNIDADE REFERENCIADA OSWALDO CRUZ VERGUEIRO

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz inova mais uma vez.
A Unidade Referenciada Vergueiro atua em parceria
com sua empresa e sua operadora de saúde para garantir
previsibilidade dos custos e uma medicina de excelência
para seus beneficiários com a qualidade do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz.
Agende uma visita com um de nossos consultores:
+55 11 3549 0509 ou comercialvergueiro@haoc.com.br
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
UNIDADE REFERENCIADA OSWALDO CRUZ
VERGUEIRO - R. SÃO JOAQUIM, 36

