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MUDAR É PRECISO

DIANTE DE UM MUNDO EM PANDEMIA EM ACELERADA TRANSIÇÃO,
QUAIS CAMINHOS ESCOLHER NA BUSCA POR NOVOS HÁBITOS? MONJA COEN,
CLÓVIS DE BARROS FILHO E ESPECIALISTAS NOS AJUDAM A DESCOBRIR

NOVAS
PERSPECTIVAS
O ano de 2020 passou e chegamos naquele momento em que as reflexões sobre o presente se
misturam às esperanças para o futuro – e elas são
muitas com a chegada da vacina contra a Covid-19.
Mas será que o passado já é uma roupa que não
nos serve mais, como cantou Belchior?
Certeza, mesmo, é que há muito trabalho a ser
feito. Afinal, só a médio prazo é que será possível
mensurar os efeitos físicos e mentais de termos
passado pela maior pandemia de toda a nossa geração. E é dessa busca individual por novos significados para a vida que se trata a matéria de capa
desta edição. Conversamos com especialistas de
áreas diversas, incluindo a Monja Coen e o professor Clóvis de Barros Filho, para descobrir quais caminhos são possíveis seguir para que essa retomada seja bem-sucedida.
Claro, não há como abordar o tema da reconstrução pessoal sem conhecer histórias de quem
realmente passou por uma mudança radical. Falamos com quem teve sua vida transformada por
acontecimentos bruscos e que, em meio à tormenta,
se tornou o que considera ser alguém ainda melhor.
Fique atento, ainda, à palavra dos nossos colunistas. Nesta edição, eles abordam formas mais
gentis de olhar para a nossa alimentação e também
um jeito saudável de voltar aos trilhos depois dos
descompassos do atípico ano passado. Para completar, nosso chef dá dicas de receitas com ingredientes leves para as altas temperaturas do verão.
Já a cantora Fafá de Belém recebeu a nossa reportagem virtualmente para comentar suas preferências culturais imperdíveis – prepare-se para se
surpreender. Ainda entrevistamos a pesquisadora
Alline Campos para contar sobre o bem-sucedido
podcast, que mantém com mais três colegas, com
o objetivo de divulgar projetos científicos feitos
por mulheres: o Virgínias da Ciência.
Boa leitura!
Equipe da revista LEVE
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Se já não era fácil manter uma rotina saudável de exercícios e alimentação, quando podíamos sair de casa e aproveitar inúmeras possibilidades,
imagine, então, dentro de casa, sem estrutura, conhecimento e orientação.
Muitos de nós nos aventuramos em alguma live para nos exercitarmos,
mas a empolgação do começo passou. Agora, terminamos 2020 com um
corpo diferente do que gostaríamos e apreensivos com a saúde.
Com a situação aparentemente perto de “voltar ao normal”, é hora de
reagir. Ou, para quem nunca teve essa preocupação antes da pandemia, começar do zero!
O mais importante é saber que, neste momento, cautela é sinônimo de
sucesso. Retomar as atividades físicas com calma, com todos os cuidados
recomendados, seguindo sempre as orientações de um profissional da área
e sabendo que nosso corpo tem um tempo de resposta.
Que tal aproveitar o momento para descobrir algo que agrade e faça
você se sentir confortável, mesmo com tantas restrições?
Fica a dica: 2021 tem tudo para ser um ano muito melhor!
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INQUESTIONÁVEL QUE A QUARENTENA
FOI (E ESTÁ SENDO) UM PERÍODO DE
MUDANÇAS INTERNAS E EXTERNAS PARA
TODOS NÓS, E ISSO É RESULTADO DE
FATORES QUE VÃO MUITO ALÉM DO NOSSO
CONTROLE. PASSAMOS POR UMA CURVA
DE APRENDIZADO E TIVEMOS DE LIDAR
COM UM NOVO COTIDIANO, OBSERVADO A
PARTIR DA PERSPECTIVA DO NOSSO LAR.

HISTÓRIA É SEMPRE A MESMA:
NA SEGUNDA-FEIRA EU COMEÇO A DIETA!
O PROBLEMA É QUE A VIDA NÃO É LINEAR,
NÃO É POSSÍVEL ANTEVER TODOS OS
DESFECHOS E TAMPOUCO CONTROLAR
DE FORMA ESTRITA ALGO TÃO NATURAL
QUANTO O ATO DE SE ALIMENTAR.
COMIDA NÃO É SÓ COMBUSTÍVEL.
Picos e vales compõem a nossa jornada e sempre haverá obstáculos entre o
que achamos que somos capazes e o que realmente conseguimos fazer. Pode
até soar razoável eliminar tudo o que “engorda” ou que acreditamos nos fazer
mal, mas muitos alimentos nos aproximam das nossas lembranças, nos trazem
conforto, e simplesmente cortá-los não será sustentável a longo prazo.
A pandemia ressaltou a importância de um sistema imune fortalecido e
a medicalização do alimento ganhou os holofotes. Agora, a mentalidade de
dieta sugere priorizar o consumo do que pode potencialmente nos proteger
de uma infecção viral, causando expectativas irreais acerca de componentes
nutricionais específicos.
Precisamos enxergar a comida além do nutriente. Ao respeitarmos os diversos
papéis que a alimentação desempenha em nossa vida, priorizando o contexto
sem buscar o perfeccionismo, conseguimos manter uma relação saudável com
o alimento e seguir uma trajetória equilibrada. Repito: equilibrada, não linear.
Se ampliarmos nossa compreensão acerca do que efetivamente significa
saúde – que, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), é o estado de
completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença
–, conseguiremos quebrar o círculo vicioso.
Olhemos para a nossa alimentação de forma mais gentil.

Comer Bem

Estar Bem

SAÍ DA LINHA EM 2020. E AGORA?

7

Por Aí

Por Aí

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

Preciosidades refrescantes

Cervejaria
Central

Praticidade e sabor andam juntos, sim. Em tempos de restrições sociais, nada melhor do
que descobrir delícias que podem ser levadas para casa e aproveitadas na sombra do lar,
especialmente nos dias mais quentes. De cervejas artesanais a sorvetes inusitados, desfrute
de um mundo de sabores e cores

A Cervejaria Central é daqueles lugares
imperdíveis para quem gosta de uma boa
cerveja artesanal. Produzida nos fundos do
bar, a bebida ganha novos sabores, que se
juntam às atuais nove variedades disponíveis
nas torneiras. Antes de lançar mais rótulos
no início de dezembro, porém, foi a garrafa
de um litro que virou queridinha durante a
pandemia, com o sistema de delivery ou take
away, em que o cliente pega e leva. O litrão
faz a alegria tanto dos apreciadores de IPAs
quanto os de Pilsen. @cervejariacentral

POR MARLEY GALVÃO

Café Slama by
Barbara Farina

Na medida certa e com um sabor que nos
leva à famosa expressão “manjar dos deuses”, o minicake de amora da chef mineira
Barbara Farina, que acaba de aportar em
São Paulo, é daquelas pequenas coisas que
criam uma sensação gigante de felicidade.
Congelado, ele pode ser levado para casa
em pequenas caixinhas e até ser dado
como presente para os amigos. A delícia
pode ser comprada in loco no Café Slama
by Barbara Farina, no bairro dos Jardins,
ou pelo Instagram. @barbarafarina

Fotos: Divulgação

Papila Deli
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Se a ideia é apostar em saladas e pratos leves, e que possam ser
entregues com rapidez, a Papila Deli é escolha certeira. Montados em
embalagens práticas e com distribuição em vários pontos da capital
paulista, os pratos têm um frescor inconfundível, fruto da dedicação
do chef Antonio Mendes (com passagens pelas cozinhas do espanhol
Martín Berasategui e do parisiense David Toutain). Como deixa claro,
cada prato é uma experiência, e muito disso se deve à combinação de
ingredientes básicos e temperos selecionados. @papiladeli
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Inovação

• Novidades que tornam a vida mais prática

Dona Nuvem

Fotos impressas
na palma da mão

Imagine um mundo de conto de fadas traduzido
em sabores reais, com sereias, unicórnios – tudo
comestível e refrescante. Na sorveteria Dona Nuvem,
enquanto o cliente aguarda no térreo, no piso superior
são criadas as nuvens: bolas de algodão-doce que
abraçam as casquinhas de sorvete e vêm cheias de
cores e personagens lúdicos. A receita do sorvete é um
segredo bem guardado, mas tem para todos os gostos,
dos tradicionais ao chocolate com pimenta e o vegano,
feito com frutas vermelhas. @donanuvem

Com dimensões enxutas (17,50 x 10,10 x
4,60 cm), a impressora Polaroid Hi-Print é
pequena o suficiente para ser carregada
no bolso. O equipamento imprime fotos
diretamente do seu celular – basta baixar um
app no iPhone ou Android – e vem com dois
cartuchos, o suficiente para 20 folhas de
papel fotográfico. O aplicativo se conecta à
sua biblioteca e oferece opções de edição de
filtros e texto. US$ 90. amazon.com

Adeus, toalha de papel
Mudar nossos hábitos é urgente se quisermos garantir a vida no
planeta por mais alguns séculos. Isso inclui repensar a quantidade
de lixo que produzimos e reduzir a emissão de carbono no ambiente.
O fabricante do secador de mãos Dyson Airblade garante que o
aparelho produz até 85% menos CO2 do que outros da categoria,
além de evitar o desperdício no uso de toalhas de papel. Em tempos
em que lavar as mãos é tão importante, invenções como esta se
tornam essenciais. R$ 6.500. dyson.com.br

Lamparina
bluetooth

Talvez pedir por um Bingsu seja
estranho para você, mas certamente sorvete de neve vai lhe soar bem
mais familiar. A sobremesa gelada
asiática, também conhecida por
Snow Cream, invadiu o território
nacional e já faz parte das opções
de muitos paulistanos quando o
assunto é sorvete. São diversos
sabores e complementos, mas no
cardápio três opões fazem um mix
das culturas do Brasil e da Ásia:
bung ho pang, honey bread e ice
macarons. Além disso, há ainda
bebidas geladas refrescantes como
os smoothies. @snowfallbrasil
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Fotos: Divulgação

Snowfall

Acampar é legal, mas você já experimentou acampar com glamour?
Para os “glampers” de plantão, a
dica é este elegantíssimo sistema de
iluminação que ainda funciona como
uma bateria para carregar o celular.
A revista especializada Wired elogia:
“O aplicativo fácil de usar controla
o brilho, a cor e o modo de iluminação.” O BaseLantern XL é equipado
com uma bateria de íon de lítio que
fornece 78 horas de luz fraca ou sete
horas e meia de luz muito brilhante.
US$ 130. bioliteenergy.com
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O amor,
o sorriso
e a flor

FILMES

SÉRIES

DIC
DA F A
AFÁ

O nome escolhido por Fafá
de Belém para batizar a live
apresentada por ela, em
Salinópolis (PA), traduz o espírito
da cantora, compositora e atriz.
Entre passeios e memórias na
cidade onde passou a infância,
a artista abriu um espaço na
agenda para compartilhar com
a LEVE suas dicas culturais

THE CROWN
A quarta temporada da série sobre os bastidores da coroa inglesa tem como destaque o temperamento
forte de duas mulheres: a princesa Diana, interpretada por Emma Corrim, e Margaret Thatcher, a então
primeira-ministra da Inglaterra, papel de Gillian Anderson. Interessante a lupa que nos aproxima da
jovem que se torna amargurada dentro do palácio e encantadora longe dele. Na Netflix.

POR RODRIGO GRILO
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THE VOW
A série detalha a história de um culto que escravizou pessoas ambiciosas e vulneráveis sob
a fachada falsa de grupo de autoajuda e se infiltrou em Hollywood, escravizando mulheres
e culminando com a prisão da atriz Allison Mack, de Smallville. A segunda temporada foi
confirmada para 2021. Na HBO.

MÚSICA

DIC
DA F A
AFÁ

JOHNNY ALF
EU E A BRISA
“Essa música do Johnny Alf, lançada em seu
disco homônimo de 1997, foi a primeira que
cantei. As pessoas tocavam violão na minha
casa, durante as minhas férias e diziam: ‘Que
voz bonita você tem!’. Mas eu também adorava
a voz da Márcia, que foi a intérprete dessa
canção do Johnny Alf no Festival da Música Popular Brasileira, da TV Record, em 1967. Depois,
ela casou e abandonou a carreira de cantora.”

LIVROS
D
DA ICA
FAF
Á

JOÃO BOSCO
ABRICÓ-DE-MACACO
Recém-vencedora do Grammy Latino de
Melhor Canção em Língua Portuguesa, Abricó-de-Macaco também é título do mais recente
(e ótimo) álbum do cantor, violonista e compositor de 74 anos. Nele, o artista mineiro tem o
dom de revisitar canções antigas, apresentar
“apenas” duas inéditas e, ainda assim, entregar uma das mais gratas surpresas de 2020.
ELBA RAMALHO
EU E VOCÊS
O álbum foi gravado durante a quarentena e
o single homônimo tem participações de seus
quatro filhos: Maria Clara, Maria Paula, Maria
Esperança e Luã Yvis, que também produziu
o disco. A faixa título do trabalho foi composta por Zélia Duncan, que se inspirou nas
postagens de Elba durante a pandemia.

Fotos: Divulgação

EM 45 ANOS DE CARREIRA, FAFÁ
DE BELÉM, NASCIDA MARIA DE
FÁTIMA PALHA DE FIGUEIREDO,
ACUMULA MAIS DE 15 MILHÕES
DE ÁLBUNS VENDIDOS NO
BRASIL E EM PORTUGAL. Já
gravou mais de 30 álbuns, entre
CDs, DVDs e EPs, é a única artista no
mundo a cantar para três papas a
convite do Vaticano. Mulher de pulso
firme – e gargalhada inconfundível
–, faz muito sentido que ela se
identifique com As Telefonistas, série
espanhola da Netflix com um pé
no feminismo e que conta a luta de
mulheres por espaço no mercado de
trabalho. “A produção se desenrola
a partir de mulheres que têm de se
virar para viver, mulheres fortes, com
diferentes histórias de vida, porém
com um ponto em comum: a busca
pela liberdade”, diz Fafá. “A trama
se passa nos anos 1920, em Madri.
Adoro séries espanholas.” A seguir,
a cantora paraense divide outras
indicações culturais.

CARRUAGENS DE FOGO
“Eu havia me separado e recomeçava a
vida em São Paulo, com uma filha pequena,
e me sentia sozinha. Minha família estava
em Belém e eu vivia caçando justificativas
para não retomar a rotina. Reclamava da
academia, dizendo que era cara, longe, que
o meu tênis não prestava para me exercitar.
Assistir ao filme mudou a minha vida. No
dia seguinte, passei a andar em volta do
quarteirão com um tênis velho mesmo e
comecei a correr no Parque do Ibirapuera.
Desde então, dei ciclo ao giro da vida.”

O AMOR NOS
TEMPOS DO CÓLERA
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
“Eu tinha encerrado um relacionamento muito intenso e a descrição
do amor como algo avassalador que
toma conta da nossa alma, a febre
confundida com o mal-estar por
causa de uma grande paixão, me
aproximaram desse livro. O realismo
fantástico se parece com as histórias
que a gente ouve na Amazônia, na
infância”. Grupo Editorial Record

SAMUEL WAINER:
O HOMEM QUE ESTAVA LÁ
KARLA MONTEIRO
As peripécias do jornalista e
empresário fundador do jornal
Última Hora que revolucionou a
imprensa brasileira entre 1950
e 1960 são a tônica da obra da
jornalista mineira. Os detalhes
da aproximação dele com o
presidente Getúlio Vargas e da
inimizade com o político Carlos
Lacerda, que levou à abertura
de uma CPI contra o jornalista,
valem a leitura. Ed. Cia. das Letras
DA IDEIA AO BILHÃO
DANIEL BERGAMASCO
As dez primeiras startups “unicórnios” do Brasil, empresas como
Nubank, iFood e 99, têm suas
trajetórias detalhadas pelo jornalista
com passagens por Veja e Folha
de S.Paulo. A obra tem o mérito de
desmistificar a inovação como algo
possível apenas a iluminados.
Ed. Portifolio Penguin

CASA DE ANTIGUIDADES
Protagonizada por Antonio Pitanga e dirigida por João Paulo Miranda Maria, foi a
única produção latino-americana a receber
o selo do Festival de Cannes, este ano. No
longa, Pitanga é Cristovam, um homem
simples do interior que se depara com a
solidão e o preconceito de moradores de
uma cidade, para onde precisou se mudar
em busca de melhores condições.

MARIA LUIZA
O documentário narra a trajetória de
Maria Luiza da Silva, a primeira militar
reconhecida como transexual das Forças
Armadas Brasileiras, onde serviu por 22
anos até ser aposentada por invalidez.
Sua jornada de transição e a luta para ter
seu nome e gênero reconhecidos pela Aeronáutica foram acompanhadas de perto
pelo diretor Marcelo Díaz.
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Foto: Shutterstock

RECALCULE
A ROTA
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DIANTE DE UMA CRISE SANITÁRIA SEM PRECEDENTES E UM
MUNDO EM ACELERADA TRANSFORMAÇÃO, QUAIS SÃO OS
CAMINHOS DA BUSCA INDIVIDUAL POR NOVOS HÁBITOS E
SIGNIFICADOS PARA A VIDA? PARA DESCOBRIR A RESPOSTA,
CONVERSAMOS COM ESPECIALISTAS DE DIVERSAS ÁREAS, COMO
O PROFESSOR CLÓVIS DE BARROS FILHO E A MONJA COEN
POR MARINA MONZILLO
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Capa

so, você já está desatualizado.” Para Barros Filho,
uma imaginação difusa, imprecisa sobre o futuro
é causa de ansiedade nesta geração.
Diante dessa angústia, das transformações em
si e da constatação da finitude da vida que eventos como a pandemia escancaram, muitas pessoas se sentem compelidas a acompanhar o ritmo
de mudança, se reinventando pessoal ou profissionalmente. O professor, porém, tem ressalvas
em relação à ideia de reinvenção de vida. “A expressão nos faz crer em uma soberania, uma autonomia, como se fosse um ato de vontade pura
e simples, o que obviamente não se sustenta. A
maneira como vivemos e aquilo que chamamos
de ‘eu’, resultam, no mínimo, de uma negociação
difícil com o mundo social”, diz. Em outras palavras, não inventamos a nossa própria vida, então,
não temos capacidade de reinventá-la, porque
isso depende de fatores que nem sempre estão
em nossas mãos. “Se, de fato, tivéssemos que
redefinir nossa identidade e competências, teríamos uma imensa dificuldade. Uma reinvenção
implicaria em um projeto - como podemos fazê-lo
em um cenário no qual nada é certo, sequer provável? Por isso, o momento é muito particular e
difícil de ser vivido”, analisa o professor.

Uma reinvenção implicaria em um projeto,
como podemos fazê-lo em um cenário
em que nada é certo, sequer provável?
Por isso, o momento é muito
particular e difícil de ser vivido”
Clóvis de Barros Filho, professor
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Foto: Arquivo pessoal

M

udanças no mundo sempre aconteceram. Estão
mais aceleradas, é verdade,
mas pandemias, guerras,
avanços e transformações
socioculturais não são novidades. Por que, então, a
crise sanitária atual nos passa a sensação de
estarmos experimentando algo completamente
novo? “O fato adicional é que nunca fomos tão
bem informados e, ao mesmo tempo, nunca tivemos tanta incerteza em relação ao que pode nos
acontecer no dia seguinte”, explica o professor
na área de Ética e palestrante Clóvis de Barros
Filho. “Quem pega Covid-19 pode se infectar outra vez? Aparentemente, sim. O nível de incerteza é brutal”, exemplifica.
Ele lembra que o pai, que viveu ao longo do século 20, atravessou uma das guerras mundiais e o
que aprendeu na faculdade lhe deu conhecimento para trabalhar por 50 anos sem sobressaltos.
“Ele tinha um nível de certeza sobre o amanhã
que eu não posso ter. Hoje, o que você aprende
na faculdade não dá conta dos problemas nem
até a formatura. Tudo se transforma e se modifica em velocidade tal que quando termina o cur-
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PÉROLAS
DE REFLEXÃO
Quem tiver interesse
em degustar algumas provocações
de Clóvis de Barros
Filho pode ouvir o
podcast “Inédita
Pamonha”, que ele
lançou no Spotify
durante a pandemia.
Com novos episódios
todas as quintas-feiras, o programa
traz reflexões sobre
a atualidade sob a
luz da história do
pensamento. Em um
deles, o professor e
palestrante disseca
o termo “novo normal”, deixando claro
que tem dificuldade
em definir o conceito
do que é “novo” e do
que é “normal”.

Foto: Shutterstock

VALORES ESSENCIAIS
O exercício de repensar escolhas, hábitos
e valores, porém, pode ser muito saudável.
Monja Coen, presidenta do Conselho Religioso da Comunidade Zen Budista Zendo Brasil, lembra que cada um de nós, em níveis
diferentes de compreensão e de estágio de
amadurecimento pessoal, social e coletivo,
responde de forma variada a um acontecimento estressor, como a pandemia. Alguns
fazem essa viagem interior, a revisão do que
é essencial; outros, só quando enxergam a
morte muito próxima conseguem deixar de
lado o desnecessário. “Passamos a viver em
plenitude quando nos questionamos: como
tenho apreciado a vida? Estou fazendo meu
melhor ou empurrando com a barriga para
um depois que pode nem existir?”, diz ela.
A capacidade de reflexão do que é a vida,
a morte e o sentido da existência é inerente
ao ser humano, mas, de acordo com a Monja
Coen, as pessoas têm medo de pensar nisso.
“Quem vive a superficialidade da existência,
só preocupado em se exibir e consumir, por
exemplo, não tem condições de se aprofundar. Alguns podem até ter momentos de
visão, mas não querem entrar nesse lugar,
porque é triste”, comenta. Ela afirma que a
tristeza, entretanto, faz parte da existência
humana. Não podemos ser felizes o tempo
todo. É preciso entender o nosso potencial
vivo, educar as pessoas para serem quem
são, saber que aquilo que se sente é precioso e sagrado, mesmo que seja tristeza e
depressão. A Monja explica que o caminho
é perceber como respondemos ao mundo.
“Em vez de ficar reagindo, a gente escolhe
respostas, reconhece o que incomoda e observa o que pode fazer diferente. É difícil,
temos hábitos que vêm de gerações, mas é
possível”, defende.
Camila Torres, mestre e doutora em psicologia do Centro Universitário IESB, concorda com a importância do resgate de si
mesmo. “As pessoas estão cada vez mais
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Passamos a viver
em plenitude
quando nos
questionamos:
como tenho
apreciado a vida?
Estou fazendo
meu melhor ou
empurrando com
a barriga para um
depois que pode
nem existir?”
Monja Coen, fundadora da
Comunidade Zen Budista em SP

voltadas para as aparências, para as redes sociais, valorizando estereótipos e padrões que
não são reais. Um caminho para ter mais saúde e segurança nesta pandemia, e depois também, é voltar-se para dentro, para seus valores
e crenças pessoais”, avalia. Ela lembra que uma
das formas de se chegar a esse fortalecimento é pela psicoterapia. “Infelizmente as pessoas querem resultados mágicos para algo que é
construção de vida e recorrem a falsos remédios e estratégias místicas”, alerta.
Monja Coen acredita que existem diferentes rotas, mas todas passam por um ponto em
comum. “Não somos iguais, estamos em momentos diferentes de amadurecimento e de
procura. Pode ser através da filosofia, da arte,
da música, mas em todas elas precisa haver o
autoconhecimento. Eu encontrei nas práticas
meditativas. Todas as religiões têm práticas
meditativas, é uma capacidade da mente humana o conhecer-se em profundidade”, afirma.
A IMPORTÂNCIA DA RESILIÊNCIA
Manter-se resiliente diante do paradoxo de
incerteza versus excesso de informação depende, nas palavras de Barros Filho, de uma
programação do espírito para focar naquilo
que está na imediatidade da vida. “Viver o
presente, que é uma expressão simpática, precisa se traduzir em coisas mais concretas. Por
exemplo, no instante em que eu estou dando
entrevista ou vendo novela, a incerteza desaparece, não porque eu saiba o que vai acontecer amanhã, mas porque não estou pensando

Foto: Divulgação

MUDAR É POSSÍVEL
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A Monja Coen oferece o programa online “21 Dias para Ressignificar a sua Vida” para ajudar na busca da
paz interior e de uma vida plena, alegre, com tranquilidade e mais disposição. Para a religiosa, três semanas é o tempo que levamos para conseguir deixar de lado um hábito antigo e adquirir um novo. A cada
dia, ela dá uma gotinha para se pensar; entre elas, convida a prestar atenção na maneira como andamos,
comemos e respiramos. Dessa forma, a mente e o espírito são trazidos para o presente, para o momento
em que a vida, de fato, acontece.
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CUIDE DA
SAÚDE MENTAL

Um caminho para ter
mais saúde e segurança
nesta pandemia, e depois
também, é voltar-se para
dentro, para seus valores
e crenças pessoais”
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Foto: Shutterstock

Camila Torres, mestre e doutora em
psicologia do Centro Universitário IESB

Foto: Arquivo pessoal

Mais da metade das pessoas em
grandes centros urbanos pode ter um
quadro psiquiátrico ao longo da vida,
independentemente da presença de
uma situação como uma pandemia.
“Ainda assim, é provável que haja, sim,
piora de quadros já instalados e desencadeamento de quadros novos por
causa da Covid-19 e do impacto que ela
apresenta na rotina do planeta”, diz o
psiquiatra Dr. Adriano Segal, do Centro
Especializado em Obesidade e Diabetes
do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
Segundo ele, no pós-pandemia, o
mais provável é que se crie um novo
estado de equilíbrio, com pessoas tendo novos casos e tipos de sofrimento
psicológico e, ao mesmo tempo, outras
apresentando novos mecanismos
adaptativos à realidade que se impuser.
“Contudo, quanto maior for o tempo de
incerteza e de reclusão, maior tende a
ser a carga negativa com que a sociedade terá de lidar.”
Para cuidar da saúde mental nesse
cenário, o médico indica manter o
quanto for possível uma rotina de
alimentação saudável, de lazer e de
atividades físicas, evitar excesso de
álcool, evitar automedicação ou abuso
de medicamentos prescritos e as brigas em redes sociais.

nisso. Dê uma atividade dirigida ao espírito, isso
te poupará de estragos maiores”, avisa.
O professor afirma que a fragilização na hora
de viver existirá sempre. “Por que alguns saem de
peito aberto e outros, não? Eu tenho uma intuição que, quando você tem vínculos sociais mais
sólidos, como casamento, filhos, pais vivos para
sustentar, a chance de uma conduta de enfrentamento é maior do que se não tiver ninguém por
sua conta.” Para ele, aqueles que têm dependentes frágeis ou até mesmo pequenos negócios costumam vender muito mais cara a derrota. “Se eu
estou sozinho, eu deito e choro, como não estou,
saio para a briga.”
Desenvolver resiliência no curto prazo é bastante complexo, na opinião do Coordenador de
Psiquiatria do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz,
Dr. Adriano Segal. “Esta característica é, muitas
vezes, sociocultural. No médio e longo prazo, a
orientação é incrementar atividades de lazer; de-

senvolver um hobby; praticar relaxamento e meditação; manter uma vida alimentar saudável; e
diminuir ou parar o uso de substâncias nocivas à
saúde. Infelizmente, muitas dessas dicas são de
difícil acesso e manutenção para a maior parte da
população”, explica, enfatizando que se a sensação negativa estiver muito intensa, o recomendável é procurar por ajuda especializada.
Dr. Segal também fala com cuidado sobre a
ideia de transformação pessoal. “Meu temor é
criar um senso de obrigação que, se a pessoa
não conseguir cumprir, acabará gerando mais
sofrimento e sensação de inadequação”, diz.
“A percepção sobre os aspectos que tornam a
vida mais frugal e simples é uma sugestão e não
objetivo a ser alcançado. Até porque as pessoas
que conseguem fazer isso, na maioria das vezes,
o fazem sem nem se dar conta.” Para ele, a partir
desta percepção, é possível tentar um espraiamento da atitude positiva de modo não impositivo, mas natural e agradável.
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A percepção sobre
os aspectos que
tornam a vida mais
frugal e simples
é uma sugestão
e não objetivo a
ser alcançado. Até
porque as pessoas
que conseguem fazer
isso, na maioria das
vezes, o fazem sem
nem se dar conta”

Foto: Gustavo Pitta

Dr. Adriano Segal,
Coordenador de psiquiatria do Centro
Especializado em Obesidade e Diabetes
do Hospital Alemão Oswaldo Cruz
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TRABALHAR COM PROPÓSITO
A empreitada de dar um novo significado à
vida quase sempre inclui de forma relevante os aspectos profissionais. Bem antes de
2020, o conceito de se trabalhar com um
propósito maior já vinha ganhando força.
“Exercer uma função para ganhar dinheiro
e pagar as contas não atende nem um milésimo das nossas necessidades”, explica
Camila Torres, que em sua trajetória como
psicóloga especializou-se em saúde do trabalhador, qualidade de vida no trabalho e
planejamento de carreira.
Para muitas pessoas, o propósito é simplesmente sobreviver. Reinventar-se para
sustentar a família porque perderam emprego e renda na pandemia, por exemplo. Na
outra ponta, há quem encontre em causas
de responsabilidade social ou ambiental um
motivador para sua atuação no mundo. “O
que você faz contribui para a sociedade de
alguma forma e isso te estimula. Sua profissão passa a ser sustentável para você, porque mesmo no dia em que não está muito
disposto, pensa: o que eu faço é importante”, comenta a especialista.
Na busca por um trabalho com propósito,
o círculo se fecha, porque a chave é, mais
uma vez, o autoconhecimento. “Muita gente acha que ser bem-sucedido é ganhar dinheiro. A crise atual escancarou problemas
estruturais da sociedade, como a escassez
de empregos, que é uma questão do próprio
sistema de produção, que não é renovável e
participativo. Querer contribuir para mudar
isso requer rever valores que a pandemia
também mostrou que valem a pena ser discutidos. Vimos ao longo dos últimos meses
o valor das pessoas, que fazem a economia
girar, e da coletividade. Se conseguirmos
parar de olhar para nosso umbigo e imaginar como participar em outros espaços,
podemos fazer diferente”, analisa a psicóloga. Como diz a Monja Coen, não podemos
esquecer que estamos interligados a todos.
Quem acorda para isso vive melhor.
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Horizontes
PRAÇA VERMELHA

BOAS PRAÇAS

Moscou (Rússia)

A Praça Vermelha, de Moscou, não é vermelha.
Com alguma boa vontade, dá para reconhecer
o tom avermelhado nos muros do Kremlin, seu
vizinho. O nome também não tem nada a ver
com o matiz ideológico dos idos da União Soviética (1917-1991). Na realidade, a praça já tinha
esse nome no século 16, quando Ivan, o Terrível,
mandou erguer a Catedral de São Basílio, com
aquelas cúpulas que lembram sorvetes. Por que,
então, o batismo? Simples. Em russo, a palavra
krasnaya significa não só vermelho, mas também bela. Além da catedral, acolhe três torres do
Kremlin, desenhadas pelo arquiteto italiano Pietro Solari — o mesmo do Duomo de Milão. Sem
esquecer o Museu Nacional da História, que abriga 4,5 milhões de itens e conta, em pormenores,
a saga do povo russo.

SÍMBOLOS DE DIVERSAS CIDADES
PELO MUNDO, ELAS SÃO LUGAR DE
ENCONTRO, NAMORO E DIVERSÃO AO AR
LIVRE. AQUI ESTÃO ALGUMAS DAS MAIS
CONCORRIDAS — E FORMIDÁVEIS
POR WALTERSON SARDENBERG Sº

Londres (Inglaterra)

Ela já não tem tantos pombos. Mas a Trafalgar Square, no epicentro de Londres, era sinônimo de festanças antes
da pandemia, como nos idos da inauguração, em 1841. Quando o Arsenal ou o Chelsea ganha, lota de torcedores.
E dizem que dá sorte estar por ali no Réveillon, sobretudo a quem beijar um guarda. A praça tem este nome em
virtude da Batalha de Trafalgar, em que os ingleses venceram Napoleão, em 1805. No centro dela, lá está, sobre
uma coluna de 54 metros, a estátua do almirante Horatio Nelson, comandante da esquadra britânica.
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Fotos: Shutterstock

TRAFALGAR SQUARE
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Horizontes
ZÓCALO

GRAND PLACE

Bruxelas (Bélgica)

Linda. Espetacular. Cercada por prédios barrocos do século 15 —
embora também acolha o gótico e o clássico —, a Grand Place merece esses adjetivos. Menos um: pacata. Foi aqui, numa taverna,
hoje transformada no chique restaurante Le Cygne, que Marx e
Engels escreveram o Manifesto do Partido Comunista, em 1848.
Ali os dois amigos também fundaram o primeiro Partido Comunista da História. Hoje, a Gran Place abriga conhecidas grifes belgas,
como as marcas de chocolate Godiva e Neuhauss. Não são as lojas, porém, o ponto de atração, mas os prédios. Aqui estão a Casa
do Rei (do século 13) e o Parlamento. Do primeiro andar da antiga
prefeitura, visitantes do mundo todo se reuniam para ver a praça.
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Cidade do México
Em 1325, um sacerdote viu a cena de uma
águia atacando uma serpente, em cima de
um cacto. Há décadas, seu povo aguardava por ela. Era a indicação divina. Por isso,
os astecas ergueram sua cidade em uma
ilha no meio de um lago. Durou dois séculos. Em 1521, os espanhóis dominaram os
astecas, aterraram o lago e ergueram a Cidade do México. Onde havia a ilha, cintila a
Plaza de la Constitución – mais conhecida
por Zócalo. Foi a primeira das Américas
e reúne três preciosidades: a Catedral, o
Palácio Nacional, sede do governo federal
decorada com painéis do muralista Diego
Rivera, e o Templo Mayor, ruínas da antiga
cidade asteca. Hoje o Zócalo sofre os efeitos de seu frágil terreno. Está afundando.
É como se os deuses astecas tivessem pregado uma peça no conquistador.
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Conversa

CIÊNCIA
É PALAVRA FEMININA

PARA DAR VOZ — LITERALMENTE — ÀS CIENTISTAS, DIVULGAR
SUAS DESCOBERTAS E ENCORAJAR MULHERES A ENTRAR NO
UNIVERSO DA CIÊNCIA, QUATRO PESQUISADORAS DA USP SE
INSPIRARAM EM VIRGINIA WOOLF PARA CRIAR O PROJETO
VIRGÍNIAS DA CIÊNCIA, UM PODCAST SEMANAL QUE RECEBE
PESQUISADORAS DAS MAIS DIVERSAS ÁREAS
POR WALTERSON SARDENBERG Sº ILUSTRAÇÃO MARQUETTO

E

las são as Virgínias da Ciência. O nome é uma homenagem à escritora
inglesa e grande romancista Virginia Woolf, uma voz atuante no século
passado em favor da igualdade de gêneros, incentivando as conquistas
das mulheres na sociedade. Desde julho de 2020, quatro professoras da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo
(USP), se uniram em prol do reconhecimento das mulheres cientistas brasileiras. Para isso, criaram o grupo Virgínias da Ciência. Todas as semanas,
elas fazem uma entrevista com uma cientista brasileira e publicam o podcast nas redes
sociais. A iniciativa vem ganhando cada vez mais projeção — e seguidoras.
Formada em Farmácia, Alline Campos é professora doutora de Farmacologia. A mesma formação tem Rita Tostes, professora titular de Farmacologia. Vânia Bonato, por sua
vez, tem diploma de Biologia e é professora-assistente do Departamento de Bioquímica.
Por fim, Katiuchia Sales cursou Odontologia e é professora doutora do Departamento de
Biologia Molecular e Bioagentes Patogênicos.
A professora Alline Campos conversou com a LEVE em nome das quatro Virgínias.
Leia, a seguir, os principais destaques do bate-papo.
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Rita Tostes,
professora titular
de Farmacologia

Vânia Bonato,
professoraassistente do
Departamento
de Bioquímica

Katiuchia Sales,
professora
doutora do
Departamento de
Biologia Molecular
e Bioagentes
Patogênicos
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Como é feita a escolha das entrevistadas? Entrevistamos cientistas das mais diversas áreas. De início, optamos por mulheres que estejam à frente de projetos
relativos à pandemia. Depois, professoras da USP. Numa
terceira fase, escolhemos cientistas indicadas por meio
de nossa página no Instagram. No total, entrevistamos
matemáticas, geógrafas, cientistas sociais, economistas, farmacêuticas, biomédicas. Gente de todas as áreas.
Qual a razão do nome Virgínias da Ciência? É uma
homenagem a uma das mulheres que falou com mais
propriedade sobre o apartheid de gênero, a Virginia
Woolf [1882-1941]. Em 1929, ela escreveu um ensaio,
Um quarto só para si e, dentro dele, um subensaio,
com o título “Liberdade”. Era resultado de uma série
de suas palestras às alunas de Cambridge. Virginia se
dirigiu às mulheres dizendo: “Não existem portões, fechaduras ou cadeados que possam ser colocados em
minha liberdade de pensamento”. Nessas palestras,
fez alusões de que, ao longo da história, as mulheres
poderiam ter posições mais decisivas, mas a sociedade não deixou. A verdade é que, até os anos 1950, não
havia a medida do peso da contribuição feminina à
história da humanidade. Inclusive nas ciências.

Como foi o pontapé inicial? Sempre nos encontrávamos
no almoço e acabávamos conversando sobre o assunto.
Até que, em vez de apenas nos indignarmos, resolvemos
pensar em um projeto que fosse uma reação, mostrando
que há muitas mulheres cientistas que não têm seu merecido protagonismo. Optamos pelo podcast porque é um
formato mais leve, mais acessível e que se encaixa, ainda,
na longa tradição do rádio. O projeto começou em julho
e agora está consolidado. Também conta com alunas de
iniciação científica e de pré-iniciação científica de escolas públicas de Ribeirão Preto. Um dos nossos intentos
é inspirar mulheres das novas e novíssimas gerações a
abraçar a carreira científica.
A luta de vocês, enfim, é enfrentar o preconceito contra
as mulheres cientistas? Sim, existe preconceito contra
as mulheres em geral. Vivemos numa sociedade patriarcal. E você percebe esse preconceito em qualquer fatia
da sociedade. As mulheres representam 54% da população. Essa proporção está longe de aparecer, por exemplo,
na formação do Congresso Nacional. Não há um número
condizente de deputadas ou senadoras. Como dizia a escritora francesa Simone de Beauvoir, somos o segundo
sexo, no sentido de escala, mesmo. Sempre tivemos um
papel de suporte, que continua sendo replicado, inclusive
pelas próprias mulheres. A universidade é um espelho da
sociedade. A ciência, idem.

Mas a polonesa Marie Curie [1867-1934] ganhou o
prêmio Nobel duas vezes, ainda no início do século
20, por seus estudos sobre a relatividade. É verdade. Mas seu trabalho é sempre visto como subordinado
ao do marido, embora não ocorresse assim. Aliás, este
estigma também se abateu, antes dela, sobre Marie-Anne Pierrette Paulze [1758-1836]. Esta francesa foi uma
química brilhante. Mas quem recebeu o título de Pai da
Química Moderna foi o marido dela, Antoine Laurent
Lavoisier [1743-1794]. Marie-Anne acabou esquecida.
Uma injustiça imensa. Isso aconteceu muitas vezes ao
longo da história. Os nomes dos astronautas americanos que chegaram à Lua se tornaram célebres. Mas
quem conhece Margaret Hamilton? Pois foi ela quem
fez o plano de voo da Apollo 11. Quem sabe disso?
Fotos: Arquivo pessoal

Alline Campos,
professora doutora
de Farmacologia

Por que surgiu o projeto? Era uma aspiração de nós
quatro. Estamos em uma das universidades mais tradicionais do país e, ainda assim, são poucas, aqui dentro,
as mulheres em posição de evidência. Em 70 anos de Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, só há quatro anos
uma mulher conseguiu ser diretora, Margaret de Castro.
Temos hoje 16 diretores e 16 vice-diretores. Nesse contingente, existe somente uma mulher. Pensando no Brasil
como um todo, apenas 14% dos integrantes da Academia
Brasileira de Ciências são mulheres. Tem mais: nunca tivemos uma ministra da Ciência e Tecnologia. No CNPq
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e no Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior), agências de fomento, jamais houve uma presidente. As mulheres são maioria nas
áreas de Ciências Biológicas, mas minoria nas publicações como autoras seniores. Enfim, há uma discrepância
geral. Nossa ideia é lutar pelo aumento da participação e
do reconhecimento feminino.

Quais são as brasileiras que inspiraram o projeto
de vocês? Há diversas mulheres brasileiras inspiradoras. A Bertha Lutz [1894-1976], por exemplo. Foi uma
bióloga brilhante e trouxe a ciência para as esferas
da política. Seu trabalho como ativista é admirável.
Organizou, em 1922, o Primeiro Congresso Feminista

do Brasil, mostrou que os investimentos em ciência
revertem em desenvolvimento social. No momento,
admiramos muito o trabalho da bióloga Natalia Pasternak em prol da divulgação científica. Ela é muito
atuante. Vem participando com informações sobre a
Covid-19 e seus efeitos na sociedade de uma maneira
muito assertiva.
Qual é a frequência e a duração dos podcasts?
Eles são postados todas as sextas-feiras à noite. A
duração é de 35 a 45 minutos. As entrevistadas falam à vontade, seja sobre as dificuldades na carreira
até mensagens às meninas que pretendem se tornar
cientistas. Não as interrompemos. A ideia é criar um
lugar seguro de fala para as mulheres. Assim como o
quarto de Virginia Woolf.
Como têm sido as reações ao projeto? As melhores
possíveis. Cada vez mais gente tem nos procurado, e
com entusiasmo. Estamos felicíssimas. Somos as únicas a fazer podcasts deste gênero na maior universidade da América Latina e queremos incentivar outras
iniciativas similares. Experimentamos horizontes de
opiniões diferentes, entramos em contato com novos
conhecimentos científicos, estamos nos inspirando em
histórias e maneiras particulares de enfrentar dificuldades. Cada podcast guarda um aprendizado. Sempre
há uma revelação. Estamos servindo de canal para histórias de superação feminina. Não somos mais só nós
quatro. Acabamos alimentando um movimento de muitas outras Virginias.
Quais são os planos daqui para a frente? Expandir
de várias formas. Já começamos a entrevistar pesquisadoras que moram no exterior. E queremos, claro, divulgar cada vez mais o projeto nas redes sociais.
Temos o site virginiasdaciencia.com.br, o Instagram
@_virginias_, o Twitter @Dasvirginias e nossa página
no Facebook. Nossos podcasts estão disponíveis no
Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no
Anchor. A próxima iniciativa será criarmos um canal
no Facebook. Vamos aumentar nossa participação nas
redes sociais. O entrave é não termos todo o tempo do
mundo para nos dedicarmos ao projeto. É sempre depois do expediente e com nosso próprio dinheiro. Mas
o mais importante estamos realizando. Que venham
outras Virginias.
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É
TEMPO
DE SOL!

P R O T E Ç ÃO
É F U N DA M E N TA L

OS RAIOS SOLARES SÃO OS PRINCIPAIS CAUSADORES DO
CÂNCER DE PELE. ESPECIALISTA DO HOSPITAL ALEMÃO
OSWALDO CRUZ EXPLICA QUAIS SÃO OS TRÊS TIPOS
E O QUE VOCÊ PRECISA FAZER PARA EVITAR A DOENÇA
POR ALEXANDRE DEL GREGO ILUSTRAÇÕES MARQUETTO
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O

verão marca a temporada de férias e atividades ao ar livre. Mas,
embora o momento seja de descanso e pés para cima, os cuidados com a saúde não podem ser
deixados de lado. É preciso estar
atento para o tempo de exposição aos raios solares, principais causadores de câncer de pele.
Esse é o tipo de câncer com maior incidência no
mundo e, no Brasil, corresponde a cerca de 30%
das neoplasias malignas. Os dados são da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que,
desde 2014, promove a campanha Dezembro
Laranja, no início do verão, para alertar sobre
como se proteger.
O dermatologista Dr. Luiz Guilherme Martins Castro, vice-presidente da International
Society of Dermatology e médico do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão
Oswaldo Cruz, afirma que campanhas como as
do Dezembro Laranja têm tido papel relevante
na conscientização da população. Esse trabalho
é extremamente necessário, pois mais de 60%
dos brasileiros não usam nenhum tipo de proteção solar no dia a dia, também segundo a SBD.
Reunimos a seguir tudo o que você precisa
saber sobre o câncer de pele e como preveni-lo.

MELANOMAS E A EXPOSIÇÃO AO SOL
Embora o aparecimento de câncer de pele de modo geral
tenha relação direta com alta exposição ao sol sem proteção,
o melanoma (o mais perigoso), em muitos casos, pode estar
ligado a mutações genéticas. Entre os principais fatores de
risco para esse tumor estão pele e olhos claros, cabelos ruivos
ou loiros, grande número de pintas e histórico familiar.

TRATAMENTO
É QUASE SEMPRE
CIRÚRGICO
Independentemente do tipo
de câncer de pele que surgir,
o tratamento, geralmente, é feito
por meio de cirurgia, retirando-se
as manchas. Há também outros
métodos, como radioterapia, quimioterapia em forma de pomada
e terapia fotodinâmica. A forma
de tratar a doença é indicada
pelo médico especialista, que
vai considerar a espécie do tumor e o tamanho, por exemplo.

OS TIPOS DE CÂNCER DE PELE

Para mais informações sobre o Centro Especializado
em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz,
acesse www.hospitaloswaldocruz.org.br ou
posicione a câmera do seu celular no QR Code acima
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O câncer de pele pode ser dividido em três tipos:
o carcinoma basocelular, o menos grave e o mais
frequente, surge em mais de 95% dos casos. É
identificado após o aparecimento de manchas rosadas na pele. O carcinoma espinocelular, segundo
tipo mais comum de câncer de pele e mais frequente entre os homens. Tem a forma de um nó,
que cresce rápido e forma uma espécie de casquinha na pele. O melanoma maligno, o mais perigoso
e caracterizado pelo aparecimento de uma pinta
escura. Pode ser fatal, caso não seja identificado
precocemente. De acordo com o Instituto Nacional
do Câncer (Inca), cerca de 180 mil novos casos dos
tipos não melanoma surgem todos os anos no país.

TOMAR SOL APENAS COM PROTEÇÃO
A melhor forma de se prevenir contra o câncer de pele
é evitar a exposição sem proteção. “Quando se fala da
proteção, deve-se pensar além do filtro solar. Ele é uma das
estratégias. Mas é importante que a população tenha um
comportamento antissolar. Evitar os horários com maior
incidência de raios ultravioletas (UV), entre 10h e 16h. Usar
chapéus, bonés, protetores labiais e camisetas com proteção UV também ajuda muito”, explica o médico dermatologista do Centro Especializado em Oncologia do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz, Dr. Luiz Guilherme Martins Castro.
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QUAL É O GRAU
DE DEFESA DO
PROTETOR SOLAR?
Segundo o dermatologista
do Centro Especializado em
Oncologia do Hospital Alemão
Oswaldo Cruz, o protetor solar
fator 30 protege contra 96%
dos raios ultravioletas. Já um
protetor fator 60 consegue
bloquear 97% dos raios.
“Do ponto de vista prático,
a proteção é um pouco maior.
O ideal, como falamos, é ter
uma atitude antissolar.”

BRONZEAMENTO ARTIFICIAL
É CONTRAINDICADO
Muita gente gosta de garantir um bronzeado o ano
todo, mesmo nas estações mais frias, como outono
e inverno. Para isso, costumam recorrer ao bronzeamento artificial. A prática, de acordo com o
Dr. Luiz Guilherme, é desaconselhável e traz grandes riscos à saúde, aumentando as chances de câncer de pele. “Não existe nenhuma indicação para o
bronzeamento artificial. A Sociedade Brasileira de
Dermatologia tem tomado medidas para coibir esse
tipo de tratamento estético”, afirma o especialista.

PENSAMENTO
A LONGO PRAZO
Quando se fala em prevenção,
outra medida destacada pelo
Dr. Luiz Guilherme Martins
Castro é adotar um pensamento de longo prazo. “As
pessoas costumam passar o
protetor solar somente quando vão a praias ou piscinas e
não fazem isso no dia a dia.
Os minutinhos de exposição
ao sol sem proteção vão se
somando ao longo da vida. Lá
na frente, em uma idade mais
avançada, a doença pode
aparecer”, destaca.
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SOBRE O CENTRO ESPECIALIZADO
EM ONCOLOGIA DO HOSPITAL
ALEMÃO OSWALDO CRUZ

Quando se fala da
proteção, deve-se
pensar além do filtro
solar. Ele é uma
das estratégias”

O Centro Especializado em Oncologia do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz conta com um grupo multidisciplinar, com oncologistas, dermatologistas e
cirurgiões plásticos, além de um time especializado
em reabilitação e medicina integrativa.

Luiz Guilherme Martins Castro,
vice-presidente da International Society
of Dermatology e dermatologista do
Centro Especializado em Oncologia
do Hospital Alemão Oswaldo Cruz
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O TRABALHO DA EQUIPE DE NUTRIÇÃO DO
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ, QUE TEM
NA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL UMA ALIADA NO
TRATAMENTO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS
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ACOMPANHAMENTO
DIFERENCIADO
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de todos os nutrientes na proporção correta é essencial. “Sem os carboidratos, por exemplo, nós ficamos
sem energia, e, a fadiga, que é um dos efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia, pode ser
agravada. Importante também que a dieta contenha
as proteínas tanto animais quanto vegetais, como
carnes, ovos, leites e grãos, e vitaminas e minerais
presentes nas frutas. O equilíbrio de todos os nutrientes ajuda o organismo a se fortalecer, durante e
após o tratamento”, diz Katia.
“A alimentação, além de prazerosa, ajuda no desenvolvimento do organismo e previne várias doenças. É importante que o paciente que se curou do
câncer preste atenção no que está ingerindo. Uma
alimentação pós-tratamento deve ser pobre em açúcar, produtos industrializados e rica em produtos in
natura, como frutas e verduras, complementada com
a prática de atividades físicas”, conclui.

EXPERIÊNCIA NA PRÁTICA
No final de fevereiro de 2020, o engenheiro Ricardo
de Mendonça André começou a sentir fortes dores
de cabeça na região do lobo temporal direito. Nenhuma medicação foi capaz de aliviar essas dores. Uma
tomografia computadorizada do crânio identificou
uma hemorragia intraparenquimatosa. Transferido
para a UTI, o exame anatomopatológico revelou uma
neoplasia maligna no encéfalo. “É um tipo agressivo de tumor que se chama Glioblastoma Multiforme
(GBM), ao qual foi atribuído o grau IV, o máximo e
mais crítico na escala de classificação definida pela
OMS. Nesse contexto, a junta médica responsável me
informou que a radioterapia e a quimioterapia seriam
necessárias”, recorda Ricardo.
Em paralelo, iniciou um acompanhamento com a
equipe de nutrição. “Moro em São José dos Campos
(a 90 km da Capital) e, como o meu tratamento quimioterápico é via oral, eu tomo os comprimidos na
minha casa. Nesse contexto, não tenho contato diário
com a equipe de nutrição, mas aprendi que não é a
quantidade de vezes que você conversa com a nutricionista que fará a diferença na sua vida, mas, sim,
a qualidade da conversa e das orientações que são
passadas”, conta o paciente enaltecendo as valiosas
dicas que os nutricionistas o passaram.
No contexto de confinamento decorrente da
pandemia e de uma longa licença médica, Ricardo
viveu o conflito de não querer se privar, mas saber

O acompanhamento
nutricional é importante
para ajudar a controlar
os sintomas da doença
e os efeitos colaterais
dos tratamentos”
Fotos: Arquivo HAOC

U

m dos fatores que fazem diferença no
tratamento oncológico é a necessidade
de um atendimento multidisciplinar e
individualizado. Na lista dos profissionais importantes no acompanhamento
do paciente está, sem dúvida, o nutricionista. É ele quem irá traçar o plano alimentar de
cada um, para garantir que todas as necessidades nutricionais sejam preservadas durante o processo terapêutico de quem tem câncer.
Afinal, a manutenção da boa alimentação é fundamental no controle dos sintomas da doença e dos
efeitos colaterais dos tratamentos. De acordo com
Kátia Braz, nutricionista do Centro Especializado em
Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a inapetência e a dificuldade de deglutição são características comuns no tratamento oncológico e precisam ser
acompanhadas de perto para garantir que os medicamentos administrados para o combate à doença não
prejudiquem a saúde nutricional dos pacientes.
“O acompanhamento nutricional é importante para
ajudar a controlar os sintomas da doença e os efeitos
colaterais dos tratamentos”, afirma a especialista, assinalando ainda que o ideal é que o acompanhamento
nutricional tenha início tão logo a doença seja diagnosticada e deve seguir durante todas as etapas do processo, podendo envolver cirurgia, quimioterapia, radioterapia, transplante e imunoterapia.
É essencial que o paciente esteja com o quadro nutricional adequado para que responda de forma mais
positiva às intervenções terapêuticas, inclusive com
menos efeitos colaterais, e para evitar também a síndrome multifatorial − chamada caquexia −, que ocorre
em até 80% dos pacientes com câncer avançado. A
caquexia é caracterizada pela perda de tecido adiposo
e muscular, associada ao processo inflamatório sistêmico e que tem como consequência a redução de massa corpórea. “Para a prevenção da caquexia, o ideal é
que seja feita uma otimização dos cuidados nutricionais com um especialista, seguir a orientação da dieta
adequada e individualizada, além de controlar os sintomas causados pela doença e pelo tratamento (náuseas,
vômitos, plenitude pós-prandial, disfunção intestinal e
fadiga). Esse acompanhamento é fundamental para
garantir uma boa qualidade de vida durante e após a
cura da doença”, comenta a nutricionista.
É bom lembrar que todos os alimentos têm seus
benefícios e, para o paciente oncológico, o consumo

Kátia Braz,
nutricionista do Centro Especializado em Oncologia

43

Especial Saúde 2
HIGIENIZAÇÃO DOS ALIMENTOS

Comer bem, isto é,
de forma consciente e
saudável, não é fácil, não
custa barato e demanda
bastante esforço, mas
os resultados são
muito gratificantes”

Ricardo com
as filhas
Manuela
e Beatriz

Foto: Arquivo pessoal

Ricardo de Mendonça André, engenheiro
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que determinado alimento poderia não ser o melhor
para ele. “Nesse momento, a equipe de nutrição do
Hospital me propôs mudanças de hábitos alimentares
baseadas no princípio da substituição, ou seja, ninguém precisa deixar de comer algo, basta aprender a
escolher melhor e a fazer substituições inteligentes.
Foi justamente a partir daí que comecei a ‘garimpar’
alimentos saudáveis cidade afora”, diz.
Na prática, após 42 anos de vida, ele parou de
consumir açúcar refinado, passando a utilizar a sucralose. Começou, também, a consumir iogurtes e
suplementos proteicos de diferentes marcas e sabores. “Aprendi que existem sorvetes proteicos com valores nutricionais muito melhores do que os sorvetes
tradicionais que encontramos nos supermercados e
que contêm muita gordura vegetal hidrogenada. Os
alimentos gelados são aliados dos pacientes oncológicos, pois causam menos vômitos e enjoos do que os
alimentos quentes” explica.
“Com as valiosas dicas da equipe de nutrição descobri que existem até pães proteicos. Consegui, também, substituir a granola industrializada pela artesanal”, detalha, antes de concluir: “Comer bem, isto é,
de forma consciente e saudável, não é fácil, não custa
barato e demanda bastante esforço, mas os resultados são muito gratificantes”.

É importante garantir a higienização máxima
de tudo o que o paciente ingere. A agressividade dos tratamentos pode causar diminuição da
imunidade, tornando a pessoa mais suscetível
a infecções. Dessa forma, se mal lavados, os
alimentos podem conter microrganismos e
bactérias causadoras de infecções alimentares.
“Todos os insumos devem ser lavados em água
corrente e depois colocados de molho em soluções à base de cloro. Por isso, os alimentos crus
devem ser evitados, como as carnes, peixes e
ovos com a gema mole”, explica a nutricionista.

QUIMIOTERAPIA

Um dos tratamentos de câncer mais comuns
é a quimioterapia e, para auxiliar na eficácia
do procedimento, logo no início é essencial
que o nutricionista faça uma avaliação do
quadro. “O profissional deve avaliar todas as
condições do paciente, verificar o que ele está
acostumado a comer, restrições, alergias, se
tem diabetes, hipertensão, doenças crônicas
e hepáticas. Cada tratamento é individualizado
e a alimentação deve ser adaptada conform
e as necessidades do paciente”, diz Kátia.

COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA

A colostomia e a ileostomia são procedimentos
cirúrgicos para pacientes com câncer de intestino. No caso da colostomia, o paciente passa por
uma cirurgia de abertura do cólon através da
parede abdominal; dessa forma, parte do intestino grosso é exteriorizada e uma bolsa coletora é
colocada para a saída das fezes. Já a ileostomia é
o procedimento em que é feita uma ligação entre
o intestino delgado e a parede abdominal, onde
também é colocada uma bolsa coletora para a
eliminação das fezes e gases. A alimentação dos
pacientes que fazem a cirurgia de colostomia ou
ileostomia é diferenciada e depende do funcionamento da bolsa que é colocada no procedimento.

MUCOSITE

O tratamento de um câncer exige que os
pacientes tomem muitos remédios e, devido
à grande quantidade, algumas pessoas contraem
a mucosite, uma inflamação na área da boca,
faringe e laringe. Nesses casos, é fundamental
que o paciente procure uma orientação odontológica. No entanto, em relação à alimentação, Kátia
explica que o paciente deve realizar pelo menos
cinco ou seis refeições ao dia, de 3 em 3 horas.
Preparar a comida na consistência que o paciente consiga tolerar da melhor forma e que ofereça
menos dificuldade para mastigar ou engolir como
purês, suflês, mingaus, pudins, gelatina, carnes
moídas etc. Importante também evitar alimentos
secos, salgados e ácidos. Nos casos mais graves,
preferir alimentos líquidos, liquidificados, frios,
gelados ou em temperatura ambiente.
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A
MENU
DE VERÃO
AS ALTAS TEMPERATURAS
REGISTRARAM RECORDES NOS
ÚLTIMOS MESES E É NATURAL ADAPTAR
O CARDÁPIO PARA OS DIAS MAIS
QUENTES. PARA ENFRENTAR O CALOR
COM SAÚDE, O CHEF ALEXANDRE
RIBEIRO ENSINA A PREPARAR PRATOS
LEVES CHEIOS DE SABOR
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Fotos: Arquivo pessoal

Ilustração: Shutterstock

POR RODRIGO GRILO

lém da pandemia de coronavírus, as fortes ondas de
calor certamente entrarão
para a história de 2020. No
Brasil, depois de 111 anos, foi
registrada a segunda mais
alta temperatura desde o
século 19. O fato ocorreu
nas cidades de Nova Maringá, em Mato Grosso, e
Água Clara, em Mato Grosso do Sul, no início de
outubro: em ambas, os termômetros marcaram
44,6 ºC. Com o verão a mil, o corpo pede alimentos mais leves. Se no frio necessitamos de mais
energia – e, portanto, de uma quantidade maior
de alimentos – para manter a temperatura constante, quando chega o calor, o organismo faz o
mesmo trabalho com menos.
Nesta estação, a circulação do sangue aumenta
na região da pele. Como a demanda do corpo pelo
sangue fica muito alta, quanto mais comemos,
mais sangue vai para o aparelho digestivo e isso
pode causar sonolência, cansaço ou tontura. Um
bom motivo para, no calor, comer menores quantidades e escolher alimentos de fácil digestão.
Adaptar sem desnutrir é o grande trunfo, pontua a
nutricionista Tarcila Beatriz Ferraz de Campos, do
Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz. “Oferecer todos os
nutrientes ao corpo vale para todas as estações.
Devemos, porém, adaptar o modo de preparação.
Por exemplo, se no inverno preferimos um pão
quentinho, no verão o carboidrato pode vir a partir
de um cereal misturado com uma fruta, um preparo mais geladinho. A dica é mudar a forma de
absorver o alimento”, explica.
Foi partindo desse princípio que o chef Alexandre Ribeiro, do Hospital, preparou uma receita
de salmão e namorado com crosta verde e, como
acompanhamento, um mix de grãos refrescantes.
“Esse prato traz uma combinação de carboidrato
que foge do clássico arroz com feijão. Nela, há o
trigo em grão, a quinoa e o trigo para quibe, praticamente irmão do arroz”, avalia a nutricionista
Tarcila. “O feijão foi substituído pelo grão-de-bico
na salada. E a preparação é mais refrescante graças a ingredientes como hortelã, pepino e tomate,

que têm mais água.” Alexandre reforça: “Com outra
forma de preparação, a gente consegue fornecer os
mesmos nutrientes de um prato tradicional”.
O desafio, diz a especialista, é se alimentar com
produtos in natura. Eles são importantes em qualquer
estação e, no verão, merecem destaque pelo fato de
contribuírem com o total de água necessário por dia,
além de suprir o organismo com vitaminas, minerais e
fibras que auxiliam na digestão.
No lanche da tarde, por exemplo, em vez de beliscar algum salgado, podemos nos valer de vegetais
em forma de snacks, como uma cenoura cortada em
palito. Outra opção é fazer um sorvete caseiro de alguma fruta congelada, que refresca e entrega o doce
ao paladar. “Também precisamos ficar atentos para a
perda de líquido do corpo”, alerta a nutricionista do
Hospital. “Melhorar a hidratação não significa ingerir
bebidas industrializadas, gasosas. O foco deve ser na
água.” Para os que têm dificuldade de lembrar – ou os
que enjoam – de beber água natural, o chef Alexandre
indica investir na aromatização. “Pedaços de frutas,
como abacaxi, ervas como hortelã, canela em pau misturada na água, ou mesmo chá gelado são ótimos para
hidratar sem perder o sabor”, sugere.

Salmão e
namorado com
crosta verde
e mix de grãos
refrescantes
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SALMÃO E NAMORADO
COM CROSTA VERDE

PROPRIEDADES
NUTRICIONAIS

devem ser passados, na sequência, no creme de
amido e na água. Envolva tudo na farinha verde
e repita o processo mais uma vez. Reserve.
• Preaqueça o forno a 190 ºC e leve o peixe ao forno por
mais ou menos 15 minutos. Corte-os e sirva ainda quente.

NORI

Nori é uma folha fina e esverdeada feita a partir da
trituração e secagem de algas marinhas. É rica em
cálcio, ferro, vitaminas A, B e C, zinco, manganês,
cobre, selênio e proteínas. A alga também é fonte
de aminoácidos livres.

Rendimento: 10 porções
Ingredientes
• 600 g de filé de salmão
• 600 g de filé de namorado
• 3 folhas de nori
• Sal a gosto
• Pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
Corte os filés em retângulos de 2 x 12 cm e tempere
com sal e pimenta-do-reino. Disponha a folha de nori
sobre uma tábua. Borrife um pouco de água e adicione
uma fatia de salmão. Enrole em seguida uma fatia de
namorado e repita o processo com mais um filé de
cada, intercalando. Serão duas fatias de cada para
cada cilindro. Enrole em plástico filme, aperte bem
e leve para a geladeira por 10 minutos.

PARA A CROSTA

Ingredientes
• 100 g de folhas de manjericão
• 100 g de salsinha sem os talos
• 400 g de farinha de pão torrada
• 20 g de espirulina
• 120 g de castanha-do-pará picada
• 45 g de manteiga sem sal
• Sal a gosto
Modo de preparo
Leve ao processador a salsa, o manjericão, a farinha
e a espirulina. Use a função pulsar para que a farinha
se torne verde. Fique atento para que ela não vire
uma pasta e saia na textura de farinha úmida.
Passe o conteúdo para uma assadeira, adicione
o sal, a castanha e a manteiga. Misture tudo com
a ponta dos dedos até que fique uma farofa úmida.

PARA EMPANAR
Ingredientes
• 100 g de amido de milho
• 120 ml de água

FINALIZAÇÃO

• Em uma vasilha, misture a água e o amido de milho.
Retire o plástico filme dos cilindros de peixe, que
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MIX DE GRÃOS
REFRESCANTES
Ingredientes
• 100 g de grão-de-bico cozido
• 100 g de trigo em grão cozido
• 5 g de hortelã
• 50 g de quinoa cozida
• 50 g de trigo para quibe
• 2 pepinos japoneses
• 4 tomates sem semente em cubos
• 1/2 cebola-roxa em cubos
• Sal a gosto
• Suco de 1 limão
• 20 ml de azeite extravirgem
• 50 ml de água
• Pimenta-do-reino a gosto
• 30 g de sementes de girassol torradas
Modo de preparo
Corte o pepino japonês em rodelas bem finas.
Tempere com sal e pimenta e reserve. Faça um
vinagrete com o tomate, a cebola-roxa, a água,
o limão e o azeite. Adicione os outros ingredientes
e corrija o sal. Leve à geladeira por uma hora
e confira se, após esse período, o trigo já está macio.

ESPIRULINA

A alga tem como principal componente ativo a
ficocianobilina, que proporciona efeitos antioxidantes
e anti-inflamatórios, importantes no combate aos radicais livres. Fonte de nutrientes, incluindo proteínas,
carboidratos e complexos (como polissacarídeos de
glicose), lipídios, vitaminas A, E, K, betacaroteno e
complexo B, e minerais.

QUINOA

A quinoa tem todos os aminoácidos essenciais de que
o organismo necessita para funcionar corretamente.
É rica em fibras, proteínas e vitaminas do complexo B.
É fonte de cálcio (importante para prevenir doenças
como a osteoporose) e ferro e ainda contém os ácidos
graxos Ômega-3 e 6, determinantes para a redução
do colesterol ruim (LDL) e, consequentemente, para a
prevenção de doenças cardiovasculares.
Salmão e namorado com crosta verde

SEMENTE DE GIRASSOL

Mix de grãos refrescantes

As vitaminas do complexo B presentes na semente
auxiliam no bom funcionamento cerebral, e a vitamina E tem importante ação antioxidante. O magnésio
pode auxiliar no processo de relaxamento muscular e
a grande quantidade de fibras ajuda na manutenção
do funcionamento intestinal e proporciona maior
sensação de saciedade.

AZEITE DE OLIVA

O azeite de oliva é fonte de ácidos graxos mono
e polinsaturados. Eles auxiliam na prevenção de
algumas doenças, além de ajudar na absorção de
vitaminas lipossolúveis da dieta (vitaminas A, D, E, K).

MANJERICÃO

AZEITE AROMATIZADO
COM MANJERICÃO

Contém vitaminas A, C, B1, B2 e B3, e minerais
como cálcio, fósforo e ferro. E mais: tem boa
ação antioxidante.

Ingredientes
• 200 ml de azeite extravirgem
• 150 g de folhas de manjericão higienizadas e secas

O salmão é rico em Ômega-3 e vitamina D, que é
essencial para o metabolismo ósseo, evitando
doenças como a osteoporose e auxiliando na mineralização dos dentes, além de ajudar na absorção
intestinal de cálcio e de fósforo.

Modo de preparo
Em uma panela, adicione os dois ingredientes e
leve-os ao fogo baixo. Mexa bem até que as folhas
estejam secas. Coloque em banho-maria de água
e gelo até que esteja frio. Bata tudo no liquidificador
e coe em uma peneira bem fina. Monte o peixe com
o azeite de manjericão e sirva com o mix de grãos.

SALMÃO

CASTANHA-DO-PARÁ

Rica em gorduras boas, minerais e fitoquímicos, tem
elevado valor nutritivo. Contém substâncias antioxidantes em abundância, como o selênio. Uma única
castanha fornece quase 100 mcg de selênio, o que
corresponde a 150% da dose diária recomendada.
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Destinos

PÉ NA AREIA E
MUITO SOSSEGO

Pousada do Alto
A 120 metros de altura em uma encosta
arborizada, com vista privilegiada de tirar o
fôlego para a Praia de Japaratinga, a Pousada
do Alto é um destino de turismo rural de
luxo com apenas 12 apartamentos – todos
com vista para o mar e uma rede para se
deleitar –, e uma gastronomia que atende os
gostos mais refinados: a culinária nordestina
ganha influências italianas e prioriza os
frutos do mar. Localizada num importante
polo turístico, a pousada foi erguida numa
das mais belas praias de Alagoas, com mar
sereno de água morna. Além de toda beleza
praiana, há também uma flora rica, já que é
um resquício da Mata Atlântica com espécies
como abricó-de-macaco e pau-brasil. Nos
interiores, os ambientes ganharam o charme
do mobiliário antigo ao lado de obras de
artistas alagoanos e recifenses. Além de
todas as comodidades, uma das que mais
atraem os hóspedes é o fato de não ter
horário para se deliciar com o café da manhã:
você pode pedir a hora que acordar. Todos
os protocolos de biossegurança estão sendo
seguidos à risca pelos funcionários. site.
pousadadoalto.com.br

QUILÔMETROS DE PRAIAS PRATICAMENTE DESERTAS E ATÉ UM
CÂNION COMPÕEM O CENÁRIO PERFEITO PARA VIAJAR SEGUINDO OS
PROTOCOLOS DE SEGURANÇA E CURTIR AS DELÍCIAS DE ALAGOAS.
SELECIONAMOS CINCO DESTINOS QUE PRIVILEGIAM O CONFORTO E
ONDE AS POUCAS ACOMODAÇÕES GARANTEM UM NÚMERO MENOR
DE HÓSPEDES, OU SEJA, NADA DE AGLOMERAÇÃO

Foto: Divulgação

POR MARLEY GALVÃO
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Pousada da Amendoeira
Localizada na Praia do Toque, em meio a um verde exuberante e águas
límpidas, surge um verdadeiro paraíso alagoano. Por alguns segundos feche
os olhos e pense em um lugar onde a natureza é parte do todo, se integra sem
estabelecer limites e o conforto é priorizado, não como algo superficial, mas
em sua plenitude, onde o ritmo da vida leva à paz de espírito, de tranquilidade.
Assim é a Pousada da Amendoeira. Criada para levar ao máximo o conceito
de bem-estar, tem apenas nove bangalôs e oferece diversos serviços para
tornar a estadia o mais acolhedora possível. E para manter este clima
tão desejado, a direção da pousada adotou medidas que vão além dos
protocolos estabelecidos pelos governos para a prevenção da Covid-19. Afora
o distanciamento social, uso de máscaras e todas as proteções necessárias,
as bagagens são higienizadas com produtos aprovados pela Anvisa antes
de serem levadas para os quartos e a operação da cozinha passou por uma
reformulação, a fim de se adaptar à nova realidade em função da pandemia
e sem comprometer o padrão de atendimento. amendoeira.com.br

Sítio Peixe do Mato
Uma imersão na natureza, em meio a um coqueiral a 1700 m de distância da Praia do Toque: assim é a experiência para quem se hospeda no
Sítio Peixe do Mato, em São Miguel dos Milagres. São apenas cinco bangalôs disputadíssimos, com capacidade para até quatro pessoas e café
da manhã incluído. Além do clima acolhedor – a proprietária faz questão de receber os hóspedes como seus convidados –, a decoração em
estilo rústico é um atrativo à parte: todas as acomodações têm arquitetura que valoriza a cultura local, com elementos da região. Os sortudos
que conseguirem uma vaga neste verão 2021 vão ter a chance de saborear as delícias do restaurante Mar e Horta, que servirá pratos com
frutos do mar e legumes e verduras colhidas in loco. peixedomato.com.br

Pousada Patacho

Para além das praias paradisíacas, paisagens exóticas
do Cânion São Francisco podem ser apreciadas em
terras alagoanas, mais especificamente no município
de Piranhas. Bem do alto, às margens do Velho Chico,
está o Pedra do Sino Hotel, um refúgio com requinte,
mas recheado de pitadas rústicas na decoração. O
restaurante com deque panorâmico recebe os hóspedes
com uma rica gastronomia típica da região, elaborada
para atender aos mais exigentes gostos – e o que não
falta é variedade de sabores, bem ao estilo nordestino:
fartura na mesa. Entre as exclusivas acomodações
está a suíte máster, com 41,10 m2. A partir dela, a vista
privilegiada do cânion revela a Rota do Cangaço, um
roteiro entre os estados de Alagoas e Sergipe que foca
na história do famoso casal Lampião e Maria Bonita.
E, para completar, há quartos que acomodam toda a
família, então, vale como alternativa para as férias com
as crianças. pedradosinohotel.com.br
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Foto: Divulgação

Pedra do Sino Hotel

A Pousada Patacho é daqueles lugares
que encantam pela vibe que transmite
aos seus hóspedes - poucos, diga-se de
passagem - uma vantagem em tempos de
pandemia. Escolha entre Lua, Estrela ou
Sereia, nomes dados aos bangalôs – são
sete opções com muito conforto e todos
com piscinas privativas –, para curtir uma
das cinco praias mais belas de Alagoas.
Do deque, um dos cantos mais disputados
da pousada, é possível observar o mar
calmo e apreciar as belezas naturais do
entorno, já que o local foi erguido em um
sítio. Para quem também gosta de água
doce, há um rio próximo e ainda dá para
conhecer o Projeto Peixe-Boi, um santuário
de preservação para a espécie em Alagoas.
Localizado no município de Porto de
Pedras, o Projeto Peixe-Boi contribui com
o cuidado dessa que é uma das espécies
aquáticas mais ameaçadas de extinção.
pousadapatacho.com.br
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Experiências que Transformam

MUDANÇA
RADICAL

“Doei um rim
ao meu neto”

Luiz Alberto de Carvalho,
64 anos, aposentado
Em agosto de 2019, só 8% dos
rins de Fernando Nivelone, 21 anos,
estavam funcionando. Internado às
pressas, o universitário começou a
fazer hemodiálise até que recebeu
o diagnóstico: precisaria de um
transplante renal. Pouco mais de
um ano depois, recuperou a saúde
graças à generosidade do avô.

A VIDA É UM SOPRO, DIZ
A SABEDORIA POPULAR.
ÀS VEZES, ESSE SOPRO
VIRA RAPIDAMENTE UM
VENDAVAL. DE FORMA
INESPERADA OU AOS
POUCOS, SEM QUE
NOTEMOS, TUDO SE
TRANSFORMA, SAI DO
EIXO. E NEM SEMPRE A
MUDANÇA É RUIM, BASTA
QUE PERCEBAMOS O QUE
PODE SER TIRADO DE
POSITIVO E USAR COMO
COMBUSTÍVEL PARA O
RECOMEÇO. CONHEÇA
A HISTÓRIA DE PESSOAS
QUE PASSARAM POR ESSA
EXPERIÊNCIA E COMO ISSO
MUDOU SEU DIA A DIA
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POR JULIANA CREM

“Eu sabia que seria eu o doador do
Fernando. Desde o primeiro momento
em que soube que ele precisaria de
transplante, tive essa certeza. Minha
intuição dizia que um pedacinho meu
salvaria a vida dele. Fazia questão
de acompanhá-lo nas sessões de
hemodiálise realizadas na Unidade
Vergueiro do Hospital Alemão
Oswaldo Cruz, três vezes por semana,
e, na sequência, o deixava na faculdade. Às vezes, esperava o fim da
aula para voltarmos juntos para casa.
Temos o mesmo sangue e eu sempre
tive boa saúde. A cirurgia foi agendada para março, mas a pandemia atrapalhou tudo. Fiquei quietinho em casa
até que marcaram o procedimento na
Unidade Vergueiro para julho. Foi preciso fazer um novo exame: sorologia
para Covid-19. Qual não foi a minha
surpresa ao receber o resultado positivo? Deu um desespero! Não sentia
nada! Nem sei como me contaminei,
mas quase morri do coração ao saber
que teria de adiar a cirurgia. E isso
foi mais de uma vez: em agosto e
setembro o exame continuava positivo. Só fizemos a cirurgia na segunda
quinzena de outubro. Quando acordei,
só queria saber do meu neto. Brinquei
com os enfermeiros que se eles não
me achassem no quarto, era só me
procurar no do Fernando que eu
estaria lá. Se precisasse, faria tudo
de novo. É muito gratificante saber
que ele vai carregar para sempre um
pedacinho meu e que isso vai permitir
que ele viva ainda muitas coisas.”
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“Perdi 37 quilos”

Adriana Massei Yoshinaga,
45 anos, dona de casa
Aos 44 anos, Adriana chegou
aos 100 quilos. Mãe de dois
filhos e com exames alterados,
ela notou que era chegado o
momento de buscar ajuda para
perder peso e ressignificar
sua relação com a comida.

“Assumi as rédeas da minha vida”
Laís Souza, 32 anos, ex-atleta e palestrante
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“Sempre fui muito ativa, mas abri mão de muita coisa para ser ginasta. Um convite da CBDN (Confederação Brasileira
de Desportos na Neve) me levou para o esqui. Eu já estava nos EUA há mais de um ano e havia me classificado para
as Olimpíadas de Sochi quando sofri o acidente. No dia, eu estava cansada, mas nada que atrapalhasse. Lembro que
estava subindo a montanha e me perguntei se colocaria capacete ou não – algo que não é obrigatório – e, por algum
motivo, coloquei. Até hoje não sei se ajudou. Faltando pouco para acabar o treino, virei para falar com a minha amiga
e, no que voltei a cabeça, perdi o controle. A ponta do esqui bateu em uma árvore e tive o efeito chicote que fraturou
duas vértebras da cervical e causou um esmagamento seríssimo na medula. Eu não lembro bem a partir daí porque
alternei estados de lucidez e inconsciência. Fiquei 45 minutos aguardando o socorro no alto da montanha até a chegada do helicóptero. Vomitei, aspirei e tive uma pneumonia por causa disso que me fez ser intubada. O acidente me
ajudou a assumir as rédeas da minha vida, de ter a minha liberdade, mas acredito que seja mais feliz por causa da
maturidade e não do que aconteceu. Faço tratamento com eletroestimulação, estou no terceiro semestre da faculdade
de História, sou palestrante e, às vezes, é difícil conciliar tudo. É um processo e a aceitação é para a vida toda.”

Foto: Arquivo pessoal

Aos 4 anos, Laís entrou para a ginástica olímpica. A carreira atlética foi bem-sucedida, ela participou
de olimpíadas e migrou para o esqui. Até que um acidente, em 2014, a deixou tetraplégica.

“Até os 24 anos eu fui magra, mas
minha relação com a comida era
de conforto. Comia sem prestar
muita atenção no que estava ingerindo. O primeiro sinal de alerta
veio com o nascimento do meu
primeiro filho. Eu olhava o bebê e
não sabia o que fazer – hoje, acredito que tive depressão pós-parto
–, descontei na comida e arranjei
desculpas para não me exercitar:
‘estou cansada’, ‘trabalhei até mais
tarde’, ‘hoje não consigo’. Tentei
engravidar novamente depois de
alguns anos e, como estava com
sobrepeso, tive dificuldade. Passei
por uma fertilização artificial e
durante a gestação engordei tanto
que me tornei pré-diabética e
precisei controlar a alimentação.
Depois que a minha filha nasceu,
voltei a relaxar e, aos 44 anos,
estava com todos os exames
alterados: glicemia alta, colesterol
alto e apneia do sono. Meu pai
tinha um CPAP (aparelho utilizado
para eliminar o ronco e a apneia)
parado em casa e fiz um teste para
ver se me sentia melhor ao dormir
com ele. O sono melhorou, mas foi
o momento da virada. Procurei o
Dr. Thiago Midlej, cardiologista, que
sugeriu que eu fosse ao Centro
Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo
Cruz. Já na primeira consulta fui
muito bem acolhida. Em janeiro
de 2019 fiz a cirurgia bariátrica e
correu tudo bem. Perdi 37 quilos.
Posso comer de tudo, mas tive de
entender que nunca mais vai ser
como antes. Hoje preciso comer
devagar, começar pela salada e
caprichar nas proteínas.”
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Mentes Curiosas

A CIRURGIA
PROVOCA
IMPOTÊNCIA
MITO! A qualidade da ereção
após a cirurgia pode piorar, mas
é incomum o paciente perder
completamente a potência sexual.
A qualidade da ereção após a
cirurgia depende de muitos fatores,
como idade, doenças associadas
(diabetes, por exemplo), sangramento intraoperatório e estágio da
doença. Hoje, aproximadamente
80% dos homens voltam a ter ereções e este número pode ser maior
quanto melhor for a qualidade da
ereção antes da cirurgia e quanto
mais precoce for o diagnóstico.

PRECISÃO
CIRÚRGICA
CONHEÇA OS MITOS E VERDADES
SOBRE A CIRURGIA ROBÓTICA PARA
TRATAR O CÂNCER DE PRÓSTATA

A
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VERDADE! Estudos apontam que ejacular pelo
menos cinco vezes por semana pode ajudar na
prevenção do câncer de próstata. De acordo com
estudos científicos, a vida sexual ativa contribui,
mas não precisa se preocupar em arranjar um(a)
parceiro(a), pois só o fato de ejacular, ainda que seja
via masturbação, já é muito positivo.

COMER BRÓCOLIS
EVITA

POR MARLEY GALVÃO
ILUSTRAÇÃO MARQUETTO
cirurgia robótica, técnica utilizada há
mais de 20 anos no Brasil, é a maior
aliada dos médicos no tratamento
do câncer de próstata. Além de encurtar o tempo de recuperação, ela
possibilita que o incômodo da incontinência urinária seja abreviado e o retorno da função erétil seja mais rápido. “Hoje, dependendo do caso,
é possível que o homem volte à vida normal em
10 a 15 dias. Mas ressalto que essa relação tem
a ver com o diagnóstico precoce e o tratamento seguido à risca”, diz o urologista Carlo Passerotti, coordenador de cirurgia robótica e do
Centro Especializado em Urologia do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz.
Atualmente, segundo o especialista, o grande problema está no diagnóstico tardio, especialmente por causa da pandemia de coronavírus. “Os homens deixaram de ir ao consultório
para fazer os exames. E isso tem como consequência tumores diagnosticados mais tardiamente”, aponta o médico. É claro que ninguém
deve sair por aí ignorando os cuidados na prevenção contra a Covid-19, mas é possível se
organizar para fazer os exames de check-up,
o que é imprescindível para a cura da doença.
Veja a seguir os mitos e verdades sobre a cirurgia robótica e o câncer de próstata.

SEXO AJUDA A PREVENIR

A CIRURGIA PROVOCA
INCONTINÊNCIA URINÁRIA
MITO! Apenas 3% a 4% dos pacientes submetidos a prostatectomia radical apresentam essa complicação por período
prolongado. Logo após o procedimento, essa taxa é maior, mas
nos primeiros 6 meses, quase todos os pacientes se recuperam.
Cerca de um mês após a cirurgia, o paciente já consegue
controlar adequadamente a urina em quase 80% dos casos.

VERDADE! Fazer check-up é um
dos passos mais importantes na
prevenção do câncer de próstata,
mas ter uma alimentação saudável também ajuda. E não precisa
se tornar a pessoa mais rigorosa
do mundo, apenas atentar-se
para algumas escolhas: além de
reduzir a ingestão de gordura, comer brócolis e molho de tomate
natural regularmente é uma boa,
pois são alimentos ricos em licopeno, um poderoso antioxidante
e anti-inflamatório.

CÂNCER DE PRÓSTATA
NÃO TEM CURA

IR AO MÉDICO SÓ
SE TIVER SINTOMAS

MITO! A doença tem cura, sim. No entanto, é
essencial que o diagnóstico seja feito precocemente,
pois na fase inicial a chance de cura é maior que
90% . Por isso é tão importante realizar consultas
com o urologista, a partir dos 40, 45 ou 50 anos,
dependendo do histórico familiar.

MITO! É importante lembrar que a
doença não apresenta sintomas na fase
inicial. Então, para identificar esse tipo
de câncer, os homens passam por exames de sangue, PSA (antígeno prostático específico) e de toque retal. E, quanto
mais precoce forem o diagnóstico e o
tratamento, maior a chance de cura.
Hoje, ainda temos exames adicionais,
como a ressonância magnética, que
pode auxiliar bastante no diagnóstico
precoce, pois ela consegue avaliar áreas
que o exame retal não consegue.

O EXAME DE ULTRASSOM DE
PRÓSTATA DESCARTA O TUMOR
A PRODUÇÃO DE SÊMEN APÓS
A CIRURGIA É INTERROMPIDA
VERDADE! A próstata é um dos principais órgãos responsáveis
pela produção do líquido seminal. Quando o paciente tem câncer
de próstata, todo esse órgão é removido.

MITO! O exame de ultrassom não auxilia no diagnóstico do câncer de próstata.
Ele auxilia a medir o volume da glândula e também, para avaliar o esvaziamento
da bexiga, pois ele não consegue ter a precisão necessária, a ponto de perceber
a diferença do tecido normal, com o tecido alterado. A ressonância magnética
multiparamétrica já consegue fazer essa avaliação e atualmente é um exame
extremamente importante para diagnosticar o risco de uma neoplasia na próstata.

O EXAME DE TOQUE RETAL
É MUITO DOLOROSO
MITO! O exame não é exatamente confortável, mas
está longe de ser doloroso. O toque retal permite
que o urologista avalie tamanho, consistência, superfície, limites da próstata e presença de nódulos.
Muitas vezes o tumor ainda não elevou o PSA, mas
já formou um nódulo. Isso permite o diagnóstico
precoce da doença.
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EXCELÊNCIA EM CIRURGIAS

A UNIDADE PAULISTA GANHA UM CENTRO CIRÚRGICO MAIOR
E MAIS MODERNO, COM TECNOLOGIA INÉDITA NA AMÉRICA LATINA

o espaço também passa a contar com 19 leitos de
RPA (Recuperação Pós-Anestésica), proporcionando, desta forma um acompanhamento ainda
mais próximo dos pacientes.
Outro assunto fundamental em um Centro Cirúrgico é a pontualidade. Pensando nisso, foi promovida a informatização da agenda das salas cirúrgicas. Isso significa que, a partir de agora, por
meio de um painel eletrônico, é possível acompanhar toda a programação cirúrgica em tempo real.
O vestiário também foi reformulado para oferecer ainda mais conforto e comodidade e, além
disso, está à disposição dos médicos um espaço
de convivência próprio, no primeiro andar da Torre B, onde é possível descansar ou se preparar
para cirurgias.

24 HORAS POR DIA
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NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE
REFRIGERADORES DE VACINAS E MEDICAMENTOS
GARANTE MAIOR SEGURANÇA HOSPITALAR

Fotos: Arquivo HAOC

As obras de ampliação do Centro Cirúrgico da
Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo
Cruz foram concluídas. Essa iniciativa, que faz
parte do plano de expansão de nossa Instituição,
tem como objetivo proporcionar ainda mais segurança, bem estar e tecnologia de ponta para que
a melhor medicina seja exercida.
O Centro ganhou seis novas salas cirúrgicas, de
45m2, com o Sistema Getinge, que oferece maior
amplitude de iluminação e correção automática do
foco cirúrgico, promovendo maior conforto para
os médicos durante os procedimentos.
Para se ter uma ideia da grande renovação implementada, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz é a
primeira instituição hospitalar de toda a América
Latina a contar com essa tecnologia. Além disso,

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz implantou um sistema de alertas automático de temperatura nos refrigeradores de vacinas e de medicamentos que necessitam de armazenamento refrigerado. O projeto
abrange a instalação de 112 sensores, distribuídos
em áreas estratégicas de acondicionamento de medicamentos nas três unidades do hospital: Paulista,
Vergueiro e Campo Belo, sendo 51 refrigeradores,
27 em unidades assistenciais.
O piloto do sistema, testado em 2020, está em
funcionamento na Unidade Paulista e permite monitorar desde a temperatura de medicamentos termolábeis (sensíveis à ação da temperatura) até a refrigeração de medicamentos e vacinas, inclusive as de
imunização da Covid-19. Também permitirá o monitoramento da temperatura e da umidade das áreas
de armazenamento de medicamentos, respeitando
os parâmetros estabelecidos pelos órgãos sanitários
e garantindo a qualidade e a eficácia dos insumos.
Para se ter uma ideia, os refrigeradores que armazenam vacinas precisam manter temperaturas

entre 2 ºC e 8 ºC, como explica Alessandra Pineda, gerente de Assistência Farmacêutica do Hospital. “O monitoramento é feito 24 horas por dia,
sete dias por semana, e foi programado tanto para
produzir registros quanto para emitir alertas em
caso de necessidade.”
Antes da implementação, o trabalho de verificação e controle da temperatura dos equipamentos
era feito manualmente nas Unidades de Internação.
A vantagem do novo sistema, segundo Alessandra,
é sua total automação, reduzindo a intervenção humana no processo. “Os históricos de temperatura,
quando extraídos, já estão formatados em um relatório em acordo com os padrões da Anvisa. E caso
aconteça alguma intercorrência, o sistema aciona
imediatamente as equipes de manutenção.”
Essa automação é um grande passo em termos
de inovação na Instituição, já que permite um maior
controle sobre o processo, assim como sobre a
qualidade dos produtos armazenados, fornecendo
maior segurança ao ambiente hospitalar.
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Atenção Integral no
Centro Especializado em
Aparelho Digestivo
O Hospital Alemão Oswaldo Cruz ganhou recentemente
seu mais novo Centro Especializado em Aparelho
Digestivo, em uma área de aproximadamente 1.200m2
na Unidade Paulista. Um lugar de excelência de recepção
integral, com diagnóstico, intervenção e reabilitação
do paciente em núcleos como o de esôfago, intestino
delgado, parede abdominal, coloproctologia, entre
outros, tanto para tratamento clínico como cirúrgico
e endoscopia, com procedimentos avançados e
intervenções minimamente invasivas. “É um espaço
de atendimento multiprofissional, unificado com
vários especialistas e equipes, utilizando o conceito
de agilidade e baseado nas melhores práticas e
protocolos”, explica o Dr. Antonio da Silva Bastos
Neto, Diretor-executivo Médico do Hospital.

Reconhecimento internacional
A prestigiada revista americana Newsweek acaba de incluir o Hospital Alemão Oswaldo Cruz entre os
melhores na área de gastroenterologia. A edição destaca os hospitais brasileiros que são referências
pela experiência de seu corpo clínico, instalações de última geração, melhores sistemas de diagnóstico,
tratamentos eficazes e alto nível de atendimento. Na mesma publicação, a Newsweek coloca ainda
o nosso Centro Especializado em Oncologia em seu ranking de hospitais especializados em câncer,
destacando-o por sua excelência e investimento em tecnologia de ponta.

Inovação em destaque
Mais um reconhecimento do pioneirismo
do Hospital Alemão Oswaldo Cruz:
o Prêmio Health-IT, na categoria Cases
de Sucesso, por conta do Centro de
Inovação e Educação em Saúde, um
espaço inaugurado em 2019 com a
ideia de unir pesquisa colaborativa em
inovação e transformação digital em
Saúde. Promovida pelo Grupo Mídia, essa
condecoração reconhece profissionais,
empresas, cases e marcas que mais se
destacaram durante o ano.

Dr. Antonio da Silva Bastos
Neto, Diretor-executivo
Médico do Hospital

Acolhimento
em primeiro lugar
Um novo espaço, mas com
o mesmo cuidado. O Centro
Especializado em Obesidade e
Diabetes também está chegando
nas suas novas instalações na
Unidade Paulista do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz. Mais
comodidade para você, além
de um espaço acolhedor. Mais
informações: confira no QR Code
abaixo ou ligue para (11) 3549-1000.

Fotos: Arquivo HAOC

Hand Medal Project
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O Hospital recebeu a medalha 258 do Hand Medal
Project, uma iniciativa global para homenagear
profissionais de saúde que atuam no enfrentamento
da Covid-19. A medalha foi entregue para o nosso
Diretor-presidente, Paulo Vasconcellos Bastian.
Idealizado pelo artista alemão Iris Eichenberg e pela
artista argentina Jimena Ríos, o projeto mobilizou
mais de 3 mil joalheiros de todo o mundo – no total
de 63 países – para a confecção das medalhas.
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Por Dentro do Hospital

Por Dentro do Hospital

Realidade virtual
para planejamento
cirúrgico

O Relatório Integrado 2019 do Hospital Alemão Oswaldo
Cruz foi contemplado com o segundo lugar do Prêmio
ABRASCA, na categoria Organizações não Empresariais.
A Instituição concorreu ao lado de 25 das maiores
organizações não empresariais do país. O Relatório
Integrado reforça o compromisso do Hospital com a
transparência, apresentando toda a estrutura e visão
de futuro do Hospital, além de uma síntese dos projetos
realizados e os indicadores de desempenho do ano.
Confira no QR Code abaixo.

Aumente o volume
da sua saúde
O nosso podcast já está disponível
no Spotify para ajudar você a cuidar
ainda melhor da sua saúde. São dicas e
orientações semanais de nossos médicos especialistas e equipe assistencial.
Procure por Hospital Alemão Oswaldo
Cruz e comece a nos seguir por lá!

Ao acessar o site do Hospital Alemão Oswaldo Cruz você agora tem
a opção de falar com nossa assistente virtual: a Wal. Ela vai te ajudar
a agendar e confirmar consultas, exames e check-ups, além de tirar
dúvidas sobre o preparo para exames, tempo médio de espera no
Pronto-Atendimento e agendamento de cirurgias. Entre no site e
clique em “Fale com a Wal”.
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Foto: Arquivo HAOC

Conheça a Wal

Fotos: Arquivo HAOC / Ilustração: Shuttersotck

Relatório integrado do Hospital
é vencedor do Prêmio ABRASCA

Parte do Centro de Inovação e
Educação em Saúde do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz, o Centro de
Simulação de Cirurgia com Realidade
Virtual permite aos médicos aplicar
a Realidade Virtual no planejamento
cirúrgico de um paciente, garantindo
ainda mais precisão e segurança
durante as cirurgias. Com esta
tecnologia é possível elaborar uma
espécie de “planta” do paciente, com
imagens em 3D, que guiará a atuação
precisa dos médicos, possibilitando
processos pós-operatórios menos
dolorosos e a redução no tempo de
internação hospitalar. O Planejamento
Cirúrgico passou por importantes
evoluções nas últimas décadas,
principalmente com a incorporação das
imagens tomográficas em programas
de computador, dando toda a visão 3D
do corpo do paciente a ser tratado.

Hospital Alemão Oswaldo
Cruz em Casa
Agora você pode realizar consultas e exames sem sair de
casa. Com o Oswaldo Cruz em Casa você pode ser atendido
na especialidade de neurologia, no dia e hora marcados, além
da realização do Holter e Mapa. Quer ter mais informações?
Entre em contato com a nossa Central de Relacionamento
pelo telefone (11) 3549-1000 e digite a opção 6.
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FERNANDA ASSEF
É atriz, escritora, professora e
jornalista. Publicou seu primeiro
livro, Só o mar silencia meu caos
(Selo Aurora/Editora Penalux),
uma coletânea de poesias, em 2020

TEM GENTE TE ESPERANDO LÁ NA FRENTE

Depois de verificar a porta para entrada do cenário, a cabine dos técnicos e as poltronas na plateia, a atriz de 85 anos agradeceu e dispensou qualquer maquiagem diante das
câmeras. De volta ao hotel, segredou: “É preciso escolher sempre entre a ambição e a
vaidade. Prefiro optar pela ambição.”
O desafio de ser íntegro. Sem apegos narcisistas, escolher parcerias que nos incentivam
a ir além. Isolados em nossas casas, fomos convocados a ressignificar muitas relações cotidianas e a mergulhar profundamente na solidão. E, às vezes, nos faltam pulmões.
Na televisão, a grande atriz responde sobre o marido, morto há um ano. “Converso
sobre tudo com ele. Meu interlocutor constante. Hoje, apenas dentro de mim.” Depois da
morte, nada sabemos. “Sua avó agora existe através de você.” Esse pensamento consolou
meu terror diante da finitude e do vazio. Por zoom, diante de desconhecidos curiosos,
uma senhora, cabelos brancos e mãos agitadas, recorda infâncias. Todos mortos. Nenhum
cúmplice para ajudá-la a rememorar. O marido foi o último: “Me chamava para cismar. E
saíamos os dois pela rua. Cismando de tudo.”
Um amigo partilhou o conselho de quando, exausto, decidiu desistir de tudo. Seu mestre, um griô africano, contador de histórias, sorriu: “Não pode, João! E quem está te
esperando lá na frente?” Fôlego! Que existências você carrega em si? E que encontros
aguardam por você?

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.
Ilustração: Shutterstock

Crônica

I

NTRUSOS, AO MERGULHAR TEMOS A IMPRESSÃO
DE VOAR SOBRE TODO UM UNIVERSO MUITO
MAIOR QUE O NOSSO. SOMOS PEQUENOS E NÃO
FOMOS FEITOS PARA HABITAR PROFUNDEZAS.
É PRECISO FERRAMENTAS, CÓDIGOS DE
SEGURANÇA, TREINAR PULMÃO E OLHOS.

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

ESTAMOS MUDANDO
O RUMO DA SAÚDE COM
PESQUISA E INOVAÇÃO.

Parte superior, da esquerda para a direita.
• Dr. Philip Bachour - Coordenador do Serviço de Hematologia e Transplante de Medula Óssea e Terapia Celular
• Dra. Mariana Perroni - Diretora de Inovação Médica e Saúde Digital
• Dr. Ricardo Vitor Cohen - Coordenador do Centro de Obesidade e Diabetes
• Prof. Dr. Álvaro Avezum - Diretor do Centro Internacional de Pesquisa
Parte inferior, da esquerda para a direita.
• Kenneth Almeida - Diretor Executivo de Inovação, Pesquisa e Educação
• Dr. Antonio da Silva Bastos Neto - Diretor Executivo Médico
• Dr. Américo Lourenço Cuvello Neto - Coordenador
do Centro Especializado em Nefrologia e Diálise
• Dr. Rodrigo Oliva Perez - Coordenador
do Núcleo de Coloproctologia
do Centro Especializado
em Aparelho Digestivo

CENTRO INTERNACIONAL
DE PESQUISA (CIP) DO
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
Parcerias Internacionais:

A ciência é decisiva para o futuro da
sociedade. Ela abre caminhos. Transforma
a forma de enxergar, sentir e viver o mundo.
Nos inspira a enfrentar o desconhecido para
inovar e impulsionar o desenvolvimento
da medicina e do cuidado. Nossos médicos
pesquisadores atuam em colaboração com
grandes pesquisadores do mundo, focados
em encontrar respostas para o inimaginável
para que você possa fazer a melhor escolha
para a sua saúde. Sempre.
Acesse o nosso site e saiba mais
www.hospitaloswaldocruz.org.br
Tel.: (11) 3549-0729

ESCOLHA O
MELHOR PARA
SUA SAÚDE

