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PASSAPORTE
PARA O BEM-ESTAR
O QUE OS MICRO-ORGANISMOS DO INTESTINO TÊM A VER COM O ESTADO
GERAL DA SUA SAÚDE? TUDO! ESPECIALISTAS EXPLICAM O PORQUÊ

VIDA EM
EQUILÍBRIO
Como está sua vida? E sua saúde? Esses e outros
tantos questionamentos parecem inevitáveis com
a chegada de um novo ano - em especial 2022, que
deve trazer consigo, graças à ciência, o tão aguardado período pós-pandemia.
Afinal, como sugere o premiado pesquisador
e professor de física Marcelo Gleiser, nosso entrevistado dessa edição, “no mundo em que vivemos,
completamente tomado por tecnologias diversas,
ignorar os avanços da ciência é se condenar a viver no passado”. Essa e outras pílulas de sabedoria
você confere na seção Conversa.
Enquanto o tempo passa e surgem dúvidas e
soluções, seguimos de olho nas tendências de saúde e rumo a um cotidiano mais equilibrado, como
sugere a nossa matéria de capa. A reportagem fala
sobre os estudos recentes que indicam que tratar
bem da nossa microbiota (antigamente chamada
de flora intestinal) é uma forma também de cuidar
do cérebro e, consequentemente, investir em qualidade de vida.
Já na seção Mentes Curiosas mostramos a trajetória do açúcar no nosso corpo e como ele age
no organismo. Spoiler alert: ele não é proibido na
dieta, mas é preciso consumi-lo com moderação.
Aproveite essa recomendação para experimentar a receita sugerida pelo chef Alexandre Ribeiro
na seção Na Cozinha. Desafiado a criar um cardápio para os dias de temperaturas mais quentes, ele
ensina uma prática torta de frutas vermelhas com
creme aerado. Delícia!
Sem restrições pode ser o consumo das dicas de
resorts no campo e hotéis-fazenda pelo Brasil (Descobertas), ou ainda as recomendações culturais de
Helio Flanders (Curadoria); além, é claro, das novidades sobre o Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
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Psicoterapeuta há 26 anos, é supervisor
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e escritor. Autor do livro Desenvolvimento
profissional através do pessoal

A IMPORTÂNCIA DA PAUSA
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Por isso, uma pausa emocional de vez em quando se faz deveras necessária.
Caso contrário, pode haver estresse, ansiedade e até depressão. Sugiro, então,
que se faça o asseio da psique:
1. Faça algo que seja prazeroso, mas suave.
2. Fique parado, se possível de olhos fechados: a cada respirada vá contando.
Pode ser difícil no início e talvez você só conte até 8. Tudo bem, na próxima
vai ser melhor. Variantes dessa proposta: relate para si mesmo o que está
acontecendo. Por exemplo: “estou pegando o bloco de notas, agora a caneta
azul, estou escrevendo um lembrete, agora retirando a folha do bloco e colocando a caneta no lugar”. Isso ajuda a diminuir o turbilhão de pensamentos
e a estar mais focado. Dura 30 segundos.
3. Experimente levantar ou sair de onde estava e caminhar com calma, contando os passos, ou tomar água, lavar o rosto, cumprimentar alguém e depois
voltar, também com calma; enfim, qualquer ação que seja mais de ordem
física do que intelectual. Leva 4 minutos.
4. Tente algo simples, como escutar uma música de olhos fechados e repetir a
letra; preste atenção na melodia e nos instrumentos. Pode ser difícil, então
veja até que ponto você vai. Leva 5 minutos.
Ao escrever sobre o tempo de pausa de cada atividade, mostrei como ele é pequeno; contudo, como não estamos acostumados a percebê-lo, por mais que seja
“Leve” (como esta revista), não será tão tranquilo como parece, mas haverá uma
saudável recompensa.
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NOSSO “EU” É COMPLEXO. SOMOS SERES
MAIS EMOCIONAIS QUE RACIONAIS;
CASO CONTRÁRIO, NÃO FARÍAMOS ESCOLHAS
PREJUDICIAIS A NÓS MESMOS – DAÍ A
FRASE “DAR MURRO EM PONTA DE FACA”.

ROJEÇÕES INDICAM QUE EM 2050
CERCA DE 2,1 BILHÕES DE PESSOAS
NO MUNDO TERÃO MAIS DE 60 ANOS
E QUE A EXPECTATIVA DE VIDA
GLOBAL ALCANÇARÁ OS 77 ANOS.
Em decorrência disso, haverá também maior prevalência de doenças cardíacas, diabetes, cânceres e demências, com destaque para a doença de Alzheimer. É possível desacelerar a progressão e/ou a gravidade dessas doenças?
A alimentação pode nos ajudar?
A resposta é “sim”. Ao longo da vida, nosso organismo lança mão de
estratégias para lidar com diferentes tipos de estresse que afetam nossa
saúde, o que auxilia o corpo e a mente a restabelecer o equilíbrio. Mas, para
isso, nosso físico trabalha muito e, eventualmente, inicia-se um processo de
“desgaste”, o qual chamamos de “carga alostática”.
Algumas modificações na alimentação são cruciais para a redução da carga alostática do organismo. De forma geral, as pesquisas científicas indicam
a importância de um padrão alimentar saudável, com redução na ingestão
de sódio, aumento do consumo de frutas e hortaliças, ingestão moderada de
álcool, controle da ingestão energética, consumo de alguns compostos bioativos de alimentos ou fitoquímicos e prática de exercícios físicos.
O Guia Alimentar para a População Brasileira tem como regra de ouro
a seguinte recomendação: “Preferir sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados”. Se seguirmos essa recomendação, certamente estaremos fornecendo
todos os nutrientes que nosso cérebro precisa para funcionar adequadamente. E se aliarmos essa recomendação a outros hábitos de vida saudáveis, as chances de envelhecermos com mais saúde são muito maiores.

Comer Bem

Estar Bem

O

ALIMENTOS QUE AUXILIAM NA
SAÚDE DO CÉREBRO: ELES EXISTEM?
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• Bons programas para aproveitar o melhor de São Paulo

São Paulo ao ar livre

Um bom jeito de relaxar - e manter o distanciamento necessário durante a pandemia
- é escolher um dos inúmeros parques da cidade para aproveitar atividades em família
POR JULIANA CREM

Caminhada e
muitos bichos
Quem gosta de pedalar ou caminhar encontra no Parque
Anhanguera, que tem pista e ciclovia, inúmeras opções do
que fazer. Durante o passeio é possível avistar uma enorme
diversidade de animais: são 382 espécies, para ser mais
exato, e 172 delas são de aves, com destaque para falcões
e beija-flores. Serpentes, cágados e lagartos estão entre
os répteis que podem ser observados no espaço, um dos
maiores do município, com 9,5 milhões de m2 no bairro de
Perus. Abre diariamente das 6h às 18h. Tel.: (11) 3917-2406.
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Na região do Alto de Pinheiros,
o Parque Villa-Lobos tem a infraestrutura
ideal para ensinar as crianças a andarem
de bicicleta, patins ou skate. Além de uma
área espaçosa onde é possível praticar
e fazer amizades, o local de 732 mil m2
tem pista de corrida, ciclovia, quadras de
esporte, parquinhos, bosques, aparelhos
para ginástica e um amplo gramado para
quem quer só descansar. Abre diariamente
das 5h30 às 19h. Tel.: (11) 2683-6302.

Fotos: Shutterstock / Divulgação

Bike, skate
e patins
Piquenique com vista para a cidade
Que tal um piquenique à beira do lago, no gramado com vista para o “skyline” paulistano, enquanto as crianças
brincam no parquinho? Essa é uma das opções para os visitantes do Parque da Aclimação, que ocupa 112 mil m2
na zona sul da capital paulista. Além de um lago onde nadam cisnes, peixes e tartarugas aquáticas, o local conta
com pista de caminhada, aparelhos de ginástica, campo de futebol e quadras. Não é permitido usar bicicleta,
patins ou skate no local. Abre diariamente das 6h às 20h. Tel.: (11) 3208-4042.
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Inovação

• Novidades que tornam a vida mais prática

Comportamento
ativo
O aplicativo Conemo foi pensado para reduzir os
sintomas da depressão dos pacientes por meio de
uma série de sessões de ativação de comportamento,
uma técnica da terapia cognitivo-comportamental que
induz a pessoa a realizar atividades diárias prazerosas e/ou significativas para si. Pessoas com doenças
crônicas, como hipertensão e diabetes, que apresentavam sintomas de depressão leve, participaram por
um mês e meio de um experimento para o tratamento
do transtorno depressivo com o auxílio da tecnologia.
Para se ter uma ideia, a intervenção digital reduziu em
50% os sintomas de depressão nesses pacientes. Ele
foi desenvolvido por pesquisadores da USP, do King’s
College, de Londres, da Universidad Cayetano Heredia,
no Peru, e da Northwestern University, nos EUA, com
financiamento do National Institute of Mental Health
(NIMH). Em breve, o app será disponibilizado nas lojas
de aplicativos on-line.

Saúde física e mental

Acessível a todos

O Freeletics é um aplicativo de exercícios físicos e estilo
de vida que usa inteligência artificial, tornando-se uma
alternativa para quem quer manter a saúde em dia.
A empresa registrou mais de um milhão de novos usuários
brasileiros durante o período da pandemia, totalizando
3,6 milhões de clientes. Como funciona? O app oferece uma
enorme variedade de combinações de treinos, que são criados
especificamente para cada usuário, com base nas informações
que o algoritmo do coach inteligente aprende com o usuário
em cada exercício. A partir de R$ 3,08 a semana. freeletics.com

A ciclofaixa de lazer, que funciona na capital paulista aos domingos e feriados, favorece a ida ao Parque do Povo
de bicicleta, uma vez que não há estacionamento no local, que fica próximo à Chácara Itaim e ocupa 133.547 m2.
Ali há gramados para quem quer fazer piquenique ou apenas relaxar ao sol, pistas de ciclismo, skate e corrida
e quadras poliesportivas com marcação especial para esportes paralímpicos. Abre diariamente das 6h às 22h.
Tel.: (11) 3073-1217.

Passeio com o cachorro
Considerado “praça” até 1987, o Parque Buenos Aires se tornou um espaço para pais, mães e filhos se divertirem
- e dá até para levar o pet. Além de um playground projetado pela turma do Erê Lab, com tanque de areia e casas
de palafitas pensadas para que os pequenos brinquem juntos, a área verde de 18.755 m2 encravada no bairro de
Higienópolis, pertinho do Centro, tem gramado para piquenique e um cercado para cães que foi carinhosamente
apelidado como ParCão. Abre diariamente das 6h às 19h. Tel.: (11) 3666-8032.
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Foco no som
Estimular a concentração do cérebro e melhorar o
foco e o estado de relaxamento através de playlists
personalizadas, unindo a neurociência auditiva
à inteligência artificial, é a missão do Brain.fm.
Segundo os desenvolvedores, sua tecnologia cria
uma espécie de trava neural, que permite que os
neurônios trabalhem juntos para focar a atenção do
ouvinte na atividade realizada. A inteligência artificial
compõe músicas com modulação rítmica específica
que interagem diretamente com o cérebro, impedindo
que o ouvinte se distraia. A estimativa é de que, em
aproximadamente 10 minutos de audição das listas
musicais, o cérebro atinja os resultados desejados.
US$ 6,99 (mês) ou US$ 49,99 (ano). brain.fm
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Curadoria

Curadoria
MÚSICA

LIVROS
DIC
DO H A
ELIO

JONATHAN FERR
CURA
“Descobri o som do pianista carioca
ao participar de um projeto para o
qual compusemos uma faixa juntos.
Graças a isso, mergulhei em seu
último álbum, uma carícia musical
que evoca grandes pianistas da
história do jazz com imensas doses
de futurismo e, especialmente,
melodias marcantes.”

Ao lado dos companheiros da banda Vanguart,
o músico e escritor Helio Flanders compõe –
e compartilha com nossos leitores – delicadezas
para “um mundo que precisa ser arredondado”
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FOLHAS DE RELVA
“Quando li a poesia de Walt
Whitman, escrita entre 1855 e 1891,
percebi que o mundo havia mudado
muito, mas os corações não. Através
dos versos dele me permiti pensar
de maneira não ortodoxa, especialmente no que tange às contradições
humanas. Indiretamente, falando
de sentimentos e da natureza, Walt
Whitman descreve a raiz do pensamento democrático.” Martin Claret

DIC
DO H A
ELIO

LOOP
“O cineasta Bruno Bini se une a Bruno Gagliasso
e grande elenco para filmar uma ficção científica
no Mato Grosso. Parece ousado, mas funciona
muito bem. Foi rodado em Cuiabá, cidade natal
do Vanguart. É, então, emocionante ver tantas
ruas que fizeram parte da minha vida em um
filme tão interessante.” Now

POR RODRIGO GRILO
vitória e derrota, porque o importante é estar bem
com a gente mesmo”, diz Helio.
Fã de Michael Stipe, vocalista do R.E.M., ele
se encantou com Por Trás Daquele Som, série da
Netflix. “O projeto começou como podcast e virou
série, em 2020. E mostra os bastidores de grandes canções da música pop, passando por artistas
como Alicia Keys e Dua Lipa. Meu episódio favorito
é o que fala sobre Losing My Religion, do R.E.M.,
que é uma das minhas bandas favoritas. Ouvir o
vocal de Michael Stipe cantando sozinho, sem banda, não tem preço!”

MEU NOME É PAULI MURRAY
O filme, que estreou no Festival de Sundance em 2021, retrata o impacto das ideias e da vida da advogada, ativista, pastora e poeta negra
não binária Pauli Murray. A produção resgata o ativismo dessa que é
uma das figuras mais influentes na luta por equidade de gênero e sobre
direitos civis nos EUA na década de 1930. Amazon Prime Video

SÉRIES

Fotos: Divulgação
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ROBERTO MENESCAL
BOSSINHA LEGAL
Inspirado em sua neta Maju, o
compositor capixaba resolveu
apostar em canções para
crianças. Com a contribuição
da nora Georgeana Bonow e da
própria Maju, o instrumentista
gestou versões com um toque
pueril para sucessos como O
leãozinho, de Caetano Veloso.

EX-PAJÉ
O documentário de Luiz Bolognesi joga luz sobre as
mazelas da evangelização indígena no Brasil lançando
luz à história de Pérpera. Considerado um sábio e
poderoso pajé da tribo brasileira Paiter Suruí, ele
abandonou sua liderança para estar a serviço das
necessidades de uma corrente religiosa que se impõe
sobre a tradição de seus povos. Netflix

FILMES

Um carinho em
meio à pressa

oi sentado no estúdio que o músico Helio
Flanders gravou as sete faixas de Intervenção Lunar. O sexto álbum da banda mato-grossense Vanguart reverbera o aconchego intimista experimentado pelos integrantes
(além de Helio, Fernanda Kostchak e Reginaldo
Lincoln). “Para justamente trazer a calma de algo
caseiro, essa coisa mínima, carinhosa, em meio
a esse mundo apressado, pontiagudo, que precisa ser arredondado”, explica o vocalista, de 36
anos. A composição das músicas se deu à distância. Nenhum dos três sabia o que o outro estava
gestando. Ao se encontrarem para ensaios em um
quintal, respeitando um distanciamento de cinco
metros entre eles, foi impressionante o entrosamento: o disco se prende em um olhar para dentro. “Precisamos mirar os desejos profundos que
nos ocupam, acreditar em algo e achar o nosso
caminho. Isso é mais forte do que certo e errado,

LADY GAGA
DAWN OF CHROMATICA
O primeiro álbum de remixes do
Chromatica, lançado ano passado,
tem como destaque a faixa Fun
Tonight, o feat feito pela cantora
com Pabllo Vittar, que conferiu a
levada do arrocha para essa releitura.
No total, são 14 faixas com novas
roupagens e várias colaborações
perfeitas para as pistas de dança.

MAID
Estrelada por Margaret
Qualley e baseada em
uma história real contada
no best-seller de Stephanie Land, Maid é a história de uma mulher que
depois de deixar para
trás um relacionamento
abusivo e encontrar um
emprego como faxineira,
luta para sustentar a filha
e construir um futuro
melhor. Netflix

SEGUNDA CHAMADA
Após algum tempo afastada, a professora Lúcia
(Debora Bloch) assume a turma de Educação de
Jovens e Adultos (EJA) da Escola Estadual Carolina
Maria de Jesus e tem uma difícil missão: com a ajuda de outros professores, mostrar a essas pessoas
que não conseguiram estudar quando mais jovens
o poder transformador da escola. Globoplay

ZARANZA
No dicionário, zaranza encontra
tradução, entre outros significados,
como atordoamento. Na literatura,
é título do livro de contos de estreia
da escritora, redatora e roteirista
mineira Rita de Podestá. Nele,
dez narradoras buscam compreender suas perdas e se recolocar
no mundo lançando mão de saídas
triviais, como mudar para a varanda
do apartamento a fim de observar
vizinhos. Editora Reformatório

ANTROPOCENO: NOTAS
SOBRE A VIDA DA TERRA
Na primeira não ficção de John
Green, que assina também os
romances A Culpa é das Estrelas e
Quem é você, Alasca?, o autor beira
uma quase autobiografia. Os mais
de 40 ensaios ora tocantes, ora
bem-humorados, que compõem o
livro tratam da capacidade humana
de se apaixonar pelo mundo, seja
por meio de um jogo de tabuleiro
ou por pinturas rupestres. Intrínseca
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Capa

OS REIS NA
BARRIGA
ESTUDOS RECENTES INDICAM QUE OS MICRO-ORGANISMOS DO
INTESTINO ESTÃO RELACIONADOS COM O ESTADO DE SAÚDE
GERAL DE CADA UM DE NÓS, COM INTER-RELAÇÕES DIRETAS
COM O CÉREBRO. PORTANTO, TRATAR BEM DA SUA MICROBIOTA,
ANTIGAMENTE CHAMADA DE FLORA INTESTINAL, É UMA
EXCELENTE MANEIRA DE CONSEGUIR UM PASSAPORTE
PARA O BEM-ESTAR E TER MAIS QUALIDADE DE VIDA
POR FABIO SARAIVA
ILUSTRAÇÃO MARQUETTO
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temas digestivos além de ecos na região cerebral.
Em linhas gerais, áreas ligadas à percepção de
fome, dor, tato e temperatura mostraram diminuição de suas atividades. Já aquelas responsáveis
por gerir o controle emocional e a atenção indicaram conexões aumentadas.
“A microbiota intestinal desempenha papel
fundamental no eixo cérebro-intestino, na barreira intestinal, na regulação do sistema imunológico, na síntese de vitaminas e na fermentação de
resíduos não digeríveis. Existe relação direta entre
o que ocorre no nosso intestino, no nosso sistema
nervoso e em todo o resto do organismo. Logo, o
estudo da microbiota é essencial para nosso melhor entendimento de outras patologias”, explica
o Dr. Rafael Bandeira Lages, gastroenterologista
do Centro Especializado em Aparelho Digestivo
do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
Ainda segundo Lages, o desequilíbrio na microbiota, chamado de disbiose, pode ser induzido por
uma série de situações, como infecções, medicamentos (sobretudo antibióticos) e estresse. “Esse
desequilíbrio tem sido associado a condições gastrointestinais, como a doença inflamatória intestinal e a síndrome do intestino irritável. Além disso,
alguns estudos também relacionam a disbiose a
alergias, doenças neurodegenerativas, obesidade
e diabetes”, acrescenta o gastroenterologista.
Há três anos, a babá Maria José dos Santos,
48 anos, tomou um susto ao realizar seus exames
de rotina. Na ocasião, ouviu do cardiologista que
sua taxa de colesterol estava alta e a de glicemia
em um nível próximo do diabetes. O médico orientou que ela mudasse hábitos alimentares, reduzindo o consumo de açúcar e gordura, e passasse
a incluir atividade física em seu dia a dia, uma vez
que Maria tem histórico familiar de doenças cardíacas. “Meu pai e minha mãe tiveram problemas
do coração e infelizmente faleceram em decorrência disso. Meu pai chegou a fazer duas pontes
de safena antes de sofrer um infarto. Minha mãe
também tinha diabetes”, lembra.
Por conta própria, a babá mudou seus hábitos alimentares. Deu adeus ao açúcar do café,

SEGUNDA ‘IMPRESSÃO DIGITAL’

Ilustração: Shutterstock

É

provável que alguma vez na vida você
já tenha escutado da sua mãe, da sua
tia ou da sua avó aquela popular frase: “diga-me com quem andas e te
direi quem és”, usada para alertá-lo
que determinada pessoa, na visão dela, simplesmente “não presta” por andar com más companhias. Talvez não seja exagero afirmar que, no
que se refere ao nosso organismo, poderíamos
adaptar essa máxima para algo como: “diga-me o que tens no intestino e te direi que saúde
tens.” Isso porque, de acordo com estudos recentes, os micro-organismos que nos habitam
guardam informações valiosas.
Algumas pesquisas têm indicado que entender melhor sobre as bactérias que carregamos
em nosso corpo pode ajudar diretamente no
conhecimento e tratamento de determinadas
doenças. Além disso, há estudos que defendem
que com maior compreensão da composição da
microbiota (antigamente chamada de “flora intestinal”) de uma determinada pessoa seria possível prever alguns problemas de saúde e, assim,
envelhecer com mais qualidade de vida.
Com isso, a pergunta-chave é: afinal, o que a
saúde geral do seu corpo tem a ver com sua microbiota? Um estudo publicado em 2013 e conduzido por pesquisadores da Escola de Medicina da
Universidade da Califórnia, de Los Angeles, nos
EUA, concluiu que a ingestão de leite fermentado com probiótico por mulheres saudáveis ao
longo de quatro semanas afetou a atividade das
regiões cerebrais que controlam o processamento central da emoção e das sensações ao provocar mudanças na microbiota intestinal delas.
A pesquisa confirmou com humanos o que um
estudo anterior, de 2011, havia verificado com ratos de laboratório: há uma relação direta entre o
funcionamento intestinal e o cérebro.
Os pesquisadores da Califórnia verificaram que
ao consumir duas vezes ao dia o leite fermentado
com as bactérias Bifidobacterium, Streptococcus,
Lactobacillus e Lactococcus, as participantes
do estudo apresentaram alterações em seus sis-

O desafio para os cientistas para compreender totalmente o papel das bactérias do intestino se deve a
algumas particularidades dessa região do organismo humano. Uma delas é o fato de que podem não existir
duas floras intestinais idênticas no mundo. “A nossa microbiota é como se fosse nossa segunda impressão
digital, sendo única para cada pessoa”, compara o gastroenterologista do Centro Especializado em Aparelho
Digestivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Dr. Rafael Bandeira Lages.
Segundo o médico, a formação da microbiota ocorre principalmente nos primeiros 1 mil dias de vida do
indivíduo, ou seja, até os 3 anos de idade, sendo que fatores como a via do parto e o aleitamento materno,
por exemplo, são bastante relacionados a esse desenvolvimento. “Ao longo dos anos, a microbiota vai
sofrendo modificações conforme nosso estilo de vida, alimentação, medicamentos que tomamos e doenças
que desenvolvemos”, explica o especialista.
A endocrinologista Dra. Tarissa Petry, do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz, acrescenta que devido à grande variação da microbiota intestinal entre indivíduos
e a grande influência de hábitos de vida e uso de medicações sobre ela, é muito difícil realizar um estudo
para associá-la a doenças. “Provavelmente só responderemos a essas questões quando tivermos estudos
randomizados com pessoas sendo seguidas por um longo prazo”, avalia.
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Existe relação direta
entre o que ocorre
no nosso intestino,
no nosso sistema
nervoso e em todo o
resto do organismo.
Logo, o estudo da
microbiota é essencial
para nosso melhor
entendimento de
outras patologias”
Dr. Rafael Bandeira Lages,
gastroenterologista do Centro Especializado em
Aparelho Digestivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz
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A FORÇA ESTÁ COM OS PROBIÓTICOS
As mudanças que Maria observou na prática,
ao mudar seus hábitos alimentares e estilo de
vida, e também perder peso, têm também a ver
com algo que começa a ser desvendado pelos
cientistas: há mais mistérios entre a microbiota e outras áreas do nosso corpo do que sonha
nossa vã filosofia. “Estudos têm demonstrado que a microbiota intestinal também pode
influenciar a saúde mental. Esta relação se dá
por meio do eixo intestino-cérebro que é uma
via de comunicação bidirecional composta por
hormônios, células imunes, moléculas microbianas, neurotransmissores e neuromoduladores”, explica Tarcila Campos, nutricionista do
Centro Especializado em Obesidade e Diabetes
do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
Ainda de acordo com a especialista, já
está demonstrado que a microbiota intestinal
também desempenha um papel importante
no desenvolvimento e função do eixo hipo-

Cortei todo o doce da
alimentação durante
um mês, mas percebi
que não tinha mais
energia para levantar
cedo, por exemplo.
Por isso, decidi procurar
uma nutricionista”

Fotos: Arquivo pessoal

dos sucos e se distanciou até dos seus amados
chocolates. Só que o radicalismo não funcionou. “Cortei todo o doce da alimentação durante um mês, mas percebi que não tinha mais
energia para levantar cedo, por exemplo. Por
isso, decidi procurar uma nutricionista”, lembra Maria. Saiu da consulta com orientações
para uma reeducação alimentar.
“Minha família é numerosa e quase todo
fim de semana alguém fazia um churrasco.
Após a consulta com a nutricionista, reduzi o
consumo de doces, carne vermelha e gordura,
por exemplo”, relembra a babá. Frango e peixe, além de verduras, frutas e legumes passaram a integrar o cardápio. A cerveja e a caipirinha também foram reduzidas e deram lugar
a uma taça de vinho. Ao montar seu prato com
mais consciência, os resultados logo apareceram: a função intestinal se regularizou; o sono
ganhou qualidade, sem a persistente insônia
de antes; veio mais disposição para atividade
física; e perdeu 7 kg.

Maria José dos Santos,
babá

IDADE ALTERA MICROBIOTA
O gastroenterologista Dr. Rafael Bandeira Lages afirma que com o avanço da idade existe uma diminuição
importante da diversidade da nossa microbiota, com uma clara redução das bifidobactérias, que atuam
como um probiótico beneficente para a saúde humana. “Essa mudança leva a um estado inflamatório crônico gerado por um possível desequilíbrio em nossa microbiota intestinal e que está associado ao nosso
envelhecimento e a doenças associadas com a idade avançada, como as enfermidades degenerativas e até
mesmo neoplásicas”, explica.
A nutricionista Tarcila Campos, do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão
Oswaldo Cruz, acrescenta que a disbiose, como é chamado o desequilíbrio da flora intestinal, provoca uma
desarmonia no organismo levando à degradação de vitaminas, inativação de enzimas, produção de toxinas
cancerígenas e destruição da mucosa intestinal, acarretando em uma redução da absorção de nutrientes.
Ainda segundo a especialista, a idade é um fator importante para a ocorrência da disbiose.
“Entre as principais causas da disbiose estão o uso de antibióticos, anti-inflamatórios, excesso de laxantes, consumo de alimentos industrializados e processados em grande quantidade, carne vermelha, gordura
animal, baixo consumo de alimentos crus, como legumes, frutas e grãos integrais, e exposição à algumas
toxinas, como metais pesados etc.”, afirma. Dessa forma, de acordo com a especialista, a dieta se constitui
em fator determinante das características da colonização intestinal e uma alimentação adequada deve ser
estimulada para se manter o equilíbrio da flora intestinal.

19

Capa

ESTUDOS RECENTES PARA DIGERIR
Embora o intestino tenha grande importância
para a saúde do organismo como um todo, os
estudos a respeito da microbiota, apesar de
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ABC DOS ALIMENTOS
MISSÔ
Pasta de soja fermentada,
comum na culinária japonesa

NATTO
Rico em proteínas, é um
alimento de soja popular
no Japão, muito apreciado
no café da manhã

TEMPEH
Originário da Indonésia,
é fonte importante de
proteínas vegetais

KOMBUCHA
Bebida feita a partir do
chá-preto adoçado. Rica
em vitamina B e bactérias
benéficas como as que
vivem no seu intestino

KIMCHI
Alimento condimentado
com base em hortaliças
típico da culinária coreana

KEFIR
Bebida probiótica com
consistência semelhante
à do iogurte

Foto: Shutterstock

tálamo-pituitária-adrenal (HPA), que regula
a resposta ao estresse, sendo essencial para
prevenir o desenvolvimento de transtornos de
humor, por exemplo. Talvez tenha nascido daí
a antiga expressão popular que dizia que uma
pessoa muito mal-humorada era alguém com
“maus bofes”.
Temperamento à parte, as bactérias do intestino teriam uma participação relacionada a
uma extensa lista de problemas de saúde. “Os
desequilíbrios na microbiota intestinal têm sido
associados a maior risco para transtornos do
neurodesenvolvimento, tais como transtorno de
déficit de atenção e hiperatividade, transtorno
do espectro do autismo, e doenças neurodegenerativas como Alzheimer”, afirma Tarcila.
Como o melhor remédio ainda atende pelo
nome de prevenção, a nutricionista separou
para nossos leitores algumas dicas alimentares
que podem contribuir para o equilíbrio e a saúde intestinal. A profissional indica o aumento
da ingestão de alimentos e preparações culinárias fermentadas, como probióticos, a exemplo
do iogurte, leite fermentado, chucrute, picles,
vinagre de maçã não pasteurizado e outros.
Nesse menu, entram outros alimentos fermentados que podem não ser tão conhecidos, mas
têm importante função probiótica: missô, natto,
tempeh, kimchi, kombucha e kefir.
Outra orientação, segundo Tarcila, é manter
regularidade no consumo de alimentos fontes
de prebióticos, como alho-poró, cebola, alho,
chicória, banana, aspargos, cereais integrais
e as leguminosas (ervilha, feijão, grão-de-bico,
soja, etc). Definitivamente, o que colocamos no
prato interfere de forma positiva ou negativa
em nossa microbiota, o que significa dizer que
também ajuda ou prejudica muito mais áreas
de nosso corpo.
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Estudos têm demonstrado
que a microbiota intestinal
também pode influenciar
a saúde mental”
Tarcila Campos,
nutricionista do Centro Especializado em Obesidade
e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

serem considerados promissores, são um foco
de pesquisa relativamente recente. “Estamos
constantemente aprendendo sobre esse tema.
Diria que ainda estamos engatinhando para
saber como melhor modular nossa microbiota,
por exemplo”, avalia Lages.
Algumas das descobertas em estudos divulgados nos últimos anos indicam que o desequilíbrio
na microbiota intestinal pode aumentar estados
depressivos e de ansiedade, além de estar ligado
a uma relação de doenças que crescem a cada
nova pesquisa publicada. No entanto, por se tratar de uma área de conhecimento que ainda está
sendo desbravada pela ciência, é preciso sempre
encarar tais dados com a devida prudência.
“Existe evidência da relação entre a microbiota intestinal e obesidade, diabetes, doenças
cardiovasculares e esteatose hepática”, explica
Dra. Tarissa Petry, endocrinologista do Centro
Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. A médica, no entanto, acrescenta uma ponderação: “é importante
salientar que são estudos de associação, em que
não podemos afirmar se a mudança da microbiota é causa ou consequência da doença”.
Na mesma linha, Dra. Tarissa também afirma
haver evidência de que a mudança na alimentação pode melhorar a microbiota intestinal e
o metabolismo de indivíduos com obesidade.

“Uma dieta rica em gordura animal e pobre em fibras
estaria relacionada a uma microbiota intestinal com
predisposição à inflamação e ao acúmulo de energia,
além de aumento na glicemia”, salienta.
Seja qual for a condição do indivíduo, da ansiedade ao diabetes, de uma alergia à hiperatividade, os especialistas são unânimes em afirmar
que qualquer tratamento de saúde deve ter acompanhamento profissional. Por isso, fuja sempre de
dietas “milagrosas”, daquelas que entram e saem
de moda em um piscar de olhos ou das que lotam
as redes sociais de celebridades e subcelebridades.
Somente uma análise individualizada pode determinar o que é melhor para o seu organismo.
NOVA VIDA E UM NOVO AMOR
Alguns meses após ter procurado a ajuda de uma nutricionista e consolidado sua reeducação alimentar,
a babá Maria refez os seus exames de saúde. Dessa
vez, porém, não houve sustos com os resultados. As

O Uruguai é bastante conhecido por sua pecuária. Porém, entre os projetos recentes de destaque no país
está a pesquisa da biotecnóloga María Pía Campot, que em 2020, aos 28 anos, criou a startup Enteria,
empresa que coleta amostras fecais de um indivíduo, analisa o genoma microbiano e, com base nos
resultados, fornece recomendações personalizadas que causam impacto nas bactérias intestinais, a fim
de melhorar a saúde.
O invento da jovem cientista une nutrição, medicina, pesquisa e microbiologia para oferecer mais
qualidade de vida às pessoas. A ideia é desvendar o que cada um tem em seu intestino para melhorar
de modo permanente a vida do indivíduo como um todo. Por causa do desenvolvimento, María foi
reconhecida com o prêmio para jovens inovadores da América Latina em 2020, dado pela versão em
espanhol da revista MIT Technology Review, publicação do renomado MIT (Instituto de Tecnologia de
Massachusetts, na sigla em inglês).
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STARTUP URUGUAIA APOSTA NA INOVAÇÃO

taxas de colesterol e glicemia haviam baixado, afastando o medo de complicações para o coração. Os
churrascos familiares seguem com frequência, mas
ela agora já se acostumou a evitar excessos. “Quando não resisto e abuso de uma costelinha, por exemplo, meu organismo responde de imediato”, diz.
A mudança de vida, no entanto, não se limitou
à sua nova relação com a comida. Mais disposta,
Maria também firmou uma parceria regular com a
atividade física. “Passei a caminhar pela manhã ao
menos três vezes por semana no Parque do Ibirapuera. Sinto-me renovada com essa nova rotina”,
afirma, sem esconder o orgulho.
A troca do churrasco por uma alimentação mais
balanceada coincidiu com a chegada de um novo
amor. Mãe de dois rapazes, de 25 e 27 anos, Maria
agora só tem olhos para Ravi, o primeiro neto, nascido há oito meses. “Quero viver muito para vê-lo
crescer”, resume a avó, que comemora a própria
saúde e a expansão da família.

Uma dieta rica em gordura
animal e pobre em fibras estaria
relacionada a uma microbiota
intestinal com predisposição à
inflamação e ao acúmulo de energia,
além de aumento na glicemia”
Dra. Tarissa Petry,
endocrinologista do Centro Especializado em Obesidade
e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz
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JARDINS
DAS DELÍCIAS

Cidade de Versalhes
Versalhes, França

Versalhes é o maior emblema dos excessos da realeza. O luxo do castelo foi um dos principais motivos da Revolução de
1789, que depôs a monarquia na França. Até 1662, a propriedade era uma área de caça da família real, a 16 quilômetros de
Paris. Foi quando o rei Luís 14 decidiu erguer ali a nova sede do governo. Os jardins acompanharam o fausto: têm 8 milhões
de m2 de requinte. André Le Nôtre, o responsável, levou 25 anos para terminar a obra. Ainda hoje o resultado deslumbra. A
começar pela simetria impecável e as 1.400 fontes. O Grande Canal, de 1,7 km, e os dois canais laterais são majestosos. Os
detalhes também têm rara nobreza.

UMA SELEÇÃO DE LUGARES ONDE QUEM MANDA É A NATUREZA,
MESMO EM MEIO A CENTROS URBANOS
POR WALTERSON SARDENBERG Sº

Santos, Brasil

Cartão postal da cidade de Santos, no litoral paulista, o Jardim da Orla foi idealizado em 1914 pelo engenheiro Saturnino
de Brito e, quase 90 anos depois, em 2002, foi registrado pelo Guinness World Records como o maior jardim de praia do
mundo, funcionando como moldura para nada menos do que 7 km de praia ― são 5.335 m de extensão e largura entre 45
m e 50 m. Além da paisagem natural inebriante, o visitante tem acesso ainda a uma verdadeira galeria de arte ao ar livre,
com 38 monumentos e conjuntos esculturais, com ênfase em personagens e cenários da região.
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Jardim da Orla

25

Horizontes
Nong Nooch

Chonburi, Tailândia
Embora incrustado na milenar Tailândia, o Jardim Botânico Tropical de Nong Nooch é relativamente novo. Começou a ser
erguido em 1954. O casal Pisit Nawng e Nooch Tansaka comprou 2 milhões de m2 na província de Chonburi, ao sul de Bangcoc,
e pretendia, de início, transformá-los em pomar. O fato de estarem próximos da principal área de turismo do país os motivou
a montar um parque natural temático. Tem um jardim francês, outro romano e assim por diante. Entre os mais visitados estão
o de cactos e o de orquídeas. Em virtude do clima da Tailândia, elas não precisam de estufas para florescer com todo o esplendor. Para atrair ainda mais visitantes, há diversas atrações paralelas: um pequeno jardim zoológico, centro de massagens,
dois restaurantes e passeios de barco e até de elefante.

Kenrokuen
Foto: Shutterstock

Kanazawa, Japão
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Um jardim japonês completo tem lagos, cascatas, caminhos e faróis de pedra, riachos, pontes, colinas artificiais e ao menos
uma casa de chá. Assim ocorre com o Kenrokuen, em Kanazawa, a 2h30 de Tóquio, em trem-bala. Começou a ser erguido em
1676, a mando da família Maeda, uma das mais poderosas no período feudal. Era, sobretudo, um lugar para meditar. Destruído por um incêndio 83 anos depois, foi totalmente reconstruído. Os moradores comuns, no entanto, não tinham acesso. Só
em 1874 ele foi aberto ao público. Então ficou óbvio que os 114.436 m2 são formidáveis em qualquer estação. Na primavera,
florescem as ameixeiras e cerejeiras. No verão, cativa a variedade de flores – em especial, azaleias. No outono, se fortalece o
vermelho intenso das folhas de bordo. No inverno, é reconfortante ver os pinheiros cobertos de neve.
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CIÊNCIA
PARA
TODOS

O PREMIADO PESQUISADOR E PROFESSOR DE FÍSICA
MARCELO GLEISER ACREDITA QUE DIVIDIR A CIÊNCIA
COM AS PESSOAS É DEVER DE TODO CIENTISTA
POR WALTERSON SARDENBERG Sº
ILUSTRAÇÃO BIA COLLAGES
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Você foi bom jogador de vôlei e, ainda hoje, continua praticando alpinismo e mergulho, entre
outros esportes. No seu caso, o físico tem tanta
importância quanto a física? Sem dúvida. Meu
engajamento com esportes é parte integrante de
quem sou. Não conseguiria ter o foco mental que
tenho sem essa complementação com os esportes, especialmente corridas de longa distância.
Que cuidados em relação ao meio ambiente você
leva para a sua vida pessoal? Por exemplo: seu
carro é híbrido? Sim, meu carro é híbrido e sou
vegano, embora goste de comer queijo, o que faço
raramente. Também tentamos em casa eliminar os
plásticos ao máximo.
Você disse que “Ciência não é uma escolha. É
uma necessidade”. Explique, por favor, esta visão. No mundo em que vivemos, completamente tomado por tecnologias diversas, ignorar os
avanços da ciência é se condenar a viver no passado. É, portanto, essencial não só para o país dar
suporte à pesquisa científica (algo que, no Brasil
atual, está em estado calamitoso) como, também,
que a população seja educada sobre a natureza e
os avanços da ciência. Porque, querendo ou não,
todos somos diretamente afetados pela ciência,
seja no uso das tecnologias ou na saúde.
Como vê o papel de aliar uma vida acadêmica
muito ativa com trabalhos de divulgação científica, até mesmo em programas populares
da televisão? Como sendo essencial na minha
vida. Creio que dividir a ciência com as pessoas
é dever de todo cientista. Caso contrário, como
informar a população sobre o que fazemos? Ainda mais, dado que o fomento à ciência vem, em
última instância, dos impostos, a população precisa ter o investimento nacional na ciência como
sendo justificado. Finalmente, a ciência é belíssima, e não dividir essa beleza com as pessoas é,
no mínimo, egoísta e, no máximo, arrogante da
parte dos cientistas.

Fotos: Divulgação

E

m livros como A Dança do Universo
(1998, Companhia das Letras), Marcelo Gleiser explica questões complexas
da física moderna, em um tom íntimo e
admirável estilo coloquial. Faz absoluta
questão de não enveredar por tecnicismos herméticos ou intrincadas fórmulas matemáticas. Não à toa, recebeu o Prêmio Jabuti
pela obra. Três anos depois, ganhou outro por O Fim da
Terra e do Céu (2001, Companhia das Letras). Prêmios
são uma constante na vida deste professor de física e
astronomia e pesquisador da Faculdade de Dartmouth,
do estado de New Hampshire, nos EUA, onde mora com
a família desde 1991. Naquele mesmo ano, por sinal, recebeu da Casa Branca o Presidential Faculty Fellows
Award, das mãos do presidente Bill Clinton, por seu esmero na pesquisa e no ensino.
Gleiser é doutor pelo King’s College de Londres e
fez pós-doutorado na Universidade da Califórnia. Seu
ensaio “Emergent Realities in the Cosmos” foi publicado na antologia Best American Science Writing, editada pelo saudoso neurologista Oliver Sacks, com quem
mantinha profícua amizade. O fato de ser respeitadíssimo no universo acadêmico jamais impediu este
carioca de 62 anos e origem judaica de enveredar, por
exemplo, pela literatura. Ele é autor de romances de
fôlego, como A Harmonia do Mundo (2006, Companhia das Letras).
Tampouco o transformou em figura inacessível, circundada apenas por cientistas de igual quilate. Marcelo
Gleiser, campeão brasileiro de vôlei na categoria Júnior,
foi colunista de jornal, comandou quadros no programa
de televisão Fantástico, da Rede Globo, e tem uma longa carreira de palestrante. A propósito: durante as comemorações do Dia do Médico (18 de outubro), falou à
entusiasmada plateia no Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
Ele acredita que uma das funções de um pesquisador e cientista é justamente trabalhar na divulgação
dos conhecimentos, a despeito do local, da mídia e do
público envolvidos nesta propagação. “Creio que dividir a ciência com as pessoas é dever de todo cientista”,
resume. Eis um dos assuntos que aborda nesta conversa com LEVE. Sempre de maneira clara e objetiva que
utiliza em seus livros e palestras.

Ficou ainda mais clara nossa
fragilidade enquanto espécie, numa
natureza que pouco liga para a gente.
Acho que a pandemia nos ensina
humildade perante forças muito mais
poderosas do que as que achamos ter”
Marcelo Gleiser,
pesquisador e professor de física
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No mundo
em que vivemos,
completamente
tomado por
tecnologias
diversas, ignorar
os avanços
da ciência é se
condenar a viver
no passado”
Graças à ciência,
a expectativa de vida
dobrou nos últimos
150 anos! É difícil
prever no que isso
vai dar, mas muito
possivelmente os
jovens de hoje que
têm uma boa qualidade
de vida poderão viver
algumas décadas
a mais do que nós”
Marcelo Gleiser,
pesquisador e professor de física
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Vivemos um momento de mínimo apoio oficial à
ciência. Acredita que é apenas uma fase e que superaremos esse desdém? Sim. Governos passam, mas
a ciência está aqui para ficar. Só espero que não demore muito e o próximo governo tenha uma posição
mais moderna e iluminada com relação à ciência e
sua importância. Caso contrário, arriscamos perder
toda uma geração de jovens cientistas...
De fato, muitos dos maiores cientistas brasileiros,
como você, estão fora do país. Como enxerga esta
evasão de talentos? Com tristeza. Vejo o que a China
e a Índia estão fazendo, motivando seus cientistas expatriados a retornar com programas superatrativos.
O Brasil, pelo contrário, parece querer que seus cientistas saiam correndo do país.
Quais são, a seu ver, as maiores lições da pandemia? Nossa codependência social, ou seja, como todos nós dependemos uns dos outros, dos fazendeiros

e caminhoneiros que produzem e trazem a comida
aos mercados, aos médicos e enfermeiras na linha de
frente. Ficou ainda mais clara nossa fragilidade enquanto espécie, numa natureza que pouco liga para
a gente. Acho que a pandemia nos ensina humildade
perante forças muito mais poderosas do que as que
achamos ter.
Como entender que parcela expressiva da população
do planeta acredite, apesar do acesso à informação
proporcionado pelo mundo digital, que a Terra é plana? Porque o mundo digital não seleciona o valor e a
credibilidade do conteúdo adicionado. O resultado é ter
muita besteira na internet... Pior ainda, as redes sociais
são desenhadas para seduzir pessoas a entrar para
grupos de opinião isolados, liderados por pessoas sem
qualquer credibilidade profissional. Basta ter uma voz,
ser persuasivo, e as pessoas caem no conto do vigário,
como sempre caíram. É muito triste tudo isso, em pleno
século 21. E mostra a fraqueza do processo educacional.
Apesar de tudo, a ciência tem colaborado para o
aumento da expectativa de vida no planeta. Como
vê este avanço? Acredita que o habitante que completará 150 anos já nasceu? Não “apesar de tudo”,
graças à ciência, a expectativa de vida dobrou nos
últimos 150 anos! É difícil prever no que isso vai dar,
mas muito possivelmente os jovens de hoje que têm
uma boa qualidade de vida poderão viver algumas
décadas a mais do que nós.
Qual é a importância econômica do investimento
em ciência no mundo de hoje? Essencial, visto que o
sistema econômico global em todos os seus aspectos
está diretamente vinculado às iniciativas científicas,
da produção agropecuária e indústria da saúde ao
mercado de capitais e exploração espacial. O importante é entender os limites da ciência e as escolhas
éticas sobre o seu uso, algo que poucos discutem.
Você foi o palestrante do Dia do Médico no Hospital
Alemão Oswaldo Cruz. O que achou da experiência?
Foi excelente, especialmente as perguntas que foram
feitas e o interesse geral da audiência. E agradeço aos
médicos e enfermeiras por estarem sempre prontos a
nos ajudar a viver melhor.
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VERDE,
ROSA
E AZUL
AS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DO RETO,
DE MAMA E DE PRÓSTATA SÃO GRANDES ALIADAS
DO PACIENTE AO ALERTAR PARA A IMPORTÂNCIA DA
DETECÇÃO PRECOCE. A SEGUIR, SAIBA QUAIS SÃO OS
SINAIS, SINTOMAS E TRATAMENTOS MAIS INDICADOS
E AS INOVAÇÕES NO COMBATE A ESSAS DOENÇAS
POR MARIO CICCONE
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calendário do segundo semestre é
um período importante para a prevenção do câncer. As campanhas
de Setembro Verde, Outubro Rosa e
Novembro Azul aumentam a conscientização dos pacientes para descobrir o mais cedo possível tumores colorretais, de
mama e de próstata e de se retomar os cuidados
com a saúde no pós-pandemia.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde,
o câncer foi responsável por quase 10 milhões de
vítimas no mundo em 2020. Para se ter uma ideia, a
doença atingiu cinco vezes mais do que a Covid-19
no ano passado.
Ainda segundo o órgão internacional, os novos
casos de câncer no mesmo período apresentam números relevantes globalmente: mama (2,26 milhões
de casos), pulmão (2,21 milhões de casos), cólon e
reto (1,93 milhão), próstata (1,41 milhão), pele (não
melanoma - 1,20 milhão) e estômago (1,09 milhão).
A chave para mudar esse cenário concentra-se
no diagnóstico precoce. O câncer identificado logo
no início gera maiores probabilidades de boa resposta ao tratamento e de sobrevida, além de ser
menos dispendioso e de reduzir a morbidade, ressalta a OMS.
Por isso, a Organização destaca três componentes do diagnóstico precoce: 1. Estar ciente dos
sintomas das diferentes formas de câncer e da importância de consultar um médico se estiver preocupado; 2. Acesso a serviços de avaliação clínica e
de diagnóstico e; 3. Encaminhamento a tempo para
serviços de tratamento.
No caso do câncer colorretal, a doença dá alguns
sinais. Entre eles, dificuldades para ir ao banheiro,
anemia, fraqueza, emagrecimento, sangramento retal e sensação de não ter evacuado completamente. Ainda que o histórico familiar tenha importância
para o surgimento da doença, esse tipo de câncer
está relacionado a maus hábitos de saúde, como má
alimentação, sedentarismo e tabagismo. O diabetes
tipo 2 também é fator importante. De acordo com
o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer colorretal é o segundo em incidência entre homens e
mulheres. Fica atrás dos tumores de próstata e de
mama. O Instituto ainda estima que cerca de 41 mil
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novos casos da doença sejam diagnosticados no país
anualmente até 2022, o que abrange tumores que
começam no intestino grosso (cólon) e no reto (parte
final do intestino grosso).
A maioria destes tumores tem início com o surgimento de pólipos, que são uma espécie de verrugas, mas são lesões benignas que se fixam na parede
do intestino. Porém, se não forem diagnosticadas e
extraídas precocemente, essas lesões aumentam de
tamanho e adquirem características de malignidade,
tornando-se tumores cancerígenos.
Existem diversos testes de detecção disponíveis,
desde amostras de fezes para identificar sinais de
sangue até exames que procuram mutações nas fezes e provam a presença de tumores. O mais utilizado e recomendado costuma ser a colonoscopia, indicada nos casos em que é verificado o sangramento
na evacuação.
Esse tipo de exame endoscópico utiliza uma microcâmera acoplada em um tubo flexível e fino para cap-

tar, em tempo real, imagens do cólon, identificando a
presença de pólipos. Durante o exame é possível fazer
a extração, evitando que se tornem tumores malignos.
A partir dos 45 anos, os exames são recomendados para homens e mulheres que não tenham histórico familiar de câncer colorretal. Caso o resultado
da colonoscopia não encontre pólipos, o exame pode
ser repetido a cada três anos. Se houver a presença
das verrugas, a periodicidade do procedimento é definida pelo médico.
REFERÊNCIA INTERNACIONAL
Com uma coleção de prêmios nacionais e internacionais, a Prof. Dra. Angelita Gama ajudou a desenvolver
a estratégia “Watch and Wait” no câncer reto baixo.
Publicado em 2004, o estudo foi selecionado pelo
periódico World Journal of Surgery (WJS) entre os
100 mais relevantes para o avanço nas áreas cirúrgicas. “A partir dela observamos que, em alguns casos,
o tumor desaparecia. Isso comprovou que aguardar

Fotos: Gustavo Pitta (Hospital), Arquivo HAOC (Dra. Angelita)
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Observamos que,
em alguns casos,
o tumor desaparecia.
Isso comprovou que
aguardar e observar
poderia ser a
melhor estratégia”
Dra. Angelita Gama,
cirurgiã coloproctologista

Centro Especializado em Oncologia - Unidade Paulista
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e observar poderia ser a melhor estratégia”, afirma
ela. “Foi uma forma de evitar a operação, mas sempre acompanhando de perto, porque o tumor pode
retornar”, afirma a cirurgiã coloproctologista do Hospital e referência mundial em cirurgia de reto e no
tratamento do câncer colorretal.
CONSCIENTIZAÇÃO E TECNOLOGIA
De acordo com o Inca, os novos casos de câncer de
mama chegaram a 66.280 só em 2020, representando 29,7% do total. De longe, é o tipo de câncer que
mais acomete as mulheres. Ainda assim, o Hospital
coleciona histórias de recuperação: em tratamentos
iniciados mais cedo, esse percentual pode chegar a
90%. Por conta disso, campanhas como o Outubro
Rosa tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre
a importância do diagnóstico precoce.

O Hospital
oferece tratamento
multidisciplinar
que inclui consultas
com psicólogos.
Olhamos a paciente
como um todo. Isso
melhora a qualidade
do tratamento
e o seu resultado"
Dr. Pedro Exman,
oncologista clínico
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Fotos: Arquivo HAOC

Intrabeam®, equipamento de radioterapia intraoperatória aplicado em uma única dose

A mamografia pode ser realizada no Hospital Alemão Oswaldo Cruz a partir de uma técnica 3D, conhecida como tomossíntese, que é mais sensível para
encontrar tumores de mama precocemente. “Mas,
mesmo a mamografia tradicional, quando feita anualmente, eleva as chances de cura”, afirma o oncologista clínico da Instituição Dr. Pedro Exman. "O Hospital
oferece tratamento multidisciplinar que inclui consultas com psicólogos. Olhamos a paciente como um
todo. Isso melhora a qualidade do tratamento e o seu
resultado", afirma o médico.
Além de todas as possibilidades de monitoramento,
que oferecem ao médico um mapa completo do paciente, o Hospital tem diferenciais importantes, relata
o Dr. Exman. O principal deles é a técnica de radioterapia intraoperatória, que permite que a paciente não
necessite fazer nenhuma sessão de radioterapia em
até 20 dias após o procedimento. “Fazemos uma aplicação única durante a cirurgia. Isso permite um resultado muito melhor.”
Outra boa notícia é a chegada de três novos medicamentos que atuam em diferentes subtipos da

doença. Um deles é o abemaciclibe, que atua em
conjunto com a hormonioterapia, tanto no início da
doença quanto em estágios mais avançados, diminuindo o risco de recidiva ou morte em até 30% dos
pacientes cujo tumor seja do subtipo hormonal (mais
comum). Em tumores triplo negativos, que correspondem a 15% dos casos de câncer de mama e são
mais agressivos e com pior prognóstico, entra a adição do pembrolizumabe. Essa droga, que é da classe
da imunoterapia, associada a quimioterapia, demonstrou resultados positivos, como a diminuição do risco
de recidiva ou morte em cerca de 40%. Já o olaparibe atua impedindo a multiplicação do gene BRCA 1/2,
combatendo o crescimento tumoral.
DEPOIS DA PANDEMIA,
A VOLTA AO CONSULTÓRIO
Para os especialistas do Hospital, ficou muito evidente a diminuição do número de pacientes em busca de
check-up durante a pandemia. Agora, com o avanço
da vacinação, é hora de voltar. Afinal, assim como os
demais tumores, a descoberta precoce do tumor de
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Temos um centro diferenciado,
que abrange profissionais
como enfermeiras,
nefrologistas, nutricionistas,
oncologistas, psicólogos e
urologistas. Conseguimos
fazer todos os procedimentos
no mesmo lugar”
Dr. Carlo Passerotti,
cirurgião e coordenador do Centro Especializado
em Urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz
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Robô Da Vinci

próstata faz toda diferença. Quando detectado logo,
a chance de cura é de 90%. Vale retomar os dados
do Inca: o câncer de próstata é o principal entre os
homens. No ano passado, foram 65.840 novos casos,
o que significa 29,2% do total.
Com mais de 2.400 cirurgias robóticas realizadas,
o Dr. Carlo Passerotti é cirurgião e coordenador do
Centro Especializado em Urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. “Temos um centro diferenciado,
que abrange profissionais como enfermeiras, nefrologistas, nutricionistas, oncologistas, psicólogos e urologistas. Conseguimos fazer todos os procedimentos
no mesmo lugar.”
A Instituição conta com equipamentos de última
geração para o diagnóstico cada vez mais precoce
dos tumores prostáticos, como a ressonância magnética de 3 Tesla, aparelho que realiza exames até
25% mais rápido, além de contar com uma melhor
resolução de imagens.
“O Oswaldo Cruz é uma das referências na área
de urologia no Brasil”, diz o Dr. José Pontes, urologista e especialista em biópsia da próstata. Com
mais de 2.500 procedimentos na carreira, ele ressalta que um dos destaques do centro é o uso da
biópsia por fusão, que une imagens da ressonância
magnética com as do ultrassom, permitindo detectar tumores mais agressivos com maior precisão.
Uma novidade recém-chegada ao Hospital é o aparelho de ultrassom para realização das biópsias por
fusão de imagens pela via transperineal, o que torna
o procedimento ainda mais seguro.
Outro teste, mais moderno, é o PET-CT com marcador de PSMA, um exame de diagnóstico por imagem que auxilia na avaliação sistêmica e possibilita
indicar a localização da doença, ou seja, se o tumor
está instalado somente na próstata. No Centro Especializado em Urologia, os profissionais têm à disposição recursos como o Robô Da Vinci SI para cirurgias
robóticas e o Green Laser utilizado para tratamento
de tumores benignos.
Os especialistas do Hospital garantem que o bem-estar dos pacientes tem de ser completo em todas as
fases. Agora, com a vacinação avançada e o arrefecimento da pandemia, é a hora de o paciente voltar ao
consultório. Nunca é demais lembrar: quanto antes o
câncer for detectado, maior a chance de cura.

O Oswaldo Cruz é uma
das referências na área
de urologia no Brasil”
Dr. José Pontes,
urologista

41

FRESCOR
SEM FRESCURA

Foto: Arquivo pessoal (torta)

Na Cozinha
COM A IDEIA DE CRIAR
UM CARDÁPIO IDEAL PARA
DIAS MAIS QUENTES, O CHEF
ALEXANDRE RIBEIRO SUGERE
UMA PRÁTICA TORTA DE
FRUTAS VERMELHAS COM
CREME AERADO SUAVE
POR RODRIGO GRILO
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ma grande sacada. É assim que a nutricionista Aryane Lima Rolim, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, define, resumidamente, a torta de frutas sugerida e elaborada
pelo chef Alexandre Ribeiro. Recheada e
decorada a partir de uma grande quantidade de espécies frescas como mirtilo, morango, amora e framboesa, reconhecidas como importantes fontes de vitaminas, nutrientes, sais minerais e fibras, a receita é uma
escolha positiva. E muito mais saudável, por exemplo,
do que um pudim. “A saciedade ocorre mais tranquilamente por causa da quantidade elevada de fibras presente nas frutas vermelhas e na farinha de pistache”,
explica a especialista.
Com a ideia de lançar mão de um cardápio fresco,
refrescante e ideal para dias de temperaturas mais elevadas, o chef Alexandre optou por um creme aerado
suave, com pouca quantidade de gordura e de açúcar.
Isso tudo proporciona um contraste interessante em relação às frutas e faz com que a sobremesa não fique
enjoativa durante o consumo. “A grande composição
de frutas garante que será servida geladinha, torna a
digestão mais fácil e ajuda na regulação da compulsão
por doces”, pontua Aryane. A nutricionista do Hospital
completa: “As fibras das frutas seguram a glicemia e,
então, não sentimos tão rapidamente aquela vontade
de doce de novo”.
De acordo com o chef, a produção da torta é muito
simples, já que a elaboração do creme utilizado é bem
básica e o complemento é, praticamente, o trabalho de
cortar as frutas para se transformá-las em um suculento recheio. O tempo de preparo é, segundo ele, no máximo uma hora. Faz-se, primeiramente, o creme, a massa
na sequência e, depois, basta montar a iguaria com as
frutas. “Não tem segredo”, diz Alexandre. “Esta torta foi
uma das primeiras receitas que ensinei à minha filha”,
completa. Allana, atualmente com 18 anos, tinha 7 quando o pai compartilhou com ela o jeito de acertar a torta
de frutas, que, na ocasião, foi a receita escolhida pela
garota para a comemoração do Dia das Mães.
Hoje, a filha do chef trabalha em confeitaria e faz
a mesma sobremesa sempre nas festas de fim de ano,
na casa de sua família. “Ela levou a sério, fez cursos e
começou a vender a torta. Achei que seria apenas uma
onda. Mas não foi”, diz o pai, todo orgulhoso, que indica
o consumo da sobremesa após um prato à base de salmão grelhado com legumes salteados. “São dois cardá-
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pios leves.” De acordo com a nutricionista do Hospital,
o fato de a sobremesa ter propriedades antioxidantes,
ser rica em fibras e minerais auxilia o equilíbrio metabólico e no processo de controle da glicemia, afastando a pessoa de um possível quadro de pré-diabetes.
“O pistache também tem essa função. Ao consumir
100 gramas dessa oleaginosa é possível obter 562 calorias”, diz Aryane. “O consumo do pistache ajustado
a uma dieta elaborada por um especialista garante benefício para a vida toda.”
Vale ressaltar, ainda, que por serem de frutas vermelhas in natura, a framboesa e a amora começam a se
deteriorar rapidamente e o morango começa a soltar
líquidos que podem azedar a torta. O ideal é que ela
seja consumida até o dia seguinte ou, então, congelada,
para abrilhantar refeições mais adiante.

Massa de sable
Ingredientes
• 75 g de manteiga sem sal
• 170 g de farinha de trigo
• 1 pitada de sal refinado
• 40 g de açúcar refinado
• 2 gemas de ovo
• Raspas de 1 limão
• Raspas de 1 laranja
Modo de preparo
• Em um refratário, misture bem a farinha,
o açúcar, o sal e as raspas de laranja e limão.
• Misture bem, adicione a manteiga em pedaços
pequenos e faça uma farofa. Em seguida,
adicione as gemas e mexa com a ponta dos
dedos até unir toda a massa. (Importante:
não sove a massa).
Deixe descansar na geladeira por 15 minutos.
• Retire a massa da geladeira e abra com um
rolo entre 2 plásticos esterilizados, deixando na
espessura de 3 milímetros. Coloque sobre uma
forma de fundo falso para tortas, aperte bem nas
laterais e no fundo, retire o excesso de massa das
bordas, fure a superfície com um garfo e leve ao
forno para assar a 180 °C por aproximadamente
20 minutos ou até começar a dourar.

Torta de Frutas
Rendimento: 6 porções

Crème patissière
Ingredientes
• 1 litro de leite integral
• 100 g de manteiga integral sem sal
• 250 g de açúcar refinado
• 1/2 unidade de fava de baunilha
ou 10 gotas de essência de baunilha
• 200 g de gema pasteurizada
(ou 10 gemas)
• 80 g de amido de milho peneirado
• 200 g de chocolate branco

44

LEVE 18 . SET/DEZ 2021

FRUTAS VERMELHAS

As frutas vermelhas são conhecidas pela sua importância alimentar
porque são grandes fontes de nutrientes, vitaminas, sais minerais e
fibras necessárias para o funcionamento do organismo. O consumo
diário delas pode prevenir vários tipos de doença como as cardiovasculares, os derrames, as doenças cancerígenas, do estômago
e a cistite. Elas previnem o envelhecimento precoce da pele e têm
caráter anti-inflamatório. E mais: têm o poder de melhorar o sistema
imunológico e, assim, o organismo fica mais resistente às doenças.
Tudo isso somado a uma alimentação correta e a atividades físicas
pode melhorar a qualidade de vida. Quanto mais avermelhadas forem as frutas, mais ricas em vitaminas e minerais elas são. As frutas
vermelhas também são fonte de cálcio, fósforo, potássio, vitaminas
A e C e de ácido ascórbico.

PISTACHE

Com 562 calorias a cada 100 g, o pistache é uma das oleaginosas
menos calóricas. Nessas 100 g, 20% são proteína, o que faz dele um
poderoso aliado para obter saciedade. Dentro de uma alimentação
equilibrada podemos obter diversos benefícios, tanto na melhora das
funções cardiovasculares quanto na prevenção do pré-diabetes, tendo em vista sua excelente composição mineral, presença de ômega
9 e um bom teor proteico em sua composição.

• 50 g de mirtilo
• 70 g de amora
• 250 g de morango
• 70 g de framboesa
• 50 g de farinha de pistache

Montagem da torta
Fotos: Shutterstock

Modo de preparo
• Em uma panela, leve o leite e a baunilha ao fogo
para aquecer até levantar fervura.
• Em outra vasilha, bata as gemas e o açúcar até
homogeneizar. Adicione o amido de milho.
• Derrame cuidadosamente o leite sobre essa mistura,
fazendo a temperagem.
• Leve a mistura ao fogo alto e cozinhe lentamente, sem
parar de mexer, até a mistura começar a ficar espessa.
• Retire imediatamente do fogo e acrescente a manteiga gelada e o chocolate.
• Deixe amornar em banho-maria de gelo (e reserve
até a hora da montagem).

Frutas para o recheio e decoração

PROPRIEDADES
NUTRICIONAIS

• Assim que a massa esfriar, adicione o creme
até metade. Pique o morango e recheie a
torta intercalando com as outras frutas.
• Reserve metade das frutas para finalizar.
• Cubra as frutas com o restante do creme
até a borda da massa.
• Com a ajuda de uma peneira, polvilhe o
pistache e decore com o restante das frutas.

ALIMENTOS FUNCIONAIS são aqueles que produzem efeitos
metabólicos ou fisiológicos por meio da atuação de um nutriente
ou não nutriente no crescimento, desenvolvimento, manutenção e
em outras funções normais do organismo humano. Por isso são de
extrema importância e as frutas vermelhas e o pistache fazem parte
desse hall de alimentos poderosos.
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Descobertas

O CAMINHO É A

ARTE
PRÁTICAS ARTÍSTICAS COM OS PACIENTES
SÃO CAPAZES DE PRODUZIR SAÚDE.
É O QUE CONSTATAM OS ESPECIALISTAS
COM QUEM CONVERSAMOS A SEGUIR

POR WALTERSON SARDENBERG Sº
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Fotos: Shutterstock

Corri para o violão num lamento
e a manhã nasceu azul/ Como é
bom poder tocar um instrumento.” Assim canta Caetano Veloso na bela canção
Tigreza. O papel da música, no caso, foi além da
criação estética. O cantor, enfim, agradece a bendita maneira de encontrar um meio de exprimir
um sentimento forte. Ou seja, a linguagem musical serviu-lhe como um providencial canal de autoconhecimento e expressão.
Compreender a linguagem artística como expressão cifrada de sentimentos íntimos — e, portanto, também de conflitos internos — foi uma
descoberta ainda da primeira metade do século
passado. Em outras palavras, àquela altura, a psicologia enxergou na subjetividade na representação feita em música, escultura, pintura e outras
manifestações um caminho viável para desvendar o âmago do paciente. “Sigmund Freud e Carl
Jung estão entre os pioneiros”, destaca Natalia
Pavani, psicóloga do Hospital Alemão Oswaldo
Cruz. Dessa descoberta derivam diversas práticas terapêuticas modernas, como a arteterapia,
que podem ser aplicadas individualmente ou em
grupos. A especialista observa: “Há muitas linhas
teóricas, mas todas elas concordam que a arte é
um poderoso meio de expressão e pode ser uma
ferramenta decisiva no trabalho de fazer a pessoa
ressignificar a vida”.
No Brasil, os médicos psiquiatras Osório César
e Nise da Silveira foram os precursores dessa prática, ao recorrer a ela em hospitais psiquiátricos.
A ideia, então revolucionária, era encontrar meios
de tratamento alternativos e menos agressivos
que eletrochoques e isolamento, entre outros.
As artes plásticas se revelaram, nesse sentido, as
mais viáveis. “Desses estudos resultou, em 1952,
o visionário Museu de Imagens do Inconsciente,
no Rio de Janeiro”, lembra Natalia. A instituição
tem hoje um acervo com cerca de 350 mil documentos, entre telas, desenhos, pinturas e modelagens produzidos, em geral, por pessoas com sofrimentos psíquicos graves.
De acordo com a psicóloga, a arte pode significar uma ferramenta terapêutica ainda mais eficaz
no tratamento de pacientes com dificuldade de

Foto: Gustavo Pitta

Descobertas

Há muitas linhas
teóricas, mas todas
elas concordam que
a arte é um poderoso
meio de expressão
e pode ser uma
ferramenta decisiva
no trabalho de
fazer a pessoa
ressignificar a vida”
Natalia Pavani,
psicóloga do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

verbalização. É o caso daqueles com sofrimentos
psíquicos graves. “Mas não apenas”, ela ressalva.
“Crianças e pré-adolescentes, por exemplo, também podem não ter uma elaboração de linguagem
verbal fácil de ser entendida, a despeito da gravidade ou não de seus problemas emocionais.”
Brenda Camargo Dias, terapeuta ocupacional
residente do Centro de Convivência e Cooperativa
Bacuri, unidade de saúde da Prefeitura Municipal
de São Paulo, comenta: “Por meio das atividades
artísticas, tudo o que não pode ser colocado em
palavras torna-se possível de ser expresso”. Ela
continua: “Afinal, a arte tem potencial para desbloquear as sensações reprimidas, permitindo
que acessemos conflitos não ditos ou não explicados pela linguagem verbal, transformando-os em
uma nova forma, material, possível de ser vista,
tocada e experimentada”.
Ainda segundo Brenda, à medida que é incentivado o ato de representar, por intermédio dos recursos
artísticos, os pensamentos mais íntimos e emoções,
abre-se também a possibilidade de refletir sobre
como lidamos com determinadas situações. “Dessa
forma podemos fortalecer o autoconhecimento e a
autoimagem do paciente”, avalia. “Além de permitir
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um encontro com todo o nosso ser e suas múltiplas
faces, nossas sombras e potencialidades.”
Uma experiência particularmente interessante
com as terapias ligadas à arte vem ocorrendo na região de Blumenau, em Santa Catarina. Ali, a nutricionista Patrícia de Souza Campos Silva, curadora da
Rede Humaniza-SUS, tem incentivado práticas afins
há muitos anos. Desde 2015, promove e coordena o
que se tornou o Show de Talentos do SUS. O espetáculo é levado ao palco na semana de 7 de abril — Dia
Mundial da Saúde — e consiste na apresentação artística de pacientes e de integrantes das equipes de
saúde de 15 municípios do entorno de Blumenau. O
evento já se tornou uma tradição. “O objetivo é integrar os usuários do SUS às equipes de saúde, pois
acreditamos que a arte nos conecta com a nossa dimensão saudável, pulsão de vida. O mais bonito foi
descobrir histórias de superação”, diz a profissional.
Uma delas é a do Grupo Gute Freunde, um coral
da cidade de Guabiruba. Foi formado apenas para o

Foto: Gustavo Pitta

Descobertas
Show de Talentos, por usuários do SUS. Acabou se
tornando um grupo permanente, que tem se apresentado com alguma frequência, animando a vida
social dos participantes. “Ao longo da pandemia, o
conjunto fez serenatas nas janelas da cidade, mantendo a devida distância, claro”, conta Patrícia. Há,
também, a história de Sueli Roeder, idosa e também
usuária do SUS, que se descobriu cantora. “A partir daí, ela passou a ver a vida com mais otimismo
e, inclusive, diminuiu e muito a quantidade dos remédios controlados que toma.” Sueli recuperou-se,
recentemente, de um AVC. E está pronta para novas
apresentações no palco.
Um caso edificante é o do professor de saxofone Dietmar Beyer. Estava deprimido, por não poder
mais tocar o instrumento, depois de uma traqueostomia. “Uma fonoaudióloga ensinou-o a voltar à
prática, aspirando o ar a partir da cavidade aberta
pela traqueostomia”, revela Patrícia. O professor
Dietmar readquiriu o gosto pela vida.

A arte tem potencial
para desbloquear as
sensações reprimidas,
permitindo que
acessemos conflitos
não ditos ou não
explicados pela
linguagem verbal”

Fotos: Shutterstock

Brenda Camargo Dias,
terapeuta ocupacional do Centro de
Convivência e Cooperativa Bacuri, unidade
de saúde da Prefeitura Municipal de São Paulo
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Outra experiência correlata está ocorrendo no
Hospital Federal da Lagoa, no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Funciona ali, próximo à
entrada principal, uma galeria de arte. Com desenhos e pinturas de artistas plásticos de renome. “O
intento é estreitar o relacionamento dos pacientes
com a arte”, resume Thiago Petra, chefe de divisão
do Centro Cultural do Ministério da Saúde (CCMS).
Também nos jardins do hospital — a propósito, desenhados pelo paisagista Roberto Burle-Marx — há
agora esculturas que recebem a visita dos pacientes. Entre elas, a do artista Sanagê. “Mais do que o
olhar especializado do profissional de saúde, podemos entendê-la como uma questão de cidadania”,
afirma Petra. “E é disso que se trata. As artes são
aliadas tanto no encorajamento de condutas saudáveis quanto na integração à sociedade.”
O filósofo Gilles Deleuze e o psicanalista Felix
Guattari são considerados pensadores de vanguarda. Juntos, elaboraram esta frase, para o livro O que
É a Filosofia (Editora 34): “A arte luta com o Caos,
mas para torná-lo sensível”.
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Destinos

ACORDANDO
COM AS
GALINHAS

DESPERTAR SENTINDO O AROMA DO CAFÉ PASSADO
NA HORA, RESPIRAR AR PURO, CONTEMPLAR O VERDE
A PERDER DE VISTA E FICAR PERTINHO DOS ANIMAIS
SÃO ALGUNS DOS BENEFÍCIOS DE SE HOSPEDAR
EM UM RESORT NO CAMPO OU HOTEL-FAZENDA

Fotos: Divulgação

POR JULIANA CREM
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Rio do Rastro Eco Resort
Rodeado por um cenário exuberante, com cânions, montanhas e muito verde, o resort
encravado na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, é a hospedagem ideal para quem
quer aproveitar o contato direto com a natureza ao lado da família. As opções incluem lago
para canoagem, trilhas, passeios a cavalo e pesca. Um ótimo programa para o entardecer é
curtir o pôr do sol no deque do Casarão, local considerado estratégico pelos proprietários.
riodorastro.com.br
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Refúgio Morada do Rei
Quer tranquilidade e distância do agito? Esta pousada em Imbuia, a quase 700 km
da capital catarinense, oferece opções de lazer de sobra para se desconectar. O melhor?
As atividades são pensadas para pessoas de todas as idades e gostos. Caminhantes poderão
aventurar-se pelas trilhas ecológicas; enquanto quem não dispensa o contato com a água
terá a chance de curtir um belo passeio de canoa. Os hóspedes também podem andar a
cavalo, relaxar em uma pescaria e participar de uma ordenha, extraindo o leite das vacas
in loco. Para manter o distanciamento social, as refeições — compostas por pratos
reconfortantes, como escondidinho de aipim e carne louca com polenta de milho-verde
— são servidas nos chalés. refugiomoradadorei.com.br

Hotel-fazenda Village Montana
Apenas 135 km separam a capital paulista da cidade de Socorro, estância turística onde está localizado este recanto acolhedor com vista para a Serra da Mantiqueira. São 40 acomodações divididas entre chalés, apartamentos e a suíte master, todas preparadas para receber famílias do tamanho
que for. A diária inclui pensão completa (bebidas à parte) e os hóspedes têm acesso a quatro piscinas, sauna, balneário, sala de ginástica, campo de
futebol, quadra poliesportiva e lago para pesca. Arvorismo e apresentação de cavalos adestrados, além de recreação infantil, estão entre as atividades oferecidas em seus 121 mil m2 de área. Durante a pandemia o local adotou medidas sanitárias como o uso de luvas ao se servir no restaurante e
a obrigatoriedade de máscara nos espaços em comum. villagemontana.com.br

Cabana da Montanha
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Fazzenda Park Hotel
Um dos pontos altos de se hospedar em um hotel-fazenda é poder descansar e não precisar sair se não quiser. Com regime de pensão completa, este refúgio na cidade de Gaspar, a 24 km de Blumenau (SC), no charmoso e verdejante Vale Europeu, faz de tudo para mimar os hóspedes
com visitas à horta, passeios de charrete ou a cavalo e pedalinho no lago. As crianças vão se divertir acompanhando a alimentação das vacas,
ovelhas e pavões, enquanto os adultos podem aproveitar o salão de jogos, as quadras de tênis e a área de pesca. Na hora de reunir a família,
basta escolher entre as piscinas cobertas ou ao ar livre, trilhas para caminhadas ou passeios de bike. fazzenda.com.br
Fotos: Divulgação

Vai preparar uma omelete? Basta ir ao galinheiro
e pegar os próprios ovos. Peixe para o jantar?
Aposte na pescaria. Se você quer privacidade
durante as férias em família, na charmosa cidadezinha de Pomerode (SC) é possível se hospedar em
uma casa inteira e desfrutar do ambiente de fazenda,
com direito à colheita de frutas no pé e verduras
e legumes diretamente da horta. Em meio às aves
e outros animais silvestres, o local — que tem
internet, dois quartos e três banheiros e capacidade
para abrigar até dez pessoas — tem piscina e trilhas
para caminhadas e passeios de bicicleta.
No AirBnb: abnb.me/rStQ4k2Mskb
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Experiências que Transformam

AS VITÓRIAS
DE UMA VIDA
SEM FUMAÇA

Bodas de ouro
chegam ao fim
Rosa da Silva Souza,
a Rosinha, 63 anos,
recepcionista do Hospital
Alemão Oswaldo
Cruz há 38 anos

FUMAR É UM HÁBITO QUE PODE TER CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS
PARA A SAÚDE E, MESMO ASSIM, ALGUNS AINDA LUTAM PARA
DEIXAR O VÍCIO. A SEGUIR, PESSOAS QUE CONSEGUIRAM LARGAR
O CIGARRO COMPARTILHAM SEUS RELATOS A FIM DE INSPIRAR
QUEM PRECISA DE ESTÍMULO PARA TAMBÉM SE LIVRAR DA NICOTINA

Foto: Gustavo Pitta

POR FABIO SARAIVA
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“Comecei a fumar aos 13 anos,
portanto o cigarro me acompanhou
por cinco décadas, uma vez que só
consegui largá-lo em 2021. Queimava
cerca de dez cigarros entre os dedos
todos os dias. Em casa, sempre fui
a única fumante. Meus filhos e meu
marido não gostavam do cheiro da
fumaça. Por me sentir isolada, certa
vez, há 18 anos, tentei deixar o vício.
Cheguei a usar um medicamento que
reduzia a vontade de fumar. Após
um tempo, no entanto, senti reações
e abandonei o remédio, voltando
ao tabaco. Numa manhã, há cinco
meses, tomava café em casa quando
senti um mal-estar seguido de um
pequeno desmaio, ainda à mesa.
Passado algum tempo, me recuperei,
levantei e acendi um cigarro, como
sempre fazia. Porém, ao tossir, saiu
sangue da minha boca. Uma hora
depois, um novo desmaio. Desta vez,
fui trazida às pressas para o Hospital.
Em estado crítico, passei por uma
cirurgia de emergência. Meu coração
estava bombeando sangue para o
pulmão. Os médicos, com os quais
convivia todos os dias, cuidaram
muito bem de mim e, ainda na UTI,
prometi que jamais fumaria de novo.
Após minha recuperação, que contou
também com o auxílio do Programa
Saúde Integral da Instituição (conheça mais na pág. 62), cheguei a usar
medicamento para reduzir os efeitos
da abstinência, mas, depois de um
tempo, nem precisei mais, pois minha
consciência está no controle agora.
Hoje faço caminhadas três vezes
por semana, sem perder o fôlego”.
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A vida com
cheiro e gostos
renovados
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Pela filha:
‘adeus, cigarro’

“Fumei meu primeiro cigarro aos
15 anos de idade e esse hábito me
acompanhou ao longo de 23 anos.
Em média, eram dez cigarros por
dia, quantidade que dobrava quando estava com amigos no bar, por
exemplo, aos fins de semana.
O álcool e a socialização com outros fumantes sempre estimulavam
o consumo de tabaco. A única vez
em que tentei parar de fumar foi
sem muita convicção, meio que
para provar para mim mesma que
poderia parar quando quisesse. Durou uma semana. Tudo isso mudou
quando engravidei, algo que eu e
meu marido havíamos planejado,
mas ocorreu antes do que imaginávamos. Ao saber que esperava um
bebê, passei a me sentir culpada,
por mais vontade que tivesse de fumar. Conversei com minha obstetra,
pensando em fazer uma transição
até deixar o cigarro completamente. Ela explicou os riscos para a
criança e que parar de imediato era
o recomendável. Lembro que no
primeiro dia fumei os dois cigarros
e, no segundo, também. No terceiro,
o peso na consciência me fez fumar
apenas um. No quarto, na primeira
tragada, apaguei o cigarro e joguei
fora. Não conseguia mais fumar,
imaginando que poderia prejudicar
minha filha. Para me controlar,
passei a consumir muitos doces,
o que também não era saudável
para a gestação. Com o tempo, foi
melhorando. Sem o cigarro, minhas
crises de rinite diminuíram e minha
imunidade melhorou. Não fico tão
doente quanto antes e nossa casa
não tem mais aquele cheiro forte.
O ambiente, como um todo, está
muito mais saudável.”

Foto: Gustavo Pitta

“Após mais de uma década como fumante, em 2010 decidi que não queria mais o cigarro como companhia.
Comprava cerca de dez maços por s
emana. Nos dias úteis, quando estava
trabalhando, consumia 20 cigarros.
Trânsito e estresse potencializavam
esse uso. Aos fins de semana,
fumava mais ainda. Antes de parar
de vez, perdi a conta das tantas
ocasiões em que tentei largar o
vício. Às vezes por uma semana ou
um mês. Jogava maço e isqueiro
fora, mas não dava certo. Também
procurei em atividades físicas, como
natação e futebol, um incentivo para
parar com o cigarro. Mas, com o
tempo, em vez de deixar a nicotina,
abandonava os exercícios, muitas
vezes decepcionado com meu desempenho. Entre 2007 e 2009, fiquei sem
fumar por 1 ano e 10 meses. Numa
recaída, no entanto, voltei ao tabaco.
Procurei ajuda e grupos de apoio com
especialistas, o que incluía terapeuta
ocupacional, psicólogo, psiquiatra,
cardiologista, pneumologista, entre
outros. Terapia em grupo, adesivo
e medicamentos também entraram
no tratamento. O maior benefício
que identifico após ter deixado de
fumar foi a recuperação do olfato
e do paladar. Passei a sentir o cheiro
da minha mãe, da comida dela, da
minha mulher, o meu próprio cheiro.
Além disso, foi proposto que fizéssemos uma ‘poupança’ do cigarro, que
consistia em guardar em um cofrinho
o valor equivalente ao gasto com
o vício. Após 100 dias, juntei quase
R$ 900, quantia que coloquei no
banco. Como ex-fumante, acredito
ter um papel antitabagista. Já fiz
amigos e diversas pessoas da
família pararem de fumar.”

Fotos: Arquivo pessoal

Julio Cesar da Costa Barros,
44 anos, professor

Ana Paula Leme
Casagrande, 40 anos,
designer gráfica
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Mentes Curiosas

1.
GOSTINHO BOM
Dra. Livia conta que a absorção do
açúcar começa na boca e, quanto mais
refinado é o alimento, mais rápido é o
estímulo metabólico ao corpo. O que isso
significa? Que o cérebro avisa o pâncreas
que ele deve trabalhar rapidinho porque
tem uma carga preciosa chegando no
corpo e que precisa virar energia.

UM DOCE
CAMINHO

2.
CHEGANDO AO SANGUE

3.
ESTOQUE ABASTECIDO

4.
EFEITO CASCATA

No estômago, o açúcar é absorvido e cai
no sangue. Nesta hora, o pâncreas também
libera insulina para converter esse açúcar
em glicose e a glicose em energia que
vai ser aproveitada por todas as células
do corpo como nosso combustível.

A glicose que não é aproveitada
pelo corpo é guardada – uma parte vira
glicogênio, “que é o armazenamento
hepático do açúcar do sangue”,
e o restante vira gordura.

O que você come influencia a forma
como o corpo vai aproveitar o açúcar.
Se comer uma laranja, por exemplo, as
fibras vão ajudar a retardar a queda
da glicose no sangue, estimulando o
pâncreas a liberar a insulina aos pouquinhos e aí há menos fome e melhor
aproveitamento da energia ingerida.

ENTENDA QUAL É A TRAJETÓRIA
DO AÇÚCAR NO ORGANISMO E
COMO ELE AGE NO CORPO
POR WALTERSON SARDENBERG Sº
ILUSTRAÇÃO MARQUETTO

Q

ue atire o primeiro brigadeiro
quem nunca se pegou atacando
a despensa em busca de um docinho ou comendo uma barra de chocolate depois de um dia difícil. A verdade
é que o açúcar é presença frequente no nosso cardápio diário e ativa
áreas do nosso cérebro relacionadas
ao prazer e à recompensa.
E isso acontece ao primeiro contato com as papilas gustativas. “A gente
acostuma com a alta palatabilidade
do açúcar e ele gera uma excitação,
uma estimulação do hipotálamo, área
do cérebro responsável pela sensação prazerosa. E quanto mais a gente
consome, mais a gente quer e mais
vai precisar. É um padrão de vício”,
conta a Dra. Livia Porto, endocrinologista do Centro Especializado em
Obesidade e Diabetes do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz.
O açúcar não é proibido na dieta,
mas deve ser consumido com moderação. A Organização Mundial da Saúde
(OMS) recomenda como ideal o consumo de, no máximo, 10% das calorias
diárias (o mesmo que 12 colheres de
chá ou 50 g).
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5.
CRAVING

6.
QUEDA ABRUPTA

Se tomar o suco da laranja, é diferente:
o açúcar está todo disponível sem as
fibras e é preciso uma hiperinsulinemia
para converter em glicose, exigindo
mais trabalho do pâncreas. Quando a
insulina começa a cair, vem o craving. “É
quando a pessoa tem fissura por doce e
tem vontade de comer mais açúcar em
seguida”, diz a médica.

Dra. Livia conta que muitas
vezes a pessoa passa mal e
tem a sensação de que está
com hipoglicemia justamente por causa da queda
da insulina no organismo,
quando muito açúcar foi
consumido antes.

7.
PROIBIDO NÃO É
Não é preciso riscar o açúcar do cardápio. Dra. Livia assinala que, ao fazer
a ordenação da refeição, com consumo de fibras integrais, proteínas magras
e saudáveis, o açúcar pode vir na sequência tranquilamente, porque vai ser
metabolizado de forma mais lenta e a pessoa vai ter menos fome.

8.
PNEUZINHO,
POCHETE E AFINS
“Independentemente do que comemos,
tudo é armazenado como gordura. Mesmo se a pessoa consumir só proteína. O
que muda é conforme a distribuição ou
tipo de corpo, estilo de vida, prática de
exercícios físicos”, diz a médica.
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Por Dentro do Hospital

PERDA DE PESO COMO ALIADA PARA
REMISSÃO DO DIABETES TIPO 2

Tabagismo em queda,
saúde em alta
O Programa Saúde Integral do Hospital Alemão
Oswaldo Cruz reduziu em mais de 40% os níveis
de tabagismo e hipertensão entre os colaboradores
da Instituição. O Programa registrou queda nos
níveis de fatores de risco da saúde entre os
profissionais do Hospital nos últimos dez anos.
Tabagismo e hipertensão, por exemplo, foram
reduzidos em 43% e 42% respectivamente,
enquanto a dislipidemia (elevação do colesterol ou
gordura no sangue) teve queda expressiva de 46%.
O estresse também foi reduzido em 19%. Outros
dados comprovam o sucesso e a adesão do Saúde
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Ilustração: shutterstock

“Propomos que, para a
maioria dos pacientes com
diabetes tipo 2, sem doenças
cardiovasculares, o foco
principal do tratamento seja
o gerenciamento do principal
condutor da doença:
a gordura corporal”

O Centro Internacional de Pesquisa do Hospital amplia seus horizontes e abre um braço na Unidade
Vergueiro. Comandado pelo cardiologista e pesquisador Dr. Álvaro Avezum, um dos especialistas mais
renomados na área, a iniciativa faz parte do plano estratégico do pilar de Educação, Pesquisa, Inovação
e Saúde Digital, e tem como propósito fomentar pesquisas de relevância para a saúde da população
brasileira e mundial, incluindo estudos mecanísticos, epidemiológicos, clínicos, de implementação
do conhecimento, avaliação de tecnologias em saúde, avaliação econômica e revisões sistemáticas.
A nova unidade será composta por oito profissionais, entre médicos, coordenadores, enfermeiros e
assistentes regulatórios, o que demonstra a característica multiprofissional do Centro. Além dos estudos
ambulatoriais com os pacientes que passam pelo Pronto Atendimento, o Centro irá ampliar as parcerias
com hospitais públicos, como Hospital Brigadeiro, ICESP e Hospital M'boi Mirim.

Dr. Ricardo Cohen, coordenador do Centro Especializado em
Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Integral. Mesmo em ano de pandemia, cerca de
86% dos colaboradores fizeram o exame médico
periódico em 2020, e 95% das colaboradoras
gestantes participaram do Gerar, núcleo que
oferece atendimento multidisciplinar e que auxilia
no autocuidado durante todo o processo de
gestação. “A evolução na saúde dos funcionários
demonstra que o caminho é atenção primária como
coordenadora do cuidado. Nesse formato, cerca
de 90% dos casos são conduzidos pelo médico da
família. E essa alta taxa de resolução evita que o
paciente passe por vários médicos e faça exames
repetidos, não onera o sistema como um todo, e o
mais importante: permite um melhor cuidado do
paciente”, explica o Dr. Leonardo Piovesan, Gerente
Médico do Saúde Integral.

O Hospital criou novas soluções digitais
para oferecer mais agilidade e comodidade no atendimento aos pacientes.
Uma delas é a Agenda Ambulatorial, na
qual os médicos podem conferir a agenda on-line de pacientes para facilitar
a organização de seus compromissos.
Já os pacientes e acompanhantes
podem fazer o check-in na Web diretamente no nosso site, no "Portal do
Paciente". O serviço fica disponível alguns dias antes da data da sua consulta
ou exame. Você pode também baixar o
crachá virtual para acesso ao Hospital
com mais facilidade, bastando aproximar o código gerado no celular aos
leitores disponíveis nas catracas.

Novo Centro de Pesquisa

Fotos: Arquivo HAOC

“Propomos que, para a maioria dos pacientes com
diabetes tipo 2, sem doenças cardiovasculares, o
foco principal do tratamento seja o gerenciamento
do principal condutor da doença: a gordura corporal”, afirma o Dr. Ricardo Cohen, Coordenador do
Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz e um dos autores do
estudo. A pesquisa avaliou uma intervenção intensiva de estilo de vida em pacientes com sobrepeso ou
obesidade e que desenvolveram o diabetes tipo 2 há
menos de 6 anos. Como resultado, foi identificada a
remissão da doença em 70% daqueles que perderam 15 kg ou mais (com peso médio de 100 kg).
Além de ajudar no controle de açúcar no sangue, o protocolo traz alguns benefícios adicionais
em outras complicações relacionadas à obesidade,
como fígado gorduroso, febre obstrutiva do sono,
osteoartrite, pressão alta e perfil elevado de gorduras no sangue, tendo assim um impacto muito maior
na saúde geral da pessoa. O uso de remédios e cirurgias para a perda de peso são apontados pelos
autores do estudo como complementos para o tratamento da doença.

Ao alcance das mãos

Dr. Álvaro Avezum, diretor do novo Centro Internacional de Pesquisa do Hospital
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INOVAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR

HOSPITAL DE
CAMPANHA
VITÓRIA
ENCERRA
ATIVIDADES
Forte emoção. Esse foi o sentimento de todos
os presentes em uma data especial: o fechamento das atividades do Hospital de Campanha
Vitória, em Santos, em outubro passado. Desde
maio de 2020, o local funcionou como hospital
de campanha no enfrentamento à Covid-19, com
gestão compartilhada entre a prefeitura e o
Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
Mais de 1,2 mil vidas foram salvas no hospital.
A diretora-presidente do Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Ana Paula Pinho,
destacou que a gestão do Hospital Vitória foi
uma parceria público-privada bem realizada,
com diretrizes de políticas públicas muito sistematizadas. "A saúde pública venceu. Com muita
felicidade, entregamos este hospital, pois
Santos já não precisa de tantos leitos hospitalares. Em cima do medo inicial, nossos colaboradores construíram resiliência e trataram os
pacientes com respeito, qualidade e segurança,
sempre lembrando da grande responsabilidade
que a secretaria de saúde nos delegou."

Resultado de um trabalho do Centro de Inovação e Saúde Digital da Instituição, o projeto BiPAP foi o primeiro
colocado no VII Prêmio Fleury de Inovação na categoria Alternativas Relacionadas a Insumos. Idealizado
pelo fisioterapeuta Milton Rodrigues Telles e sua equipe, o projeto BiPAP visou a proteção dos profissionais
de saúde envolvidos em alto risco de contaminação pela Covid-19, como a ventilação não invasiva (VNI).
Acreditando que o uso de VNI era muito importante para auxiliar no tratamento, a equipe pensou em
uma alternativa para que os aparelhos de VNI pudessem ser usados, garantindo tratamento adequado
aos pacientes e, ao mesmo tempo, preservando a segurança dos profissionais de saúde. Pensou-se, então,
na colocação de um filtro HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance) de alta eficiência para bactérias
e vírus responsável pela filtragem do ar exalado pelo paciente, na saída da válvula exalatória do circuito
VNI, minimizando os riscos de contaminação. Com isso, foi desenvolvida a válvula exalatória com conector,
utilizando como referência uma válvula exalatória convencional e adicionando uma adaptação que torna
possível acoplar o filtro HEPA ao sistema. Digno de prêmio, não?

Celebração no encerramento do Hospital de Campanha Vitória.
Da esquerda para direita, Paulo Bastian, ex-diretor-presidente do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Ana Paula Pinho, diretora-presidente do
Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Dr. Caio Genovez Medina,
gerente médico do Instituto Social Hospital Alemão Cruz, e José Marcelo
Oliveira, diretor-presidente do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

"A saúde pública venceu.
Com muita felicidade, entregamos
este hospital. Em cima do medo
inicial, nossos colaboradores
construíram resiliência e
trataram os pacientes com
respeito, qualidade e segurança,
sempre lembrando da grande
responsabilidade que a secretaria
de saúde nos delegou"
Ana Paula Pinho, diretora-presidente do Instituto
Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Milton Rodrigues Telles, junto à equipe de Inovação, ao receber o VII Prêmio Fleury: reconhecimento do trabalho

Hospital de Campanha Vitória, em Santos: Desde maio de 2020, o local funcionou como hospital de campanha no enfrentamento à Covid-19
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Reconhecimento do mercado
No dia 1° de dezembro foi anunciado o resultado do Ranking Melhores Empresas
para Trabalhar GPTW – Terceiro Setor 2021. Na premiação, que é feita em parceria com a revista Época Negócios, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz
ficou em 5° lugar no total de 15 empresas reconhecidas. Em 2021, o GPTW
– Great Place To Work – completou 25 anos de existência.
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Responsável Técnico Dr. Antonio da Silva Bastos Neto - CRM63704

PODE VIR.
A GENTE SABE
EXATAMENTE
COMO CUIDAR
DE VOCÊ.

JOICE BERTH
É arquiteta e urbanista, psicanalista em
formação, escritora, assessora política e
colunista. Cria conteúdo sobre diversos
temas de conscientização das questões
sociais e desigualdades.

A FERRAMENTA DIVERSIDADE
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Já somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, de acordo com o portal World
O’meter. Ainda que fôssemos a Beyoncé ou o papa Francisco, não conseguiríamos conhecer nem um milésimo dessa gente toda.
Mas ganharíamos muito se pudéssemos. Quanta inspiração, quantas lições
de vida, quantas piadas boas, quantos relatos de mágoas superadas e de dores
transformadas em força, entre outras coisas, cabem em 8 bilhões de corações
e mentes? Então, isso é pensar em diversidade. É o assunto e a demanda do
momento mas, muitos de nós que compomos esse contingente mundial, ainda não nos demos conta de que abraçar a multiplicidade de gente, e apostar
na escuta da multiculturalidade de vivências e interações sociais, é garantir
nosso potencial de expansão humana e elevá-lo a uma potência inimaginável.
Mesmo com tudo isso de pessoas no mundo, muitos de nós ainda se sentem
sozinhos ou sozinhas.
É curioso, mas compreensível, quando entendemos que o caminho histórico que percorremos até aqui nos ensinou a construir bolhas relacionais para
o culto à exclusividade como status e não pontes de interação para enriquecimento de nossas vidas.
Temos uma tarefa para este século 21: usar a nossa principal ferramenta,
a diversidade que nos constitui enquanto sociedade, para romper com essas
bolhas. Vamos investir em mais pontes?
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As doenças do aparelho digestivo atingem grande parte
da população e o atraso em diagnóstico pode agravar
muitos casos.
Por isso, você pode contar com o Centro Especializado
em Aparelho Digestivo do Hospital Alemão Oswaldo
Cruz:
• Preparado para a alta complexidade
• Equipamentos de última geração
• Equipes multiprofissionais de excelência
• Clínicos e cirurgiões altamente especializados
Atendimento de segunda a sábado, com todos os
protocolos internacionais de combate à COVID-19.

Ilustração: Shutterstock / Foto: Arquivo pessoal

Crônica
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ABE AQUELA CANÇÃO DO ROBERTO CARLOS,
EM QUE ELE DIZ QUE QUER “TER UM MILHÃO
DE AMIGOS E BEM MAIS FORTE PODER
CANTAR”? POR MAIS EXTROVERTIDOS
QUE SEJAMOS, ISSO SE TORNA CADA
VEZ MAIS HUMANAMENTE IMPOSSÍVEL.

Não deixe de cuidar de sua saúde, mesmo na pandemia.
Cuidar de você nunca foi tão importante.

CENTRO ESPECIALIZADO
EM APARELHO DIGESTIVO

AGENDE AQUI
(11) 3549 1000
www.hospitaloswaldocruz.org.br
Unidade Paulista
Rua Treze de Maio, 1.815

Responsável Técnico Dr. Fabio Kassab - CRM 67330
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A pandemia tem sido um grande desafio para
todos. Mas não deixe que ela interrompa seus
exames e o tratamento de outras doenças.
Nossa unidade ambulatorial no Campo Belo,
com amplos ambientes em um espaço acolhedor,
está preparada para receber você. Atende em
diversas especialidades médicas, com clínicos
e especialistas à sua disposição para consultas.
Além do Checkup personalizado, Serviços de
Vacinação, salas cirúrgicas para procedimentos
day clinic e um serviço especializado em
Endoscopia e Colonoscopia.
Não deixe a pandemia afastar você de sua saúde,
pois cuidar dela nunca foi tão importante.

UNIDADE CAMPO BELO

AGENDE AQUI
(11) 2344 2700
www.hospitaloswaldocruz.org.br
Unidade Campo Belo
Av. Vereador José Diniz, 3.457

