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TRANSFORMAÇÕES
COTIDIANAS
“Mudaremos nosso comportamento”, disse o infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz Dr. Stefan Ujveri,
sobre como nossos hábitos e costumes vão mudar na pós-pandemia. O especialista, em entrevista à LEVE, avalia que
“as pessoas terão mais noção e hábitos de higiene”. A reportagem completa você confere na seção Conversa (pág.28).
O prognóstico sobre como será nosso comportamento
depois de uma eventual vacina ou tratamento, no entanto,
já vem sendo sentido por nós ao longo desses tempos: já
começamos a mudar.
Afinal, como não nos identificarmos com a montanha-russa de sentimentos que experimentamos semana a
semana? Pensando nisso, chamamos a psicóloga Natalia
Pavani para dar dicas de como manter a estabilidade na coluna Estar Bem (pág. 6).
A alimentação em tempos de trabalho em casa é também uma habilidade que vem sendo testada em todos nós,
como aborda a nutricionista Geisa Gabriela Rodrigues na
coluna Comer Bem (pág. 7). E em Na Cozinha (pág. 38)
você encontra uma receita pensada especialmente para
curtir em família.
Mas poucas coisas avançaram tanto nesses últimos tempos como o assunto da nossa capa: a telemedicina. O atendimento a distância vem mudando a forma como cuidamos
da nossa saúde e você fica sabendo de que maneira isso
acontece e ainda conhece os tipos de tecnologia e os avanços usados por aqui.
Sempre lembrando que, mesmo longe - sem sair de casa
mesmo! - também é possível visitar museus bastando apenas
um clique (seção Horizontes, pág. 24) ou conhecer o cotidiano da quarentena em mais de 50 países sob o olhar da
fotógrafa paulistana Dani Sandrini (seção Destinos, pág. 50).
E tem mais: personagens que superaram a Covid-19
contam quais as maiores transformações que sentiram
depois da doença; e como é possível aliar perda de peso e
qualidade de vida sem perder a cabeça.
Tudo para que as transformações cotidianas aconteçam, mas que o passeio na montanha-russa emocional seja
o mais suave possível.
Boa leitura,
Equipe da revista LEVE
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Vivenciamos um momento histórico: passar por uma pandemia e pelos seus desdobramentos biológicos, econômicos e sociais é um desafio coletivo, mas que nos toca individualmente, numa dimensão bastante íntima e emocional.
De forma geral, ainda que as emoções façam parte de todo o nosso psiquismo, elas são
pouco exploradas e, muitas vezes, quando percebidas, são escondidas ou intensificadas
pelo calor da situação. Ambas as alternativas podem provocar algum tipo de prejuízo de
ordem intrapessoal e interpessoal. Não é à toa que surge a necessidade de discutir sobre
como poderíamos controlá-las.
O manejo das emoções traz ganhos importantíssimos para a saúde por meio da psicoeducação. É a partir do autoconhecimento – que pode ser um processo independente ou
guiado – que aprendemos a lidar com as emoções desagradáveis e, consequentemente,
reduzimos o seu impacto. Essa prática também contribui para a prevenção de problemas
psicossociais e oferece suporte em situações desafiadoras, como no enfrentamento de uma
doença, por exemplo.
E como fazer isso? Não há fórmula mágica, mas, sim, técnicas constantemente desenvolvidas para o aperfeiçoamento do cuidado à dimensão. As psicoterapias, as práticas meditativas
e as práticas corpo e mente em geral, como dança, ioga e tai chi chuan são excelentes recursos
tanto para prevenção e promoção, como para o tratamento em saúde mental.
Pode ser oportuno, também, um olhar atento à própria saúde mental por meio da percepção das emoções, seguida de uma nomeação adequada do que se está sentindo e uma
investigação aprofundada de sua etiologia em determinada situação. Essa autoanálise talvez
seja difícil em um primeiro momento, contudo, de forma ampla, é um exercício valioso para o
autocuidado e para a qualidade das relações a longo prazo.
O ano ainda não acabou e temos clareza que estamos em crise. Mas é justamente nela que
a nossa capacidade adaptativa e criatividade são colocadas à prova. Que ao fim desse ciclo
possamos sentir orgulho de nossas decisões diante do que fazemos com o que sentimos.
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UANDO OLHAMOS PARA 2020, PARECE QUE
ESTAMOS VIVENDO UMA MONTANHA-RUSSA
EMOCIONAL E NÃO VEMOS A HORA DO NOSSO
CARRINHO DESGOVERNADO CHEGAR AO SEU
DESTINO E RETOMAR ALGUMA ESTABILIDADE.

ESTES NOVOS TEMPOS EM QUE NOSSA CASA
SE TRANSFORMOU EM ESPAÇO DE TRABALHO,
PRECISAMOS ADAPTAR A NOSSA ROTINA
E A PERGUNTA QUE FAZEMOS: É POSSÍVEL
MANTER UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
TRABALHANDO EM CASA?
Sim! Mas é preciso organização e planejamento, seguindo algumas dicas essenciais.
A primeira delas é estabelecer seus horários. Afinal, a rotina nos ajuda a organizar
nossas tarefas. Isso é válido tanto para o tempo durante o home office quanto para
se alimentar. É importante também planejar o início e o fim do dia e dar uma pausa
para descansar e comer tranquilamente.
Outra dica é saber o que comer em cada refeição. Uma alimentação saudável é
primordial para assegurar a saúde e importante para manter seu sistema imunológico em ótimas condições. Além disso, estamos em casa gastando menos calorias,
então pegue leve nas refeições e coma verduras e legumes variados. Caso opte por
consumir proteínas animais, escolha carnes magras como peixe ou frango. Outros
produtos a serem considerados são grãos integrais (arroz, linhaça, aveia etc), leguminosas (lentilha, ervilha, grão-de-bico etc) e fontes de gorduras boas (castanhas, azeite
de oliva etc). Claro, não se esqueça das frutas, pois também são fontes de fibras, vitaminas, minerais e outros compostos com ação antioxidante.
Pensando nesses ingredientes, tire um dia da semana para preparar os pratos,
pois sabendo o que precisa incluir em cada refeição, fica mais fácil montar um cardápio semanal. Use a criatividade!
Separe um ambiente para se alimentar. Escolha um cantinho que seja agradável
para o seu trabalho, mas reserve e defina um local apropriado para suas refeições
a fim de aproveitar melhor o momento.
Não se esqueça de beber água. Ela ajuda a limpar, hidratar e melhorar o funcionamento do seu organismo. Essa informação é mais que uma dica, é uma forma de
proteção. O corpo hidratado fica mais forte.
Lembre-se: com uma rotina organizada você renderá melhor em sua produtividade e terá tempo de parar e comer corretamente.

Comer Bem

Estar Bem

Q

ALIMENTAÇÃO EM TEMPOS DE HOME OFFICE

7

Por Aí

Por Aí

• Bons programas para aproveitar o melhor de São Paulo em casa

Quentinha chique

Jun
Sakamoto

Restaurantes de chefs renomados de São Paulo se reinventam em tempos de pandemia e
oferecem novas possibilidades para que os amantes da gastronomia possam se deliciar em casa.
Disponíveis para entrega ou retirada, as marmitas são preparadas com os mesmos ingredientes
frescos e os temperos especiais que consagraram esses grandes cozinheiros

O premiado sushiman lançou seu
serviço de delivery pela primeira
vez em 20 anos. Sorte a nossa,
que podemos pedir os combinados
preparados com os peixes frescos
escolhidos pelo próprio chef. Atum,
salmão, vieira, hokigai (surf-clam),
linguado, carapau, robalo, olho-de-boi
e pargo são as opções que podem
figurar no cardápio caprichado. Os
pedidos no restaurante homônimo,
em Pinheiros, devem ser feitos pelo
telefone (11) 3088-6019, das 9h às
21h, e pagos via depósito antecipado.
Para o restaurante J1, no shopping
VillaLobos, foi criado um menu
especial disponível no Rappi

POR PAULO BORGIA

A Casa do Porco

Em um espaço anexo ao restaurante Dalva e Dito,
Alex Atala oferece comidas simples que exaltam
ingredientes brasileiros. Há sanduíches, salgados
— como a coxinha de pato no tucupi — e também
as marmitas prontas para levar para casa. Os
pratos mudam diariamente, mas há sempre uma
opção sem carne e uma com proteína, como a
moqueca vegetariana e a polenta mole com ragu
de pernil e linguiça. O cardápio completo está no
site linktr.ee/mercadinhodalvaedito e o take away
é válido apenas para o restaurante dos Jardins,
na Rua Padre João Manuel, 1.115. Já as entregas
são feitas via iFood

8
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Mercadinho
Dalva e Dito

Chef de um dos restaurantes mais criativos
e queridos de São Paulo, Jefferson Rueda
também precisou inovar e criou um delivery
com novas receitas, que são servidas em
uma embalagem ecológica e reciclável, sem
perder a qualidade e o sabor. Foi aí que surgiu
o #CPF – Caixa Prato Feito, uma marmita que
inclui seis itens, da salada ao prato principal,
que mudam semanalmente, de acordo com
os ingredientes disponíveis. Quem não sai do
cardápio é o já tradicional Porco San Zé, uma
carne macia e assada na brasa por cerca de
seis horas. Pedidos pelo site cardapio.wifire.
me/acasadoporcobar, das 12h às 22h30,
para retirada na Rua Araújo, 124, Centro.
Entregas pelo iFood
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Inovação

• Novidades que tornam a vida mais prática e saudável

O pulso
ainda pulsa

Arturito

A chef Paola Carosella manteve a
máxima qualidade de seus pratos,
mesmo que sejam para viagem. Um
dos destaques do dia a dia é o risoto
de cogumelos orgânicos. Nos fins de
semana, o restaurante oferece a Caixa
da Família, que serve de quatro a cinco
pessoas, com pratos como a paleta de
cordeiro com salsa verde e a irresistível
sobremesa de mousse de chocolate.
O cardápio do Arturito está disponível
no site arturito.com.br. Os pedidos
podem ser feitos pelos telefones (11)
3063-4951 ou (11) 97531-6679, para
retirada na Rua Artur de Azevedo, 452,
Pinheiros. Para entregas o pedido
deve ser feito pelo Rappi

A exemplo de outros rastreadores de atividades, o Alta HR não oferece feedback de
mudança sobre a sua saúde, mas permite
que você registre seus fundamentos de
condicionamento físico e tem um monitor
de frequência cardíaca para fornecer dados
extras. Outros pontos positivos: o modelo
recém-lançado é o menor já feito pela Fitbit
e a bateria chega a durar uma semana inteira
entre as cargas. US$ 150. amazon.com

Lenha sem fogueira
Que tal preparar pizzas, pães sírios e outras delícias
em qualquer lugar? O PizzaDome é um forno a lenha
portátil com carregamento via USB. Sua cúpula com
termômetro integrado monitora as temperaturas,
enquanto uma pedra cerâmica mantém os alimentos
crocantes e uniformemente cozidos. Ele pode ser
acoplado ao BioLite Basecamp, que focaliza o calor
da lenha queimando diretamente em sua superfície.
US$ 300. bioliteenergy.com

Bar da Dona Onça
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Som na caixa

Fotos: Divulgação

Impossível ficar muito tempo longe dos pratos
caseiros da chef Janaína Rueda! Sua marmita
tem moelas cozidas, estrogonofe, picadinho
e até a tradicional feijoada de sábado. Para
acompanhar, os drinques também estão
sendo entregues. Janaína ainda investiu
na criação de produtos para serem finalizados
em casa, com uma linha de massas e
molhos, que vão do nhoque com molho de
tomate ou bolonhesa ao fusilli ao molho de
linguiça ou de carne de panela. Os pedidos
podem ser feitos no site cardapio.wifire.
me/bardadonaonca, das 12h às 22h30, para
retirada no Edifício Copan (Avenida Ipiranga,
200, Centro). Entregas pelo iFood

Nunca passamos tanto tempo dentro de nossas casas.
Isso tem um lado bom, que é o autoconhecimento, mas
a experiência do isolamento social pode ser estressante
para muita gente. Nessa situação, ouvir música ajuda
a manter a mente sã e um bom equipamento é sempre bem-vindo. O Bold Bass, novidade da Sonos, é um
subwoofer sem fio que promete graves profundos e a
eliminação de vibrações e ruídos para evitar distorções.
O design caprichado faz do gadget uma peça de decoração. Seus ouvidos — e olhos — agradecem. US$ 699.
sonos.com
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Curadoria
DARK
O thriller de ficção científica alemão foi
lançado em 2017 e se tornou um sucesso
instantâneo. O êxtase veio na segunda
temporada, que estreou este ano na Netflix.
Explicações existenciais, viagens no tempo,
suspense, drama… Alguns arriscam dizer
que a série é uma das melhores já feitas.

SÉRIES

Poesia de
desbloqueio

LIVROS

DIC
DA L A
UISA

THE MIDNIGHT GOSPEL
Uma verdadeira viagem em busca de autoconhecimento,
mas sem papos chatos e entediantes. Pelo contrário!
Dividido em oito episódios, o programa foi criado a partir
dos áudios do podcast do comediante Duncan Trussell.
Para dar forma ao conteúdo, Pendleton Ward, criador do
divertido Hora de Aventura, fez um desenho que em um
primeiro momento pode parecer um tanto louco, mas
logo percebemos que está totalmente conectado com as
reflexões – bem lúcidas – de Trussell. Na Netflix

Apresentadora, atriz, escritora,
roteirista… Luisa Micheletti não
se limita a um campo das artes
e apresenta aqui dicas de séries,
filmes, discos e livros que a
inspiram no seu dia a dia

SEBASTOPOL
EMÍLIO FRAIA
“O jovem autor tem espalhado pelo
mundo os três contos que compõem
este livro, que se unem de forma sutil.
Contemporâneo, cativante e amarrado de
forma nada convencional.” Ed. Alfaguara.

POR PAULO BORGIA

FILMES
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LIGUE DJÁ:
O LENDÁRIO WALTER MERCADO
“O documentário da Netflix é surpreendente.
O Brasil acabou conhecendo pouco dessa figura
carismática e hiperpopular, quase uma drag
queen new age, com mensagens de amor e paz.”

MÚSICA

DIC
DA L A
UISA

MATEUS ALELUIA
OLORUM
“Um alento para nosso isolamento,
já que o disco traz palavras,
sonoridade e vibração do mundo
espiritual. Mateus continua sua
trilha que começou com os Tincoãs
e nos conecta com uma esfera
mais elevada.”

DIC
DA L A
UISA

KIKO DINUCCI
RASTILHO
É um trabalho para lá de sensível
do músico paulistano, que com
seu violão no melhor estilo Baden
Powell, coloca suas composições
nada doces entre as grandes
contemporâneas. É o Brasil que
ferve, como nas letras “Febre do
Rato”, “Veneno” e “Rastilho”. Um
dos grandes do ano.
FIONA APPLE
FETCH THE BOLT CUTTERS
Quinto trabalho da artista
norte-americana. No estilo de
sempre de Fiona, a obra é uma
exposição detalhada de seus
sentimentos, com faixas que
falam de autoaceitação, tristezas,
desequilíbrios, mas mais do que
tudo, que revisitam seu passado
para compreender o presente.

Fotos: Divulgação

JÁ TEM UM BOM TEMPO QUE LUISA MICHELETTI SE TORNOU UM ROSTO BEM CONHECIDO
NA TELEVISÃO BRASILEIRA, em seu trabalho
de apresentadora na MTV e no Multishow, ou em
papéis como atriz em novelas da Rede Globo. Mas
há cerca de cinco anos ela estreou como escritora e,
agora em 2020, acaba de lançar seu mais novo livro,
Dentro do Outro.
As possibilidades no mundo da arte são inúmeras, mas o momento é das letras. Enquanto em
Nem Sofá, Nem Culpa Luisa apresentou contos, sua
nova obra é direcionada para a poesia. Um conjunto de 51 textos, especialmente sobre a perspectiva
da mulher – ou das várias mulheres dentro dela.
“Todo mundo tem muita gente dentro. Essa população precisava sair de mim e tomar forma. Dentro
do Outro é uma poesia de desbloqueio”, explica.
A mulher ainda é tema de sua estreia na dramaturgia, com o texto da peça Soror, e também
uma de suas inspirações recentes, a série I May
Destroy You, disponível na HBO. “A protagonista,
Arabella, tenta reconstruir um caso de abuso que
sofreu, em meio às cobranças de sua editora para
entregar seu livro. A atriz é a própria criadora da
série e roteirista”, conta.

DESTACAMENTO BLOOD
A mais recente produção de Spike Lee não é só
a história de quatro norte-americanos ex-combatentes no Vietnã, que voltam ao país em busca
de um tesouro. É uma ligação entre passado e
presente, de períodos que discutem com fervor
a questão racial. O diretor não muda seu estilo e
usa diversas vezes do didatismo para reescrever
alguns pontos da história dos Estados Unidos e
exaltar nomes que às vezes ficaram injustamente
no rodapé. Na Netflix.

PROJETO À LA CARTE
Com o fechamento das salas de cinema por causa
da pandemia, alguns lugares precisaram se reinventar. O CineSesc tem disponibilizado ótimos filmes gratuitos em seu site, mas destaque mesmo
é a curadoria do projeto À La Carte, do Cine Belas
Artes. Ao custo de R$ 10,90/mês é possível ver
uma boa dezena de clássicos da sétima arte de diretores como Ingmar Bergman, Andrei Tarkovsky,
Akira Kurosawa, entre outros.

FLUSH
VIRGINIA WOOLF
Quem poderia dizer que a biografia de
um simples cocker spaniel pudesse ser
tão envolvente? Em um exercício de
imaginação entre o nascimento, infância
na Inglaterra vitoriana e as viagens do
cão, Virginia Woolf aborda questões de
classe e gênero com um humor inigualável. Editora Penguin Companhia.

NARRATIVAS PERIFÉRICAS
O Brasil tem se destacado há alguns anos
no mundo das HQs. Alguns quadrinhos
dessa nova leva foram lançados no projeto
Narrativas Periféricas, com o objetivo de
mostrar vozes da periferia. São seis obras:
Crianças Selvagens, de Gabu Brito; Para
Todos os Tipos de Vermes, de Kione Ayo;
Pomo, de Eryk Souza, Quando a Música
Acabar, de Isaque Sagara, Shin, de Isaac
Santos, e Thomas – La Vie En Rose, de
Arthur Pigs. Editora Mino.
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Capa

MEDICINA
DO FUTURO
A TELEMEDICINA VEM GANHANDO FÔLEGO NO BRASIL
– CONHEÇA OS BENEFÍCIOS DO ATENDIMENTO A DISTÂNCIA
E SAIBA DE QUE MODO A TECNOLOGIA PODE INFLUENCIAR
A FORMA COMO CUIDAMOS DA SAÚDE
POR ANA CLARA GASPAR
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onsulta médica requer planejamento e paciência. Marcar
com antecedência, enfrentar
o trânsito, aguardar a vez… A
pandemia causada pelo novo
coronavírus está, aos poucos, mudando esse cenário.
A questão, agora, é manter o
acompanhamento médico em
dia sem sair de casa – medida essencial para evitar a proliferação da Covid-19. Nesse novo contexto, a telemedicina chega para revolucionar o
atendimento médico e romper barreiras que limitavam o acesso aos serviços de saúde. “Em 90
dias, avançamos o equivalente a 10 anos na saúde e na tecnologia, e a telemedicina representa
isso”, resume Allan Paiotti, diretor-executivo do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz. “Com a pandemia, aceleramos essa solução.”
O termo telemedicina tem origem na palavra
grega “tele”, que significa “distância”, e refere-se à prática médica realizada de forma remota.
Não há um marco que aponte seu surgimento; a
ferramenta foi implantada aos poucos, conforme
foram inventados dispositivos como o computador e a internet. Desde 1990 a OMS reconhece a
telemedicina como uma forma de oferecer atendimento em áreas remotas. No Brasil, o primeiro
trabalho a utilizar recursos de tecnologia data
de 1985: o acompanhamento, por meio de com-

putadores em rede, de relatórios de pacientes
contaminados por césio.
Enquanto na Europa e nos Estados Unidos
a utilização da ferramenta é sólida e regulada,
no Brasil, até antes da pandemia, o recurso não
permitia atendimentos online e a discussão era
rasa. Questões como precificação, cobertura e
implantação tiveram pouco debate. Porém, como
a pandemia dificultou compromissos presenciais
como as consultas médicas, entidades de classe e
governamentais precisaram ceder: após anos de
impasses, a utilização da telemedicina foi autorizada em março deste ano pelo Conselho Federal
de Medicina, por duas portarias do Ministério da
Saúde e por uma lei federal – válida apenas enquanto durar a crise da Covid-19.
A pandemia impulsionou o desenvolvimento
da ferramenta. “No Hospital Alemão Oswaldo
Cruz, aceleramos o ciclo de desenvolvimento de
algumas funcionalidades que eram previstas para
os próximos 12 a 18 meses”, conta o diretor executivo da instituição. “Versões semanais foram
lançadas, e médicos e pacientes foram experimentando e sentindo-se mais confortáveis”, diz.

ATENDIMENTO ÁGIL E DE QUALIDADE
O intuito inicial era utilizar a telemedicina para
orientar e triar pacientes com suspeita de contaminação pela Covid-19. “Em março, lançamos
o aplicativo que incentivava a pessoa a falar de

2002

2018

2020

Conselho Federal de Medicina
estabelece a Resolução 1.643,
que define e disciplina a
telemedicina no país

Resolução 2.227 tenta avançar
na discussão e regulamentar
alguns tipos de atendimento
online. Foi revogada pouco
depois, por causa de manifestações de médicos e entidades
de classe contrários à medida

Em abril, a Lei nº 13.989, que
autoriza o uso da telessaúde
– não apenas para médicos,
mas a todos os profissionais
do setor –, foi sancionada pela
presidência e entrou em vigor às
pressas e em caráter temporário
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Foto: Arquivo HAOC

REGULAÇÃO DA TELEMEDICINA NO BRASIL

Oferecemos uma medicina
de qualidade, utilizando a
tecnologia para acompanhar
o paciente, para que ele seja
tratado no momento certo,
e da forma adequada”
Allan Paiotti, diretor-executivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz
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paciente, para que ele seja tratado no momento
certo e da forma adequada”, explica diretor-executivo de Operações do Hospital. A ideia é oferecer um atendimento ágil e de qualidade, “seja em
casa, por meio da teleconsulta, seja no ambulatório de atendimento primário, para questões de
menor complexidade, ou, quando for uma situação de maior complexidade, que ele tenha de vir
ao hospital, de maneira eficiente, já com a ficha
aberta e check-in feito a distância, para que ele
chegue e seja rapidamente atendido.”

Tenho atendido
muita gente que
está com diabetes
descompensada,
que ganhou muito
peso. A quarentena
mudou a rotina
de todo mundo”
Dra. Tarissa Petry, endocrinologista do
Centro Especializado em Obesidade e
Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz
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Foto: Arquivo HAOC

AJUSTES E DESAFIOS

seus sintomas. Em função da gravidade, a inteligência artificial indicava se ela deveria procurar um hospital ou se poderia ficar em casa”,
explica Allan.
No entanto, muita gente estava com medo de
sair de casa para consultas e exames de rotina.
O atendimento no pronto-socorro também diminuiu: pessoas com doenças crônicas ou vítimas
de pequenos acidentes caseiros, por exemplo,
agora pensavam duas vezes antes de procurarem um hospital, com medo de contágio. Mas o
que fazer? Ficar sem atendimento? Adiar consultas e exames? Nada disso era o mais indicado.
Por isso, a telemedicina incluiu também consultas de urgência e agendadas.
Eventualmente, o brasileiro perceberá que
em muitos casos não precisa ir ao pronto-socorro; o atendimento médico virtual pode resolver
a questão. “Oferecemos uma medicina de qualidade utilizando a tecnologia para acompanhar o

Não é fácil de um dia para o outro começar a
utilizar uma plataforma de atendimento remoto.
Para Allan Paiotti, um dos maiores desafios é entender que existem interferências na conversa
de lado a lado. “Você precisa capturar e manter
o interesse do paciente e fazê-lo sentir, de fato, a
atenção naquela conversa”, afirma.
Endocrinologista do Centro Especializado em
Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a Dra. Tarissa Petry precisou aprender
a lidar com a ferramenta. “No começo, demorou
um pouco para acertarmos e ainda há dificuldade com as receitas e a orientação de como aplicar um medicamento que precisa ser injetado,
por exemplo.”
A especialista diz que, com a pandemia, muitos postergaram os cuidados com a saúde. “Tenho atendido muita gente que está com diabetes descompensada, que ganhou muito peso.
A quarentena mudou a rotina de todo mundo”,
revela a médica. De acordo com ela, essas questões podem facilmente ser resolvidas por meio
de consultas remotas. “Basta a conversa, checar
a alimentação, se está aplicando a insulina corretamente, se está tomando outras medicações
corretamente... Às vezes, um simples ajuste já
resolve”, diz.
A dona de casa Irina Nigg, 30 anos, sabe bem
a dificuldade de lidar com diabetes desde que sua
filha, Emma Nigg Lucio, 4, foi diagnosticada com
diabetes tipo 1 há dois anos. Desde então, a criança
passa por consultas presenciais com endocrinolo-
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‘CALDEIRÃO DE IDEIAS’
Marco no investimento em tecnologia e inovação digital, o Centro de Inovação e Educação em
Saúde do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, criado
há dois anos, trabalha com soluções tecnológicas que prometem grandes avanços à medicina.
“É um caldeirão borbulhante de ideias. Quando
algo mostra consistência, começamos a transpor ao nosso dia a dia”, explica Allan Paiotti.
São essas experiências – com tentativas, acertos e erros – que tornaram possível a introdução
da teleconsulta na vida de médicos e pacientes
em tão pouco tempo: “Tudo que havíamos discutido e testado foi transposto em duas ou três
semanas. Fizemos uma nova versão do produto
e colocamos para rodar”, afirma.
O Hospital conta também com o Programa
Saúde Integral, que segmenta indivíduos por
perfil de risco e desenvolve uma linha de cuidado: a plataforma monitora e orienta os pacientes, para evitar o agravamento de doenças.
Os wearables trarão ainda mais facilidade para
colocar a ideia em prática. Estes dispositivos
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têm recursos de monitoramento da saúde, e
são grandes aliados da telemedicina. “Estamos
desenvolvendo um aplicativo que tem conectividade com um wearable. Como parte dessa solução, a telemedicina é uma maneira de interagir
com esse paciente, atuando proativamente no
caso de alterações e evitando que alguma doença se agrave”, anuncia Allan.

Dispositivos
tecnológicos que
podem ser usados
como acessórios,
como os smartwatches
e smartbands

SAÚDE ACESSÍVEL
O atendimento remoto também se mostrou eficaz
para alcançar uma população desassistida e profissionais isolados de bairros afastados, cidades
pequenas e aldeias indígenas. A telemedicina é
uma alternativa para que esse profissional busque aconselhamento para exercer sua atividade
e é uma forma de diminuir filas na saúde pública.
A Tele-UTI, parte do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único
de Saúde (PROADI-SUS), tem essas premissas.
Trata-se de uma parceria público-privada, pela
qual instituições hospitalares, como o Hospital
Alemão Oswaldo Cruz provêm apoio remoto aos
profissionais que atuam em Unidades de Terapia
Intensiva (UTIs) de hospitais públicos com pacientes contaminados.
De acordo com Nidia Souza, gerente de projetos de Responsabilidade Social do Hospital, “o objetivo é o acompanhamento diário e horizontal dos
pacientes com caso suspeito ou confirmado de Covid-19 das UTIs selecionadas, o auxílio às equipes
por meio da discussão de caso e, consequentemente, a melhora do desfecho clínico”, explica.
A Tele-UTI atua em 24 estados e conta com
101 UTIs em 79 municípios. “Temos uma equipe
dedicada de enfermeiros, médicos e fisioterapeutas que realizam o atendimento diário a estas
instituições, das 8h às 18h, e também com uma
escala de apoio dos farmacêuticos e nutricionistas”, esclarece. A previsão é que esse apoio, que
apresenta grande potencial na implementação
de práticas seguras nas instituições hospitalares,
segundo Nidia, siga até o fim do ano.
Outra ação do PROADI-SUS é o projeto Regula
Mais. Por meio de uma vídeochamada, o pacien-

Desenvolvimento da
conectividade com o
novo app do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz

Aplicativo coleta
dados referentes
à saúde, como os
batimentos cardíacos

Foto: Arquivo HAOC

gista a cada três meses. Quando começou a pandemia, sua mãe buscou atendimento online para
manter o acompanhamento em dia e não expor a
menina à contaminação; afinal, pessoas com diabetes fazem parte do grupo de risco da Covid-19.
“Antes, quando eu tinha dúvidas quanto ao tratamento, anotava e guardava. Só conseguia tirar na
consulta a cada três meses. Nesse aspecto, a telemedicina é ótima, pois tenho as respostas mais
prontamente. Sempre que julgo importante, a médica está aberta a me responder e ajudar”, afirma.
O analista de segurança da informação Paulo
Cesar Barbosa, 38 anos, também se diz satisfeito
com o recurso. “Não preciso desperdiçar tempo
com deslocamento, com trânsito, nem me ausentar muito do meu trabalho”, diz. Ele utiliza a ferramenta desde o início da pandemia para consultas com psiquiatra e nutricionista, e torce para
que continue assim. “Prefiro que no pós-pandemia seja possível seguir com o maior número
possível de consultas online”, afirma.

WEARABLES
E O FUTURO
DA MEDICINA

Temos uma
equipe dedicada
de enfermeiros,
médicos e
fisioterapeutas
que realizam o
atendimento diário
a estas instituições”
Nidia Souza, gerente de projetos de
Responsabilidade Social do Hospital

A plataforma identifica
disfunções e aciona
uma teleconsulta

O médico contata o
paciente remotamente
e tenta identificar o
que está causando
alterações nos
dados monitorados
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Espera-se que o sucesso
da telemedicina nesses
meses solidifique a
presença de recursos
digitais na saúde.

COMO SERÁ O AMANHÃ?
É difícil saber como fica a telemedicina quando a
pandemia acabar. Voltaremos às normas de 2002,
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que proíbem teleatendimentos? O Conselho Federal de Medicina trabalha em uma nova resolução,
que deve sair no fim do ano, e espera-se que o
sucesso da telemedicina nesses meses solidifique
a presença de recursos digitais na saúde. Afinal,
parte da população e de médicos e de entidades
de classe, que eram reticentes ao modelo, precisaram dar uma chance à telemedicina e constataram que a ferramenta traz redução de custos e
amplia o acesso da população à saúde.
Para o diretor-executivo de Operações do
Hospital, Allan Paiotti, a telemedicina registrou
uma evolução importante nesses últimos meses.
“Tudo que já é trabalhado há anos em outros
setores, na saúde é novo. Vai ser incorporado
e permitirá que a gente trabalhe muito melhor
com o paciente”, afirma. Ele acredita que o
“novo normal” continuará pautado por um grau
de insegurança e restrição de circulação, mas “a
tecnologia está aí para ajudar”, finaliza.

TELESSAÚDE
Utilização de sistemas de informação, comunicação
e tecnologias na área da saúde. A telemedicina
pertence a esse sistema.

TELEMEDICINA
Exercício da medicina mediado por tecnologias para
fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção
de doenças e lesões e promoção de saúde. A telemedicina abrange diversas ferramentas, entre elas:
Ilustração: Shutterstock

te tem contato direto com o médico especialista.
A iniciativa visa regular filas de espera para consulta com especialistas e teleinterconsulta para
profissionais de saúde.
A endocrinologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Dra. Tarissa, participa do projeto. “Atendi uma paciente em Recife que estava desde
dezembro com diabetes descompensada e não
conseguia pegar insulina no posto, não tinha receita, não tinha passado com um médico, pois os
especialistas dos postos foram desviados para
o atendimento da Covid”, revela. O atendimento virtual é essencial em casos como os dessas
pessoas. “Converso, checo medicação, oriento.
Todos os pacientes que atendi são casos graves e
que não passaram com médico esse ano”, relata.

CONHEÇA OS TIPOS
DE TELEMEDICINA
E SUAS APLICAÇÕES

• Teleconsulta
É de fato uma consulta, porém remota e mediada
por tecnologia, geralmente via videochamada. O
médico faz o que faria pessoalmente: analisa os sintomas do paciente e o encaminha para tratamento.
Também emite prescrição médica e atestado.

• Teleorientação
Utilizada para orientações, acompanhamento
de doentes crônicos e no pós-operatório.
Também é útil para tirar dúvidas a respeito
de medicação e dosagens.
• Telereabilitação
Utilizada no monitoramento e auxílio a distância
a pacientes que estão em casa, precisando de
orientação para uma reabilitação física ou
respiratória. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz
desenvolve um projeto pioneiro neste sentido.
• Teleinterconsulta
Conferência virtual exclusiva entre médicos para
auxílio diagnóstico ou terapêutico. Permite a eles
ouvir outro especialista sobre determinado
problema do paciente.
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MUSEUS A
UM CLIQUE

VISITE GRANDES
ACERVOS DE ARTE DA
EUROPA E DOS ESTADOS
UNIDOS SEM SAIR DE
CASA -- BASTA ENTRAR
NO SITE E SE DIVERTIR
COM O MOUSE
POR POR WALTERSON
SARDENBERG Sº

Metropolitan

Louvre

Nova York (EUA)

O palácio de 160 mil m2 onde, há 207 anos, está instalado o Louvre era nada menos do que a moradia da realeza.
Quando a família real se mudou para Versalhes, o imóvel, desocupado, tornou-se um museu – que exibia, de
início, as coleções da nobreza. De lá para cá, o acervo chegou a quase 300 mil peças, 35 mil em exposição. Há
obras da Antiguidade até os nossos dias, mas as multidões se apinham mesmo para ver a Mona Lisa, de Da Vinci, e a estátua grega Vênus de Milo. Ainda bem que não há filas na viagem virtual. Ela permite percorrer sala
a sala com facilidade e ver os detalhes de cada obra, reproduzida em altíssima resolução. Um senão: embora a página seja multilíngue, a descrição de cada peça, em 3-D, está disponível apenas em francês. louvre.fr
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Fotos: Shutterstock

Paris (França)

O jornalista Paulo Francis costumava dizer que seu sonho era ser um fantasma no
Metropolitan Museum of Art e dormir cada noite perto de uma coleção. Afinal, o
Met, como é chamado pelos nova-iorquinos, oferece tanto obras dos últimos dois séculos, quanto arte da Antiguidade, seja grega, romana, egípcia ou assírio-babilônica.
Ao completar 150 anos, em abril, o museu caprichou ainda mais no tour virtual. Há
vídeos que mostram o Met em 360º. Em cada um, flechinhas podem mudar o ângulo
de visão. Pelo mapa do site dá para descobrir detalhes de cada sala de exposição.
Também é possível visitar o museu pela página Google Arts & Culture, como se
fosse um Google Street View. metmuseum.org/art/online-features/met-360-project
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Galeria Uffizi
Florença (Itália)

Em 1877, o romancista francês Stendhal sofreu uma vertigem em Florença. Atribuiu o fato
ao excesso de belezas. O faniquito ganhou o nome de Síndrome de Stendhal e é justificável.
Só de museus, a cidade, de 382 mil habitantes, tem 66 – o que faz dela a maior reunião de
obras-primas per capita. O principal é a Galeria Uffizi, com obras dos séculos 12 a 18, em um
palácio de 1561. Aqui está o maior acervo renascentista do globo, com Da Vinci, Caravaggio,
Michelangelo, Boticcelli... Uma viagem online pelo acervo – em italiano e inglês – inclui a visita de 360º na área das pinturas venezianas. Pelo Google Arts & Culture dá para percorrer
os corredores. uffizi.it/online-exhibitions

Art Institute
Fotos: Shutterstock

Chicago (EUA)
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O acervo do Art Institute of Chicago só perde em dimensões para o do Metropolitan de
Nova York. O forte são as obras de arte do século 20, sobretudo as do impressionismo.
Entre as pinturas mais renomadas estão Nighthawks (de Edward Hopper), American Gothic (Grant Wood) e uma das três versões de O Quarto (Vincent Van Gogh). O tour virtual,
vale ressaltar, não tem as mirabolantes viagens em 360º ou 3-D de outros museus de
arte. Aqui o barato é outro. A variada equipe de pesquisadores e curadores do Instituto
de Arte se concentrou em oferecer material multimídia de cada obra. Todas elas dispõem
de um áudio esclarecedor – apenas em inglês. Várias também agregam vídeos e análises
detalhadas. artic.edu
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“VIVEMOS UMA
SITUAÇÃO ÚNICA
E INÉDITA PARA
A HUMANIDADE”
NENHUM OUTRO SURTO BLOQUEOU CIDADES E FECHOU
FRONTEIRAS COMO O NOVO CORORAVÍRUS, AVALIA
O INFECTOLOGISTA DR. STEFAN UJVERI, ESPECIALISTA
NA HISTÓRIA DAS EPIDEMIAS

Foto: Arquivo HAOC

POR WALTERSON SARDENBERG Sº
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Dr. Stefan faz uma análise criteriosa dos germes que poderão
causar as futuras epidemias,
num estilo que combina a precisão científica do infectologista competente com a do contador de histórias.”
Este comentário, feito pelo médico e escritor
Dr. Drauzio Varella, está na capa de Pandemias – A
Humanidade em Risco. O livro, escrito pelo infectologista Dr. Stefan Cunha Ujveri, foi lançado pela
Contexto em 2011. No ano seguinte, a editora colocou nas livrarias A História da Humanidade Contada Pelos Vírus, do mesmo autor. Ambas as obras
versam sobre o mesmo assunto, com abordagens

diferentes. Têm também em comum o fato de que,
embora com rigor acadêmico, foram escritas com
linguagem acessível, compreensível por leigos.
Primam pela objetividade e clareza, ainda que tratem de um tema complexo.
Infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz,
Dr. Stefan Cunha Ujveri, de ascendência húngara,
tem mestrado em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela Escola Paulista de Medicina. Conhece profundamente a história da convivência humana com
os chamados microrganismos — incluindo o novo
coronavírus. É esta a temática da entrevista a seguir. Ela nos ajuda a compreender o fenômeno das
pandemias dentro de uma perspectiva histórica.
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O que mudou? Ao controlarmos as epidemias e descobrirmos os fertilizantes, o mundo chegou ao número
de 7 bilhões de habitantes. Nos dias de hoje, a maioria das novas epidemias vêm da natureza, de animais
selvagens ou ainda dos animais selvagens ou domesticados de forma aglomerada para suprir a alimentação
dessa imensa população. Exemplos: Aids, Mers, Sars-Cov-1, Sars-Cov-2, vírus influenzas novos ao homem.
Já na peste negra, no século 14, as populações
europeias começaram a conviver com realidades
de hoje, como a quarentena, os danos para a economia e o medo de desabastecimento. Como foi a
reação à época? À época, muitos acreditavam em um
castigo de Deus pelas imoralidades ou pecados. Daí a
quantidade de procissões pela Europa para buscar um
perdão. Outros acreditavam em um complô dos judeus. Isso precipitou perseguições e assassinatos em
comunidades judaicas da França e da Alemanha. Já o
meio científico acreditou nos miasmas, gases venenosos que emanavam do solo. Por isso, prescrevia-se fechar as janelas das casas. Além disso, queimavam-se
os utensílios dos mortos e lacravam-se as casas dos
enfermos. Os médicos também passaram a usar máscaras “bico de pato”. A peste do século 14 matou nada
menos que 1/3 de toda população europeia.
O que podemos aprender com as pandemias passadas no sentido de reorganizar o caos e superar essas doenças? Enfim, como o mundo se ocupou, no
passado, para se adaptar ao “novo normal” de cada
época? A principal lição do passado é que em quase
todas as epidemias reinava o pânico com boatos e dú-
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vidas. Assim como vem acontecendo agora com relação à Covid-19. Na gripe espanhola, pandemia ocorrida
no ano de 1918, muitos receitavam quinino, alho, limão
e cachaça como remédio. Buscava-se, enfim, uma fórmula milagrosa para a cura. Da mesma forma, boatos
diziam que a gripe espanhola estava dizimando muito
mais pessoas do que era noticiado. Sem esquecer que,
no início da pandemia, muitos alardeavam ser uma
doença leve, mais uma “limpa velhos”, nome dado a
gripe por matar em maior número os idosos.

com os criadouros de mosquito aedes aegypti que,
na época, eram as caixas d’água abertas, os poços
e as cisternas. O problema é que no século 20 houve uma urbanização muito mais intensa e caótica.
Além disso, sofremos uma inundação do meio ambiente urbano com lixo industrial descartável. Ela
acumula água de chuva em vasilhames, garrafas,
latas, plásticos, lonas, etc. A conclusão é que o volume é tamanho que não temos mais condições de
erradicar o mosquito do país. Assim sendo, teremos
de conviver com as epidemias frequentes de dengue, zika e chikungunya.

A disseminação de vírus e bactérias é quase sempre maior nos países com menos infraestrutura
sanitária. Como explicar que os Estados Unidos, o
país mais rico, esteja à frente no número de mortos
pelo novo coronavírus? Isso ocorre por se tratar de
um vírus respiratório com alta capacidade contagiante, que se dissemina tanto entre ricos quanto entre
pobres. Mas é evidente que em ambientes aglutinados
haverá maior disseminação, como com nossas comunidades e favelas em que moram várias pessoas em
um mesmo cômodo.

Quais são as suas perspectivas com relação aos
efeitos da Covid-19 no Brasil e no mundo? Mudaremos nosso comportamento. As pessoas terão mais
noção e hábitos de higiene, com lavagem das mãos
com muito mais frequência. Provavelmente, haverá
também maior noção de higiene respiratória.
É possível evitar novas epidemias sem mudanças
radicais no meio ambiente, como o fim do extrativismo desenfreado e a insistência nos combustíveis fósseis e no desmatamento? Haverá vontade
política para isso? Provavelmente o meio ambiente
será um problema sério para o futuro. Muitos vírus
novos poderão emergir das áreas silvestres. Serão
vírus que ainda não conhecemos e que poderão sofrer mutações para atingir o homem.

O advento das Grandes Navegações, cinco séculos
atrás, trouxe doenças inéditas para os nativos das
Américas e dizimou populações. A facilitação das
viagens no mundo moderno também está relacionada com o avanço das pandemias? As epidemias
se globalizaram desde a Antiguidade, e se disseminaram de acordo com a velocidade de transporte utilizado. Os legionários romanos trouxeram a varíola e
o sarampo da Ásia para a Europa. A descoberta das
Américas trouxe sarampo e varíola da Europa para as
Américas; e levou a sífilis das Américas para a Europa.
O tráfico negreiro da escravidão, por sua vez, levou a
febre amarela da África para as Américas e trouxe a
esquistossomose da África para o Brasil. Hoje, a aviação globalizou a Covid-19.
Oswaldo Cruz teve atuação providencial ao ser nomeado diretor-geral da Saúde Pública, em 1903.
Criou batalhões de “mata-mosquitos”, impôs a vacinação e controlou a erradicação de febre amarela
e varíola no país, mesmo com muitos adversários.
Faltou um Oswaldo Cruz no combate à Covid-19?
Oswaldo Cruz pôs fim à febre amarela por acabar

Em que escala de danos o novo coronavírus pode
ser contabilizado em relação às epidemias passadas? Pela primeira vez tivemos uma quarentena
planetária com fechamento das fronteiras e cidades bloqueadas. Essa é uma situação única e inédita. Não tem precedentes na história da humanidade, que não havia vivido nada dessas dimensões.
Reflete a globalização máxima de uma epidemia
pela aviação.
Foto: Arquivo HAOC

A história da humanidade está marcada pelas
idas e vindas das pandemias. É natural que seja
assim? Sim. Até o século 19, as epidemias regulavam
o crescimento populacional de uma maneira natural.
A população crescia, e, com isso, advinha a falta de
alimentação por limitações na agricultura e na criação
de animais. Tal contexto trazia as fomes e as epidemias — e essas duas calamidades controlavam o crescimento da população. Haja vista que, na época de
Jesus Cristo, havia 300 milhões de habitantes no planeta, e esse número atingiu o primeiro bilhão somente
19 séculos depois, no início do século 19.

O senhor escreveu duas obras que tratam de epidemias. Tem planos de voltar ao assunto em livros, agregando as lições do novo coronavírus?
Sim, trato da pandemia do Covid-19 no meu novo livro, que acaba de sair pela mesma editora (Ed. Contexto). Chama-se A História das Pandemias.

A principal lição
do passado é que
em quase todas as
epidemias reinava
o pânico com
boatos e dúvidas”
Dr. Stefan Ujveri, infectologista
do Hospital Alemão Oswaldo Cruz
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Babel-Azza

Assista ao filme
da Campanha

NA HORA QUE
VOCÊ MAIS PRECISA,
VOCÊ TEM ESCOLHA.
O Hospital Alemão Oswaldo Cruz escolheu olhar para a saúde
de uma forma única e inovadora. Uma visão integral, com foco
na prevenção, no alto desempenho e colocando você no centro de tudo.
Escolhemos ser pioneiros na medicina de ponta e sustentável. O que é isso?
É buscar as soluções mais inteligentes e as decisões mais eficientes em cada caso,
em todas as nossas unidades e também em nossos Centros de Especialidades.
Tudo para que você possa ter sempre as melhores escolhas. É nisso que
acreditamos: a medicina precisa avançar sempre, mas nunca se afastar de você.
Agende sua consulta pelo site
hospitaloswaldocruz.org.br
ou pelo telefone: 11 3549-1000

ESCOLHA O
MELHOR PARA
SUA SAÚDE.
Paulista • Vergueiro • Campo Belo

Especial Saúde

CIGARRO: FATOR QUE
GERA PREOCUPAÇÕES
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chances de contrair essas doenças e, entre 20 e 30
anos, o risco do câncer de pulmão é próximo ao de
uma pessoa que nunca fumou”, explica o Dr. Carlos
Teixeira, oncologista do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
Em muitos casos, apenas a força de vontade do
paciente em parar de fumar não é suficiente. “A Instituição dispõe de especialistas dedicados para auxiliar as pessoas a largarem o vício do cigarro. Um
paciente que está sem fumar há cinco anos já terá
grande impacto positivo na função cardiorrespiratória e condicionamento físico”, explica o especialista.
Em tempos de pandemia, muitas pessoas deixam
de procurar ajuda médica por receio de contrair o coronavírus. Dessa forma, é importante ressaltar que o
Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz está preparado e equipado com
todos os recursos necessários para o tratamento desses pacientes com segurança. “Quanto mais tempo
um paciente levar para procurar tratamento e cessar
o consumo do tabaco, maiores são as chances de desenvolvimento de doenças. Em cerca de seis meses de
acompanhamento médico, o paciente já pode apresentar grande evolução”, diz o médico.
Nos mínimos sinais de sintomas, como tosse seca
com sangue, falta de ar e emagrecimento repentino, a
instrução é que o paciente procure ajuda médica imediatamente. Dessa forma, é importante ressaltar que
os médicos do Centro de Oncologia do Hospital e dos
serviços de pneumologia adotam rotineiramente as recomendações mundiais para rastreamento e detecção
precoce de câncer de pulmão em pessoas fumantes ou
ex-fumantes, aproveitando a seleção individualizada
dos pacientes para estes programas e a melhor tecnologia disponível para os exames radiológicos.

Com o autoexame regular
da pele, você pode descobrir
rapidamente a presença de
possíveis lesões. Confira as
características mais comuns
das pintas suspeitas:

1.

Antes mesmo de
desenvolver doenças
graves decorrentes
do cigarro, o fumante
perde o fôlego, fica com
os dentes amarelados
e adquire mau hálito

2.

Em um tragada,
o ser humano inala
aproximadamente 4.720
substâncias tóxicas

3.

A nicotina vai do pulmão
ao cérebro em 0,7 segundo
– mais rápido que a cocaína
Ilustração: Shutterstock

O

hábito de fumar está cada vez menos comum na população brasileira. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde de 2019, 9,3%
dos brasileiros afirmaram ser fumantes em
2018 contra 15,6% em 2006. Nos últimos 13
anos, a quantidade de fumantes no país caiu 40%.
Os dados são positivos e a queda do consumo de
tabaco no Brasil continua sendo tendência. Porém, em
tempos de pandemia do novo coronavírus, o cigarro
é um fator que gera preocupação. Os fumantes têm
maiores riscos de complicações se infectados com a
Covid-19, como maior chance de mortalidade, maior
taxa de internação em UTI e, consequentemente,
maior risco de intubação.
Apesar da queda no consumo de tabaco por parte dos adultos, há uma outra questão que necessita
de atenção. O consumo de cigarros eletrônicos pelos
jovens vem crescendo nos últimos anos, e é grande
fator de risco para o novo coronavírus. Segundo um
estudo recente da Escola de Medicina da Universidade de Stanford, jovens que usam aparelhos eletrônicos para fumar, como os vaporizadores, têm até sete
vezes mais risco de pegar Covid-19. O estudo aponta
que a vaporização compromete o sistema respiratório e a imunidade. Dentre os pesquisados, aqueles
que fumaram nos últimos 30 dias apresentaram tosse, febre, cansaço e dificuldade para respirar.
O cigarro é o principal fator de risco para câncer de
pulmão e também implica no aumento da incidência
de outros tipos de neoplasia, como tumores de bexiga,
pâncreas, cabeça e pescoço e esôfago. “O tabagismo
é fator de risco para inúmeras doenças e complicações cardiovasculares. É muito importante que o tabagista pare de fumar o quanto antes. A longo prazo,
uma pessoa que abandona o tabaco vai diminuindo as

O QUE O CIGARRO
FAZ COM O CORPO

4.

No cérebro,
a nicotina conecta-se
aos neurorreceptores e
provoca sensações como
euforia e aumento no
poder de concentração

5.

Enquanto isso, no pulmão,
o monóxido de carbono,
o alcatrão e outras
substâncias inaladas
com a fumaça do cigarro
destroem os epitélios
(tecidos pulmonares)
e os alvéolos

6.

Ao mesmo tempo,
outras partes do corpo,
como fígado, laringe,
boca e estômago, também sofrem os
efeitos do fumo

7.

Conforme o tempo
passa e o nível de
nicotina no cérebro
diminui, o fumante passa
a se sentir mais irritado,
deprimido e, por isso,
fuma novamente,
o que satisfaz o
cérebro e destrói
mais ainda o pulmão
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CASA SEGURA,
IDOSO PROTEGIDO
PEQUENAS ADAPTAÇÕES AJUDAM A
PREVENIR ACIDENTES DOMÉSTICOS
POR MARINA MONZILLO ILUSTRAÇÃO MARQUETTO

O

confinamento imposto pela pandemia de
Covid-19 tem trazido consequências para
a saúde física e mental das pessoas. Existe
uma preocupação específica com idosos
que, isolados, estão vulneráveis a outros
problemas. “Houve um aumento dos quadros de ansiedade e depressão, porque eles perderam a convivência
com filhos e netos”, comenta o Dr. Alberto Miyazaki,
ortopedista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
O ambiente aparentemente protegido do lar pode
oferecer diferentes riscos para quem está na terceira idade. “Atualmente, a maioria das ocorrências de
ortopedia em nosso pronto-socorro é de idosos que
sofreram quedas”, diz o médico.
A fim de prevenir esse tipo de acidente, o especialista compartilha algumas orientações para manter o
espaço doméstico o mais seguro possível. Em primeiro
lugar, ele ressalta que a pessoa que tem algum grau
de debilidade não pode ficar sozinha. “Idealmente tem
de ter um acompanhante para ajudá-la a se levantar,
tomar banho e se locomover”, esclarece.
Mesmo aqueles que têm boa saúde estão sujeitos
a intercorrências. “Quando a mente funciona bem, a
pessoa mais velha pode esquecer que nem sempre o
corpo acompanha seus pensamentos. Ela acha que
tem habilidade para subir em banquinho de plástico
ou escada para pegar objetos em local alto no armário.
É muito frequente que quedas dessas alturas levem a
fraturas, necessitando internação e cirurgia”, alerta.
O banheiro é, possivelmente, o cômodo que merece mais atenção. “Quando o idoso está dormindo e vai
se levantar na madrugada, às vezes, na ânsia de ir ao
toalete, ele se esquece de acender a luz, por exemplo”.
Portanto, é importante remover qualquer obstáculo
que possa provocar tropeços, escorregões e tombos.
Dentro do box, a sugestão é instalar barras laterais
para apoio e tapetes antiderrapantes.

“para aumentar a força, o equilíbrio, a agilidade e o
reflexo, mas sempre com orientação e muito cuidado
para não se machucar”, lembra o médico.
Recomenda-se também tomar sol para a produção
de vitamina D, essencial para o metabolismo ósseo.
“Pelas manhãs ou ao fim do dia, não é tão prejudicial à
pele, e pode ser feito mesmo na quarentena, no quintal
da casa ou na área externa do prédio, por exemplo.”
Esses hábitos servem para evitar a osteopenia e
a osteoporose, caracterizadas perdas da mineralização óssea, quando ocorre uma maior fragilização da
estrutura dos ossos. “Atualmente, no Brasil, temos
cerca de 10 milhões de pessoas com osteopenia e osteoporose. É mais comum em mulheres, a partir dos
40 anos, caucasianas, que já tenham tido menopausa,
são sedentárias e tabagistas. A partir dos 50 anos, a
cada três mulheres, uma terá osteopenia ou osteoporose. E um em cada cinco homens também”, comenta
o ortopedista, lembrando que é mais fácil prevenir do
que tratar essas duas condições, que diferem entre si
no grau de intensidade da perda óssea – a osteopenia,
em geral, antecede a osteoporose.
Ações para garantir um envelhecimento com boa
qualidade de vida para a população devem ir além do
período de isolamento social. O Brasil está em um processo acelerado de envelhecimento. Em 1950, 4,9%
dos brasileiros eram idosos; em 2010, 10,2% e; em
2050, serão cerca de 30%, um patamar superior ao
da Europa e próximo ao do Japão. “Temos de nos preparar para cuidar dos nossos idosos, porque teremos
considerável aumento de despesas com saúde e previdência social, o que acarretará também uma maior
carga fiscal sobre a população ativa”, opina Dr. Miyazaki. Prevenir, portanto, é mais do que necessário.

SOL E EXERCÍCIOS FÍSICOS
Pessoas de idade avançada são mais propensas a
quedas e fraturas porque, a partir dos 40 anos, o organismo inicia um processo de perda de massa óssea
e muscular. “Entre 40 e 80 anos, perdemos cerca de
40% da massa muscular se não tomarmos as devidas
providências”, diz o ortopedista.
As medidas incluem adotar alimentação saudável
e fazer exercícios físicos diários, incluindo caminhadas
ou corridas e fortalecimento muscular usando pesos,
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Dr. Alberto Miyazaki,
ortopedista do Hospital
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Na Cozinha

C

POR RODRIGO GRILO
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Fotos: Gustavo Pitta (chef Alexandre) e Beto Assem (Luísa Tonello)

DESDE O INÍCIO DA QUARENTENA,
A COZINHA DEIXOU DE SER
APENAS UM ESPAÇO AO QUAL
RECORREMOS DE VEZ EM
QUANDO PARA SE TORNAR O
CENTRO DAS ATENÇÕES. QUER
APROVEITÁ-LA AO MÁXIMO?
O CHEF ALEXANDRE RIBEIRO
ENSINA UMA RECEITA PARA
SABOREAR E CURTIR O
CONVÍVIO EM FAMÍLIA

Fotos: Shutterstock

COMER
EM CASA

om o fechamento de bares e
restaurantes e, posteriormente,
a reabertura desses estabelecimentos em horário reduzido,
famílias se viram forçadas a dar
conta da alimentação, unidas, debaixo de um mesmo teto. Conforme os dias foram passando, elas
descobriram na cozinha um lugar no qual escolher
os alimentos e preparar as refeições é também um
espaço a ser dividido com quem a gente gosta.
Não são poucos os que, mesmo amadores na
arte culinária, têm feito da cozinha um laboratório. Para muita gente, aventurar-se por esse espaço virou uma forma de se desligar da pandemia e
alimentar-se melhor. Não à toa, tal espaço ganhou
contornos de divã. “Cozinhar proporciona um momento de relaxamento e de autocuidado”, afirma
a nutricionista Luísa Tonello Vargas Negri, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. “Fazer comida está relacionada diretamente a um conforto e ajuda a espantar a ansiedade.” Depois do coronavírus, uma
profusão de canais virtuais de culinária surgiram
para incentivar o hábito, compartilhar as receitas
e os benefícios – não só nutritivos, mas também
emocionais – de preparar o próprio alimento.
Se há algo que a cozinha sempre proporcionou
é a construção de memórias afetivas em família e
as confraternizações. Há quem arrisque dizer que
nunca houve um momento tão propício para reeducar e afinar o paladar em direção a alimentos
saudáveis, perder o medo da panela de pressão e
ensinar as crianças, tornando-as auxiliares durante o preparo, para que, no futuro, não dependam
tanto de comidas prontas e micro-ondas. “Nada
como o sabor de uma comida caseira para incentivar cedo o costume de cozinhar”, diz a nutricionista Luísa. “A boa alimentação é uma questão afetiva e está relacionada com querer o bem da saúde
do outro”, completa o chef Alexandre Ribeiro, do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
De olho nesse público que se acostumou a bolar o próprio cardápio e comer em casa – e também aos que ainda não descobriram essa grandevalia –, o chef Alexandre preparou um polpetone
acompanhado de folhas e legumes que, além de

nutritivo e saudável, serve bem seis pessoas. “A
receita é muito simples, saborosa e todo mundo
gosta. É prática de fazer e permite que porções individuais possam ser guardadas para depois”, diz.
Na geladeira, o prato tem validade de três dias.
Congelada, a refeição dura até um mês.
De acordo com Luísa, nutricionista do Hospital,
o polpetone preparado pelo chef Alexandre envolve ingredientes simples, de fácil acesso e ricos
em nutrientes, garantindo uma refeição, além de
saborosa, saudável. “Assim como o polpetone, as
leguminosas de modo geral (feijão, lentilha, grão-de-bico, ervilha etc.) são importantes também
para a nossa saúde, já que são ricas em ferro, zinco, cálcio, fósforo e potássio”, diz. Ela completa:
“Possuem também uma boa quantidade de vitaminas do complexo B (em especial a B1, ou tiamina) e ácido fólico. O teor de proteínas pode variar
entre 23% a 38%, sendo assim uma opção de proteína vegetal. Tem coisa melhor do que uma receita prática, completa e nutritiva? A família gosta e
a saúde agradece.”

Alexandre
Ribeiro, chef
do Hospital

Luísa Tonello
Vargas Negri,
nutricionista
do Hospital
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Na Cozinha
MOLHO DE TOMATE
• 2 kg de tomate italiano
• 2 dentes de alho picados
• Manjericão a gosto
• Sal a gosto
• 2 colheres de sopa de azeite
Modo de preparo
• Leve ao fogo uma panela com 3 litros de
água. Retire o olho dos tomates e faça
um “x” no fundo do fruto. Assim que água
levantar fervura, adicione os tomates e os
deixe por 4 minutos. Depois, passe-os por
água fria e retire a pele e as sementes.
• Doure o alho no azeite, adicione o
manjericão, os tomates e os deixe
cozinhar bem. Processe e reserve.

LEGUMES E FOLHAS
PARA GUARNIÇÃO
Ingredientes
• Folhas de manjericão
• Folhas de alface-crespa baby
• Folhas de alface-roxa baby
• Folhas de chicória baby
• Folhas de orégano
• Folhas de endro/dill
• Cenoura cortada como talharine
• Palmito cortado como talharine
• Sementes de girassol torradas
• Amêndoas torradas

Rendimento: 6 porções

MASSA DE CARNE

Ingredientes
• 500 g de carne moída
• 1 unidade de pão amanhecido
• 150 g de lombo suíno moído
• 6 dentes de alho picado
• 1 cebola picada
• 2 ovos
• 10 g de sal
• 2 g de pimenta-do-reino
• 1 g de noz-moscada ralada
• 200 g de mussarela ralada
• 1 litro de molho de tomate
• 100 g de espinafre refogado
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os dois lados do polpetone em uma
frigideira antiaderente. Adicione o
molho sugo, tampe e deixe cozinhar
por cerca de 20 minutos.

ESPINAFRE REFOGADO
Ingredientes
• 150 g de espinafre
• 1 dente de alho picado
• 1/4 de cebola picada
• 2 colheres de sopa de azeite
Modo de preparo
Em uma frigideira, coloque o
azeite, doure o alho, adicione a
cebola e deixe tudo cozinhando
por 2 minutos. Mexendo, sempre,
adicione o espinafre e refogue por
mais 1 minuto. Reserve.

Fotos: Shutterstock (alimentos) e Arquivo pessoal

POLPETONE

Modo de preparo
• Comece preparando a massa de
carne. Leve ao liquidificador os
dentes de alho, a cebola, o pão
amanhecido cortado em cubos,
os ovos e processe.
• Em uma tigela, adicione as carnes,
o creme obtido do processamento,
o sal, a pimenta-do-reino e a nozmoscada. Mexa bem essa massa
até que todos os ingredientes
estejam bem misturados. Reserve.
Em um aro vazado de 10 cm, unte
e disponha a carne cobrindo bem
o fundo e as laterais. Recheie com
a mussarela e o espinafre refogado. Cubra com massa de carne,
apertando bem, e comece, depois,
o processo para empaná-lo: passe
o polpetone na farinha, nos ovos
e, novamente, na farinha. Grelhe

Montagem
Disponha o molho em uma travessa.
Acomode o polpetone no centro. Em
cima dele, coloque a guarnição de folhas
e legumes, as sementes de girassol e as
amêndoas. Polvilhe com parmesão ralado
e sirva acompanhado de talharim na
manteiga ou papardelle.

PROPRIEDADES NUTRICIONAIS
SEMENTE DE GIRASSOL

Fonte de proteínas, de vitaminas A e E, e dos
minerais magnésio e selênio. As vitaminas
do complexo B presentes na semente
contribuem para o bom funcionamento
cerebral. E a vitamina E tem importante ação
antioxidante. O magnésio auxilia no processo
de relaxamento muscular. E a grande
quantidade de fibras ajuda na manutenção
do funcionamento intestinal e proporciona
maior sensação de saciedade.

ESPINAFRE

Contém ferro, vitamina A, vitamina K
(importante para a coagulação), vitamina
B2, cálcio, fósforo, potássio, magnésio e
fibras. Além disso, tem poucas calorias: 67
kcal, aproximadamente, em 100 g da erva.

AZEITE DE OLIVA

É fonte de ácidos graxos mono e poliinsaturados, antioxidantes que auxiliam na
prevenção de algumas doenças e auxiliam
na absorção de vitaminas lipossolúveis da
dieta (vitaminas A, D, E K).

MANJERICÃO

Fonte de vitaminas A, C, B1, B2 e B3, e
minerais como cálcio, fósforo e ferro,
também tem boa ação antioxidante.

CENOURA

Excelente fonte de carotenoides, potássio,
fibras e antioxidantes. Auxilia na prevenção
do envelhecimento precoce, na melhora da
digestão e na proteção cardiovascular.

TOMATE

Uma unidade de tomate contém apenas
25 calorias. Mais ainda, além de possuir
propriedades diuréticas e vitamina C que
contribuem com a melhora do sistema
imunológico, também é rico em licopeno,
um importante antioxidante.

AMÊNDOA

Alimento rico em cálcio e magnésio, que
são importantes para a saúde dos ossos.
Outros benefícios: controle da diabetes,
prevenção de doenças cardiovasculares e
retardamento do envelhecimento da pele.
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Descobertas

BEME S TA R

S EM TAMA N H O

Ilustrações: Shutterstock

A OBESIDADE É UMA DOENÇA E DEVE SER LEVADA A SÉRIO.
DISCUTIMOS AS MELHORES FORMAS DE TRATAMENTO
PARA VIVER SEM COMPLICAÇÕES
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Descobertas

A

obesidade é uma doença
e deve ser levada a sério.
A vantagem dos tratamentos farmacológicos e
da cirurgia é que eles atuam nos centros da fome
e saciedade, além de promover outras alterações
fisiológicas positivas para o emagrecimento.
Desde 1998, as cirurgias bariátricas são feitas
por videolaparoscopia no Brasil. As taxas de
complicações e mortalidade são muito pequenas, de 2% e 0,1%, respectivamente, segundo
a literatura médica nacional e internacional.
Com isso, as resistências também vêm
caindo. “Ao contrário de crenças infundadas,
quando bem indicada a cirurgia é o melhor
tratamento para a obesidade e suas doenças associadas", pontua Camila Rodrigues
de Souza Carvalho, nutricionista do Centro
Especializado em Obesidade e Diabetes do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
Camila destaca que a cirurgia é só a porta
de entrada. O sucesso do procedimento vem
depois. “Não adianta um paciente estar abaixo do IMC 25 [índice de massa corpórea limite
para o sobrepeso] se estiver desnutrido, sem
músculos no corpo. O que interessa é a saúde
e não a estética”. Seja por meio de cirurgia ou
tratamento clínico, o papel da(o) nutricionista, não é criar restrições, mas ocupar-se do
comportamento da pessoa e ensiná-la a comer para o resto da vida.

Ao contrário
de crenças
infundadas, quando
bem indicada a
cirurgia é o melhor
tratamento para
a obesidade e
suas doenças
associadas”
Dra. Camila Rodrigues de Souza
Carvalho, nutricionista

O bullying é um forte motivo para a obesidade ser tratada desde cedo. De 2008 a 2019, a
procura por cirurgia bariátrica entre menores
de 18 anos aumentou 218%, na rede privada
– segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), 2100
adolescentes passaram pelo procedimento
apenas no último ano. No SUS, foram 502 pacientes de 16 a 18 anos, nesse mesmo período.
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DESDE CRIANCINHA
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“Nenhuma mãe chega indignada porque
o filho descobriu que é portador de diabetes,
mas sim por não conseguir emagrecer. Porque a obesidade, muitas vezes, não é encarada como uma doença”, aponta a Dra. Lívia
Porto, endocrinologista do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz. Para ela, a pandemia
foi positiva para essa questão. “O fato de o
coronavírus ter na obesidade um fator de risco para a sua forma grave vem mudando o
olhar das pessoas, facilitando que a reconheçam como doença.”
A obesidade traz consequências proporcionais ao tempo de exposição. A cada ano
aumentam as chances de doenças metabólicas mais difíceis de lidar e mais graves. “Na
população com IMC acima de 40, a prevalência de alguns transtornos psiquiátricos pode
ser duas a três vezes maior que na população geral ”, afirma a Dra. Débora K. Kussunoki, psiquiatra do Centro Especializado em
Obesidade e Diabetes.
A forma simplista como o emagrecimento costuma ser tratado também não ajuda,
porque no caso da obesidade, a matemática
não se resume a comer menos e se exercitar
mais. “É uma doença crônica, multifatorial e
que se retroalimenta. Tem alterações inflamatórias e de hormônios intestinais que fazem com que ela persista, trabalhando para
sua continuidade”, destaca a Dra. Lívia.

O fato de o
coronavírus ter
na obesidade
um fator de
risco para sua
forma grave vem
mudando o olhar
das pessoas,
facilitando que
a reconheçam
como doença”

Foto: Gustavo Scatena

Descobertas

Dra. Lívia Porto, endocrinologista
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Descobertas

#CORPO
LIVRE
O peso e os tipos de
acúmulo de gordura
acarretam diferentes
doenças. Ninguém
precisa ficar com
o corpo perfeito,
nem ser privado
de tratamento”

Fotos: Arquivo HAOC

Dra. Débora K. Kussunoki, psiquiatra
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Ter medidas maiores do que
as tabeladas na faixa da
normalidade costuma significar certa exclusão social e
estrutural – já que cadeiras,
catracas, atrações turísticas
e até postos de trabalho
não comportam pessoas
portadoras de obesidade.
Só pelo peso, muitas pessoas são julgadas e rotuladas
como preguiçosas e descuidadas e ainda recebem
tratamento desrespeitoso e
humilhante. Para combater
esses estigmas, o movimento corpo livre (versão
nacional do body positive)
defende a aceitação de
cada corpo como ele é.
Para a psiquiatra Débora K.
Kussunoki, só é preciso ter
cuidado para não abraçar a
causa contra a gordofobia
e enquadrar quem quer
emagrecer ou quem oferece tratamento como gordofóbico. “As pessoas têm
de saber que existe uma
consequência – o peso e os
tipos de acúmulo de gordura acarretam diferentes
doenças. Ninguém precisa
ficar com o corpo perfeito,
nem ser privado de tratamento”, argumenta.
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Destinos

O

trabalho do fotógrafo sugere diversas nuances, especialmente por
lidar com muitas pessoas, cara a
cara. Com a pandemia, essa função
foi tremendamente afetada, como
tantas outras pelo mundo, mas a
fotógrafa paulistana Dani Sandrini
conseguiu encontrar um meio de se conectar com
personagens através da internet. Com seu projeto
Quarantine, entrou em lares de mais de 50 países
sem sair de sua casa, em São Paulo, e mostrou que
escutar e observar são importantes pontos para uma
imagem contar uma história.
“Acho que a fotografia tem tudo a ver com a
psicanálise. Uma imagem diz tantas coisas, que
acho que isso é um norteador, de como busco fazer meus processos, de saber o que essas pessoas
pensam”, explica.
A ideia da série é mostrar as pessoas em seus lares com novos desafios. Sem sair de casa, Dani entrou
em diversas outras pelo mundo. Começou na Coreia
do Sul, passou por Luxemburgo, Austrália, Senegal,
Malásia… “É uma troca de confiança”, conta. Ouvir,
observar e respeitar o tempo e o espaço do outro.
Pela tela, ela faz a direção para que a outra pessoa
ajuste sua lente, seja de celular, notebook ou iPad. Cenário encontrado, Dani usa uma máquina profissional
para fotografar a tela de seu computador. Fotografias
na contraluz, ou muito expostas, cores perfeitamente
ajustadas... Os resultados são dos mais diversos, as
histórias das mais bonitas. Algumas serão contadas
aqui pela própria Dani, mas para ver mais, é só visitar
seu perfil no Instagram: @quarantine_danisandrini.

ESCUTAR E
OBSERVAR

POR PAULO BORGIA
FOTOS DANI SANDRINI
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Foto: Shutterstock

UMA FAMÍLIA COM DOIS FILHOS NA COREIA
DO SUL, UM CASAL DE IDOSOS NOS ESTADOS
UNIDOS, UMA PROFISSIONAL DE SAÚDE NO
CANADÁ… SEM SAIR DE CASA, A FOTÓGRAFA
DANI SANDRINI DEU UMA VOLTA PELO MUNDO
NO PROJETO QUARANTINE, PARA MOSTRAR
COMO ALGUMAS PESSOAS TÊM ENFRENTADO A
QUARENTENA PROVOCADA PELA COVID-19

Dani Sandrini, fotógrafa
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Inseo Lee e sua família, Coreia do Sul

Mariana, Edison e Francisco, Eslovênia

Kevin e Andi, Estados Unidos

Veronica, Canadá/Inglaterra

“O gerente comercial Inseo tenta dividir o tempo entre o trabalho
em casa e as crianças, que exigem muita atenção, já que não
estão indo para a escola. Ele e sua esposa sempre tentam fazer
atividades divertidas com os filhos.”

“A mesa de jantar virou escritório, logo ao lado de onde Francisco,
o filho do casal, vira suas cambalhotas enquanto espera para
que possa ter atenção da mãe, consultora de marketing, e do pai,
jornalista e escritor.”

“A quarentena impossibilitou que os donos de uma empresa de
turismo seguissem trabalhando, então eles aproveitaram o tempo
para se conectarem e fazerem mais coisas juntos. Eles se dizem
privilegiados por viverem à beira do rio e terem uma varanda.”

“A profissional de saúde foi visitar sua família no Canadá e
acabou não podendo voltar para a Inglaterra. Ela diz que a
incerteza é um combustível para a ansiedade, e toda essa
situação é baseada na incerteza.”

Fahime, Irã

Carolina, Itália

Janaina, São Paulo

Pascoal, Luxemburgo

“A professora da Universidade de Artes de Teerã sentia falta de
poder passar mais tempo com seu filho. Durante o isolamento,
eles veem juntos livros interativos construídos por ela.”

“A gerente de pesquisa clínica diz que ficar em casa a fazia sentir
que os dias eram todos iguais. Ela se deu conta de que só via o sol
de longe, batendo nas paredes dos prédios ao redor, mas não no
dela – e ela não podia senti-lo.”

“Estou me redescobrindo”, contou-me a comunicóloga. “Entre
tantas dúvidas profissionais, senti-me convidada a mergulhar em
mim, sem as distrações divertidas ou frustrantes da vida com
outros. Nos últimos meses, voltei a dançar sozinha, utilizando as
paredes e o espelho como meus parceiros de dança.”

“O profissional de TI conta que sua casa era quase um dormitório.
Ele diz que, apesar das coisas terríveis que a quarentena trouxe,
a gente pode aprender com ela. ‘Estou resgatando um pouco a
minha essência”, revelou.
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Experiências que Transformam
Quando a médica
vira paciente
Dra. Angelita Habr-Gama,
87 anos, médica
coloproctologista

Referência mundial em coloproctologia, a médica foi contaminada com
uma forma grave da doença, passando
48 dias na UTI do Hospital Alemão
Oswaldo Cruz. Hoje, curada, segue
com a agenda intensa de trabalho
sem sequelas

“VENCI A
COVID-19”
ELES FORAM CONTAMINADOS, HOSPITALIZADOS E
INTUBADOS – E SOBREVIVERAM A TUDO ISSO. RÔMULO,
ANGELITA E EDUARDO CONTAM COMO A EXPERIÊNCIA
MUDOU A FORMA DE ENCARAREM A VIDA

Foto: Silvia Machado

POR JULIANA CREM
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“No fim de fevereiro fui a Jerusalém
com meu marido, que também é médico,
para participarmos de um congresso
internacional. No retorno, lancei minha
biografia Não, não é resposta, em um
coquetel para 600 pessoas. Poucos
dias depois comecei a ter sintomas.
Fui atingida pelo coronavírus, na forma
severa da doença, com tosse, falta de ar,
e fui para o hospital, acompanhada do
meu marido, sentindo muito cansaço.
“Precisei de traqueostomia e ser intubada. Toda a equipe foi excepcional, o
atendimento foi incrível e houve muito
cuidado para que eu tivesse a melhor
recuperação. Acordar depois de 48 dias
na UTI foi maravilhoso! Como médica,
sabia que a chance de morrer era alta
e, quando vi que estava sã e sem sequela, meus membros se mexiam, sem
problema neurológico, estava falando e
enxergando, viva e bem, fiquei muito feliz. Meu marido também se contaminou,
mas só descobriu porque fez o teste.
Ele foi assintomático e, provavelmente,
pegou o vírus na mesma viagem. Depois
da Covid, passei a encarar a vida como
um bem espetacular, aproveitando cada
minuto. Sempre fui muito otimista,
trabalhei muito, com muita dedicação
e alegria de viver. Voltei a trabalhar 15
dias depois da alta. Não tive sequela
física, mental ou psicológica. Meus
membros se moviam e não tinha problemas neurológicos. Fiquei com um pouco
de cansaço, mas por poucos dias.”
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‘Milagre’

Rômulo Ferreira Moura, 40 anos,
analista de sistemas
Um mês longe da família e sem ver o rosto das
pessoas transformou a forma com que Rômulo
hoje encara pequenas conquistas, como observar o céu e estar com quem gosta. Ele credita
parte de sua recuperação ao apoio e à dedicação
do time hospitalar
“No fim de março, tive sintomas de gripe e febre
que não cedia. Fui ao médico, fiz exames e quando
começou a falta de ar e a dor nas costas, fui para
o hospital achando que ficaria três dias. Fiquei 30!
Fui para a UTI e logo precisei ser intubado – foram
14 dias assim. Minha família recebia notícias pouco
animadoras. Meu corpo não respondia, fiz hemodiálise e os órgãos começaram a falhar. Mudaram
a medicação várias vezes até eu reagir. Sonhava
muito e os sonhos se repetiam. Quando acordei,
não sabia o que era real. Não tinha ideia do quanto estava debilitado: tentei levantar e não tinha
força porque perdi musculatura. No hospital, falaram que eu era um milagre porque ninguém esperava que eu fosse sair daquela situação. Minha
irmã mobilizou bastante gente para fazer orações.
O que me aconteceu afetou pessoas que tinham
alguma relação comigo e outras que sequer me
conheciam. A recuperação é muito dolorosa: você
fica sozinho, sem contato com a família e só vê
as pessoas de máscara. Além da parte física, de
injeções e exames. Uma técnica usou o próprio
celular para me conectar com minha família e foi
um marco na minha recuperação. Ao ver todos
bem, passei a rezar, parar de reclamar e fazer de
tudo para estar com eles o mais rápido possível.
Essa experiência mudou como vejo tudo. A gente
está o tempo todo no automático, correndo e já
pensando na próxima coisa a ser feita. A gente
não presta atenção no que está acontecendo. No
dia da minha alta estava um céu azul lindo. Ele
está lá todos os dias e a gente não olha.”

Quase desenganado

Eduardo Badra Maaz, 66 anos, cirurgião dentista

FotoS: Arquivo pessoal

A dedicação da equipe hospitalar ajudou Eduardo a encontrar forças para lutar contra a doença e a reaprender a
caminhar, deglutir e respirar – sequelas da perda muscular do período intubado. Hoje, o dentista valoriza pequenas
alegrias cotidianas

56

LEVE 15 . SET /OUT/NOV 2020

“Fiz uma cirurgia na coluna e coincidiu de sentir dores fortes no corpo, como se estivesse com resfriado, sinusite e
uma febre baixa. Comecei a ter picos de febre, ficar mais cansado, e meu filho me levou ao hospital. Fui direto para a
UTI. Não deu tempo nem de assustar! Fiquei um mês na UTI, 18 dias intubado, e mais um mês no quarto. Quando você
está em uma UTI, tem de confiar nas pessoas que estão cuidando de você. Tenho muito a agradecer à enfermagem e
aos médicos: eles foram minha família. Como não podia receber visita, eles que me levantavam, cuidavam, faziam rir e
chorar. Várias vezes estive quase desenganado. Quando vi que evoluí bem, me deu uma euforia enorme e uma vontade
de viver, de conquistar espaços perdidos. Teve um fato que não foi sonho: um dia, em coma, escutei a conversa dos
médicos sobre o meu estado, que estava muito difícil, e uma voz que me disse: ‘Você é burro? Vai querer desistir agora?
Não quer mais ver sua mulher, seus filhos?’. Perguntei quem foi e não era ninguém. Não sei se foi meu anjo da guarda,
mas aquilo me deu força para querer me recuperar e lutar. Perdi a musculatura e a única coisa que fazia era respirar:
não conseguia me alimentar sozinho ou andar, e fui reaprendendo. Não sei onde eu falhei, como peguei, mas, hoje, sei
que pequenas coisas fazem minha alegria. Antes de adoecer, eu adorava levar minha neta de 7 anos à lanchonete para
ela ganhar brinquedos. Poder voltar a fazer isso foi uma grande conquista. Não precisamos de muito para ser feliz.”
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DESVENDANDO OS

OSSOS
ALÉM DE SUSTENTAR E DAR FORMA AO CORPO HUMANO, O ESQUELETO
PROTEGE NOSSOS ÓRGÃOS VITAIS. SAIBA MAIS SOBRE ELE
POR RODRIGO GRILO
ILUSTRAÇÃO MARQUETTO

D

otado de propriedades alvejantes, o tutano, substância presente no interior dos
ossos, era muito utilizado antigamente para conferir o tom alvo às folhas de ofício.
Como esse processo não era fácil – pelo contrário, o branqueamento era trabalhoso e lento –, a expressão “ossos do ofício” passou a ser utilizada para definir o quão
sofrido é o exercício de uma tarefa profissional. Sob a luz da medicina, o ofício dos
nossos ossos agrupados, ou seja, do esqueleto, é sustentar e dar forma ao corpo humano.
Para além dessa função principal, ele protege órgãos vitais. “O cérebro é resguardado pelo
crânio. Os pulmões e o coração, pelos arcos costais e pelo esterno”, afirma o Dr. Ricardo Cury,
ortopedista do Centro Especializado em Ortopedia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
Para essa engenhoca mecânica criada pela natureza se manter equilibrada, a realização
de exercícios regulares e a boa alimentação são fundamentais, de acordo com o também
ortopedista do Hospital, Dr. Carlos Roncatto. “Por outro lado, o cigarro e a bebida alcoólica
aumentam a desmineralização óssea”, alerta ele. A seguir, confira outras curiosidades sobre
os ossos que nos constituem.
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Mentes Curiosas
ESTICA E PUXA
“Crescemos” cerca de 1 cm toda vez que acordamos pela manhã. Isso ocorre porque atividades
como sentar e ficar em pé desidratam as cartilagens – principalmente as da coluna, mas
também do joelho – e reduzem o nosso tamanho. Quando voltamos à cama para dormir,
expandimos (hidratamos) os discos intervertebrais e o corpo retorna à sua organização ideal.

O MENOR DE TODOS
O estribo, que mede entre 2,5 e 3 milímetros e
pesa entre 2 e 4,3 miligramas, é o menor osso
do corpo humano. Junto de outros, encontra-se
no ouvido médio, perto do tímpano. Apesar de
pequeno, é importante para a transmissão dos
estímulos auditivos. Mais: fraturas nesse osso
podem causar a perda da audição.

UNIDOS NA FASE ADULTA
Um recém-nascido chega ao mundo com cerca de 270 ossos. Com o passar do
tempo, muitos se fundem, formando um só. Na fase adulta, portanto, um indivíduo é
composto, geralmente, por 206 ossos. Cerca de 1/4 deles se encontra na região dos
pés: em cada um, há entre 26 e 28 ossos, que são sustentados por 107 ligamentos.

APOIO PARA OS MÚSCULOS
O pescoço é formado por um único osso, o hioide, localizado na base da
língua. Seu nome deriva da palavra grega hyoeides, que significa “com
a forma da letra upsilon”, no caso, U. Todos os ossos do corpo humano
articulam-se entre si, exceto o hioide, que serve para ancorar uma
série de músculos que usamos para falar e deglutir.

PERDAS E DANOS
O período de desmineralização óssea dá os
primeiros sinais a partir dos 30 anos. Inicialmente, o processo é silencioso e os sintomas
surgem quando a perda óssea é moderada ou
acentuada, podendo comprometer a resistência
e aumentar o risco de fraturas. Mulheres no climatério podem perder até 40% da massa óssea.

TITÃ
MITOLÓGICO
A primeira vértebra
cervical – o crânio encontra-se apoiado sobre
ela – recebeu o nome de
Atlas. Trata-se de uma
referência ao titã mitológico que foi condenado
por Zeus a segurar sobre
os seus ombros os pilares
que separam a Terra dos
céus. Por analogia, então,
assim ela é nomeada por
dar suporte ao crânio.

O MAIORAL
Composto por 75% de água, o esqueleto representa cerca de 15% do
peso do corpo humano. Em um adulto de cerca de 1,80 m de altura, o
fêmur, o nosso maior osso, chega a alcançar meio metro de comprimento e é capaz de suportar até 30 vezes o peso do nosso corpo.
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Por Dentro do Hospital

Por Dentro do Hospital

COVID-19:
ESTUDO INÉDITO
NO HOSPITAL
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Foto: Arquivo HAOC

ONCOTALKS COM
DRAUZIO VARELLA
JÁ NO AR

Foto: Lalo Almeda

Um trabalho inédito feito pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz sobre o
perfil da resposta imune do organismo, com relação ao novo coronavírus, pretende fornecer informações
importantes para o desenvolvimento
de uma vacina contra a Covid-19. Pacientes internados com a doença, na
UTI do Hospital, com idade e condições de saúde diferentes, vêm tendo
suas amostras de sangue estudadas
desde o início de maio deste ano. As
análises permitem traçar um panorama do comportamento do organismo
desses pacientes frente ao vírus.
O objetivo é avaliar o desequilíbrio
dessa resposta imune diante de uma
“tempestade” inflamatória desencadeada por citocinas que atingem
inúmeros órgãos, além dos pulmões,
numa manifestação sistêmica que
tem sido o principal alvo de combate
contra o coronavírus. Uma melhor
compreensão da resposta imune contra o vírus possibilitará uma melhor
abordagem terapêutica para todos os
casos e possivelmente indicando um
caminho para o desenvolvimento de
uma vacina. O estudo vem sendo realizado por médicos pesquisadores do
Centro Especializado em Oncologia
e da Unidade de Terapia Intensiva do
Hospital, com o apoio do Hemocentro
da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp) e do Laboratório Fleury.

Dr. Otávio Baiocchi e Dr. Drauzio Varella conversam sobre linfoma

Você conhece o Oncotalks? Ele é um programa semanal do nosso Centro Especializado em
Oncologia e já está no ar. Nele, você encontra
conteúdo relevante desenvolvido pelo time de
especialistas do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz sobre a
prevenção e o tratamento do câncer. A primeira
temporada tem seis episódios e contam com a
participação especial do Dr. Drauzio Varella (Portal Drauzio Varella), que aborda as especificidades entre os diversos tipos de câncer e como o
atendimento multidisciplinar integrado impacta
em um melhor prognóstico para os pacientes.

CONFIRA NO QR CODE O
PROGRAMA ONCOTALKS DO
CENTRO ESPECIALIZADO EM
ONCOLOGIA DO HOSPITAL
ALEMÃO OSWALDO CRUZ
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CAPACITAÇÃO
MULTIDISCIPLINAR
Com inscrição até o dia 29 de outubro e realização da Faculdade de Educação em Ciências da Saúde do Oswaldo Cruz,
HCor e Hospital Moinhos de Vento, chegou o 1º Curso de Gestão em Saúde 4.0 Extensão Full. Com programa completo e
abrangente, ele foi criado para proporcionar ao aluno uma
visão diferenciada da Inovação aplicada aos processos de
Gestão em Saúde 4.0. Para se ter uma ideia, a aula inaugural
conta com a participação dos executivos líderes de alguns dos
principais hospitais do país e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz,
é claro, não fica de fora, com a presença do diretor-presidente
Paulo Vasconcellos Bastian. O curso terá duração de três meses. Com 60 horas, três módulos e 18 disciplinas, o Gestão em
Saúde 4.0 Extensão Full será 100% online e capacitará profissionais com perfil multidisciplinar, ao exercício da gestão,
inspirando para o desenvolvimento de soft e hard skills esperadas para o profissional do agora. Mais informações, acesse:
saudequatropontozero.com.br

Uma parceria entre o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e a empresa de tecnologia Semantix
deu início a testes, no Centro de Treinamento
e Simulação do Hospital, para implementação de visão computacional e sensores para
reconhecimento de movimento, que possibilitarão o monitoramento detalhado de pacientes internados na Instituição. A tecnologia
detecta pontos importantes no cuidado do
paciente, como o uso de máscaras por funDaniel Christiano, da Semantix, experimenta o totem com sensor de uso
cionários e pacientes, o fluxo de pessoas nos
correto de máscara no Centro de Inovação e Educação em Saúde do Hospital.
ambientes, riscos de queda e necessidades
A tecnologia foi uma amostra do expertise da empresa durante um encontro
que firmou a parceria.
de adequação de equipamentos de uso contínuo, como oxigênio. Ela ainda garante completo sigilo e anonimato das informações pessoais. A ideia principal é evoluir para a criação de um kit portátil
de monitoramento, que poderá ser utilizado tanto em leitos de internação dentro do Hospital, quanto em
cuidados home care. Daniel Galelli, Head de Parcerias Institucionais do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, explica
que a ideia é desenvolver a ferramenta para que ela possa atender às necessidades das equipes médicas e
assistenciais no cuidado e jornada do paciente. “O sistema tem a capacidade de mandar alertas em tempo real
para as equipes, possibilitando a intervenção de forma rápida e efetiva, para garantir ainda mais segurança
ao paciente internado”, diz.

SAÚDE EM DEBATE
Todas as terças e quintas-feiras, sempre às 18 horas, o
Hospital Alemão Oswaldo Cruz apresenta lives no seu perfil do Facebook para comentar e analisar os mais variados
assuntos relacionados à saúde e ao bem-estar. Nos vemos
por lá! facebook.com/HospitalAlemaoOswaldoCruz

Fotos: Arquivo HAOC

Apesar de todo o avanço da ciência e
da medicina, ainda não se sabe como
exatamente funciona a memória, mas
há indícios de que muitas doenças
podem provocar sua perda. Com o
objetivo de propor atendimento que
vai desde a prevenção, diagnóstico até
a reabilitação cognitiva, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz agora conta com
um Núcleo da Memória, na Unidade
Campo Belo. “A falta da memória pode
ser causada por diversas doenças ou
déficits cognitivos. A maioria delas
ocorrem por conta do envelhecimento,
que teve seu índice elevado na população mundial nos últimos anos”, explica
o Dr. Diogo Haddad, neurologista e coordenador do Núcleo.“Uma avaliação
neurológica comportamental, aliada
a exames, principalmente a partir dos
60 anos, é importante, pois por meio
de tratamentos inovadores com foco
na qualidade de vida de pacientes, podemos trabalhar em todas as vertentes, da prevenção até a reabilitação”,
complementa Haddad.Por conta de
todas as suas facetas, o tratamento
com equipe multidisciplinar é essencial para avaliar o problema ou qual
seria o melhor tratamento preventivo.
Você já fez um check-up da memória?
Pois o Núcleo da Unidade Campo Belo
do Hospital dispõe de neurologistas,
geriatras, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas.
O serviço também oferece ensino
em Neurologia Cognitiva e Doenças
Comportamentais, com programas de
prevenção primária e secundária do
declínio cognitivo.

TECNOLOGIA PARA
MONITORAMENTO
DE PACIENTES

Ilustração: Shuttersotck

CHECK-UP
DA MEMÓRIA

Por Dentro do Hospital

A nossa Faculdade e a nossa Escola Técnica de
Enfermagem receberam o selo do Programa
Nacional de Qualidade (PNQ) concedido pelo
Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). O
reconhecimento valida os processos de formação
profissional em enfermagem, desde o programa
educacional, infraestrutura para as atividades
teóricas e práticas, qualificação docente e outros
diferenciais. Todos esses requisitos contribuem
para que os futuros profissionais promovam uma
assistência segura e eficaz, garantindo a qualidade assistencial. É a primeira vez que a certificação é dada a instituições de ensino de São Paulo.
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ALEX XAVIER
É jornalista, mas se refugia
na ficção. Membro do coletivo
Discórdia, participa de feiras de
publicações independentes e
ministra oficinas de escrita criativa

ESPERANDO NA JANELA

E nas reais, os respiros do meu apartamento. Quem tem condições, vê o mundo
lá fora emoldurado.
Com o isolamento, tivemos que redimensionar o universo, do macro para o micro. Pensar pequeno requer adaptação, ainda mais para quem se acostumou a ter
inúmeras opções de cultura e lazer. Sorte que a arte, sempre pouco valorizada,
sobrevive em diferentes formatos. Podemos nos entreter maratonando séries, assistindo a apresentações intimistas de músicos daqui e do exterior, vendo atores
quebrarem a quarta parede ao adaptar peças teatrais para a tela. Também faço
oficinas de escrita, antes presenciais, agora limitadas pela estabilidade do meu wi-fi.
Mas são as janelas de casas e edifícios que foram ressignificadas. Por elas,
tomamos o banho diário de vitamina D. Para alguns, são apenas feixes de luz
que seguimos pela sala conforme o passar das horas. Para outros, garantem um
bronzeado quadriculado (quando há rede de proteção) ou listado (no caso de
venezianas). Teve quem cantasse, tocasse instrumentos ou recitasse — e protestasse, como não? — do alto de balcões, sacadas e varandas. Também projetaram
filmes em empenas de prédios. Fotógrafos voltaram suas lentes para as janelas
da vizinhança na busca por manifestações espontâneas.
Mas pare para pensar quem faz parte do seu enquadramento. Espero que, da
sua casa, você enxergue os vizinhos, as pessoas que trazem sua comida, cuidam
da sua portaria e limpam sua rua, e aquelas que não têm nem um teto. E todos
mais que não puderam ficar na janela vendo o ano passar.

Ilustração: Bruno Okada / Foto: Arquivo pessoal

Crônica

N

OS ÚLTIMOS MESES, PASSEI MUITO TEMPO
EM JANELAS. AS VIRTUAIS, EM LIVES,
VIDEOCHAMADAS, PLATAFORMAS DE
STREAMING E CURSOS ONLINE.
E não existe milagre. Por isso, o nosso
Centro Especializado em Obesidade
e Diabetes oferece o apoio de uma equipe
de especialistas que trabalha de forma
integrada para trazer o tratamento ideal
para cada caso.
A jornalista e apresentadora
Silvia Poppovic recomenda.
Agende sua consulta.

UNIDADE PAULISTA
UNIDADE VERGUEIRO
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TEL.: (11) 3549-1000

TRATAR A
OBESIDADE E
O DIABETES
É ESSENCIAL.

CENTRO ESPECIALIZADO
EM OBESIDADE E DIABETES

Babel-Azza

A MESMA EQUIPE,
A MESMA EXCELÊNCIA,
O MESMO CUIDADO.
E AGORA EM
DOIS ENDEREÇOS:
PAULISTA E VERGUEIRO.

Como você já sabe, o Centro Especializado em
Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz
é referência na luta contra o câncer. Especialistas
renomados, atendimento multidisciplinar integrado,
instalações e tecnologia de ponta, ambiente seguro
e acolhedor. Tudo isso agora você encontra tanto
na Unidade Paulista quanto na Unidade Vergueiro.
Escolha o melhor para a sua saúde, onde for melhor
para você.
CENTRO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA
Unidade Paulista – R. Treze de Maio, 1.815 – Paraíso
Unidade Vergueiro – R. São Joaquim, 36 – Liberdade
Agende sua consulta pelo site
centrodeoncologia.org.br
ou pelo telefone: 11 3549-0665

ESCOLHA O
MELHOR PARA
SUA SAÚDE.

Responsável Técnico Antonio da Silva Bastos Neto - CRM 63704

CENTRO
ESPECIALIZADO
EM ONCOLOGIA

