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O

que é comida para você? Essa é a pergunta que abre nossa matéria de capa. E, embora a resposta pareça óbvia a princípio –
afinal, comer é uma necessidade básica –,
a questão vai muito além do que escolhemos colocar no nosso prato diariamente.
Nossa saúde – e a do planeta, vale dizer –
pede um olhar mais atento à alimentação.
Desperdiçamos comida demais, a maior
parte legumes e verduras, em um mundo
onde mais de 800 milhões de pessoas passam fome. Comemos
carne demais quando nosso planeta mal dá conta da emissão de
gases poluentes da atividade pecuária. Consumimos industrializados demais quando nossa saúde pede para voltarmos a uma
alimentação mais orgânica e caseira. Vivemos uma realidade paradoxal: crescem, ao mesmo tempo, os índices de obesidade e de
subnutrição. Para entender melhor esse cenário e como devemos
olhar para o futuro, conversamos com especialistas e pessoas que
buscam novos caminhos para uma alimentação mais saudável e
consciente, inclusive para o meio ambiente.
Por falar em comer melhor, o Na Cozinha desta edição traz
uma receita especial do nosso cardápio vegano/vegetariano: o
chef Alexandre Ribeiro ensina um saboroso cilindro de semolina
e semente de girassol, provando que a culinária sem carne tem,
sim, muito a oferecer.
Ainda na esteira desse assunto, chamamos duas especialistas
do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes e do Centro Especializado em Oncologia para um debate fundamental: a relação
entre a obesidade e o câncer. Hoje, o sobrepeso é associado a pelo
menos 13 tipos da doença. As médicas explicam a conexão entre os
dois problemas, falam sobre prevenção e sobre a importância do
tratamento multidisciplinar da obesidade.
Confira também nesta edição: cuidadores de pacientes com
doenças crônicas contam como reinventaram a vida e passaram
a olhar mais para si mesmos; pessoas que superaram o limite do
chamado impossível e conquistaram seus sonhos; as escolhas
culturais da artista Joana Lira; um passeio pelo Ring of Kerry,
na Irlanda, curiosidades sobre as pequenas grandes funções do
corpo humano; e muitos outros assuntos. Não deixe de ler ainda nossas colunistas convidadas, que falam sobre proteção por
dentro do corpo – com alimentos que nutrem – e por fora – com
cuidados com o sol –, e nosso cronista, que fecha a revista com
uma reflexão de ano novo.
Boa leitura,
Equipe da revista LEVE
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O SOL A SEU FAVOR
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Como tudo na vida, a radiação solar tem seu lado positivo e negativo, logo é importante entender melhor essa influência sobre o nosso organismo para aproveitar o
lado bom do sol.
A luz solar tem o poder de melhorar o nosso humor, deixando-nos mais ativos, alegres e sociáveis, já que ajuda o nosso cérebro a produzir serotonina, um
neuro-hormônio que nos deixa mais tranquilos, focados e dispostos. Existe uma
correlação direta entre estados emocionais, clima e sazonalidade. Países que têm
invernos longos e verões curtos, por exemplo, registram índices mais altos de depressão. Estudos sugerem ainda que a exposição solar colabora indiretamente na
prevenção de alguns cânceres.
Outro aspecto positivo é a produção natural e fisiológica de vitamina D pelo
nosso organismo, hormônio fundamental para a manutenção da saúde dos ossos,
além de participar em outras atividades, como em respostas inflamatórias, formação de novos vasos sanguíneos, cicatrização e diferenciação celular. Com múltiplas
funções, a vitamina D é essencial para a prevenção de várias doenças e o UVB é a
principal radiação envolvida na sua produção. Por isso, é importante que tenhamos
uma mínima exposição ao sol para garantir seus níveis adequados no sangue.
Vale destacar sempre o uso do filtro solar, que traz benefícios inquestionáveis na
prevenção de queimaduras solares, fotoenvelhecimento e desenvolvimento de cânceres de pele, inclusive do carcinoma basocelular, o câncer mais comum no Brasil.
Então como equilibrar os benefícios e os riscos da exposição ao sol durante a
vida? Sugiro proteger diariamente com filtro solar as áreas que ficam sempre expostas, como rosto, pescoço, colo, ombros e braços, e expor ao sol sem o filtro áreas
como costas, barriga e pernas, entre 15 e 20 minutos por dia, de três a quatro vezes
por semana. No verão, evite tomar sol nos horários de maior calor, entre 11h e 14h,
e use sempre outras formas de fotoproteção, como chapéu, óculos escuros e blusa
com proteção UV, reaplicando o filtro solar a cada duas horas na pele exposta.
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Ilustrações: Rodrigo Fortes / Fotos: Arquivo pessoal

O VERÃO, O ASTRO REI BRILHA COM FORÇA
TOTAL E POR MAIS TEMPO. COM ISSO,
OS ÍNDICES DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA
UVA E UVB ATINGEM OS NÍVEIS MÁXIMOS.

OSSO ORGANISMO ESTÁ EXPOSTO O TEMPO
TODO A VÍRUS, BACTÉRIAS E FUNGOS,
portanto precisa de um bom sistema imunológico para protegê-lo de doenças
e infecções.
Nesse sentido, uma dieta adequada entra como apoio fundamental. A relação entre nutrição e imunidade é consolidada por estudos científicos que comprovam o alto
impacto da alimentação na função imune, assim como o papel específico de nutrientes
reforçadores da resposta imunológica e da maturidade das células de defesa.
Uma alimentação rica em nutrientes específicos, como zinco, cobre, ferro, magnésio, selênio, vitaminas A, C, E e D, probióticos e ômega 3, é capaz de melhorar o sistema imune. Além disso, os compostos bioativos ricos em antioxidantes atuam como
cofatores de enzimas envolvidas no aumento da imunidade. Incluir esses nutrientes
no dia a dia é essencial para uma vida mais saudável. Confira, a seguir, os principais
alimentos para uma dieta nutricional adequada:
• Frutos do mar, peixes e carnes: ricos em zinco, ferro, vitamina D e ômega 3.
• Batata yacon, chicória, alcachofra, alho-poró e banana verde: prebióticos
moduladores da saúde intestinal.
• Iogurte, kombucha e kefir: probióticos capazes de colonizar a microbiota intestinal.
• Castanha-do-brasil: alta concentração do antioxidante selênio.
• Alho: função imunoprotetora.
• Gengibre: ação bactericida, imunoestimulante e anti-inflamatória.
• Caju e acerola: alta concentração de vitamina C.
• Shiitake: rico em lentinula, nutriente capaz de estimular a produção das
células de defesa.
• Chá verde: rico em fitoquímicos que estimulam o combate aos radicais livres.
Assim como existem nutrientes protetores do nosso organismo, há também os alimentos que precisam ser evitados por reduzirem nossa imunidade. São eles: produtos
industrializados cheios de químicas, como corantes e conservantes, excesso de açúcar,
bebida alcoólica e alimentos à base de farinhas brancas pobres em nutrientes.
Mudar os hábitos alimentares não é fácil, mas é fundamental para a manutenção
da qualidade de vida. Por isso, invista em alimentos ricos em nutrientes capazes de
melhorar sua imunidade para nutrir, proteger e garantir uma boa saúde.

Comer Bem

Estar Bem

N

NUTRIR E PROTEGER
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• Bons programas para aproveitar o melhor de São Paulo

Entre manhã e tarde

BotaniKafé

Aberto em 2018 no bairro do Butantã, o agradável jardim do BotaniKafé
logo ganhou fama por ter um dos melhores brunches de São Paulo,
com opções de tostadas e bowls. Destaque para as boas opções de
sucos naturais – como o de pitaya – e receitas simples e saborosas,
como a do mineiro, um sanduíche de pão de queijo com carne de porco.
instagram.com/botanikafe

Hábito essencialmente britânico de combinar o café da manhã (breakfast) com o almoço (lunch),
o brunch vem ganhando cada vez mais adeptos na capital paulista. Muitas casas já oferecem
cardápios diários dessa refeição, que geralmente acontece entre 10h e 14h. Selecionamos,
a seguir, alguns dos melhores brunches da cidade. Confira!

Esta padaria com pães, tartines e bolos artesanais é uma parada imperdível para quem passa pelo Tatuapé, bairro da
Zona Leste paulistana. O agradável espaço abre de segunda a sábado, a partir das 8h, e serve deliciosas receitas de
produção própria. Não possui um cardápio especializado em brunch, mas o vasto número de opções – sempre feito de
modo artesanal – se encaixa perfeitamente na proposta, como, por exemplo, o pão recheado de abobrinha e o croque
madame, versão do clássico croque monsieur com queijo emmental, presunto e um ovo estalado em cima.
mariemariebakery.com.br
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Foto: Divulgação

Marie Marie Bakery

Fotos: Raphael Dib (Botanikafé), Roberto Seba e Pedro Napolitano Prata (Maní)

POR MARCOS DIEGO NOGUEIRA

Padoca do Maní
A famosa padaria comandada pela premiada chef Helena
Rizzo, que funciona desde 2015 em Pinheiros, ganhou,
em 2019, uma filial no badalado Shopping Iguatemi, nos
Jardins. No cardápio: quiches, bolos, tortas e clássicos
de padaria. O melhor é o horário: mesmo funcionando
em um shopping center, abre diariamente às 7h30 e
fecha às 22h (aos domingos, às 20h).
manimanioca.com.br/padocadomani
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Inovação

Vista Café

• Novidades que tornam a vida mais prática e saudável

Um amigo
na cozinha

Um edifício histórico projetado
por Oscar Niemeyer em frente
ao Parque do Ibirapuera e
dentro do Museu de Arte
Contemporânea (MAC) já é, por
si só, mais do que motivo para
uma visita. Mas o Vista Café
é também um bom lugar para
degustar um brunch, servido
aos sábados e domingos das 11h
às 17h, com cardápio assinado
pelo chef Marcelo Corrêa
Bastos, do elogiadíssimo
Jiquitaia. No cardápio com
preço fechado, opções de
ovos, cogumelos, frios, além
de sobremesas como musses
e tortas. Outra coisa legal: a
área externa é pet friendly.
vistasaopaulo.com.br/cafe

Armazenamento
fácil: portátil,
cabe em espaços
pequenos

O Anova Precision Cooker surgiu para auxiliar
desde o cozinheiro mais experiente até quem
está embarcando na primeira viagem entre
as panelas. Desenvolvido para o preparo de
alimentos cozidos pelo método sous-vide (com
o alimento dentro de uma embalagem na
água), é uma verdadeira revolução no modo de
cozinhar, deixando a água na temperatura ideal.
Todo processo é controlado por um aplicativo,
que, de quebra, traz ainda diversas receitas
deliciosas e fáceis de fazer. US$ 199
anovaculinary.com/anova-precision-cooker

Controles
manuais
de tempo e
temperatura

Receitas
passo a
passo pelo
aplicativo

Braçadeira
ajustável e
destacável

Horta em casa

24 horas no ar

Que tal cultivar suas plantas com menos trabalho? Essa é a
promessa do Vaso Autoirrigável Único da Tramontina, que possui
tecnologia que armazena água e oferece sistema de irrigação por
capilaridade, para manter suas plantas e hortaliças saudáveis sem
que você corra o risco de perdê-las – dá até para viajar tranquilo.
Outra característica que chama atenção, além da praticidade,
é o design: moderno, é vendido nas cores cinza e café. R$ 80
tramontinastore.com

Vigília e conexão 24 horas por dia. Assim
funciona a Amazon Cloud Cam, nova câmera
indoor da Amazon que mantém sua casa
vigiada e conectada a todos os seus devices.
Caso a câmera detecte algum movimento, o
sistema manda a notificação em tempo real.
Além disso, é possível baixar e compartilhar
as imagens capturadas. O aparelho ainda vem
equipado com um microfone para você falar
com sua família ou até com seu animal de
estimação. A partir de US$ 69
cloudcam.amazon.com
Sua visão noturna
permite detectar o que
está acontecendo mesmo
durante a noite

Capacidade de
armazenamento
de até 6 litros
de água

Museo Veronica
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Fotos: Divulgação
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Áudio
bidirecional:
fale com quem
estiver em casa
Fotos: Divulgação

Este pequeno restaurante espanhol na região
de Moema, na Zona Sul, é conhecido pelo clima
acolhedor e ótimas opções de vinhos. Especialmente
aos domingos, com horário diferenciado – das 9h
às 16h –, abre suas dependências para um brunch
de respeito. No cardápio, churros, tortillas, croissant
com jamón, ovos, suco de laranja, café com leite
e chocolate quente.
facebook.com/museoveronica

Pode ser
usado em
ambientes
externo
e
Possui
conexão
sem fio à internet,
interno cabos
dispensando

Sistema de
integração com a
Alexa, assistente
de voz da Amazon

Protege
a casa da
proliferação
de mosquitos
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LUEDJI LUNA
UM CORPO NO MUNDO
“Este primeiro disco da
cantora é um soco. De
beleza, vazios durante sua
chegada a São Paulo, força e
consciência. É muito narrativo,
um álbum afirmativo, político
e muito necessário. Tudo
bonito demais.”

DOR E GLÓRIA
“Enxergo uma retomada de Pedro
Almodóvar em relação à direção de
arte. Cores, estampas, cada frame do
filme tem uma composição minuciosa.
O amadurecimento do cineasta ao ter
coragem de dar a cara para bater nessa
produção também é visível. Almodóvar
está muito mais nu.”

CORES E FORMAS

A artista gráfica Joana Lira compartilha suas
inspirações culturais com a LEVE

O IRLANDÊS
Filme de máfia mais humanizado e menos
focado em violência. Com um elenco entrosado
– regido por Martin Scorsese – composto
de Al Pacino, Joe Pesci e Robert De Niro, o
longa aborda a complexidade das pessoas,
notadamente em um veterano de guerra que
passa a conciliar sua rotina de caminhoneiro
com a de assassino de aluguel.

SÉRIES

LIVROS

POR RODRIGO GRILO
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a pernambucana, que se matriculou
em um curso de dança africana não
exatamente por esse trabalho, mas
inspirada por um livro. Nas páginas de
Americanah, da nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, Joana entrou em
contato com uma exaltação ímpar da
riqueza da cultura, gastronomia e dança africanas. “Americanah abriu uma
fenda na minha mente. Chimamanda
conta a história de uma mulher negra
nos Estados Unidos, uma história de
amor com um tempero que eu nunca
havia experimentado”, conta ela. “O livro é envolvente e nos faz olhar para
coisas com as quais brancos como eu
podem até se sensibilizar, mas não vivem aquela realidade. Isso permeou
tanto a minha vida que me joguei em
aulas de dança de ritmos africanos e
passei a ler mais autoras africanas.”
A seguir, a convite de LEVE, Joana indica outras formas de arte que mexeram com ela.

LIA DE ITAMARACÁ
CIRANDA SEM FIM
Primeiro disco após
quase uma década da cantora pernambucana de 75 anos.
Em seu novo trabalho, a mais
célebre cirandeira do país
flerta com bolero, brega e
poesias. Uma mescla de contemporaneidade e tradição.

TAYLOR HAWKINS
& THE COATTAIL RIDERS
GET THE MONEY
Este projeto paralelo liderado por Taylor Hawkins,
baterista do Foo Fighters,
tem como destaque a faixa-título. Em uma levada de
reggae furtivo, tece críticas
à importância dos astros
do rock. Com vocais enérgicos, a banda explora várias
vertentes do gênero a partir
de traços de outros estilos,
como surf rock e ska.

ENTERRE SEUS MORTOS
ANA PAULA MAIA
Com o romance, a escritora carioca venceu
pela segunda vez consecutiva o Prêmio São
Paulo de Literatura. Na obra, após um corpo
ser encontrado no meio da mata por uma
equipe de removedores de animais mortos em
estradas, surgem conflitos importantes para a
narrativa. Como lidamos com nossos mortos
como sociedade? Como a fé entra em jogo
no processo de luto e confronto com nossa
própria mortalidade? Companhia das Letras

Fotos: Divulgação

NORDESTINA DE 43 ANOS, FILHA
DE UM CASAL DE ARQUITETOS, a
artista gráfica Joana Lira está à frente
de um projeto para desenvolver a identidade visual do turismo de Pernambuco. O desafio surgiu, curiosamente, no
momento em que ela completa duas
décadas morando em São Paulo, longe, portanto, da terra em que nasceu,
onde, por dez anos, assinou a cenografia do Carnaval de Recife.
Na capital paulista, porém, Joana
ganhou amplitude ao, por exemplo, expor registros das manifestações culturais da folia pernambucana no Instituto
Tomie Ohtake. A artista possui, ainda,
uma linha de produtos em parceria
com a Tok&Stok e de ladrilhos hidráulicos com a Dalle Piagge. Mais: este
ano, assinou o figurino do espetáculo
Gil, do Grupo Corpo. “O que dava corpo ao espetáculo, além dos bailarinos,
claro, eram os desenhos aplicados nos
macacões vestidos por eles”, relembra

FAMÍLIA É TUDO
FABRÍCIO
CARPINEJAR
Como de costume inspirado em várias situações
pessoais, o poeta gaúcho
chama atenção para a
urgência de cuidar dos
pais, avós e filhos, porque,
como diz, “não podemos
ser demitidos da família”.
Bertrand Brasil

SANTOS DUMONT
A produção explora várias facetas do
inventor brasileiro conhecido como o
Pai da Aviação. A vida íntima de Dumont
é um dos principais temas da série.
A produção brasileira caprichou no
visual para expor os passos da infância
do inventor nas lavouras de café do
pai e sua inserção na alta sociedade
parisiense. HBO Go

ROGÉRIA –
SENHOR ASTOLFO BARROSO PINTO
Foi em um concurso de fantasias de Carnaval
que o carioca Astolfo virou Rogéria, atriz, cantora
e performer. Recheado de histórias divertidas
e emocionantes, o documentário intercala
depoimentos da personagem principal – falecida
em 2017 – e de personalidades como Jô Soares,
Aderbal Freire-Filho e Aguinaldo Silva.
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GUERRAS DO BRASIL.DOC
“Trata de um assunto que está
na atmosfera de todos nós, da
colonização à descolonização, e
as consequências disso nos dias
atuais. Passeia pela história do
Brasil e chega aos dias atuais,
descrevendo o surgimento do
PCC. Assisti aos dois primeiros
episódios, que falam das questões
indígenas e dos negros, com meu
filho Joaquim. É essencial para
qualquer ser humano, urgente
para as novas gerações, para
a formação delas. Deveria ser
exibido nas escolas.” Netflix

INACREDITÁVEL
Contada em duas linhas do tempo, com anos e
locais interligados, porém diferentes, a história
ganha em trama, enredo e clímax ao retratar
o estupro, o machismo e a violência de forma
realista – e delicada. Inspiração para a série, o
artigo “Uma Inacreditável História de Estupro”,
de T. Christian Miller e Ken Armstrong, foi
disponibilizado pelo canal de jornalismo
investigativo americano ProPublica. Netflix
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EVITAR O DESPERDÍCIO, TER MAIS ATENÇÃO
À SAÚDE E SE PREOCUPAR COM O FUTURO
DO PLANETA. ESSES SÃO ALGUNS DOS
MOTIVOS QUE ESTÃO TRANSFORMANDO
A NOSSA ALIMENTAÇÃO
POR ALEXANDRE MAKHLOUF
ILUSTRAÇÕES CAMILA PICHECO
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Percebi que
era bastante
hipócrita da
minha parte
continuar
comendo
alguns animais
enquanto me
preocupava com
a vida e a saúde
de outros“
Isadora Attab

Foto: Catia Andressa da Silva

H

á mais de cinco anos, quando era voluntária em uma
ONG de proteção animal,
Isadora Attab passou por
um processo de descoberta
e transformação. “Percebi
que era bastante hipócrita da minha parte continuar comendo alguns
animais enquanto me preocupava com a vida
e a saúde de outros. O cachorro não é tão diferente da vaca”, diz ela. Começava aí, em
2014, sua dieta vegetariana. “Foram três anos
sem comer carne para, só depois, começar a
transição para o veganismo”, lembra ela. Hoje,
Isadora não come nenhum derivado animal e
nem consome outros produtos de tais origens
– como cosméticos testados em animais e tecidos provenientes deles, como seda, couro e lã,
entre outros.
A história de Isadora tem se tornado cada
vez mais frequente e representa, hoje, uma fatia significativa da população. De acordo com a
pesquisa mais recente do Ibope sobre o tema,
de 2018, cerca de 14% dos brasileiros se declaram vegetarianos, o que representa um número absoluto de quase 30 milhões de pessoas
– mais gente do que toda a população do Chile
ou da Austrália – e um crescimento de 75% em
relação às últimas estatísticas, de 2011.
Quando o assunto é veganismo, não existem dados apenas sobre esse estilo de vida,
mas, de acordo com a Sociedade Vegetariana
Brasileira (SVB), um bom parâmetro seriam os
dados comparativos com países em que tais levantamentos já foram feitos. Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 50% da população
vegetariana se diz também vegana. No Reino
Unido, o número cai para 33%. Tomando como
comparativo o valor menor para não correr o
risco de inflar esse comportamento, de acordo
com a SVB, no Brasil, deve haver cerca de 7
milhões de veganos.
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Percebo que o orgânico acaba
durando mais e, quando você
vai recebendo aos poucos, evita
que alguns produtos sejam
comprados em larga escala para,
depois, acabarem no lixo”

Foto: Anna Carolina Negri

Fabio Vieira
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MUDAM-SE OS TEMPOS
Mas por que tanta gente tem deixado a carne de
lado e investido em uma alimentação baseada em
vegetais? “Para mim, envolve muito mais coisas
do que a comida. É sobre ter autonomia e soberania alimentar, para que as pessoas não precisem
depender desse sistema que oprime os bichos”,
defende Isadora. “Entender que, se plantarmos
e colhermos, teremos condições muito melhores
para nos alimentar e sobreviver. Porque a gente
come um monte de coisa que não é comida: microplásticos, produtos processados... O veganismo em que eu acredito é esse, muito mais do que
falar de benefícios para o meu corpo e a minha
saúde. Ele é muito mais amplo e muito mais coletivo.” Os benefícios de reduzir – ou retirar – o
consumo de carne da alimentação são uma realidade. Isadora lembra que, ao adotar uma dieta
vegetariana, sentiu de imediato melhoras em sua
digestão, disposição geral e até uma mudança na
textura da pele e do cabelo.
“Um dos princípios da dieta vegana é a saudabilidade e a variabilidade dos alimentos. E, assim

como qualquer dieta que tenha esses dois conceitos como base, será saudável e terá um impacto
direto e muito positivo em nosso corpo”, explica
a nutricionista Cláudia Stéfani Marcilio, coordenadora de pesquisa clínica do Centro Internacional
de Pesquisa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
A mudança de hábito da população também
tem causado uma transformação no cardápio de
muitos restaurantes. O chef Fabio Vieira, que comanda as casas Micaela e Mixto Gastrobar, ambas
em São Paulo, fez questão de dar atenção especial a esse assunto na hora de montar seus menus.
“No Micaela, a gente sempre consegue adaptar os
pratos para vegano e vegetariano. No Mixto, tenho dado muito foco para saladas. Estamos num
momento em que se tem discutido muito sobre a
questão das carnes. Então tenho feito muitos legumes assados, verduras também. O público pede
cada vez mais.”
Fabio ainda dá preferência para orgânicos e
alimentos não industrializados em sua gastronomia. “Não temos a questão do orgânico em 100%
dos pratos, mas eu uso o máximo que posso.
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NA BALANÇA
A alimentação no Brasil em números

Pela quantidade que o pequeno produtor entrega, pode ser uma forma de evitar o desperdício”,
explica. Esse é outro ponto levado a sério: todos
os alimentos são embalados a vácuo – assim, se
forem descongelados, por exemplo, podem ser
recongelados sem problemas – e os talos e aparas são quase sempre utilizados para fazer caldos
ou mesmo incluídos como acompanhamento nas
receitas. “Percebo que o orgânico acaba durando
mais e, quando você vai recebendo aos poucos,
evita que alguns produtos sejam comprados em
larga escala e depois vão para o lixo”, completa o
chef, trazendo à luz uma discussão fundamental
atualmente: o desperdício de alimentos.
Na América Latina, são desperdiçados, anualmente, 127 milhões de toneladas de alimentos – sendo mais da metade desse volume frutas e verduras
–, segundo a Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação (FAO). Só no Brasil, são
41 kg de alimentos por pessoa desperdiçados todos
os anos. E o problema do desperdício também afeta
severamente o meio ambiente: descartar alimentos
de modo inadequado prejudica o ar e o solo com
substâncias poluentes.
O paradoxo do desperdício encontra-se em uma
das questões mais graves que o planeta enfrenta:
a fome. De acordo com a FAO, cerca de 821 milhões
de pessoas passam fome em todo o mundo. Só na
América Latina e no Caribe, quase 40 milhões de
pessoas vivem subalimentadas. Em 2017, uma em
cada nove pessoas foi vítima da fome. Em uma relação que se retroalimenta, o problema também
encontra suas raízes nas questões ambientais,
como as mudanças climáticas – segundo a FAO,
entre as principais causas do avanço da subnutrição estão, além dos conflitos armados e das crises
econômicas, as variações do clima e fenômenos
naturais extremos, como secas e enchentes. A estimativa é a de que, em 2017, 83% das perdas e
dos danos à agricultura tenham sido causados por
secas em todo o mundo, e 17% por inundações.
Vale ressaltar, ainda, que a desnutrição não
está apenas na falta de comida, mas também na
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má alimentação, que acarreta na obesidade, outro problema de ordem global já considerado uma
epidemia. O mesmo relatório da FAO mostrou que
672 milhões de pessoas são obesas no mundo – o
que equivale a mais de uma em cada oito. O crescimento acelerado da obesidade é um fator bastante preocupante, principalmente entre crianças.
Na América Latina e no Caribe, são 3,9 milhões
de meninas e meninos com sobrepeso. É o segundo maior percentual de crianças com excesso de
peso no mundo. Além disso, nessas regiões, cerca
de um em cada quatro habitantes são considerados obesos.
MUDAM-SE AS VONTADES
Ainda que a discussão seja, de fato, muito mais ampla do que o que colocamos no nosso prato, é geralmente na comida que as pessoas começam a investir quando querem fazer uma mudança de estilo de
vida. E essa é também uma das formas mais interessantes e eficazes de evitar algumas das doenças
que mais matam no país. Coordenador nacional do
PURE (The Prospective Urban Rural Epidemiology)
no Brasil, estudo que acompanha, há 12 anos, mais
de 300 mil pessoas em quase 30 países diferentes, o Dr. Álvaro Avezum, cardiologista e diretor do
Centro Internacional de Pesquisa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aponta para um adoecimento
sistêmico na população mundial causado, em grande parte, pelos maus hábitos alimentares. “A alimentação não saudável, ao lado do colesterol alto,
da pressão alta e da obesidade abdominal, representam metade dos principais motivos que levam
aos infartos e acidentes vasculares cerebrais. Isso
significa que muitos deles poderiam ser evitados
sem precisarmos de nenhum novo conhecimento
técnico ou científico”, alerta o especialista.
O PURE é um estudo populacional que avalia
a associação do comportamento (estilo de vida)
dos indivíduos ao longo do tempo, meio ambiente,
genética, entre outros fatores, ao risco de adoecimento da população (eventos cardiovasculares,
câncer, doenças respiratórias, renais, morte car-
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41,6

é a quantidade estimada
de veganos

de brasileiros estão obesos, de acordo
com dados do IBGE de 2018
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MILHÕES
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de vegetarianos
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é a parcela da população
que come a quantidade
necessária de hortaliças, de
acordo com a OMS
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consumidos em 2018
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A vida nos
grandes centros
fez com que a
gente parasse
de apreciar a
alimentação
e a encarasse,
no dia a dia,
apenas como
sobrevivência“
Dr. Andrea Bottoni

Foto: Anna
Carolina Negri
Foto:
Divulgação

diovascular, por câncer e por outras causas). Em
relação aos questionários e hábitos alimentares
pesquisados com os participantes, alguns resultados mostraram a importância de prestarmos
grande atenção ao que ingerimos. “Quanto maior
o consumo de frutas e vegetais, menor o risco de
morte. A pessoa aumenta sua sobrevida só de fazer essa modificação na alimentação”, diz o Dr.
Álvaro. Em relação ao consumo de carboidratos e
de gorduras, a curva é inversa, ou seja, o primeiro
aumenta as taxas de mortalidade e o segundo (exceto gorduras trans) reduz essas taxas.
Outro ponto importante de reforçar é que, aqui
no Brasil, temos uma diversidade de alimentos gigantesca que está a favor de quem quer diminuir
ou excluir o consumo das carnes e dos alimentos
ultraprocessados (biscoitos, misturas para bolo,
temperos instantâneos, molhos prontos, salgadinhos, nuggets etc.) do cardápio ou simplesmente
adotar uma alimentação mais saudável e balanceada. “O clássico arroz com feijão é, por si só, um
prato bastante completo do ponto de vista nutricional”, reforça Cláudia, que é também assistente de
coordenação do protocolo populacional do estudo
PURE. “É importante que, ao adotar um padrão alimentar sem carnes e derivados animais, por exemplo, a pessoa tenha os devidos cuidados para que
não falte nenhum nutriente essencial, buscando o

acompanhamento de um nutricionista e/ou profissional especializado, e que essa modificação aconteça pela crença nos benefícios e na filosofia disso,
não apenas pelo modismo”, pontua.
Afinal, além de garantir nossa sobrevivência, comer é também um ato social. É ao redor da mesa
que, muitas vezes, confraternizamos com nossos
amigos e famílias em ocasiões especiais ou mesmo cotidianas. Esse é um dos pontos cruciais para
entendermos e melhorarmos nossa alimentação
no geral, defende o nutrólogo Dr. Andrea Bottoni,
coordenador da equipe de Nutrologia Funcional do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz e doutor em Ciências
pela Unifesp. “A vida nos grandes centros fez com
que a gente parasse de apreciar a alimentação e a
encarasse, no dia a dia, apenas como sobrevivência. Quantas refeições nós fazemos sem nem pensar sobre o que estamos comendo?”, pergunta ele.
A lógica do fast food como o conhecemos, aplicada
às grandes cadeias de lanchonetes, tem se tornado
vigente em todos os campos da alimentação.
Italiano, o Dr. Andrea está no Brasil há 24 anos e,
além de especialista no assunto, é um apaixonado
por comida. Depois de muito investir em sua formação acadêmica, ele também decidiu estudar o
conceito de mindful eating, teoria que acredita no
impacto positivo até mesmo na saúde quando temos atenção plena no momento em que estamos
nos alimentando.
“Comer é algo extremamente importante por
uma questão bioquímica, para nos manter vivos,
mas é também um ritual, um momento de autocuidado. Se a gente come sempre correndo, sempre
preocupado com o que virá depois ou com o que
acabamos de fazer, ou distraído por barulhos excessivos, a tela da TV ou do celular, vamos fazer
isso no automático, sem prestar atenção e sem curtir aquele momento”, diz. “Para mim também tem
sido um desafio, mas encaro como algo positivo.
Às vezes, preciso almoçar em 15 minutos, mas, por
mais curto que seja o tempo, é fundamental estar
presente naquele ato.”
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TESOUROS
LITERÁRIOS
COM ARQUITETURA DE IMPRESSIONAR, BIBLIOTECAS E
LIVRARIAS CONTAM SUAS HISTÓRIAS POR SEUS ESPAÇOS
TAMBÉM, ALÉM DE SEUS LIVROS. CONHEÇA QUATRO QUE
ESTÃO ENTRE AS MAIS BELAS DO MUNDO
POR LUISA ALCANTARA E SILVA

Real Gabinete Português de Leitura

El Ateneo

Brasil

N

o centro do Rio de Janeiro, a biblioteca impressiona já por sua fachada,
inspirada no Mosteiro dos Jerónimos, de Lisboa, mas é o interior que mais
chama atenção. Cerca de 350 mil livros estão distribuídos pelas prateleiras,
em um ambiente com muita madeira e cores sóbrias. Inaugurada em 1887
pela Princesa Isabel e seu marido, o Conde d’Eu, a biblioteca abriga hoje a mais
importante coleção de livros de autores portugueses fora de Portugal. Obras raras,
como a primeira edição de Os Lusíadas, de Luís de Camões, publicada em 1572,
fazem parte do acervo.
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Fotos: Shutterstock

Argentina

U

m dos cartões-postais de Buenos Aires, o espaço foi inaugurado, em
1919, como o teatro Grand Splendid, onde se apresentaram Carlos Gardel,
Francisco Cañardo e outros artistas. Depois, ainda funcionou como cinema
e, só em 2000, foi transformada em livraria. A estrutura do local foi
preservada, com algumas mudanças. O palco, por exemplo, abriga um café – onde
são realizadas apresentações de piano –, e as fileiras de cadeiras deram lugar a
estantes com milhares de livros, CDs e DVDs. Com tudo isso, a livraria é um dos
locais mais visitados por turistas na capital portenha.
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Biblioteca
Nacional

República Tcheca

M
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Biblioteca do Monastério de Admont
Áustria

Fotos: Shutterstock

ais de 20 mil livros e documentos
estão nessa biblioteca de Praga,
aberta em 1722 como parte de
uma universidade de jesuítas. De
estilo barroco, ela faz parte do Clementinum,
o segundo maior complexo de prédios
históricos de Praga – fica atrás apenas
do Castelo –, próximo da Ponte Carlos, a
mais antiga da capital tcheca. Além dos
textos, a instituição abriga uma coleção
de globos e relógios astronômicos. Alguns
desses últimos foram construídos pelo
artista alemão Jan Hiebl, que também foi o
responsável pelos afrescos que decoram
o ambiente interno da biblioteca.

E

rguida em 1776, na cidade de Admont, é considerada a maior biblioteca monástica do mundo. Em suas estantes,
espalhadas por um grande ambiente de 70 metros de comprimento, há mais de 70 mil títulos. O acervo do
monastério, ainda maior, inclui documentos raros escritos no século 8 e livros impressos antes de 1500. A
decoração, em branco e dourado, impressiona, assim como o teto: ao olhar para cima, o turista se depara
com sete cúpulas pintadas pelo artista austríaco Bartolomeo Altomonte. Os afrescos mostram imagens do período
iluminista, como as etapas do desenvolvimento humano.
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INVESTIR
É PRECISO
O BRASILEIRO PRECISA APRENDER A CUIDAR DE SEU
DINHEIRO COM URGÊNCIA. É O QUE DIZ BERNARDO
PASCOWITCH, CRIADOR DO BUSCADOR DE INVESTIMENTOS
YUBB, QUE CONTA COM 300 MIL USUÁRIOS POR MÊS
POR LUISA ALCANTARA E SILVA

Foto: Divulgação

F
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oi ao estudar economia em Londres
por um ano, durante a graduação em
direito que fazia em São Paulo, que
Bernardo Pascowitch, 31 anos, teve
certeza de que gostaria de trabalhar
com investimentos e tecnologia. Ele
voltou à capital paulista, formou-se e virou advogado, mas não era o que queria. Pediu demissão e
ficou alguns meses desenvolvendo sua empresa, a
Yubb. Lançou-a em 2014 como uma rede social para
pessoas que investem seu dinheiro. Mas o negócio
não deu certo. Sem pensar em desistir, convidou
dois colegas, que se tornaram sócios, para repensar
a plataforma. “Percebemos que o brasileiro queria
opções para investir, mas não confiava nas recomen-

dações de bancos, corretoras e outras empresas.
Além disso, tinha medo de perder dinheiro, entre
outros pontos”, conta Bernardo. Vendo uma oportunidade de negócio, em 2016, eles criaram, então, um
novo Yubb: o primeiro buscador de investimentos
do país, totalmente gratuito. Hoje, a plataforma, que
funciona nas versões site e aplicativo, tem cerca de
300 mil usuários por mês. São pessoas que investem ou estão começando a investir seu dinheiro e
aproveitam o momento com diferentes serviços e
produtos para fazer render mais. A seguir, Bernardo
fala mais à LEVE sobre sua trajetória, a relação do
brasileiro com investimentos, a importância de criar
uma relação saudável com o dinheiro e como investir com inteligência.
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O que fez você abrir mão de um emprego estável, como advogado, e começar do zero? Não
era um risco? Acredito que, se for possível, porque tem uma questão delicada de possibilidades
financeiras, você deve se dedicar em período integral se quiser ter seu negócio. Criar uma empresa
é uma das tarefas mais difíceis no universo das
profissões, porque é algo arriscado. A chance de
quebrar é muito grande e, se você tiver outro trabalho, se torna mais arriscado ainda, porque você
vai dedicar menos tempo ao seu negócio.
Como surgiu a ideia do Yubb como é hoje?
Existia algo assim? Não existia. O formato surgiu em conversas com usuários, muita pesquisa,
em que descobrimos que eles queriam encontrar opções para investir seu dinheiro, mas não
confiavam nas recomendações de bancos, corretoras e outras empresas. Eles tinham medo de
perder dinheiro por não entenderem bem daquilo. Quando olhamos para essas dores e necessidades, falamos: “Olha, o Buscapé faz isso para
produtos e serviços, o Trivago faz para quartos
de hotel, o Decolar para passagens aéreas…”. Os
mesmos problemas que as pessoas estavam relatando também existiam em outros mercados. E
ainda, com dinheiro, é um ponto ainda mais sensível. Então, tivemos a ideia de criar um buscador de investimentos.
O primeiro formato do Yubb não deu certo. Você
ficou inseguro quando lançou a segunda versão? Com certeza. Fomos, aos poucos, medindo
se as pessoas estavam se interessando por esse
novo produto, aderindo à proposta de valor que a
gente criou. E foi dando certo.
O empreendedor precisa inovar sempre? Sim, é
fundamental se renovar, inovar. Quem fica parado,
sem criar estratégias, vai inevitavelmente ficando
para trás. A cena de tecnologia está cada vez mais
competitiva, então precisamos nos desenvolver
nesse sentido.
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O brasileiro já sabe investir? Ao menos está
aprendendo? Temos, hoje, mais de 100 milhões de
pessoas com dinheiro na poupança, que não considero investimento, e apenas 11 milhões fazendo
algo além. É um número muito baixo, porque o
brasileiro ainda não tem essa preocupação, o que
é muito sério.
Por quê? Porque o brasileiro quer lucro rápido.
Ele investe R$ 1.000 e quer ganhar logo em cima
disso. Ele não enxerga o investimento como conservação do poder de compra para o futuro. O investimento tem que ser visto como uma estratégia de planejamento financeiro para conservar ou
aumentar o seu poder de compra, sem depender
da inflação.
O que falta para nós aprendermos? A partir do
ano que vem, a educação financeira vai passar a
ser parte da grade curricular das escolas, o que
é muito bom. Mas o que vai acontecer em 2020
deveria ter ocorrido na década de 1990. É uma
geração que não sabe sobre investimento porque nunca aprendeu. O bom é que hoje tem muito conteúdo que antes não existia. Há youtubers,
blogueiros e outras pessoas falando sobre investimentos na internet.
Você acha que esse tipo de conteúdo ajuda a democratizar o acesso a esse universo? Com certeza, essa parte de conteúdo na internet é muito
importante. E há uma contribuição polêmica, que
vejo como positiva: o marketing das instituições
financeiras. Antes não tinha uma corretora fazendo propaganda na televisão, como temos hoje.
Depois que o Itaú comprou a XP Investimentos, o
mercado mudou, passou a olhar para esse universo. E, consequentemente, as pessoas passaram a
ter mais informações. Então, hoje, está muito fácil
para o brasileiro investir.
O que a pessoa deve saber antes de começar a
investir? Antes de começar a investir em fundos

É fundamental se renovar, inovar.
Quem fica parado, sem criar
estratégias, vai inevitavelmente
ficando para trás”
31
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O ideal é entender
o investimento
como uma conta
básica. Você
paga as contas
de água, luz,
condomínio e a
do investimento”

De quanto deve ser essa reserva? Alguns especialistas dizem que deve ser de quatro a seis salários. Porque, com isso, se você é demitido, por
exemplo, tem de quatro a seis meses para se recolocar no mercado com um dinheiro garantido.
Como saber se uma instituição é confiável para
investir? Você pode entrar no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e do BC (Banco
Central) e consultar se aquela empresa está autorizada a funcionar, se ela existe, se tem todas
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as credenciais necessárias. Todas as que estão no
Yubb são autorizadas a funcionar pela CVM e pelo
BC. Então, se está no Yubb, é um indicativo inicial
de que é segura. Ainda sobre isso, criamos o Guia
das Melhores Empresas de Investimentos, que é
como se fosse um TripAdvisor do setor, no qual as
pessoas podem avaliar as instituições.
É preciso diversificar os investimentos? Sim.
Vou fazer uma analogia simples: quando você
vai almoçar, não come só arroz, só feijão ou só
frango. Você faz um prato colorido, diversificado.
Quando a gente fala de investimento, é a mesma
coisa, você não deve deixar seu dinheiro em um
só lugar. Tem que ter um pouco em cada, de acordo com seu perfil. Um pouco em renda fixa, um
pouco em fundo de investimento, um pouco em
renda variável.
Qual é a melhor maneira de controlá-los? Nós, na
Yubb, estamos desenvolvendo um sistema de con-

Quanto do salário é saudável investir? Cerca de
5%. O dobro disso seria incrível, mas a realidade da população brasileira é outra; 10% é quase
impossível para muitas pessoas. Então, se você
conseguir investir 5%, considerando como uma
conta, já garantiu seu investimento do mês. Aí
o que sobrar pode ser gasto com o cafezinho, o
cinema, o Uber, o que te traz prazer. Mas, claro,
quanto mais alto o investimento, melhor.

Tem que acompanhar diariamente? Não. A periodicidade depende do investimento, mas, como
regra, a ideia é deixar aquele dinheiro e esquecer
que ele existe. O ideal é entender o investimento
como uma conta básica. Você paga as contas de
água, luz, condomínio e a do investimento.

Talvez a pergunta que você mais escute: qual
é o melhor investimento? É, de fato, a pergunta que mais ouço. E a resposta que sempre dou
é: não existe. Porque o melhor investimento depende do interesse e da realidade de cada um.
Para uma pessoa jovem, que está na universidade
e mora com os pais, por exemplo, talvez o melhor investimento seja em ações, deixar aquele
dinheiro investido por 10, 15 anos. Mas, se for um
jovem que vai se casar, vai ter gastos com moradia e família, seria outro investimento. Já para
uma pessoa de 70 anos, aposentada, o melhor
não seja ação. Talvez seja algo mais conservador,
com liquidez mais imediata, caso ela precise ter o
dinheiro para alguma doença ou plano de saúde.
Então, nem por idade dá para falar sobre o melhor investimento. Varia de pessoa para pessoa.

O cafezinho do dia a dia faz diferença nas
contas? Bom, aí estamos falando de planejamento
financeiro. Se você olhar individualmente, um
café não faz diferença. A questão principal é
o comportamento do brasileiro em relação a
esses gastos. Porque um café por dia, ao longo
dos 252 dias úteis do ano, dá um valor relevante.

Qual é a dica de ouro para quem quer investir?
Para quem está interessado em começar, a dica é:
dá para investir com R$ 1. Os brasileiros, em geral, acham que precisam de muito dinheiro para
começar a investir, mas não. Outra dica de ouro:
quanto mais cedo começar, mais você vai ganhar.
Então comece agora.

trole, que deve ficar pronto no primeiro semestre
de 2020. Mas já há diversos aplicativos que fazem
isso, algumas corretoras também disponibilizam
esse serviço, caso você queira concentrar todos
os seus investimentos na mesma, dá também para
controlar por Excel, enfim, há várias formas.

Fotos: Divulgação

menos conservadores e, portanto, mais arriscados, é importante criar uma reserva de emergência, que é um dinheiro que você pode resgatar a
qualquer hora, mas que não é poupança e, sim,
um fundo de perfil conservador. Essa reserva serve para casos imprevistos, como uma doença. Só
depois de separar esse dinheiro é que recomendo
que a pessoa busque outros investimentos de perfil moderado.

Supondo que a bebida custe R$ 5, dá R$ 1.260 no
ano. Se colocarmos rentabilidade de 5% ao ano,
que é uma taxa muito baixa, estamos falando
em R$ 1.323 que a pessoa gastou no ano com o
cafezinho. Não é só o dinheiro que ela gastou,
mas também o que ela poderia ter ganhado se
tivesse investido. Isso sem contar a inflação. Ou
seja, um café faz diferença.
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Dra. Renata
D’Alpino,
oncologista

Dra. Lívia Porto,
endocrinologista

OBESIDADE
X CÂNCER
POR LÍGIA NOGUEIRA
FOTOS GUSTAVO SCATENA
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Foto: Divulgação

CONVERSAMOS COM DUAS ESPECIALISTAS DO
CENTRO ESPECIALIZADO EM OBESIDADE E DIABETES
E DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA DO
HOSPITAL PARA ENTENDER A PERIGOSA RELAÇÃO
ENTRE ESSES DOIS PROBLEMAS DE SAÚDE
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star acima do peso é um problema
atualmente associado a pelo menos
13 tipos de câncer. Um indivíduo que
apresenta IMC (índice de massa corpórea) acima de 25 deve ficar alerta, principalmente se tiver histórico
de doenças metabólicas, como diabetes, ou câncer. “Esse paciente pode apresentar uma gordura
visceral, ou seja, a distribuição de gordura ruim.
A liberação de enzimas de atividade inflamatória
pode levar ao desenvolvimento de câncer”, explica a Dra. Lívia Porto, endocrinologista do Centro
Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
De acordo com a revista Scientific American, a
obesidade mais do que duplica o risco das formas
mais comuns de câncer de esôfago. A ocorrência
da doença está diretamente relacionada ao refluxo – pesquisas recentes apontam que 70% das
pessoas obesas sofrem com os ácidos presentes
no estômago que voltam pelo esôfago em vez de
seguir o fluxo normal da digestão. “O obeso tem
um risco muito grande de doença do refluxo, o
que acaba aumentando as chances de desenvolver câncer de esôfago. O tipo associado ao refluxo
é o adenocarcinoma, mais comum no finalzinho
do esôfago, já na transição com o estômago”, diz
a oncologista clínica Dra. Renata D’Alpino, do Centro Especializado em Oncologia do Hospital. Em
entrevista à LEVE, as duas especialistas discutem
o tema com mais profundidade. Confira a seguir.
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LEVE: Um estudo recente apontou a relação
entre refluxo e câncer de esôfago. Como isso
acontece e por quê?
Dra. Renata: Quando há um refluxo, o conteúdo
do estômago fica retornando constantemente
para o esôfago e agride a mucosa. Isso se torna
uma inflamação que propicia o desenvolvimento de câncer de esôfago. Por isso a gente fala
que existe essa associação entre a doença do
refluxo e o risco de desenvolvimento de câncer
de esôfago.
Dra. Lívia: Essa é uma das questões relacionadas à obesidade. Devido ao aumento da pressão
intra-abdominal causada pela gordura visceral,
há um aumento do risco de refluxo. É como se
estivesse apertando o estômago e aumentando,
assim, as chances desse fluido ácido retornar
para o esôfago.
Além do câncer de esôfago, que outros tipos de
câncer podem estar relacionados à obesidade?
Dra. Renata: Vários tipos. Câncer de intestino,
colo e reto, câncer de rim, de fígado. Nas mulheres, câncer de endométrio, que é a parte de dentro do útero, e câncer de ovário. Hoje, por exemplo, sabe-se que a principal causa de cirrose nos
Estados Unidos é o acúmulo de gordura no fígado,
e essa é a principal causa de desenvolvimento de
câncer de fígado no país.
Quais são os critérios para definir obesidade?
Dra. Lívia: Além do sobrepeso, que é acima de 25,
a gente classifica como obeso grau 1 acima de 30
de IMC; grau 2 acima de 35; e grau 3 acima de 40.
A classificação é importante porque a partir dela
é possível prever as chances de risco de o paciente desenvolver essas doenças, pois, quanto maior
o grau de obesidade, mais severo é o acúmulo de
gordura e, assim, maiores as chances de desenvolver uma doença metabólica.
Dra. Renata: Há ainda outros fatores que podem
fazer com que a pessoa com obesidade tenha
risco de câncer. Nas mulheres, por exemplo, existe um acúmulo maior de estrogênio por causa
da quantidade excessiva de gordura, o que pode
aumentar o risco de câncer de endométrio e de

Obesidade é
uma doença e
seu tratamento
é necessário
para que a
pessoa se veja
livre do refluxo,
do diabetes e
da hipertensão
arterial”
Dra. Lívia Porto
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O obeso
tem um risco
muito grande
de doença
do refluxo,
o que acaba
aumentando
as chances
de desenvolver
câncer de
esôfago”
Dra. Renata D’Alpino

câncer de mama. Outra relação é a resistência à
insulina que existe no paciente obeso. A insulina
no nosso corpo funciona como um fator de crescimento tanto para células normais quanto para
células cancerígenas, então é como se houvesse
um estímulo para as células se replicarem, e isso
pode levar ao desenvolvimento de diversos tipos
de câncer.
Dra Lívia: Quando há aumento da gordura no
abdômen, essa resistência insulínica é ainda
maior. E a hiperinsulinemia, que é um hormônio
anabolizante, mas não de anabolismo de músculo, termina fazendo esse estímulo tecidual de
maneira inadequada.
Uma pesquisa recente apontou que 70% das
pessoas obesas têm refluxo. Que outras descobertas vocês poderiam compartilhar sobre
o tema?
Dra Lívia: No Brasil, hoje, temos 40% da população obesa, e isso significa que é preciso ficar
de olho não só nas doenças clássicas relacionadas à obesidade, como diabetes e hipertensão
ou colesterol alto, mas também nessas relacionadas à oncologia.
Dra. Renata: Existe um dado bem concreto de
que 40% dos casos de câncer hoje nos Estados
Unidos são decorrentes da obesidade. Então imagine que é um número bastante expressivo – muitos pacientes com câncer desenvolveram a doença por causa do excesso de peso.
Obesidade pode gerar outras doenças?
Dra. Lívia: Existe uma ideia equivocada de que
pessoas com obesidade não precisam usar a medicação porque a solução só depende deles. Obesidade é uma doença e seu tratamento é necessário para que a pessoa se veja livre do refluxo, do
diabetes e da hipertensão arterial.
Quais são os sinais aos quais a pessoa com
obesidade precisa ficar atenta?
Dra. Renata: Qualquer coisa fora do normal, uma
dor que não passa, emagrecimento repentino,
uma alteração de hábito intestinal, ou a mulher
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que apalpou um nódulo na mama, um sangramento vaginal. São sinais que podem ocorrer
tanto em uma pessoa com sobrepeso quanto em
uma pessoa sem e podem estar ligados ao risco
do desenvolvimento de câncer
Além da realização de exames preventivos, quais
seriam as outras formas de prevenir o câncer?
Dra. Lívia: A prevenção é o tratamento da obesidade, principalmente procurar melhorar a distribuição de gordura corporal e mudar o tipo
de alimento que o paciente consome. Substituir
os carboidratos simples por uma alimentação
mais rica em gordura boa e proteína, por exemplo. Além disso, independentemente da questão da perda de peso, a prática de exercícios
físicos ajuda a reduzir a resistência insulínica,
que aumenta as chances de desenvolvimento
de câncer. Bastam atitudes simples, como ir ao
trabalho a pé ou deixar o carro em casa e usar
o transporte público.
Qual é o papel da cirurgia bariátrica nesse
contexto?
Dra. Renata: A cirurgia bariátrica representa a
chance de uma perda mais eficaz de peso nesses pacientes, e isso leva à diminuição do risco
de diversos tipos de câncer ao longo do tempo. A
cirurgia também funciona como prevenção.
De forma geral, como podemos lidar com o problema da obesidade, que só aumenta?
Dra. Lívia: É preciso uma multidisciplinaridade
para tratar a obesidade, porque ela não é só ambiental, nem só comportamental, nem só decorrente do estilo de vida. A obesidade é uma doença
que se retroalimenta, e isso envolve alterações de
hormônios intestinais, alterações inflamatórias e
resistência insulínica. Acredito que o aumento de
pessoas com obesidade está relacionado ao ambiente em que a gente vive e por ser uma doença
que se retroalimenta. Precisamos, então, ampliar
o olhar sobre o problema e entender todos os fatores que o influenciam, não apenas para tratar a
obesidade, mas para preveni-la.
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C
DA NOSSA

CASA

INSPIRADO NO NOVO
CARDÁPIO EXCLUSIVO
DO HOSPITAL
PARA VEGANOS E
VEGETARIANOS, O CHEF
ALEXANDRE RIBEIRO,
EM PARCERIA COM A
NUTRICIONISTA MARIA
CAROLINA LEMOS
SOARES, ENSINA UMA
DELICIOSA RECEITA DE
CILINDRO DE SEMOLINA
E SEMENTE DE GIRASSOL
POR RODRIGO GRILO
FOTOS GUSTAVO PITTA
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olaboradora há cinco anos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Maria
Carolina Lemos Soares lembra bem
de que quase não havia pacientes
que se declaravam vegetarianos ou
veganos. Nutricionista clínica de 31
anos, ela também não esquece das
poucas ocasiões, na época, quando
algum adepto de uma dessas duas opções alimentares dava entrada na internação. “Como não dispúnhamos de alimentos exclusivos para esse público, um
funcionário da cozinha era escalado para ir comprar
produtos específicos para a gente adaptar um cardápio”, lembra. “Ainda assim, a dieta ficava monótona.”
A equipe de Nutrição resolveu, então, fazer um
levantamento apurado sobre a presença e as necessidades de veganos e vegetarianos internados no
Hospital. Durante quatro meses, 350 leitos foram visitados, diariamente, por colaboradores e descobriu-se
a presença diária de cerca de 15 pessoas com essas
características alimentares. O crescimento acompanha as pesquisas: um estudo realizado em 102 municípios, ano passado, pelo Instituto Ibope, verificou que
14% da população – cerca de 30 milhões de pessoas
– é adepta de uma alimentação que exclui carne do
cardápio. Nas regiões metropolitanas, 16% da população era adepta do vegetarianismo – em 2012, esse
índice era de 8%.
Após uma reunião que envolveu supervisores e
gerentes de nutrição, coordenadores de cozinha e o
chef Alexandre Ribeiro, decidiu-se capacitar a equipe
para que fosse montado um cardápio para veganos e
vegetarianos. “A partir daí, visitamos feiras veganas,
degustamos queijos, suplementos e outros produtos,
entramos em contato com diversos fornecedores focados nesses públicos”, enumera Maria Carolina. E,
em junho de 2019, o novo cardápio entrou em vigor.
“Temos um cardápio, balanceado e com todas as necessidades de macronutrientes, para duas semanas.
Cada dia é uma opção diferente, no almoço e no jantar”, diz o chef Alexandre. Charuto com folha de uva
com arroz negro e abóbora, guisado de feijão branco com legumes, medalhão de berinjela com crosta
de hortelã e rocambole de batata com espinafre e
provolone são algumas das iguarias à disposição dos
pacientes. “Nunca recebi tanto elogio à comida ser-

Alexandre
Ribeiro, chef
do Hospital, e
Maria Carolina
Lemos Soares,
nutricionista

vida no Hospital. Uma paciente nos agradeceu dizendo que a existência desse cardápio é uma forma de
humanização, de preocupação com o acolhimento”,
conta Maria Carolina.
Toda essa experiência – da descoberta do aumento do público com dietas restritas e do universo de
fornecedores e possibilidades de alimentos disponíveis para atendê-lo – mudou a maneira como a nutricionista clínica entende quem opta por esse estilo
alimentar. “Tem a ver com saúde e respeito ao meio
ambiente”, diz ela.
A seguir, o chef Alexandre ensina um prato que faz
muito sucesso no cardápio: o cilindro de semolina e semente de girassol acompanhado de purê de espinafre
e roty de vegetais. Saudável, criativo e delicioso.
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PURÊ DE ESPINAFRE
Ingredientes:
• 100 g de espinafre
• 1/4 de cebola picada
• 1 dente de alho picado
• 800 g de batata
• 2 l de água
• Sal a gosto
• 50 ml de azeite

Modo de preparo:

Cozinhe a batata na água. Refogue o
alho e a cebola em azeite. Acrescente o
espinafre. Leve ao liquidificador com a
água do cozimento da batata e processe
até que vire um suco verde. Passe a
batata por uma peneira e a adicione ao
suco do espinafre. Corrija o sal e coloque
em um saco de confeiteiro com o bico
liso. Reserve para a montagem.

ROTY DE VEGETAIS
Rendimento: 10 porções
Ingredientes:

CILINDRO DE SEMOLINA
E SEMENTE DE GIRASSOL
Rendimento: 10 pessoas
Ingredientes:
• 5 aspargos frescos
• 10 quiabos
• 10 minicenouras
• 300 g de raiz de lótus
• 400 g de cogumelo eryngui
• 200 g de vagem snap
• 240 g de semolina de trigo
• 1 l de caldo de legumes natural
• 400 g de semente de girassol
• 200 ml de azeite
• Sal a gosto
• 1 dente de alho picado
• 1 cebola picada
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Recheio:
• 400 g de espinafre
• 1/2 cebola picada
• 2 dentes de alho picados
• 50 ml de azeite
• Sal a gosto

Modo de preparo do recheio:
Em uma panela, aqueça o azeite e doure o
alho, adicione a cebola e o espinafre, tempere
com sal e reserve para rechear o cilindro.

Modo de preparo do cilindro:
Lave bem todos os ingredientes e deixe-os em
uma solução clorídrica por alguns minutos.
Retire a casca da raiz de lótus. Lave-a
bem, deixe-a imersa em água para eliminar
possíveis sujeiras. Em seguida, corte-a em
fatias bem fininhas e coloque-as em uma
frigideira com azeite. Vire-as aos poucos até
dourar e reserve.

Torneie as minicenouras para que fiquem em
formato ovalado. Em seguida, branqueie-as.
Retire a parte mais clara dos aspargos e, com
a ajuda de um descascador de legumes, tire a
pele deles. Branqueie-os e faça o mesmo com a
vagem snap. Reserve.
Doure com azeite todos os lados dos cogumelos
eryngui e os tempere com sal. Faça o mesmo
com o quiabo.
Em uma panela, aqueça o azeite e doure a
semente de girassol. Retire o alho e a cebola do
azeite e os doure. Em seguida, adicione água,
tempere com sal e deixe ferver. Adicione a
semolina e mexa bem. Abaixe o fogo. Enquanto
termina o cozimento, abra um plástico filme e,
em seguida, distribua a massa sobre ele. Cubra
com outro plástico e vá apertando, para que
espalhe bem e fique uma lâmina fina. Polvilhe
sobre a massa as sementes de girassol. Aperte,
vire ao contrário e recheie com o espinafre.
Enrole e deixe na geladeira por 20 minutos.
Aqueça na hora de servir.

• 100 ml de óleo de soja
• 2 cebolas
• 1 cenoura
• 1 alho-poró
• 6 l de água
• 400 ml de vinho tinto
• 120 ml de azeite
• 10 g de farinha de trigo
• Sal a gosto

Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o óleo de soja
até que esteja bem quente. Corte a
cebola ao meio e doure bem os dois
lados. Em seguida, adicione o alho-poró
e a cenoura, ambos cortados em cubos.
Deixe dourar bem.
Assim que estiverem tostados, adicione o
vinho e mexa bem. Em seguida, adicione
a água e deixe reduzir em fogo baixo por
cerca de 2 horas. Quando o caldo estiver
com cerca de 1 litro e meio, desligue o
fogo e coe. Retire o excesso de gordura.
Aqueça o azeite em outra panela,
adicione a farinha e cozinhe por cerca
de 3 minutos em fogo médio, mexendo
sempre. Em seguida, adicione o caldo aos
poucos sem parar de mexer. Deixe reduzir
até que fique um molho aveludado.
Corrija o sal e reserve.
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Descobertas

REINVENTAR

A PRÓPRIA
Jaime José
Ferreira

VIDA

ALDO VIVE O LUTO DA PARTIDA
DE SUA ESPOSA, QUE BATALHOU
CONTRA UM CÂNCER POR
MUITOS ANOS, ELISABETH CUIDA
DO MARIDO QUE TEVE UM AVC
E JAIME, DE SUA ESPOSA COM
ALZHEIMER. OS TRÊS CONTAM
COMO, EM MEIO A UMA ROTINA
DE DEDICAÇÃO AO PRÓXIMO,
BUSCAM O AUTOCUIDADO E
UMA NOVA FORMA DE SEGUIR
EM FRENTE
POR DÉBORA RUBIN
COLABORAÇÃO DE
MARCOS DIEGO NOGUEIRA
FOTOS GUSTAVO PITTA
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39 anos, ele precisa seguir em frente. “Estou aprendendo, espiritualmente, que a vida continua. Sinto a
Erica todos os dias ao meu lado. Seu amor e tudo o
que aprendi com ela, carrego comigo”, diz.

AS COISAS MAIS SIMPLES
Natalia Novaes Pavani Soler, psicóloga do Hospital Alemão Oswaldo Cruz especializada em pacientes com
doenças crônicas em fase final de vida, tem uma longa experiência com os parentes e cônjuges que cuidaram de alguém por anos e, de repente, se veem diante
do luto e do vazio. Ela mesma, ainda muito nova, foi a
principal cuidadora de seu avô, que morreu de câncer.
A primeira coisa que ela diz ao enlutado é lembrá-lo
de que ele fez todo o possível pela pessoa que partiu –
e o fez com muito carinho. “Em seguida, é importante
recomeçar pelas tarefas mais fáceis da vida: cozinhar,
limpar a casa, fazer alguma atividade física e intelectual”, destaca Natalia.
É com a serenidade de um jardineiro que Jaime José Ferreira, de 75 anos, lida com a doença da
mulher, Lourdes Gonçalves Ferreira (76 anos), com
Alzheimer há dez anos, e há sete acamada, com alimentação via sonda. Jaime vive a estranha situação
de ter sua companheira de mais de 50 anos em uma
presença ausente. “Ela era tão ativa. Inquieta, agitada, briguenta!”, recorda, rindo. Lourdes tinha uma escola de cabeleireiros e a primeira desconfiança sobre
a doença veio quando ela começou a se atrapalhar
com o troco e com as contas.
Jaime seguiu trabalhando em sua fábrica de embalagens até o fim de 2019, mas reduziu a jornada quando ela piorou e contratou dois cuidadores profissionais.
Pai de três filhos homens, ele se sente acolhido pela família, mas sabe que é o principal cuidador de Lourdes.
“Para eles, é difícil ver a mãe assim. Eu fui assimilando,
entendendo a doença, e não me deixei abater”, conta.
“Não vou dizer que não mexe comigo, mas não me derruba. Aceitei o processo.” Recém-aposentado, ele tem
estado mais presente no dia a dia da mulher e pode,
enfim, cuidar da casa e de suas plantas, que tanto ama.
“Também gosto muito de cozinhar”, diz.

AUTOCUIDADO
“Às vezes, a pessoa passa tanto tempo cuidando de
outra que se esquece de ir ao médico, e aí desenvolve
suas próprias doenças”, destaca a psicóloga Natalia.

Fotos: Arquivo HAOC / Arquivo pessoal

O

s últimos 13 anos de Aldo Gabarrone
foram preenchidos por amor e dedicação à mulher que amava. Foi ele
quem esteve ao lado de Erica Costa
Carvalho em todos os momentos –
bons e ruins – até ela falecer, no fim
de 2019. Quando se conheceram,
em 2007, em uma padaria de Maresias, no litoral de
São Paulo, Erica já tinha feito um tratamento de câncer de mama. Quatro anos depois, a doença voltou em
fase de metástase, de forma mais intensa no pulmão e
nos ossos, o que exigiu uma série de cirurgias e novos
cuidados. O médico, à época, foi taxativo: ela só viveria
mais dois anos. Erica viveu quatro vezes o previsto.
Quando soube da metástase, Aldo a levou para a
praia, um lugar sagrado de encontro com a natureza
para os dois, e Erica chorou por dias. Ela se questionava por que estava passando por tudo aquilo. “Então eu
disse: talvez para que você possa ajudar outras pessoas”, conta Aldo. Erica, então, decidiu escrever um livro
e levou a ideia adiante, mas, nesse ínterim, o câncer foi
tratado e voltou pela terceira vez. Somente em 2014,
eles lançaram o livro Câncer? Vencendo pela 3ª Vez…
Ir à praia, fazer exercício físico, ter uma alimentação saudável e tocar o projeto do livro foram atividades que o casal compartilhou durante a jornada.
Ajudar Erica a ter uma rotina saudável era também
uma forma de Aldo se manter bem e ter foco para seguir o dia a dia, inclusive nos momentos mais difíceis.
“Eu trabalhava com meu pai e ele não aceitava que
eu saísse da loja dele para ficar com ela. Falei para
ele me demitir, o que acabou acontecendo em 2018,
quando fiquei 40 dias no hospital com Erica, sendo
21 na UTI”, conta. Aldo também mergulhou fundo em
leituras, não só sobre a doença, mas sobre assuntos
que o faziam se sentir bem. “Quanto mais eu leio,
mais preparado para a vida fico.”
Após o lançamento do primeiro livro, eles começaram a escrever o segundo, Enfrentando o Câncer
pela 13ª Vez – A Força de uma Guerreira, que foi lançado no Hospital Alemão Oswaldo Cruz em 28 de
outubro de 2019, no mesmo dia em que ela deu entrada para mais uma internação – faleceu seis dias
depois, com Aldo segurando sua mão. Desde então, é
ele quem leva o legado da esposa adiante. Todos os
dias, às 21h30, faz uma live na página do Facebook de
Erica Costa Carvalho, conta que mantém ativa. Aos

Aldo e Erica no evento
de lançamento do livro
Enfrentando o Câncer
pela 13ª Vez – A Força
de uma Guerreira, no
Hospital Alemão Oswaldo
Cruz, em outubro de 2019

Estou aprendendo,
espiritualmente,
que a vida continua.
Sinto a Erica todos
os dias ao meu lado.
Seu amor e tudo
o que aprendi com
ela, carrego comigo”
Aldo Gabarrone
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Descobertas

Você vai aprendendo a
não perder energia com
coisa boba, a viver um
dia de cada vez e ver
que as coisas fluem”
Elisabeth Archiná Novello
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Sentir culpa por fazer outras atividades que não as relacionadas aos cuidados com o paciente também é uma
característica comum dos cuidadores. “Como ir ao cinema sem sentir culpa? Em casos de pacientes que estão
sendo alimentados por sonda, vemos até quem deixe
de comer por se sentir culpado.”
Culpa é uma palavra riscada do vocabulário de Elisabeth Archiná Novello, 71 anos, que cuida do marido,
Armando Novello Filho. Em 2006, ele teve um AVC
isquêmico que deixou uma lesão extensa e profunda:
Armando ficou acamado, com o lado esquerdo todo
paralisado. “Fizemos e fazemos todo o possível por
ele”, diz. “Por isso não há culpa, o Armando é muito
bem cuidado.” Beth é pedagoga e trabalhou 18 anos
em escola, depois deixou a profissão para tomar conta
da casa e dos filhos. Há 14, cuida do marido. Nessa vida
de se ocupar com os outros, precisou reaprender a cuidar de si própria.
Os quatro primeiros anos foram os mais difíceis, ela
se sentia enclausurada e chegou a cair em depressão.
Tudo mudou quando, em 2010, Armando entrou para
um programa da Unifesp que atende pacientes em
domicílio, com visitas de enfermeiros a cada 20 dias e
atendimento remoto com uma equipe multidisciplinar.
Além do apoio profissional, Beth foi incluída no Ambulatório dos Cuidadores, onde pessoas como ela recebem
uma atenção especial. Hoje, ela faz atividade física duas
vezes por semana no local, participa de reuniões mensais com a equipe do programa e é atendida pelos médicos da Faculdade de Medicina da Unifesp: tratou um
câncer de pele e fez uma cirurgia de catarata lá.
Uma recomendação da médica do programa fez
toda a diferença em sua vida. “Ela me disse que meu
marido pode ficar até duas horas e meia por dia sozinho”, conta. “Graças a isso, consigo fazer minha ginástica, ler um pouco e até sair para tomar um café
com as amigas de vez em quando.” Os filhos também
ajudam. Um deles dá banho no pai alguns dias da semana – única atividade que Beth não consegue fazer
sozinha. Viajar, fazer passeios longos e até ir ao cinema são lazeres de que ela abriu mão. Para compensar,
cerca-se de atividades que ama, como fazer tricô, ler,
ouvir música e estar com o neto de 2 anos. “Meu bom
humor ajuda: nunca fico mal-humorada!”, diz, otimista. “Você vai aprendendo a não perder energia com
coisa boba, a viver um dia de cada vez e ver que as
coisas fluem.”

ASSISTÊNCIA
ACOLHEDORA
Quando um paciente com doença crônica ou terminal entra no
Hospital Alemão Oswaldo Cruz,
não apenas ele é acolhido em
todas as suas demandas particulares, como todo o seu entorno.
“É uma unidade de cuidados
que visa ao paciente e a toda
sua família”, explica a psicóloga
Natalia Novaes Pavani Soler.
“E cada família tem sua dinâmica: algumas são numerosas,
outras são ausentes.” No geral,
um membro se torna porta-voz
e costuma ser o mais presente
– e não é incomum essa pessoa
abrir mão de um emprego para
cuidar do parente.
A equipe do Hospital também
ajuda a família a se organizar e
a pensar em soluções em cada
caso, e ainda a comunicar todas
as questões médicas da melhor
forma possível. “Hoje, boa parte
do meu trabalho é assessorar
outros membros da equipe
para amenizar o sofrimento da
família, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente”, explica. Segundo
a psicóloga, nem tudo é sofrimento nesse momento. “Neste
mundo onde todos só correm, é
bonito ver famílias aproveitando
esse tempo juntos com qualidade. É um cuidado não só com os
pacientes, mas também com a
relação que eles têm.”
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U

ANEL MÁGICO
UM PASSEIO PELO RING OF KERRY, NA IRLANDA,
REVELA POR QUE O INTERIOR DO PAÍS É CONHECIDO
COMO UM DOS MAIS BELOS DA EUROPA

Foto: Shutterstock

POR DUNIA SCHNEIDER
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Nem só de Dublin e de
leprechauns vive a Irlanda. Terra natal de
lendários mestres das
letras, como Oscar Wilde e Samuel Beckett,
da banda U2 e da melancólica Enya, o país também guarda
um interior repleto de cenários verdejantes e vilarejos pitorescos. Para
conhecer essa faceta natural, a dica é
percorrer uma das rotas mais belas da
Europa: o Ring of Kerry, ou o anel viário no Condado de Kerry, no sudoeste
do país. O percurso em formato circular tem 179 quilômetros de extensão
e, para chegar lá, é preciso percorrer
300 quilômetros a partir de Dublin.
É possível ir de ônibus ou trem para
a cidade de Killarney, um dos seus
pontos de partida, mas o melhor mesmo é alugar um carro. Para saborear
com calma as paisagens e surpresas
ao longo do caminho, dois dias são
ideais. Outra dica, inclusive incentivada pelo próprio governo irlandês
para fugir do intenso fluxo de veículos, é escolher o sentido anti-horário.
Ao logo dessa rota estreita e sinuosa,
em breves paradas por cidades como
Kenmare, Sneem, Waterville, Cahersiveen e Killorglin, você vai se deparar
com construções históricas e medievais, praias, lagos, uma gigantesca ilha
rochosa e, claro, provar da rica gastronomia local. Aliás, os chocolates,
quase tanto quanto os da Suíça, são
famosos. A famosa Skelligs Chocolate
Factory, situada no Condado de Kerry,
produz versões artesanais desde 1993.
Como os ventos e a chuva dão pouca
trégua por lá, procure visitar a região
entre os meses de junho e agosto,
quando os dias são mais longos e mais
quentes. A seguir, veja o que conhecer
durante o trajeto.
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Praia de Derrynane
Perto da aldeia de Caherdaniel, onde morou Daniel O’Connell,
líder político irlandês, em uma costa que intercala montanhas com
pequenas ondulações, fica a praia de Derrynane. O lugar, que foi
refúgio de piratas, é perfeito para quem gosta de aventuras – dá para
fazer trilhas, passeios a cavalo, esqui aquático, canoagem, windsurfe,
entre outras atividades. Se a água não estiver quente o suficiente, um
passeio pelas areias brancas e intocadas dá conta do recado.

Parque Nacional de Killarney

Forte Staigue

A simpática Killarney, com suas casinhas típicas e pubs por todos os lados, é porta de entrada do circuito. É acesso
também para o Parque Nacional com suas florestas exuberantes, lagos, cachoeiras – como a Torc Waterfall – e vistas
incríveis. A mais bonita delas é a Ladies View, que dá para o lago Upper Lake e para uma dramática paisagem montanhosa.
O nome surgiu em 1861 quando as damas de companhia da rainha Victoria, que visitava o lugar, ficaram maravilhadas com
a beleza de lá. Com tempo, dá para explorar o parque a pé por caminhos planos ou, para os mais esportistas, de caiaque.

A 5 quilômetros da cidade de Sneem fica esse forte que, mesmo
em ruínas, impressiona com sua arquitetura monumental que
conseguiu sobreviver desde a Idade do Ferro, entre 300 e 400 d.C.
A dica é caminhar ao redor da grande muralha circular de
5,5 metros de altura pelos degraus, bordas e câmaras.

Kenmare
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Ilha Valentia

Foto: Shutterstock

É fácil se apaixonar por
essa pitoresca cidadezinha
de pouco mais de 2 mil
habitantes, com suas casas
de pedra com flores que
caem de vasos nas janelas,
jardins coloridos, lojas
de artesanato, galerias
de arte, cafés, bares e
restaurantes. Chamada
de “Joia da Coroa do Anel
de Kerry”, é um convite
para passear até o píer
e explorar a costa com a
maré baixa. Também dá
para jogar golfe ou
passear a cavalo.

Em Portmagee, uma curta caminhada por uma ponte leva
à Ilha Valentia. Dos penhascos
áridos de Bray Head, pode-se
ver o litoral. A dica é andar
pela Bray Head Loop, uma caminhada de 6,1 quilômetros ao
longo da costa, e subir até o
cume, de onde dá para avistar,
além do Atlântico, muitas das
cidades que estão no circuito.
Curioso mesmo é que nessa
ilha é possível também observar as pegadas de tetrápodes,
aqueles animais de quatro
patas de cerca de 350 a 370
milhões de anos.
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Mentes Curiosas

MAIS ÚTEIS

FREIO LINGUAL
Pequena prega de pele que
liga a língua à gengiva. Chamado também de frênulo, é
fundamental para a fixação e
movimentação da nossa língua, que é um músculo, por
dentro da boca. Pessoas que
têm o frênulo curto ou com
algum outro tipo de anormalidade podem não conseguir
falar corretamente. Bebês
com esse problema tendem a
ter dificuldade de mamar.

DO QUE
IMAGINAMOS

VOCÊ SABERIA DIZER
QUAIS AS REAIS FUNÇÕES
DAS PÁLPEBRAS, DAS
SOBRANCELHAS E DOS
CÍLIOS? E PARA QUE
SERVEM AS CUTÍCULAS?
A SEGUIR, DESVENDAMOS
A IMPORTÂNCIA QUE ESSAS
E OUTRAS PEQUENAS
PARTES DO CORPO
TÊM NA PROTEÇÃO DO
NOSSO ORGANISMO
POR LUCAS PONDACO BONANNO
ILUSTRAÇÃO MARQUETTO

A

o longo da evolução da espécie humana, estruturas corporais deixaram de
ter a utilidade principal que um dia já
tiveram, como o apêndice e os dentes do siso, que, segundo pesquisas
científicas, serviam, respectivamente, para fazer
a digestão de plantas com excesso de celulose
e para triturar alimentos duros e crus. Muitas
outras partes do nosso corpo, porém, continuam tendo funções essenciais, embora nem todo
mundo saiba disso.
“Nós, seres humanos, somos formados por um
conjunto de órgãos, células, músculos, tecidos e di-
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SOBRANCELHAS
Um dos alvos preferidos dos salões
de estética, essas pequenas porções
de pelos são muito mais que um belo
adorno do nosso rosto: as sobrancelhas atuam como uma barreira
na parte superior dos nossos olhos,
impedindo que o suor e outros tipos
de líquidos que escorrem pela testa
cheguem à nossa vista.

PÁLPEBRAS
São dobras finas de pele e músculo. Além de protegerem
nossos olhos, ajudam a mantê-los hidratados, pois espalham
lágrimas por todo o globo ocular quando piscamos. Se considerarmos que um adulto pisca, em média, 12 a 24 vezes por
minuto enquanto está acordado, podemos dizer que as pálpebras realmente trabalham muito.

versos sistemas que têm finalidades claras na nossa sobrevivência”, comenta o Dr. Guilherme Laranja, reumatologista do Hospital Alemão Oswaldo
Cruz. “Tudo funciona de forma tão automática e
interligada que, geralmente, a gente até esquece
que eles estão ali e que são tão importantes.”
Segundo o especialista, as cutículas das unhas,
que muitas pessoas gostam de tirar, por exemplo,
servem para proteger o vão entre nossos dedos e
unhas da entrada de bactérias e fungos.
Além das cutículas, vários outros elementos do
nosso corpo são repletos de curiosidades e funções bem pouco conhecidas. Veja a seguir.

TRÁGUS
Também conhecidas por trago, são aquelas pequenas saliências
nas entradas dos nossos ouvidos, que algumas pessoas optam
por enfeitar com piercings. Os trágus têm a função de proteger
nosso canal auditivo e fazem parte do sistema externo da orelha,
detectando sons vindos de trás do nosso corpo, pela frente ou
pelos lados.

CÍLIOS

PELOS NAS AXILAS

Também chamados de pestanas, são
pelos que protegem as bordas das pálpebras, formando uma espécie de cortina do globo ocular. Eles atuam como
vassouras, reduzindo o contato dos
nossos olhos com poeiras, insetos e
outras partículas. Um adulto tem cerca
de 100 a 150 cílios em cada pálpebra.

Apesar de serem retirados com
frequência, principalmente pelas
mulheres, os pelos nas axilas ajudam a diminuir a fricção que se
intensifica com o movimento dos
braços junto ao tronco. Pesquisadores indicam que os odores que
tanto tentamos camuflar com desodorantes, nos nossos antepassados pré-históricos tinham a função
de atrair o sexo oposto.
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Experiências que Transformam
Coração de mãe
Marina Yumiko Fujita,
57 anos

A comerciante paulistana fez
tratamento para engravidar
aos 38 anos, mas não deu certo.
Quinze anos depois, sem nunca
esquecer o sonho de ser mãe e
com mais segurança financeira,
ela voltou a fazer tratamento e
conseguiu engravidar. Sua filha
Pietra tem 4 meses

O QUE É O
IMPOSSÍVEL?
PARA PAULO, MARINA, TATHI E SIMONE,
ELE NÃO EXISTE. AO QUEBRAREM
BARREIRAS, ESSAS QUATRO PESSOAS
MOSTRAM QUE TODOS OS SONHOS
PODEM SE TORNAR REALIDADE
POR LUISA ALCANTARA E SILVA

Esforço e inovação

Paulo Rogério Nunes, 38 anos
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Foto: Luis Naressi

“A curiosidade me levou até onde estou hoje. Gostava de ler e de aprender e, por isso, fui fazer aulas de inglês, o que
foi muito importante. Depois, fiz curso técnico em processamento de dados e fui trabalhar como programador. Ou seja,
no final dos anos 1990, quando pouco se falava sobre internet, eu já estava me conectando com pessoas do mundo digital.
E eu, que nasci em uma região de Salvador onde poucas pessoas da minha idade tiveram a chance de ir à universidade,
fui fazer faculdade de publicidade. Em 2011, fui escolhido para uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Aquilo abriu
possibilidades para eu conhecer o mundo, foi muito bom. Lá percebi o quão distante Salvador estava da área de inovação,
e decidi trabalhar com isso. Ao voltar, criei a Vale do Dendê, para impulsionar pessoas da periferia a empreender. Com essa
empresa, quis que outras pessoas pudessem ter histórias como a minha, que eu não fosse exceção. A sociedade tem um
script para pessoas que nascem em comunidades; a expectativa é sempre muito pequena. Eu quero quebrar essa crença.”

Foto: Arquivo pessoal

Nascido em uma comunidade de Salvador, o publicitário usou a curiosidade e o gosto pela leitura para aprender.
Contra as probabilidades, foi à universidade e fundou a Vale do Dendê, aceleradora que apoia projetos de inovação
e diversidade e um dos motivos que o levaram a ser considerado um dos 100 negros mais influentes do mundo

“Ser mãe é algo natural de toda
mulher.’ Sempre ouvi isso e, para
mim, não foi simples. Aos 38 anos,
fiz minha primeira fertilização in
vitro, mas não deu certo. Repeti
o tratamento mais duas vezes,
também não funcionou. Fiquei muito
triste. Além da questão psicológica,
o tratamento era caro e eu e meu
marido decidimos não tentar mais.
Passei a me dedicar ao trabalho,
mas sempre com aquele sonho me
acompanhando. Com 53 anos, quis
tentar de novo, mas uma lei impedia
mulheres com mais de 50 anos de
fazerem o tratamento. Continuei
sempre me informando sobre o
assunto até que, em 2016, houve uma
mudança na legislação, excluindo
esse limite de idade. Foi o empurrão
que faltava. Implantei dois embriões
e, aos 57 anos, fiquei grávida de
gêmeos. Demorei para contar para
familiares e amigos, porque alguns
não acreditariam. Muita gente achava
que não queríamos mais ter filho. A
ginecologista e obstetra Ana Carolina
Lucio Pereira me acompanhou no
pré-natal. Tive uma gestação ótima
até a 25ª semana. A menina estava
se desenvolvendo bem, mas o menino
não; a placenta não estava passando
nutrientes para ele. Assim, o parto
foi na 30ª semana e os dois foram
para a UTI. Mas, quando Renan estava
com 35 dias, não aguentou. Hoje eu
tenho a Pietra, que está com 4 meses.
Não é fácil, para qual mãe é? Mas é o
melhor trabalho que existe.”
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A vida é agora

Por que não?

Simone Mozzilli, 42 anos

Tathi Piancastelli, 35 anos

A publicitária paulistana já
fazia trabalho voluntário com
crianças com câncer quando
se descobriu com a doença em
estágio avançado. Durante
o tratamento, criou uma ONG
que ajuda o público infantil
e jovem a entender termos
do universo oncológico

Para a paulistana, ter
síndrome de Down é um
detalhe em sua vida. Apaixonada
por musicais, ela se inspirou
em um para escrever uma peça,
que foi premiada nos Estados
Unidos. Agora, está com outro
espetáculo, que fala sobre uma
mulher com a trissomia 21 que
sonha em morar sozinha e ter
sua independência

“T

inha me mudado para
Nova York com meus
pais e estava procurando uma
ocupação. Andando pela Broadway
e vendo aquelas luzes, me lembrei
do meu filme predileto, Mamma
Mia!, que é um musical, e tive
a ideia de escrever uma peça.
Eu queria colocar um pouco de
mim na história, e escolhi contar
a história de Bella, uma garota
que, como eu, tem trissomia 21,
a síndrome de Down. A peça
Menina dos Meus Olhos, que fala
sobre inclusão, estreou em 2013
na cidade americana e depois
apresentamos em outros lugares,
inclusive no Unicef. Três anos
depois, ela ganhou o Brazilian
International Press Awards como
melhor peça. Fiquei muito feliz
naquele momento, porque sempre
acredito nos meus sonhos. Mais
recentemente, estreei outro
espetáculo, Oi, Eu Estou Aqui.
Escrevi com Fabio Costa Prado,
que é o diretor. É sobre uma
mulher, que também tem síndrome
de Down, que quer morar sozinha.
Faço uma atuação solo. Também
atuo como digital influencer
e tenho outros projetos. Ser
diferente é normal. A limitação
é o outro que vê.”
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Fotos: Cris Ulla

“T

inha 34 anos quando
entrei na sala de cirurgia
para tirar um cisto no ovário,
que acreditávamos ser um
tumor benigno. A operação iria
durar menos de duas horas, era
relativamente simples. Não sei
quanto tempo fiquei lá, só me
lembro de acordar mais de 10
horas depois na UTI. Tiveram
que tirar meus dois ovários,
útero, trompas e outras partes
do meu corpo. O quadro era
muito sério e minhas chances
de cura eram pequenas. Mas
estou aqui hoje. Enquanto
seguia o tratamento, passei a
me envolver ainda mais com o
voluntariado com crianças com
câncer, trabalho que eu já fazia.
Fui percebendo que a linguagem
médica era muito técnica. Se
era difícil até para eu entender,
imagine para pessoas de 5
anos? Então, em 2013, criei a
Beaba, ONG que ensina termos
ligados ao universo oncológico
para crianças e adolescentes
por meio da distribuição de
um guia e de outras ações. Já
conseguimos impactar cerca
de 700 mil pessoas, é muito
gratificante. Hoje, continuo em
acompanhamento, e sei
que as crianças me ajudaram
nesse processo.”
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Por Dentro do Hospital

JOGO DA VIDA
CONHEÇA O MED ESCAPE, PRIMEIRO ESCAPE
ROOM COM TEMÁTICA MÉDICA DO BRASIL
POR MARCOS DIEGO NOGUEIRA

V

ocê sabe o que é um escape room?
Ganhando mais adeptos a cada dia
que passa, os jogos de fuga (ou escape games) consistem em um desafio
no qual um grupo de pessoas deve solucionar enigmas e cumprir missões preestabelecidas em 60 minutos.
De olho nessa tendência, o Centro de Inovação
e Educação em Saúde do Hospital Alemão Oswaldo
Cruz lançou recentemente o MED Escape, primeiro
escape room com temática médica do país. Nele, os
participantes, na maioria jovens em idade escolar,
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permite uma conexão imediata”, diz. “Já as Hard
Skills são voltadas para habilidades médicas mais
específicas, como, por exemplo, quando ensinamos o aluno a fazer uma sutura técnica de fato.
A gente tem estudos de diagnósticos clínicos que
foram desenvolvidos pelos médicos do Hospital.”
Em 2018, Bárbara começou a estudar de que forma a geração Z entende experiências de venda e
concluiu que o mercado tem que se reformular para
atrair essa geração que não quer um panfleto, mas
uma experiência. Esse foi o início de tudo. “Decidimos fazer um projeto de vivência para esse público.”
Aluno de enfermagem da Faculdade do Hospital, Jonatas Ferreira já participou de duas edições

do MED Escape. “Ver esse projeto acontecendo é
legal porque mostra a preocupação da faculdade
em encaminhar jovens de 2º e 3º anos para a área
profissionalizante”, conta Jonatas. “Percebo que
os jovens que têm vindo para o projeto têm elogiado. A gente se sente útil e feliz por participar e já
estar fazendo nossa parte como educador, porque
o enfermeiro também tem o papel de educar”, diz.
A implementação do MED Escape, entre roteiro,
ramificações e cronometragens, levou dois meses e
as sessões acontecem no Centro de Inovação e Educação em Saúde na Avenida Paulista, com grupos de
estudantes. Espera-se que o projeto traga mais de
300 alunos de 15 escolas estaduais da capital.

têm que enfrentar situações nas quais é necessário
trabalhar habilidades como foco, atenção e assertividade, passando pelo aprendizado de técnicas
como sutura e ressuscitação cardíaca.
“As práticas de ensino são divididas em dois
grupos”, explica Bárbara Carvalho, gestora operacional de Inovação, Pesquisa e Educação do Hospital. “Temos as Soft Skills, que treinam habilidades
como foco, competitividade e liderança, características que são superimportantes em um ambiente hospitalar. Todas elas são voltadas para a área
médica e de saúde com uma ambiência lúdica que
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Parceria em nome da saúde
Desde o ano passado, o Centro Especializado em Obesidade e Diabetes, em parceria com a academia
Bodytech Pátio Paulista, iniciou uma série de lives, transmitidas todo mês pelo Facebook do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz, sobre temas relacionados à atividade física, alimentação saudável, prevenção à
obesidade e diabetes tipo 2, e outras curiosidades e esclarecimentos sobre doenças associadas. Para
participar ao vivo e enviar suas perguntas, basta seguir a página @HospitalAlemaoOswaldoCruz na
rede social para receber a notificação de quando a transmissão iniciar. É gratuito. Confira os próximos
temas e fique ligado nas redes sociais para saber sobre as datas.

CONFIRA OS VÍDEOS DAS
LIVES QUE JÁ ROLARAM

Cooperação em
atenção primária
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) assinou em fevereiro,
um acordo de cooperação com o Institute for Healthcare Improvement (IHI),
o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e a
Sociedade Brasileira de Medicina de
Família e Comunidade (SBMFC) para o
projeto “Cuidado Integral à Saúde” —
Projetos-Piloto em Atenção Primária
à Saúde (APS). O evento contou também com palestras que abordaram a
relevância da atenção primária à saúde na saúde suplementar, o escopo e a
implementação do “Cuidado Integral à
Saúde”, além do uso da metodolodia da
Ciência da Melhoria e inovação na abordagem de APS na saúde suplementar.

O diretor-presidente do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Paulo Bastian, assina
acordo de cooperação. Ao lado, está a gerente de Estímulo à Inovação e Avaliação
da Qualidade Setorial da ANS, Ana Paula Cavalcante.

Acessar via QR Code. Basta
fazer a leitura do código
ao lado com a câmera
do seu smartphone.

Atualização profissional
O Centro de Inovação e Educação em Saúde do Hospital Alemão Oswaldo Cruz recentemente fechou
uma parceria com a Harvard Medical School, uma das principais faculdades de medicina dos Estados
Unidos, para oferecer o curso de Práticas Clínicas em Pesquisa — PPCR. Com duração de nove meses,
o curso proporciona treinamento aos especialistas utilizando o que há de mais atual em pesquisa
clínica no mundo. Disponibilizado por meio de diversos polos educacionais no Brasil e no exterior,
em parceria também com outras Instituições, em São Paulo as aulas serão oferecidas no Centro de
Inovação e Educação em Saúde (na Av. Paulista), e também de forma online. Ao final do período, os
estudantes passarão por uma imersão de cinco dias, em local a ser definido, contando com o apoio de
especialistas e professores. As aulas têm início marcado para o fim de fevereiro. A formação é voltada
para estudantes e profissionais de qualquer área que estejam interessados na realização de pesquisas
clínicas. Mais informações no (11) 3549-0673.
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Da esquerda para a direita: Rodrigo Aguiar, diretor de Desenvolvimento Setorial da ANS; Eno Dias de Castro Filho, médico da área de
Responsabilidade Social do Hospital Alemão Oswaldo Cruz; Daniel Knupp, presidente da SBMFC; Ana Paula Cavalcante, da ANS; Dr. Fernando
Faraco, médico de Família e Comunidade e docente do IHI; e Dr. Leonardo Piovesan, gerente de Saúde Integral do Hospital.
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Por Dentro do Hospital

Por Dentro do Hospital

Relação internacional
No mês de janeiro, o Hospital recebeu uma visita
ilustre: os profissionais chilenos da Clinica Alemana (www.clinicaalemana.cl), Loreto Bezamat
K., diretora de Inovações e Produtos Digitais, e
Javier Andonie C., da área de Inovação e Transformação Digital. Além da troca de experiências
entre profissionais dos dois países, os motivos da
visita foram as duas startups parceiras do Centro
de Inovação e Educação em Saúde: o MedRoom,
que usa conceitos de gamificação no treinamento de universitários, e o Robô Laura, que otimiza
a organização interna de medicamentos. A experiência foi um sucesso e mostra que o Centro de
Inovação está sempre aberto para receber entidades de saúde interessadas em conhecer essas
tecnologias e firmar novas parcerias.

Gestão compartilhada
em Santos
A Administração Municipal de Santos e o
Instituto Hospital Alemão Oswaldo Cruz
assinaram contrato de gestão compartilhada para gerenciar o Ambulatório de
Especialidades – AMBESP. O Ambulatório, terá capacidade para realizar, por
ano, cerca de 190 mil consultas médicas,
além de 38,1 mil consultas com especialistas das equipes multiprofissionais, como
assistência social, nutrição, fisioterapia,
fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional. Outras projeções anuais dão
conta de cerca de 5 mil cirurgias ambulatoriais, 96 mil exames e 600 biópsias.
O prédio de três andares contará ainda
com 33 consultórios médicos, centro de
diagnóstico por imagem, sala de cirurgia,
recuperação anestésica e anfiteatro.
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PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU em
Pós-graduação
ONCO HEMATOLOGIA - PRÁTICA CLÍNICA
EM DOENÇAS LINFOPROLIFERATIVAS
Onco-Hematologia
PROPOSTA

Histórias
sobre cuidado
Em março, o auditório da Unidade Paulista do Hospital sediou
o lançamento do livro O que
Aprendi Cuidando de Você (Ed.
Atheneu). A edição, coordenada
pela nossa diretora-executiva
Assistencial, Fátima Silvana
Furtado Gerolin, reúne relatos de profissionais da equipe
assistencial sobre experiências
vividas na relação do cuidar.
Escrito de forma colaborativa
em narração comovente, o
livro estimula a reflexão sobre
a prática da empatia dentro do
universo que abrange a saúde.

A Hematologia se tornou uma área de grande desenvolvimento e interesse na última década, em especial as doenças
A Faculdade
do Hospital Alemão Oswaldo Cruz lanLinfoproliferativas.
Dado o grande volume de publicações e atualizações, o conhecimento profundo é cada vez mais necessário para o
çoujuízoum
novo
programa
de pós-graduação lato sencrítico na
escolha dos novos
tratamentos e condutas.
Esta pós-graduação tem exatamente este objetivo, embasar de forma robusta os profissionais que não tiveram a
da convivência diária com a rotina destas
doenças
e aqueles que clínicas
querem ir a fundo, emem
uma imersão
su: oportunidade
Onco-Hematologia
–
Práticas
doencompleta.
çasDIFERENCIAIS
linfoproliferativas. Em parceria com os maiores
Em parceria com os maiores centros público e privados do país, o curso será, na sua maioria, presencial, dividido
em 9 módulos
com duração de 360h
por módulo) e contemplará
discussão de o
casos,
aulas teóricas,será,
aulas
centros
públicos
e (40h
privados
do país,
curso
na
práticas, manejo com dados de vida real (real life data), acompanhamento e discussão de casos do ambulatório,
de contar com material interativo de educação à distância, ministrado pelos maiores especialistas em
sua além
maioria,
presencial,
dividido em 9 módulos, e
doenças
Linfoproliferativas
do Brasil.
contemplará
discussão de casos, aulas teóricas, auOBJETIVOS
Ao
final
do
Curso,
o aluno estará apto
à:
las práticas,
manejo
com
dados de vida real (real life
Entender a fisiopatologia e bases genéticas e moleculares das doenças linfoproliferativas
Entender
o
contexto
histórico
e
evolução
do
diagnóstico
e das diversas modalidades
de tratamento
data), acompanhamento
e
discussão
de casos
do amCapacitar profissionais no tratamento e condução correta dos pacientes com Linfoma/Mieloma baseada
em evidências e boas práticas
bulatório, além de contar com material interativo de
PÚBLICO-ALVO
educação
a distância. Saiba mais em www.fecs.org.br
Médicos com residência médica em Hematologia ou Oncologia.

Novidades na
Unidade Campo Belo
A Unidade Campo Belo conta agora com dois novos
serviços: o Serviço de Vacinação, destinado a adultos
e adolescentes acima de 14 anos. O atendimento é
particular e funciona de segunda a sexta das 7h às
13h; e o Núcleo da Memória, com atenção especial
a esse aspecto da saúde e atendimento ao público
das 14h às 18h.
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SOMOS
NOSSAS
ESCOLHAS
FELIPE FRANCO MUNHOZ
Autor dos livros Mentiras (Nós,
2016) e Identidades (Nós, 2018)

UM PENSAMENTO RELÂMPAGO
EM NOITE DE ANO-NOVO
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019-2020. ÂNCORA;
EM UM PEQUENO BARCO, UMA
BALEEIRA, NA BAÍA DE PARATY.
Ao redor, a distância, fogos de artifício faiscavam-explodiam tão
pequenos: praticamente miniaturas de fogos de artifício, miniaturas
efêmeras. Enquanto os tilintares de taças contra taças, enquanto o
balanço e os abraços e as frases protocolares, enquanto expectativas
eletrizando corpos, algo empurrou meus pensamentos – já, talvez,
cansados – para o (mesmo?) réveillon que se passava em algum árido x
do mapa do Brasil, no oposto, no sertão.
É evidente: infinitos raciocínios poderiam ser desenvolvidos a partir
dessa proposta básica de contraponto; porém, confesso, meus pensamentos – com certeza cansados, além de um tanto irregulares pelo repetido movimento de taças contra lábios – não correram em direção ao ser
humano ou à sociedade. Correram em direção, apenas, ao efeito estético
do contraste. Corrida, isso é também evidente, que se projeta em segundos e dentro de um dédalo particular.
No labirinto, certa encruzilhada sugeriu-me a ideia de que o ano – agora, recém-anterior fosse guardado em tal sertão quimérico, sob pedras; o
x, apagado, inalcançável, abrindo, assim, portas e horizontes para novos
inícios. Descartei, de imediato, a ideia delirante. Ridícula? E nunca haveria pedras suficientes, de qualquer modo. Mais tarde (ao redor, o céu
negrume, o céu resquícios de fumaça), a baleeira próxima da beira da
praia, começou a chover um gélido-fino véu que – simultâneo – recobria
e dissolvia-se na pele.

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz escolheu olhar para a saúde
de uma forma única e inovadora. Uma visão integral,
com foco na prevenção e nos melhores resultados.
Escolhemos ser pioneiros na medicina de ponta e sustentável.
O que é isso? Buscar as soluções mais inteligentes e as decisões
mais eficientes em cada caso, em todas as nossas unidades,
para que você possa ter sempre as melhores escolhas.
É nisso que acreditamos: a medicina precisa avançar sempre,
mas não pode se afastar de você.

Ilustração: Rodrigo Fortes / Foto: Arquivo pessoal

Crônica
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ESCOLHA O
MELHOR PARA
SUA SAÚDE
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