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Fernando Haddad é diagnosticado com problema renal e desmarca eventos
5/10/2022 | RÁDIO CBN 99,1 FM/CAMPINAS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

do pré-candidato fernando haddad do pt pré-candidato ao governo do estado informa que ele se sentiu
indisposto na madrugada de hoje e então foi buscar o plantão do hospital oswaldo cruz foi constatado em
tão pequeno transtorno renal de acordo com a nota à imprensa da assessoria de haddad medicado
até domingo dia quinze estão suspensos e serão remarcados tão tahir fernando haddad procurando o
hospital nesta madrugada por uma indisposição problema renal pequeno transtorno segundo a
assessoria de imprensa cbn campinas

Fernando Haddad suspense compromissos
5/10/2022 | RÁDIO JOVEM PAN NEWS/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

suspende compromissos da pré-campanha no estado paulista o pré-candidato ao governo sentiu
indisposição na madrugada e recorreu ao plantão do hospital oswaldo cruz foi recomendado que o ex
prefeito permanecesse em repouso pelos próximos dias a assessoria confirmou que o cálculo será
expelido apenas com o uso de medicamentos entidades médicas faz um apelo a anvisa contra o cigarro
eletrônico agência coleta

Haddad suspende compromissos da pré-campanha em SP
5/11/2022 | JORNAL DA MANHÃ/TV JOVEM PAN NEWS/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

o cálculo renal fernanda suspende compromisso campanha em são paulo o candidato a governador
resposta na madrugada da última pulseira e recorreu então ao plantão do hospital oswaldo cruz foi
recomendado que o ex sim repouso pelos próximos dias assessoria de fernando haddad candidato então
ao governo de são paulo confirmou que a pedra no rim será expelida com o uso de medicamentos
haddad de repouso se recuperando deise vinte e sete sessenta e seis e vinte

Eleições 2022: Com cálculo renal, Haddad fica em repouso e suspende compromisso de pré-campanha
5/10/2022 | AE BROADCAST/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Por Matheus de Souza
São Paulo, 10/05/2022 - O pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) cancelou seus
compromissos de pré-campanha devido a um "pequeno transtorno renal", segundo sua assessoria.
Haddad se sentiu indisposto ontem (9) e recorreu ao plantão do Hospital Oswaldo Cruz e foi
recomendado que o ex-prefeito permanecesse em repouso pelos próximos dias.
"Em decorrência, todos os eventos programados até o domingo, dia 15, estão preliminarmente suspensos
e serão remarcados", informou a assessoria. Com relação à saúde do pré-candidato, foi informado que
ele sofre de "um pequeno cálculo que será expelido pelo uso de medicamentos".
Contato: matheus.silva@estadao.com

Com cálculo renal, Haddad suspende compromissos de pré-campanha em SP
5/10/2022 | UOL NOTÍCIAS - ÚLTIMAS NOTÍCIAS/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

O pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) cancelou os compromissos de précampanha devido a um "pequeno transtorno renal", segundo a assessoria dele.
Haddad se sentiu indisposto ontem e recorreu ao plantão do Hospital Oswaldo Cruz. Foi recomendado
que o ex-prefeito permanecesse em repouso pelos próximos dias.
"Em decorrência, todos os eventos programados até o domingo, dia 15, estão preliminarmente suspensos
e serão remarcados", disse a assessoria do petista.
Com relação à saúde do pré-candidato, foi dito que ele sofre de "um pequeno cálculo que será expelido
pelo uso de medicamentos".
* Com informações de Matheus Souza, da Estadão Conteúdo, em São Paulo

Com cálculo renal, Haddad fica em repouso e suspende compromisso de pré-campanha
5/10/2022 | ISTOÉ ONLINE/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

O pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) cancelou seus compromissos de précampanha devido a um “pequeno transtorno renal”, segundo sua assessoria. Haddad se sentiu indisposto
nesta segunda-feira (9) e recorreu ao plantão do Hospital Oswaldo Cruz. Foi recomendado que o exprefeito permanecesse em repouso pelos próximos dias. “Em decorrência, todos os eventos programados
até o domingo, dia 15, estão preliminarmente suspensos e serão remarcados”, informou a assessoria do
petista. Com relação à saúde do pré-candidato, foi informado que ele sofre de “um pequeno cálculo que
será expelido pelo uso de medicamentos”.
+ Dólar vai acima de R$5,15 com receios sobre política monetária e desaceleração global
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O pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) cancelou seus compromissos de précampanha devido a um “pequeno transtorno renal”, segundo sua assessoria. Haddad se sentiu indisposto
nesta segunda-feira (9) e recorreu ao plantão do Hospital Oswaldo Cruz. Foi recomendado que o exprefeito permanecesse em repouso pelos próximos dias. “Em decorrência, todos os eventos programados
até o domingo, dia 15, estão preliminarmente suspensos e serão remarcados”, informou a assessoria do
petista. Com relação à saúde do pré-candidato, foi informado que ele sofre de “um pequeno cálculo que
será expelido pelo uso de medicamentos”.
+ Ronnie Lessa, suspeito de matar Marielle, é alvo de “Operação Calígula” no Rio
+ Veja os 8 sintomas da Ômicron em pessoas vacinadas
+ Jovem é internado na UTI após desenvolver condição pulmonar rara ao se masturbar
+ Novo RG: quanto tempo você tem para providenciar o documento
+ 10 carros com tração dianteira divertidos de guiar
+ Filha de Ana Maria Braga exibe vida simples no interior de SP
+ Chay Suede vira piada nas redes sociais com foto de ‘feijoada gourmet’
+ Um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado
+ Veja quais foram os carros mais roubados em SP
+ Agência dos EUA alerta: nunca lave carne de frango crua

Fernando Haddad suspende eventos da pré-campanha após ser hospitalizado - Política
5/10/2022 | ESTADÃO/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

O pré-candidato do PT ao governo de São Paulo e ex-prefeito da capital, Fernando Haddad, precisou ser
atendido no Hospital Oswaldo Cruz, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, após se sentir indisposto na
madrugada desta terça-feira, 10.
Segundo a assessoria de imprensa do petista, foi constatado um transtorno renal. Haddad foi medicado e
permanece em atendimento, mas não passará por cirurgia. “Medicado, foi recomendado pelos médicos
que ele se mantenha em repouso pelos próximos dias”, escreveu a assessoria.
Todos os eventos da pré-campanha de Haddad programados até domingo, 15, foram suspensos.

Haddad suspende atividades da pré-campanha em São Paulo após problema renal
5/10/2022 | O GLOBO ONLINE/RIO DE JANEIRO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) suspendeu nesta terça-feira as atividades como pré-candidato ao
governo de São Paulo por causa de um problema renal. De acordo com a sua assessoria, o petista se
sentiu mal durante a madrugada e foi ao pronto-socorro.
Haddad recebeu medicação e terá que ficar em repouso até domingo. Suas aulas no curso de ciências
sociais na USP também foram canceladas.
"A assessoria do professor Fernando Haddad informa que ele se sentiu indisposto na madrugada de hoje
(terça, dia 10) e recorreu ao plantão do Hospital Osvaldo Cruz. Foi constatado um pequeno transtorno
renal. Medicado, foi recomendado pelos médicos que ele se mantenha em repouso pelos próximos dias.
Em decorrência, todos os eventos programados até o domingo, dia 15, estão preliminarmente suspensos
e serão remarcados", afirma a nota.
Haddad lidera as pesquisas para o governo paulista.

Problema renal faz Haddad suspender pré-campanha em SP
5/10/2022 | YAHOO! NOTÍCIAS/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

SÃO PAULO — O ex-prefeito Fernando Haddad suspendeu nesta terça-feira as suas atividades como
pré-candidato ao governo de São Paulo por causa de um problema renal. De acordo com a sua
assessoria, o petista se sentiu mal durante a madrugada e foi ao pronto-socorro.
Haddad recebeu medicação e terá que ficar em repouso até domingo.
"A assessoria do professor Fernando Haddad informa que ele se sentiu indisposto na madrugada de hoje
(terça, dia 10) e recorreu ao plantão do Hospital Osvaldo Cruz. Foi constatado um pequeno transtorno
renal. Medicado, foi recomendado pelos médicos que ele se mantenha em repouso pelos próximos dias.
Em decorrência, todos os eventos programados até o domingo, dia 15, estão preliminarmente suspensos
e serão remarcados", afirma a nota.
Haddad lidera as pesquisas para o governo paulista.

Haddad suspende atividades da pré-campanha em São Paulo após problema renal
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O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) suspendeu nesta terça-feira as atividades como pré-candidato ao
governo de São Paulo por causa de um problema renal. De acordo com a sua assessoria, o petista se
sentiu mal durante a madrugada e foi ao pronto-socorro.
Haddad recebeu medicação e terá que ficar em repouso até domingo. Suas aulas no curso de ciências
sociais na USP também foram canceladas.
"A assessoria do professor Fernando Haddad informa que ele se sentiu indisposto na madrugada de hoje
(terça, dia 10) e recorreu ao plantão do Hospital Osvaldo Cruz. Foi constatado um pequeno transtorno
renal. Medicado, foi recomendado pelos médicos que ele se mantenha em repouso pelos próximos dias.
Em decorrência, todos os eventos programados até o domingo, dia 15, estão preliminarmente suspensos
e serão remarcados", afirma a nota.
Haddad lidera as pesquisas para o governo paulista.

Haddad suspende pré-campanha em São Paulo por problema de saúde
5/10/2022 | EXAME.COM/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

O ex-prefeito Fernando Haddad suspendeu nesta terça-feira as suas atividades como pré-candidato ao
governo de São Paulo por causa de um problema renal. De acordo com a sua assessoria, o petista se
sentiu mal durante a madrugada e foi ao pronto-socorro.
Haddad recebeu medicação e terá que ficar em repouso até domingo.
"A assessoria do professor Fernando Haddad informa que ele se sentiu indisposto na madrugada de hoje
(terça, dia 10) e recorreu ao plantão do Hospital Osvaldo Cruz. Foi constatado um pequeno transtorno
renal. Medicado, foi recomendado pelos médicos que ele se mantenha em repouso pelos próximos dias.
Em decorrência, todos os eventos programados até o domingo, dia 15, estão preliminarmente suspensos
e serão remarcados", afirma a nota.
Haddad lidera as pesquisas para o governo paulista.
Lula diz que Bolsonaro está com os 'dias contados'
Entre os presidenciáveis, Janones cresce 1000% e lidera avanço nas redes
Simone Tebet corteja Doria para vice, em busca de tempo de TV
Haddad diz que espera 'subir no palanque' com Alckmin em São Paulo
Eleições: candidatos estaduais 'isentões' se afastam de Lula e Bolsonaro

Haddad tem crise de cálculo renal e cancela agendas
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Pré-candidato do PT ao governo de São Paulo é medicado e está em casa
Por André Guilherme Vieira, Valor — São Paulo
10/05/2022 11h34 · Atualizado
Pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad
teve uma crise de
Por determinação do jornal Valor Econômico, as matérias dos seus veículos (jornal e site) não poderão
mais ser disponibilizadas, através do clipping, por empresas do segmento, agências de comunicação e
sites corporativos. As notícias devem remeter os usuários para o site do veículo e serem acessadas
individualmente através de assinaturas digitais. O Valor Econômico, através do seu departamento
jurídico, determinou que não autoriza a utilização do seu material em qualquer hipótese, sob a pena de
serem tomadas medidas judiciais cabíveis.
Diante disso, a Boxnet continuará realizando o
monitoramento do Jornal e do Portal, porém remetendo o usuário à leitura das notícias no site oficial do
Valor Econômico.
Acesse: https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/05/10/pr-candidato-a-governador-de-sp-haddad-temcrise-de-clculo-renal-e-cancela-agendas.ghtml

Haddad sente mal-estar e cancela agenda de campanha até domingo
5/10/2022 | VEJA BLOGS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, que é pré-candidato ao governo estadual pelo PT, teve
uma indisposição na madrugada desta terça-feira, 10, e teve de cancelar compromissos da précampanha até o próximo domingo por recomendação médica. Segundo sua assessoria, ele teve um
“pequeno transtorno renal” e foi medicado.
Após sentir o mal-estar, Haddad foi ao Hospital Oswaldo Cruz, na região central da capital paulista. Os
médicos recomendaram que ele se mantenha em repouso nos próximos dias. “Em decorrência, todos os
eventos programados até o domingo, dia 15, estão preliminarmente suspensos e serão remarcados”, diz
a assessoria de Haddad, em nota.
A assessoria não informou quais compromissos serão remarcados. O último compromisso público do exprefeito ocorreu na noite de segunda-feira, 9, no Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo
(Apeoesp).

Fernando Haddad é hospitalizado após ser diagnosticado com problemas renais
5/10/2022 | TV CULTURA ONLINE/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

O pré-candidato petista ao governo de São Paulo Fernando Haddad precisou ser internado no Hospital
Oswaldo Cruz nesta terça-feira (10) após sentir transtornos renais. Segundo sua assessoria, ele foi
medicado, mas não precisará passar por cirurgia.
"Medicado, foi recomendado pelos médicos que ele se mantenha em repouso pelos próximos dias”,
informou.
Advocacia-Geral da União envia manifestação ao STF legitimando indulto dado a Daniel Silveira
As dores começaram durante a madrugada e foi encaminhado ao hospital localizado no bairro da Bela
Vista.
Diante o quadro de saúde, o ex-prefeito de São Paulo cancelou todos os compromissos oficiais até o
próximo domingo (15).

Obesidade deve atingir 30% da população adulta no Brasil em 2030, aponta projeção
5/11/2022 | BRASIL NEWS 1/CAMPO GRANDE | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

SAMUEL FERNANDES
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Brasil deverá ter, até 2030, quase 30% de sua população adulta
com obesidade. A projeção foi feita pela World Obesity Federation, uma organização internacional voltada
para redução, prevenção e tratamento da obesidade.
Atualmente, dados da Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por
Inquérito Telefônico) de 2021, uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, indicam que 22% da
população brasileira adulta apresenta obesidade.
A condição é calculada por meio do IMC (índice de massa corporal), que consiste na divisão do peso pela
altura ao quadrado.
Quando o resultado fica entre 25 e 30, considera-se que há sobrepeso -condição que atinge 57% da
população adulta no país, segundo a Vigitel.
Se o IMC for maior que 30, o caso é categorizado como obesidade.
Os números da World Obesity Federation também apontaram que a condição pode ser uma realidade
para mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo até 2030. Para efeito de comparação, em 2010 o
número era aproximadamente a metade.
“Alguns fatores relativamente conhecidos para obesidade estão impactando países que anteriormente
não tinham altas taxas, como um largo acesso a comidas muito industrializadas e de alimentos
refinados”, diz Carlos Schiavon, cirurgião bariátrico e coordenador da ONG Obesidade Brasil.
A federação utilizou dados já consolidados pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e do Banco
Mundial, além de realizar as estimativas por meio do histórico de obesidade dos países.
No Brasil, caso se confirme a projeção para 2030, o país vai se tornar a quarta nação com maior número
absoluto de pessoas com excesso de peso no mundo, atrás somente dos Estados Unidos, da China e da
Índia.
A possível prevalência de 30% da condição em toda a população adulta brasileira foi categorizada como
alta pela federação. Outras regiões, no entanto, chegam a percentuais muito maiores, como a Samoa
Americana, que, em oito anos, poderá ter quase 70% da sua população com obesidade.
“O índice no Brasil é muito alto. Comparativamente, está um pouco melhor, mas continua sendo muito
alto”, afirma Schiavon.
As estimativas também conseguiram identificar a diferença em relação a gênero. No total, conforme a
projeção, a maior parcela de pessoas com obesidade no país seriam as mulheres, algo já reconhecido
pela literatura médica.
“Se formos ver o número de cirurgias bariátricas, são três mulheres operadas para cada homem. Então
realmente há uma incidência e prevalência maior em mulheres comparada a homens” afirma Ricardo
Cohen, coordenador do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
Segundo ele, o quadro pode ter relação com aspectos genéticos. Isso ainda está sendo investigado e
pode ser de extrema importância para prevenção e tratamento da condição, já que, segundo o médico,
“sabemos que o grande fundamento da obesidade é genético”.
Os problemas de ter um maior número de pessoas obesas impactam diferentes facetas da sociedade,
como no desenvolvimento de diabetes, hipertensão e colesterol alto.
Esse cenário reflete diretamente na situação econômica dos países, tanto em relação aos gastos no
tratamento das doenças como na perda de capacidade produtiva.
Nesse caso, a projeção realizada pela organização também se debruçou sobre esse ponto. Para
entender esses efeitos, os pesquisadores observaram os custos diretos e os indiretos que o excesso de
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peso acarreta.
Aqueles chamados diretos dizem respeito às despesas tidas no tratamento da obesidade e das doenças
decorrentes dela, como diabetes, mas também às relacionadas ao processo de busca de serviço de
saúde, como quando ocorre viagens para atendimento médico.
Os custos indiretos referem-se à perda de capacidade produtiva das pessoas obesas e às mortes
prematuras relacionadas à condição de excesso de peso.
Com esses pontos definidos, foi mensurado que o Brasil iria mais do que quadruplicar seus custos
envolvendo sobrepeso e obesidade. Estima-se que o custo total alcançou US$ 39 bilhões em 2019. A
projeção é que subiria para US$ 181 bilhões em 2060.
Além dos adultos, a projeção observou a obesidade em crianças e adolescentes, que deve ter um
incremento de quase 100 milhões entre 2020 e 2030 em todo o planeta.
Para o Brasil, o estudo encontrou que o aumento de crianças e adolescentes obesas entre 2010 e 2030
deve ser de 3,8% a cada ano. Esse quadro, segundo a federação, é categorizado como muito alto e deve
ocasionar mais de 7 milhões de jovens obesos em oito anos.
“Um problema é que essas crianças e adolescentes com obesidade têm uma grande chance de também
serem adultos obesos. Isso é muito preocupante porque o futuro já estaria comprado, ou seja, já teríamos
números ruins”, diz Schiavon.
Tratamento e prevenção A obesidade, assim como outras doenças, tem modos diferentes de realizar o
tratamento e a prevenção, mas isso ainda gera certa confusão.
Cohen explica que uma das principais interfaces para prevenção da obesidade é identificar os fatores
genéticos que estão associados com ela, algo ainda sendo investigado pela medicina atual. Observando
esses aspectos, seria possível já direcionar um estilo de vida específico para alguém que tem tendência a
ser obeso a fim de evitar que isso venha a acontecer.
“Prevenção da obesidade e tratamento são coisas totalmente diferentes. Atividade física e orientação
dietética são fundamentais para prevenção da obesidade, mas não para tratamento. O tratamento tem
sempre esse binômio, faça mais atividade física e coma melhor, junto com uma intervenção
medicamentosa ou cirúrgica”, afirma.
No entanto, o médico afirma que ainda há um problema em identificar a necessidade de realizar esses
mecanismos de tratamento -seja com remédio ou com cirurgia bariátrica- porque, às vezes, não se
encara a gravidade da doença.
“A obesidade tem que ser levada a sério. A Covid é um exemplo: mortalidade, uso de respiradores e
internação na UTI estão associados diretamente com a obesidade. Não adianta somente políticas de
educação. Necessitamos de tratamentos eficazes e possibilitar esse acesso a população”, conclui.

Câmara Técnica de Gestão e Financiamento discute execução do projeto de Regionalização
5/10/2022 | CONASS/BRASÍLIA | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Câmara Técnica de Gestão e Financiamento discute execução do projeto de Regionalização
A Câmara Técnica de Gestão e Financiamento (CTGF) realizou na manhã desta terça-feira, (10/05), sua
primeira reunião de 2022. Coordenada pelas assessoras técnicas do Conass, Tereza Cristina Amaral e
Rita Cataneli, a reunião ocorreu virtualmente e contou com a presença de cerca de 70 participantes, entre
eles, membros da CTGF, interlocutores estaduais dos projetos PROADI-SUS e facilitadores do Conass
no projeto da Planificação.
A Câmara Técnica de Gestão e Financiamento é composta por técnicos da área orçamentário-financeira
e da área de planejamento das Secretarias Estaduais de Saúde (SES).
Um dos itens da pauta foi a apresentação dos resultados da pesquisa sobre o processo de regionalização
nos estados, que conta com o apoio técnico e metodológico do Projeto Fortalecimento dos Processos de
Governança, Organização e Integração da Rede de Atenção à Saúde, desenvolvido pelo Hospital Alemão
Oswaldo Cruz (HAOC) e Beneficência Portuguesa, no âmbito do PROADI-SUS.
Feita com técnicos das SES, a pesquisa buscou entender a percepção da gestão estadual sobre o
desenvolvimento do projeto nos territórios e identificar eventuais ações da assessoria técnica do
CONASS que possam contribuir com as equipes das SES na implementação do projeto. Ao todo, 24
estados, mais o Distrito Federal, aderiram ao projeto, envolvendo 95 macrorregiões de saúde. As
informações foram obtidas por meio do preenchimento de um formulário com 23 questões objetivas e 04
subjetivas relacionadas às fases previstas no projeto.
O projeto visa contribuir para a implementação do Planejamento Regional Integrado (PRI) no território,
orientado por um processo de planejamento ascendente e participativo; aprimorar o processo de trabalho
das equipes das SES e das Secretarias Municipais de Saúde em relação ao PRI, por meio de atividades
de educação permanente, além de qualificar os processos relacionados à governança regional e ao
monitoramento e avaliação do PRI.
—
Ascom Conass
ascom@conass.org.br
(61) 3222-3000

Solidão pode aumentar risco de doença cardíaca em mulheres mais velhas
5/10/2022 | UOL VIVA BEM/UOL/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Para mulheres mais velhas, o isolamento social e a solidão são fatores que aumentam o risco de
desenvolverem alguma doença cardiovascular, aponta estudo recém-publicado no período científico
Journal of American Medical Association (JAMA).
Durante quase dez anos, os pesquisadores acompanharam cerca de 58 mil mulheres na pós-menopausa,
com idade média de 79 anos, e concluíram que o isolamento, por si só, aumentava o risco da doença
cardíaca em 8%, e a solidão em 5%. Quando os dois sentimentos eram associados, o risco chegava a
até 27%, quando comparado com mulheres da mesma idade sem esses sentimentos.
Vale destacar que solidão e o isolamento social não são a mesma coisa:
Assim, uma pessoa socialmente isolada nem sempre é solitária e quem diz sentir solidão não é
necessariamente socialmente isolada. Segundo a médica cardiologista Juliana Soares, do Hospital
Israelita Albert Einstein, que atua na área de cardiologia da mulher, o grau de isolamento social de uma
pessoa pode ser aferido por meio de questionários internacionais específicos. Já o grau de solidão é
muito subjetivo, porque se trata da percepção do indivíduo sobre a própria situação.
"Quando os pesquisadores analisaram o grande conjunto de variáveis, eles concluíram que o isolamento
social sozinho interfere na saúde cardiovascular da mulher, assim como a solidão sozinha também
interfere. E quando a mulher relatava sentir as duas coisas, era um fator de risco maior ainda,
independentemente de outros que a mulher possa ter. Esse é um número muito alto e é importante
sabermos que eles, sozinhos, já podem ser considerados fatores de risco cardiovascular", diz a médica.
É importante destacar que a pesquisa foi realizada entre 2011 e 2019, antes da pandemia de covid-19,
que provocou o isolamento social forçado de milhões de pessoas, e pode ter aumentado a sensação de
solidão ainda mais. Para chegar à conclusão, os autores da pesquisa corrigiram outros fatores de risco
cardiovasculares por meio de programas estatísticos para realmente observarem o efeito da solidão e do
isolamento nessas mulheres.
De acordo com Soares, alguns comportamentos que não são benéficos à saúde estão mais associados
ao isolamento social e à solidão, entre eles: o aumento do sedentarismo, tabagismo, consumo de bebida
alcoólica, dietas menos balanceadas e mais voltadas ao consumo de doces e de produtos
industrializados. Ainda segundo a especialista, o isolamento e a solidão também podem aumentar os
casos de depressão e de ansiedade e provocar situações de estresse crônico, que acabam alterando
níveis hormonais nas mulheres.
"Esses são hábitos que acabam levando a outros fatores de risco cardiovascular. Ademais, tem um
substrato biológico envolvido. O estresse crônico, por exemplo, promove um desequilíbrio hormonal
favorecendo o estresse oxidativo e, consequentemente, um processo inflamatório no organismo. Com os
hormônios desbalanceados, com o cortisol aumentado, o processo de aterosclerose [formação de placas
de gordura nos vasos sanguíneos] fica mais intenso. Esse processo de alterações em cascata aumenta o
risco de a mulher sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou de ter um quadro de infarto", explicou a
cardiologista.
As doenças cardiovasculares ainda são a principal causa de morte no mundo, e esta não é a primeira vez
que um estudo aponta a associação de solidão e isolamento social com o aumento do risco desse tipo de
evento. Uma pesquisa publicada em 2016 na revista científica Heart já apontava que a solidão e o
isolamento estavam associados a um risco acrescido de 29% de ataque cardíaco e de 32% de sofrer um
AVC. A explicação era justamente os comportamentos associados à solidão: tabagismo, consumo de
álcool, sedentarismo e má alimentação.
"Essa era uma situação que nós médicos já observávamos e esse estudo, com uma população feminina
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dessa magnitude, veio corroborar. Esses resultados destacam a necessidade de reforçarmos ações de
prevenção de doenças cardiovasculares nas mulheres. O ideal é que elas recebam suporte antes que
cheguem nessa situação", completou Juliana.
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No ano passado, foram mais de R$ 2,7 bi destinados a empresas brasileiras especializadas em health e
bem-estar. Luiz Gustavo Pacete
11 de maio de 2022 Atualizado há 3 horas
Compartilhe esta publicação:
Em 2021, as healthtechs receberam mais de R$ 2,7 bilhões ante R$ 545 milhões em 2020
Acessibilidade
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O ecossistema de startups voltadas à saúde e bem-estar, as chamadas healthtechs, está aquecido. No
ano passado, os investimentos direcionados a esse perfil de empresa somaram R$ 2,7 bilhões. De
acordo com o Inside Healthtech Report, produzido pela Distrito, em 2020, o valor investido nas empresas
deste segmento foi de R$ 545 milhões. A Telavita, clínica digital de saúde mental, por exemplo, fechou o
ano com mais de 4,5 milhões de clientes atendidos e parcerias fechadas com Einstein, Saúde ID e Q
Saúde e vem observando uma alta considerável na demanda por serviços de telemedicina.
“A entrega de saúde no ambiente digital nos dá pouca margem para erros. Por isso, quanto mais
investimentos na área, melhor para os pacientes, que vão receber produtos e soluções cada vez mais
completas para qualquer condição, seja um acompanhamento em saúde mental ou o monitoramento de
pressão ou diabetes, por exemplo. A tendência é que a tecnologia siga como grande parceira na jornada
da saúde e cada investimento contará nos próximos anos para que as inovações e melhorias continuem
acontecendo”, explica Lucas Arthur de Souza, co-fundador e diretor de operações da Telavita.
Saúde mental em evidência
Prestes a completar seis anos de existência, a Vittude, startup especializada em psicologia on-line e
saúde emocional corporativa, recebeu, em março, um aporte de R$ 35 milhões. De acordo com a CEO e
fundadora Tatiana Pimenta, os recursos foram direcionados para acelerar o processo de crescimento da
empresa e a perspectiva é dobrar o tamanho do time para os próximos 12 meses. “A pandemia adicionou
vários desafios às empresas no que diz respeito à saúde mental e colocou a discussão sobre bem-estar
no mundo corporativo em um patamar nunca antes visto”, destaca Tatiana.
A mulher em perspectiva
Raquele Rebello, sócia na startup Linda Lifetech, plataforma que desenvolveu um exame inteligente para
diagnosticar câncer de mama, explica que, no caso específico das femtechs, healthtechs orientadas ao
cuidado para a mulher, mais de R$ 250 bilhões serão movimentados até 2025 neste segmento. “É um
mercado gigantesco. Porém, quando nos posicionamos como uma lifetech, acreditamos ir além da visão
de potencial e mercado. Estamos falando de mulheres tendo a oportunidade de lutarem de igual pra igual
com uma doença que assusta à todas nós. Manter as mulheres saudáveis, vivas, fortes; trabalhando,
produzindo e realizando sonhos e desejos. Isso é muito mais amplo do que fazer simplesmente produtos
para mulheres.”
Leia mais: 15 healthtechs que estão revolucionando a saúde para ficar de olho em 2021
Inscreva-se para receber a nossa newsletter
Ao fornecer seu e-mail, você concorda com a Política de Privacidade da Forbes Brasil.
Leave this field empty if you're human:
De acordo com Rubens Mendrone, fundador e CPO da Linda Lifetech, a startup está no início de uma
jornada que começou a partir de um problema chamado Câncer de Mama. “Quase 80% das cidades do
Brasil não possuem mamógrafo – exame fundamental no processo de diagnóstico. Muitas mulheres não
têm dinheiro pra viajar longas distâncias e chegar a um grande centro de saúde. E apesar do que muitas

Aportes em startups de saúde crescem e abrem espaço para inovação
5/11/2022 | FORBES BRASIL ONLINE/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador
Continuação

pessoas pensam, o câncer de mama é um problema global e que 6 dos 10 países com a maior incidência
da doença no mundo, estão no G20”, ressalta Rubens. Para Luis Renato Lui, CEO da Linda Lifetech, é
fundamental ter a visão clara das etapas de redução de riscos em um ecossistema em crescimento.
“Precisamos mostrar controle sobre essas etapas para dar ao investidor a segurança de que o capital
dele está investido em um negócio que é gerenciado por uma equipe séria e que sabe o que faz. No
nosso caso, tínhamos – por exemplo, que ter um produto não apenas funcionando, o chamado MVP, mas
um produto validado, certificado e aprovado pelo regulador; e com uma estratégia transparente de
proteção da nossa propriedade intelectual”, destaca.
Compartilhe esta publicação:
Matérias Relacionadas
Muito além da tecnologia: o papel do ESG na transformação digital
A inovação precisa custar caro?
Decacórnios: o que está por trás das startups de mais de US$ 10 bi?
Temas
empreendedorismo healthtechs investimentos saúde startups
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Hospital Moinhos de Vento promove Semana da Enfermagem
10 de maio, 2022
Programação híbrida ocorre entre os dias 11 e 20 de maio com o tema Transformar o cuidado é mover o
futuro
Assim como outras profissões, a enfermagem mudou, evoluiu e tem assumido o protagonismo no ofício
de cuidar das pessoas. Além da busca constante de conhecimento, desenvolvimento e atualização para
garantir que as melhores práticas assistenciais cheguem aos pacientes, nas rotinas de trabalho das
equipes ambulatoriais e hospitalares, enfermeiros e técnicos lideram pesquisas de impacto internacional
que envolvem temas como inovação, qualidade e segurança e empreendedorismo, até mesmo fazendo
conexões com outras formas de tratamento. As novas tecnologias também provocaram revoluções na
forma de atuar e garantem melhor utilização dos recursos. Um exemplo é a realização de ecografias à
beira do leito, técnica já implementada pelo Hospital Moinhos de Vento e executada por enfermeiros
certificados.
Com as premissas da inovação, da pesquisa e do talento, o Hospital Moinhos de Vento promove, de 11 a
20 de maio, a Semana da Enfermagem. Com o tema Transformar o cuidado é mover o Futuro, a
programação, em formato híbrido, envolverá o VIII Simpósio Internacional de Enfermagem e a II Semana
Acadêmica de Enfermagem da Faculdade Moinhos. Entre os destaques está a palestra internacional
Contribuição da Pesquisa em Enfermagem para a qualificação da assistência, com Cristóbal Padilha, da
Universidade Católica do Chile, e palestras com representantes de instituições como os hospitais Sírio
Libanês e Alemão Oswaldo Cruz.
Segundo a coordenadora de Enfermagem do Hospital Moinhos de Vento, Daniela de Oliveira, a
programação abordará o uso de novas tecnologias e de dispositivos na assistência da enfermagem.
“Temos times de cuidados com foco em práticas assistenciais de alta performance. São dez times
especializados em áreas como parada cardiorrespiratória, traqueostomia, diabetes e queda”,
exemplificou. A enfermeira também destacou o trabalho desenvolvido pela graduação em Enfermagem
da Faculdade , que integra ensino, pesquisa e assistência.
O evento será realizado em formato híbrido. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da
instituição.
Prêmio Dania
No encerramento da Semana, haverá um momento para reconhecer as iniciativas desenvolvidas por
enfermeiros e técnicos que qualificam a assistência na instituição. O Prêmio Dania irá reunir desde cases
na área de pesquisa e inovação, de melhorias das práticas assistenciais, de humanização e de
experiência do paciente. “Nossos profissionais se desafiam diariamente no cuidado humanizado, de alto
nível técnico, com um olhar integral, baseado em evidências científicas. Todo o cuidado é focado em
garantir a melhor experiência aos nossos pacientes e familiares. Temos muito orgulho desse trabalho e,
através do Prêmio Dania, buscamos incentivar e reconhecer esses projetos transformadores”, esclareceu
a Superintendente Assistencial e de Educação, Vania Röhsig.
Fonte: Hospital Moinhos de Vento
Ver o mês atual
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Uma mulher do meu grupo de tricô recentemente perguntou se alguma de nós sabia onde poderia
comprar uma peruca grisalha. Embora ela parecesse ter uma grande quantidade de cabelo, ela relatou
que estava perdendo punhados toda vez que o escovava ou lavava. Obviamente muito chateada com o
que estava acontecendo, ela disse que não queria esperar até ficar careca para encontrar um substituto
para seus cabelos naturalmente grisalhos.
De pano úmido a gotinhas de azeite: Três maneiras seguras de limpar os ouvidos sem cotonetes Covid19: Mortalidade em hospitais da Rede D’or é até 6 vezes menor do que a média do Brasil Leia também:
Um bilhão de pessoas viverão com obesidade no mundo em 2030, diz levantamento
Ela também se perguntou por que, de repente, isso estava acontecendo e como poderia ser interrompido.
O dermatologista que ela consultou fez algumas perguntas reveladoras e sugeriu a causa provável. Três
meses antes, minha amiga havia se submetido a uma cirurgia de câncer de cólon e, como se isso não
bastasse, ela desenvolveu uma infecção grave no pós-operatório.
O resultado tardio, uma forma difusa de perda de cabelo chamada “eflúvio telógeno”, estava fazendo com
que seu cabelo caísse em tufos assustadores. A boa notícia é que, na ausência de outro insulto físico ou
psicológico, dentro de um ano ela provavelmente terá recuperado sua cabeleira normal e poderá doar a
peruca que comprou para uma mulher de cabelos grisalhos prestes a se submeter à quimioterapia.
Surto mundial: Quais são os sintomas da hepatite em crianças?
No livro “Am I Dying?!” (Eu estou morrendo?), escrito por Christopher Kelly e Marc Eisenberg, ambos
afiliados ao Centro Médico Irving da Universidade de Columbia, o capítulo sobre queda de cabelo oferece
uma descrição simples dos três estágios do crescimento normal do cabelo e como eles podem ser
interrompidos. Em circunstâncias típicas, as pessoas têm cerca de 100 mil a 150 mil fios de cabelo em
suas cabeças, com cada folículo piloso passando por seu ciclo de crescimento de forma independente.
Cerca de 90% do seu cabelo está no estágio anágeno, ou crescimento, que pode durar anos e resultar
em mechas longas, a menos que cortadas. Os 10% restantes estão na fase catágena, com duração de
quatro a seis semanas e durante a qual os pelos começam a se soltar em seus folículos, ou na fase
telógena de repouso de dois a três meses, quando os pelos estão prontos para cair, seja na escova, na
roupa ou no ralo do chuveiro.
Perguntas e respostas: Dos sintomas, aos tratamentos, à transmissão, tudo o que se sabe sobre
candidíase vaginal
É normal perder cerca de 100 a 150 fios de cabelo por dia na fase telógena. Mas a perda de 100 ou mais
cabelos em uma lavagem ou escovação não é normal e pode causar alarme. Isso pode acontecer quando
os folículos capilares na fase anágena progridem prematuramente para a fase telógena e resultam em
perda de cabelo anormal de dois a três meses depois.
No capítulo sobre queda de cabelo do livro de sintomas, editado por Lindsey Bordone, professora
assistente de dermatologia na Universidade de Columbia, os autores observam que “o intenso estresse
associado à cirurgia, perda de peso, parto e qualquer outra experiência emocional pode forçar a maior
parte do seu cabelo na fase telógena. Como esse estágio dura em média três meses, a maioria dos seus
cabelos começa a cair depois que você supera o estressor”, levando você a se perguntar por que isso
está acontecendo e o que pode ser feito para reverter o curso.
Leia mais: 'A mulher não precisa sofrer com a baixa de libido da menopausa, tem tratamentos', diz
médica
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Felizmente, há uma resposta simples para esta última pergunta. Supondo que o evento estressante tenha
terminado, considere comprar uma peruca, lenço de cabeça, turbante, boné ou chapéu e espere até que
seu cabelo volte a crescer. Fique tranquilo, se a queda de cabelo foi causada por um estresse temporário,
ele voltará a crescer, mas é altamente recomendável ter paciência. O crescimento geralmente não é
aparente por quatro a seis meses e pode levar de 12 a 18 meses antes de ser cosmeticamente aceitável.
Não há realmente nada que possa acelerar o processo, escrevem os médicos, então não desperdice seu
dinheiro em suplementos e outros remédios não médicos para queda de cabelo.
Outras possíveis causas de perda de cabelo telógena difusa incluem uma tireoide hiperativa ou hipoativa,
com o crescimento normal do cabelo restaurado assim que a anormalidade hormonal for corrigida. Vários
distúrbios crônicos ou inflamatórios, doenças autoimunes ou infecções crônicas também podem causar
perda de cabelo telógena difusa.
Conhecido como 'Xapa Xana': À base de maconha, lubrificante que aumenta o prazer feminino ganha
adeptas no país
Deficiências nutricionais, especialmente de ferro ou zinco, proteínas, ácidos graxos ou vitamina D, são
outras causas possíveis, assim como restrição calórica extrema e dietas radicais. Independentemente do
que você possa suspeitar, é altamente recomendável fazer um check-up médico completo para
determinar uma causa específica e muitas vezes corrigível da perda de cabelo difusa, insistiu Bordone.
A perda de cabelo na fase anágena nunca é normal e mais comumente resulta de uma exposição tóxica
como o tratamento com drogas anticancerígenas. A perda de cabelo anormal geralmente é notada uma
ou duas semanas após o início da quimioterapia e é mais aparente em dois meses. O cabelo do couro
cabeludo é mais provável de ser afetado, mas todos os pêlos faciais e corporais também podem ser
perdidos. No entanto, o cabelo começará a crescer novamente dentro de semanas após o término da
quimioterapia.
Pandemia: As vacinas conseguem proteger contra a Covid longa?
Outras causas de perda de cabelo anágena que podem ser permanentes incluem radiação e
envenenamento por metais pesados. Além dos medicamentos quimioterápicos, os medicamentos que às
vezes podem causar queda de cabelo incluem varfarina, esteróides, pílulas anticoncepcionais, lítio,
anfetaminas e suplementos de vitamina A, embora o cabelo volte a crescer quando o medicamento
agressor for interrompido.
A forma mais comum de queda de cabelo está relacionada à idade e não está associada a nenhuma
doença subjacente, deficiência ou situação angustiante. É a alopecia androgenética, mais comumente
chamada de calvície de padrão masculino ou calvície de padrão feminino quando afeta mulheres. Este
tipo de queda de cabelo é mais comum em homens brancos, afetando cerca de metade deles aos 50
anos, relatam os médicos de Columbia.
Aprovada pela Anvisa: Pílula da MSD para Covid-19 já tem plano traçado para chegada ao Brasil
Vários medicamentos estão disponíveis que podem ajudar a combater a alopecia androgenética, pelo
menos até certo ponto. Um deles é o minoxidil, um creme para o couro cabeludo vendido como Rogaine,
entre outras marcas; outra é uma pílula chamada finasterida, vendida como Propecia. Este último pode
ajudar a diminuir uma próstata aumentada e melhorar a micção, mas em 1% dos homens pode causar
disfunção sexual.
As mulheres também podem usar minoxidil para combater a queda de cabelo causada pela alopecia
androgenética. No entanto, algumas mulheres contribuem para a perda de cabelo adotando penteados
apertados como um rabo de cavalo ou trancinhas que puxam o cabelo, práticas que levaram os médicos
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de Columbia a recomendarem deixar o cabelo solto.
Covid longa: Cantar músicas de ninar pode ajudar no tratamento, diz pesquisa; entenda
A forma mais misteriosa de perda de cabelo, chamada alopecia areata, resulta de um ataque aos
folículos capilares pelo próprio sistema imunológico do corpo. Geralmente resulta em manchas do
tamanho de moedas na cabeça, embora o ataque autoimune aos folículos capilares também possa afetar
a barba de um homem, todo o cabelo da cabeça de uma pessoa ou o do corpo inteiro. O cabelo volta a
crescer dentro de um ano em cerca de metade dos pacientes, embora a perda às vezes possa se repetir,
disseram os médicos.

Pandemia de Covid-19 ainda não acabou: veja quem deve seguir usando máscara
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A pandemia causada pela Covid-19 atingiu seu patamar mais baixo desde abril de 2020. O Ministério da
Saúde divulgou nesta segunda-feira (9) que a média móvel de óbitos da última semana foi de 84. A média
de novos casos por semana é de 16.178.
No total, o Brasil soma 664.192 mortes e mais de 30 milhões de casos confirmados de Covid-19.
O avanço da vacinação (77,5% da população totalmente imunizada e mais de 54% com a dose de
reforço), a queda no número de infecções e a volta de uma “certa normalidade” levam muitos a
abandonar o uso de máscara.
“Apesar desses dados, ainda mantemos a orientação do uso de máscara no transporte público, unidades
de saúde (hospitais, clínicas, etc.) e por pessoas de risco para doença grave”, afirma Carla Kobayashi,
infectologista do Hospital Sírio-Libanês. “Ainda mantemos essa recomendação, pois o vírus continua
circulando”.
A médica ressalta a importância da manutenção do uso da máscara de proteção a esses grupos:
– Idosos;
– Imunossuprimidos;
– Pessoas com comorbidades;
– Gestantes;
– Não vacinados.
Vale lembrar que quanto mais pessoas imunizadas, menos o vírus circula e menos chances possui de
apresentar uma mutação genética que leve a uma onda de Covid.
+ Veja os 8 sintomas da Ômicron em pessoas vacinadas
+ Jovem é internado na UTI após desenvolver condição pulmonar rara ao se masturbar
+ Novo RG: quanto tempo você tem para providenciar o documento
+ 10 carros com tração dianteira divertidos de guiar
+ Filha de Ana Maria Braga exibe vida simples no interior de SP
+ Chay Suede vira piada nas redes sociais com foto de ‘feijoada gourmet’
+ Um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado
+ Veja quais foram os carros mais roubados em SP
+ Agência dos EUA alerta: nunca lave carne de frango crua
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Evento vai acontecer de forma online e presencial, entre os dias 16 e 18 de maio, das 19h às 22h
O Senac Goiás vai realizar, de forma online e presencial, seu III Simpósio de Enfermagem, entre os dias
16 e 18 de maio, das 19h às 22h. As atividades presenciais serão realizadas no auditório do Sesc
Cidadania e as atividades online serão transmitidas pelo canal da instituição no YouTube. Este ano, o
tema escolhido foi Respeito e Segurança do Cuidado em todo o Ciclo Vital.
A discussão visa uma assistência com qualidade no nascimento, com registros adequados no prontuário
da mulher, incluindo seu recém-nascido, até a utilização de técnicas de comunicação com a ferramenta
SBAR (situação; background; avaliação; recomendação). Além disso, objetiva contribuir para que os
profissionais possam antecipar os próximos passos de cuidar, ampliando o raciocínio clínico,
principalmente, identificando complicações o mais previamente possível.
De acordo com os idealizadores da iniciativa, a ideia é apresentar informações sobre a importância dos
cursos técnicos de enfermagem como estratégia para formação de mão de obra qualificada em situações
adversas. O evento ainda busca possibilitar o conhecimento da demanda local e as necessidades em
relação ao mercado regional e nacional.
As palestras seguintes serão conduzidas pelo enfermeiro doutor Adalvane Nobres Damaceno, orientador
de Educação Profissional e responsável técnico na Unidade Senac Saúde/RS, que falará sobre a
espiritualidade e o cuidado em saúde; A enfermeira Ana Carolina do Amaral, coordenadora da área de
Enfermagem do Senac/SP, que abordará as práticas seguras e respeitosas para mães e recém-nascidos;
e a enfermeira especialista Thalita Santos, que falará sobre cuidado seguro e respeitoso na finitude.
Para finalizar, a enfermeira Narjara Campos, especialista em saúde pública e pós-graduada pelo Hospital
Sírio Libanês, falará sobre a comunicação efetiva para uma assistência segura. A enfermeira Valéria
Alves, especialista em urgência e emergência e UTI e MBA em excelência operacional em saúde pela
Faculdade Albert Einstein, abordará a experiência do paciente no ambiente hospitalar. Todas as palestras
contarão com mediadores para perguntas e devolutivas.
PROGRAMAÇÃO:
16/05
Abertura
Palestra: A espiritualidade e o cuidado em saúde - com Enfº. Drº. Adalvane Nobres Damasceno
17/05
Palestra: Práticas Seguras e respeitosas para Mães e Recém-Nascidos – com Enfª. MS. Ana Carolina A.
do Amaral
Palestra: Cuidado Seguro e Respeitoso na Finitude – com Enfª. Esp. Thalita Santos
18/05
Palestra: Comunicação Efetiva para uma Assistência Segura – com Enfª. Ms. Narjara Campos
Palestra: Experiência do paciente no ambiente hospitalar – com Enfª Valéria Alves
Encerramento
SERVIÇO:
III Simpósio de Enfermagem do Senac Goiás
Data: 16 a 18 de maio
Horário: das 19h às 22h (todos os dias)
Dia 16 – presencial com transmissão ao vivo
Dia 17 – online com transmissão ao vivo
Dia 18 – online com transmissão ao vivo
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no ano passado quatro mil e duzentas pessoas morreram na fila do transplante no brasil o dobro do
registrado em dois mil e dezenove antes do surgimento do coronavírus por causa da pandemia o número
de pessoas que esperam por uma doação também cresceu a nossa equipe acompanhou o momento em
que um coração chega ao centro cirúrgico para o transplante a dada a transplante é o único a sensação
sempre é de frio na barriga e uma equipe apaixonada pela vida são josé chega ao centro cirúrgico num
momento de retomada dos transplantes no brasil
é que nos últimos dois anos a captação de órgãos foi duramente afetada pela pandemia doadores que
morreram em decorrência da corrida de ou com suspeita da doença foram recusados no processo os
critérios para a coleta dos órgãos ficaram mais rígidos a taxa de doadores efetivos caiu dezessete por
cento em relação a dois mil e dezenove e quatro e meio por cento se comparado a dois mil e vinte mas
agora as equipes de captação e transplantes em todo o país estão recuperando aquele ritmo frenético
que gosta de trabalhar quando o órgão é um órgão passível de ser utilizado para fazer o transplante o
sinal pode desencadear todo o movimento acontece então da primeira ligação até entregar ao paciente
na uti ao redor de vinte a vinte e quatro horas de trabalho de todo o núcleo só os transplantes cardíacos
tiveram crescimento de sete por cento no primeiro trimestre de dois mil e vinte e dois foram cinquenta e
nove pacientes do brasil que ganharam um novo coração entre janeiro e março incluindo o seu josé que
você viu ontem no primeiro episódio da série ele começou a ter problemas cardíacos com cinquenta e
cinco anos já tinha feito uma cirurgia delicada instalou uma prótese numa válvula do coração mas não
adiantou o jeito foi entrar na fila do transplante foram três anos de espera até este momento a corporação
havia falado sobre o escolhido é sofri muito muito muito mesmo a silhueta é que do transplante agora o
coração que tanto esperou foi o primeiro a ser retirado do doador de múltiplos órgãos porque é o que tem
o menor tempo de vida fora do corpo apenas quatro horas ao contrário das córneas que podem ser
transplantadas depois de sete dias o jeans aguentou trinta e seis horas entre a captação e o implante o
pâncreas pode ficar vinte horas no fígado doze horas os pulmões entre quatro e seis horas é literalmente
uma corrida contra o tempo se de revezamento por vários profissionais passando o bastão em total
sintonia com a chegada do coração do doador aqui no incor marca o início de um dos momentos mais
tensos do transplante os médicos já começaram a cirurgia no seu josé ou seja vão retirar o coração
doente pra colocar o coração novo nós vamos lá pra dentro para mostrar para vocês o passo a passo de
toda esta operação guardou a maioria tem aberta o coração tem a aparência do que realmente significa
presente que é cuidadosamente desembrulhado pelos médicos está tudo certo e pronto e processo
começa com a retirada do órgão que esteve com o senhor josé a vida inteira a operação prossegue em
determinado momento não há nenhum coração batendo no peito dele toda a circulação sanguínea do
teor desta na máquina o que faz o papel de coração e pulmão a cirurgia vai chegando ao fim cantou
precisão milimétrica o cirurgião faz a estruturas ligando o novo coração ao corpo do paciente jajá ele
voltará à sincronização mas já é movimento próprio dele após o último ponto o médico dá uma mãozinha
de novo coração começa pulsar a princípio desordenadamente mas aos poucos vai retomando o ritmo
normal lembra quando a gente falou que o coração pode suportar até quatro horas fora do corpo sabe
quanto tempo durou esse transplante duas horas e cinquenta centavos sem juros na a osx ótimo agora já
pelo próprio ritmo só o igor tem sessenta e duas pessoas na fila de espera dez por cento delas são
consideradas de alta prioridade do que dependem de medicamentos e de aparelhos hospitalares para se
manterem vivas ainda assim quarenta por cento morrem na fila de espera infelizmente pela falta de
órgãos os nossos pacientes acabam deteriorando nessa espera e acabam sendo transplantados em
critério de prioridade ou seja necessitam de órgãos hoje mas quando o coração chega nove em cada dez

Corrida pela vida
5/10/2022 | JORNAL DA RECORD/RECORDTV/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador
Continuação

pacientes conseguem sobreviver depois do transplante canavarro é um faz diferença nenhuma vida nem
tão quanto mais ordens foram viabilizados doador mais vidas serão mudados a vida pode ser reciclável
da reciclagem dessa vida é através do transplante menor média na maria vaz sua esposa do josé luís paz
complicou a nem um pouco o quadro dele e infelizmente ele veio a falecer hoje eu estou aqui mas
também pra agradecer essa família que doou porque gente continue do ano é amor vivo doar é um ato de
amor vale a máxima do ar é salvar vidas o jornal da record servindo aqui a edição de hoje na íntegra e
também a nossa seleção e podcasts estão no líbano e em todas

Distúrbios do sono agravam doenças cardíacas, diabetes, obesidade e depressão
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Negócios /
Alguns dos principais especialistas em sono e doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) do país se
reuniram na última sexta-feira, dia 6 de maio, a fim de alertar e propor medidas para o diagnóstico e
tratamento de distúrbios do sono. Segundo o Dr. Mark Barone, coordenador geral do FórumDCNTs,
entidade que sediou o encontro, “a associação entre distúrbios do sono e DCNTs não pode continuar
sendo ignorada”. Durante sua apresentação, o Dr. Barone enfatizou que, no passado, essa associação
era vista apenas como unidirecional, com a obesidade causando apneia obstrutiva e outras doenças
crônicas. Segundo ele, nas últimas décadas se verificou que a associação com distúrbios do sono é muito
mais complexa, podendo acontecer com diabetes, hipertensão, entre outras DCNTs e depressão, com
conexões que muitas vezes não dependem da presença de obesidade.
De acordo com os dados apresentados, 32,9% da população brasileira apresenta apneia obstrutiva do
sono e 27,2% dorme menos de 6 horas por noite. Em relação a pessoas com diabetes, a prevalência de
apneia pode chegar de 36% a até 86%, quando associada também à obesidade. Se não tratados, os
distúrbios do sono levam a alterações fisiológicas semelhantes ao estresse crônico, podendo causar
elevação de pressão arterial, da glicemia, ganho de peso, alterações na regulação do apetite e do humor
e, com isso, o desenvolvimento ou agravamento de DCNTs, como a obesidade, a depressão e as
doenças cardiovasculares. Enquanto parte desses distúrbios pode ser tratada a partir de mudanças de
hábito e higiene do sono, quando não tratados, seus custos para a sociedade podem chegar à ordem das
centenas de milhões de dólares.
Durante o evento, o Dr. Luciano Drager, presidente da Associação Brasileira do Sono (ABS),
compartilhou resultados do projeto em curso HERMES, do qual participam 36 centros de sono no país.
Entre os aspectos apresentados, chamam a atenção a distribuição desigual desses centros, em número
muito maior nas regiões Sul e Sudeste, e a informação de que o tempo de espera para a realização de
um exame do sono pode chegar a mais de 30 meses. De acordo com o Dr. Drager, “há um grande
gargalo tanto na oferta quanto no tratamento da DCNT mais prevalente no país, a apneia obstrutiva do
sono”.
Como estratégia para lidar com esse desafio, a Dra. Marislene Nunes, coordenadora da Atenção Primária
do município de Araguari-MG, apresentou um projeto que acabou com a espera por tratamento de apneia
obstrutiva no município. Segundo ela, antes não se perguntava sobre o sono das pessoas na Atenção
Primária e aqueles que recebiam diagnóstico de apneia esperavam até 12 anos sem tratamento. Ela
complementa, “hoje a Atenção Primária em Araguari está muito mais resolutiva, identificando e
diagnosticando distúrbios do sono, e dando acesso ao tratamento após 5 a 30 dias do diagnóstico”.
Segundo o Prof. Geraldo Lorenzi-Filho, chefe do Laboratório do Sono do InCor-USP, experiências como a
de Araguari devem ser replicadas em outros municípios para que se possa avançar efetivamente no
diagnóstico e tratamento de distúrbios do sono e, aos poucos, observarmos os reflexos sobre melhor
qualidade de vida e controle das DCNTs no Brasil. De acordo com ele, é fundamental que o nível primário
de atenção à saúde esteja preparado para um desafio de tamanha prevalência. Ele completou que
“existem equipamentos portáteis validados, para se fazer o diagnóstico, assim como aparelhos com
ajuste automático para o tratamento da apneia”.
Mais informações sobre o assunto estão disponíveis em www.ForumDCNTs.org
Website: http://www.ForumDCNTs.org

Cientista entra com processo contra ex-dono da Ypióca
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Medicamentos Luiz Pianowski busca indenização por pesquisas que fez para combater Aids e câncer
Cientista entra com processo contra ex-dono da Ypióca
Mônica Scaramuzzo
De São Paulo
O cientista Luiz Pianowski está processando o empresário cearense
Por determinação do jornal Valor Econômico, as matérias dos seus veículos (jornal e site) não poderão
mais ser disponibilizadas, através do clipping, por empresas do segmento, agências de comunicação e
sites corporativos. As notícias devem remeter os usuários para o site do veículo e serem acessadas
individualmente através de assinaturas digitais. O Valor Econômico, através do seu departamento
jurídico, determinou que não autoriza a utilização do seu material em qualquer hipótese, sob a pena de
serem tomadas medidas judiciais cabíveis.
Diante disso, a Boxnet continuará realizando o
monitoramento do Jornal e do Portal, porém remetendo o usuário à leitura das notícias no site oficial do
Valor Econômico.
Acesse: http://www.valor.com.br/busca/{0}

Mês de maio é dedicado à campanha para reduzir número de acidentes de trânsito
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o mês de maio está sendo dedicado a reduzir o número de acidentes de trânsito que deixam mortos e
feridos no mundo todo em são paulo os que envolvem motocicletas aumentaram muito em relação aos
últimos três anos cada passo que wesley dá é uma conquista há vinte dias ele está fazendo reabilitação
ficou um mês e meio em coma depois de um acidente de moto quando ia pro trabalho um um butim num
jim estudantina o motoboy teve traumatismo craniano que afetou os movimentos a memória e a fala
estava de capacete mas sem a fivela fixada jona presença no evento de moda no do ano a mãe dona
maria da conceição é quem fica com o extra e o tempo todo estou muito feliz no lugar que eu estou com
ele o tratamento dele de tá junto com ele não está junto com ele vender melhorar né a rede lucy montoro
ligada ao hospital das clínicas é uma das referências na reabilitação de vítimas de trânsito e o último
levantamento feito aqui mostrou um dado muito preocupante em dois mil e vinte e um praticamente seis
em cada dez acidentados eram motociclistas um número bem maior do que o de dois mil e dezenove
antes da pandemia e a maioria homens jovens com idades entre dezoito e trinta anos entre as principais
consequências dos acidentes estão à lesão de medula que torna a vítima paraplégica ou tetraplégica em
seguida vem a puta ação e lesão encefálica fábio faz parte dessa estatística ele estava voltando de moto
pra casa depois de uma festa por causa da chuva derrapou e bateu de frente com um carro que vinha na
outra mão um falaram que eu tentava não consigo passar o nome à pedra né ele não conseguiu né aí
veio amputações mais ágeis mais rápidas e mais econômicas as motocicletas se multiplicam nas ruas
durante a pandemia enquanto a venda de carros caiu vinte e dois por cento este ano a de motos subiu
quase trinta por cento para quem acompanha a vítimas de acidentes com motos o maior risco vem do
estímulo à velocidade a velocidade é sempre um fator de estímulo pro jovem e de competição esquece
da vida e das consequências para todos na em são paulo algumas iniciativas para tornar o trânsito mais
seguro tem dado resultado inaugurada há três meses na avenida vinte e três de maio uma das mais
movimentadas da cidade a faixa azul é de circulação exclusiva de motocicletas nesses três meses
aconteceram apenas dois acidentes um sem vítimas e outro com uma vítima leve wesley tem um longo
caminho pela frente mas está determinado que a voltar logo pra casa cano mas eu estava botando

Felipe Neto critica TikTok e diz que não abandonará YouTube por dancinhas
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O youtuber Felipe Neto criticou o TikTok e as redes sociais em geral e disse que o formato dos conteúdos
que as plataformas privilegiam atualmente prejudica produções de qualidade, além da saúde mental dos
consumidores.
As afirmações de Neto estão em vídeo publicado nesta segunda-feira (9) em seu canal do YouTube
Cortes Netotoso, formado por cortes de lives feitas pelo influenciador.
Neto, que ajudou a popularizar o YouTube e está há 12 anos produzindo conteúdos digitais, afirmou que
as redes sociais estão deixando de ser um bom espaço para conteúdos longos. "Neste momento, a
galera não está mais querendo parar para assistir nada. Parar para assistir está virando um tabu", ele
disse, acrescentando que isso sabotará o entretenimento online.
"Não vou abandonar o conteúdo que amo produzir para só fazer dancinha", disse Neto, que também
alimenta uma conta no TikTok, mas diz preferir os vídeos longos que faz para o YouTube. "[O ano de]
2022 teve a pior audiência que eu já vi na história do YouTube, e o próprio YouTube parece não se
preocupar", ele afirmou, acrescentando que o movimento de queda do público acontece não apenas com
o próprio canal, mas representa um onda geral.
A explicação para isso, segundo ele, está em redes como o TikTok e em ferramentas como o Reels, do
Instagram e o Shorts, do próprio YouTube, cujas timelines infinitas prendem a atenção do público. Neto
afirmou que essa estrutura gera um efeito viciante, causado pela descarga de dopamina no cérebro das
pessoas. E disse que isso "está gerando pessoas muito mais ansiosas, com extrema dificuldade de
concentração e com problemas psicológicos".
"Timeline infinita com conteúdos de vídeos curtos vai ser proibida, e com razão, porque isso está
adoecendo a humanidade. O vício em dopamina já é uma realidade e as consequências disso são
severas para o cérebro humano. Então acredito que o caminho natural será a proibição desse tipo de
timeline, em que uma inteligência artificial define o que você assiste e tenta te prender a todo custo."
Um estudo publicado na revista científica NeuroImage e realizado por pesquisadores da Universidade
Zhejiang, na China, detectou que de fato o TikTok ativa áreas do cérebro relacionadas à sensação de
prazer e recompensa, fazendo com que os usuários permaneçam mais tempo na rede social.
Apesar do excesso de uso do aplicativo não ser recomendado por especialistas, a ativação frequente do
sistema de recompensa não necessariamente gera consequências danosas aos usuários, segundo
reportagem da Folha.
Dartiu Xavier, psiquiatra e pesquisador da Unifesp, por exemplo, ponderou ao jornal que "não é,
necessariamente, por causa dos vídeos que o usuário perdeu o controle de uso". "O mais provável é que
este usuário já tenha um sistema de dopamina alterado. Não dá para dizer que se trata de um aplicativo
que não devemos usar pois causa dependência", afirmou.
"O problema não é o TikTok em si, mas a relação do ser humano com o aplicativo, uma vez que existem
pessoas vulneráveis para ter uma relação ruim ou tóxica", disse Mauro Victor de Medeiros Filho,
psiquiatra da infância e adolescência do Hospital das Clínicas, outro especialista entrevistado pela
reportagem.

Após alta de Rodrigo Mussi, irmão de ex-BBB atualiza recuperação
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Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, atualizou o estado de saúde do ex-BBB, na noite desta terça-feira.
De acordo com ele, Rodrigo vem se recuperando bem, após ter recebido alta do hospital, onde ficou
internado após um grave acidente em São Paulo.
"A semana está cheia de atividades para o Rodrigo, principalmente na robótica. Todos os dias Rod
progride em sua reabilitação ", afirma Diogo, em comunicado compartilhado em sua página:
"Deixei um livro com ele, pois o guerreiro gosta de estudar e atualizar seus conhecimentos. Todos os
dias, subimos um degrau."
Rodrigo Mussi teve alta na última quinta-feira e seguiu para uma ala do Hospital das Clínicas dedicada
apenas para reabilitação. Ali ele tem passado os dias concentrado em melhorar. O acidente lesionou
principalmente sua cabeça e uma das pernas.

Cemig seleciona 16 projetos de eficiência energética; iniciativas vão receber R$ 13,6 milhões
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Por Luciana Collet
São Paulo, 10/05/2022 - A Cemig anunciou hoje ter aprovado 16 projetos de eficiência energética em sua
chamada pública de projetos 2021. As iniciativas receberão R$ 13,6 milhões em recursos do Programa
de Eficiência Energética (PEE) e preveem a melhoria das instalações, por meio da substituição de
equipamentos ineficientes, e a instalação de fontes de geração incentivadas.
Entre os contemplados estão a Copasa, os Correios, o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, a Santa
Casa de São João Del Rei e a Sociedade Educacional Uberabense, além de diversas prefeituras como
Almenara, Candeias, Juiz de Fora, destacou a estatal mineira.
O objetivo da chamada pública, promovida anualmente desde 2015, é promover a participação de
clientes livres e cativos, dos segmentos industrial, residencial (itinerante), comércio e serviços, poder
público, serviço público, rural e iluminação pública, conectados ao sistema de distribuição da Cemig.
De acordo com a companhia, entre os principais benefícios da chamada pública estão a redução do
consumo de energia elétrica e a redução da demanda no horário de ponta para o sistema elétrico, além
da disseminação dos benefícios da eficiência energética.
Nos últimos chamamentos, a estatal mineira recebeu propostas que resultaram no retrofit da iluminação,
incluindo a iluminação pública, de equipamentos de ar-condicionado, de motores e de equipamentos de
lavanderia hospitalar, bem como a instalação de sistema de aquecimento solar de água e implantação de
sistemas fotovoltaicos.
Contato: energia@estadao.com

Casos de síndrome respiratória aguda elevam o número de internações pediátricas
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Testes sindrômicos, capazes de identificar simultaneamente mais de um vírus ou bactéria que causam
sintomas parecidos, podem auxiliar no diagnóstico e tratamento de diferentes doenças típicas do outono
Ao apresentar sintomas parecidos como coriza, tosse, febre e dor de garganta, as doenças respiratórias,
comuns nessa época do ano, têm sido motivo de preocupação de pais e profissionais da saúde. Com
unidades pediátricas de pronto atendimento e internações operando perto da capacidade máxima, o vírus
sincicial respiratório (VSR), que atinge brônquios e pulmões, desencadeando casos de bronquiolite e
pneumonia, está entre os principais responsáveis pelo atual quadro de saúde na capital paulista e interior.
Diante de possíveis dúvidas que podem surgir durante a análise clínica para o diagnóstico correto da
síndrome respiratória aguda, uma vez que outros vírus como Covid-19 e influenza podem também levar a
tal condição, novos exames têm cumprido um papel de extrema importância nesse contexto. Os testes
sindrômicos, assim denominados por sua capacidade de identificar, simultaneamente, diversos vírus e
bactérias que podem estar agindo sobre o sistema imunológico do paciente, seguem liderando a lista das
soluções mais eficazes e precisas dos últimos tempos, desde que a pandemia do novo coronavírus se
estendeu pelo mundo.
“São ferramentas laboratoriais de testagem, capazes de identificar e diferenciar uma série de patógenos
simultaneamente, e apontar, inclusive, se a criança está contaminada por mais de um agente infeccioso
ao mesmo tempo. Ao apresentar sintomas clínicos parecidos, as doenças respiratórias impõem
dificuldade ao diagnóstico baseado apenas na avaliação médica dos pacientes pediátricos,
consequentemente, ao tratamento mais adequado para combater determinada infecção”, destaca
Marcela Varela, Gerente de Marketing da QIAGEN na América Latina, que apresenta, entre suas
soluções, o QIAstat-Dx, um teste sindrômico que permite a avaliação de um painel respiratório do
paciente, ao identificar o causador dos sintomas, incluindo o VSR, o influenza e o SARS-Cov-2.
Atuando na linha de frente de combate a essas infecções, o médico intensivista do Hospital das Clínicas,
Dr. Daniel Joelsons, explica que essas ferramentas são de extrema importância para a efetividade dos
sistemas de saúde, que nessa época costumam registrar superlotação. “Caso a infecção seja por
bactéria, já iniciamos a administração de antibióticos. Caso precise de isolamento, já providenciamos
essa conduta e o tratamento adequado. Os testes sindrômicos facilitam o trabalho da equipe médica e
reduzem os efeitos colaterais dos medicamentos desnecessários”, destaca o especialista.
Voltado ao diagnóstico clínico e com registro ativo na ANVISA, o QIAstat-Dx libera o resultado da análise
em até uma hora. Sua tecnologia tem o potencial de diminuir o tempo de permanência do paciente no
hospital, evitar internações desnecessárias e identificar pacientes que, dependendo da contaminação,
precisam de isolamento ou demais medidas de controle da infecção.
Sobre a QIAGEN
A QIAGEN é uma multinacional alemã, especialista em tecnologia para diagnósticos moleculares, testes
aplicados, pesquisa acadêmica e farmacêutica. Com mais de 5.900
colaboradores distribuídos em 25 países e parceiros comerciais em mais de 60 nações, a empresa
oferece um portfólio de mais de 500 produtos entre kits consumíveis,
instrumentos e bioinformática, que atendem às diversas necessidades globais, desde pesquisas
acadêmicas a aplicações de saúde de rotina.
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“Cura” é a palavra mais sonhada e buscada por qualquer pessoa que passa a conviver com o câncer.
Então quero aproveitar nosso espaço hoje para publicar o texto do meu colega oncologista Helano
Freitas, que trabalha comigo no A.C. Camargo Cancer Center. Uma reflexão sensível e necessária:
Nas mídias sociais, personalidades públicas que compartilham suas lutas contra o câncer às vezes
anunciam a “cura” no dia do término do tratamento ou quando os exames mostram a doença em
remissão.
Sentir-se curado é uma forma de afirmação positiva importante e ajuda a dar força física e mental no
longo prazo. Não há nada de errado com isso. Mas a mensagem passada por um emissor impacta um
receptor na outra ponta.
Os seguidores que acompanham essas jornadas e torcem pelo desfecho positivo, incluindo outros
pacientes que enfrentam o câncer, podem ter uma percepção errada sobre as dificuldades do tratamento
no dia a dia e a real perspectiva de cura no longo prazo.
A cura é o fim desejado, mas há um longo caminho até lá. Trago aqui as histórias de Maria e André* para
uma reflexão sobre cura e luta pela vida contra o câncer.
Era dezembro de 2015. Uma revolução no tratamento da doença estava em pleno curso: novos
medicamentos imunoterápicos vinham apresentando resultados promissores contra melanoma, câncer de
rim e câncer de pulmão.
Um programa de acesso a uma nova imunoterapia para pacientes com câncer de pulmão em estágio
avançado estava sendo iniciado no A.C. Camargo. Dentro desse tipo de programa, regulado e
supervisionado pela Anvisa, uma nova medicação ainda não aprovada para uso pode ser utilizada em
caráter experimental em alguns pacientes.
+ LEIA TAMBÉM: O que a pandemia deixa de herança no combate ao câncer
Maria e André estavam entre os elegíveis para participar da iniciativa. Ambos tinham câncer de pulmão
avançado, com metástase (quando a doença se espalha para outros órgãos e tecidos) e já haviam
recebido quimioterapia anteriormente.
Eles estavam prestes a entrar em cuidados paliativos exclusivos porque não queriam receber mais uma
quimioterapia com baixa probabilidade de benefício. André aceitou participar imediatamente. Maria
hesitou, recusou e retornou após duas semanas decidida a tentar.
Ambos receberam imunoterapia por dois anos e não apresentaram efeitos colaterais muito incômodos.
Ela teve coceira no corpo, às vezes intensa, mas que melhorava com antialérgicos e corticoide. Ele não
teve reações adversas relevantes. Os dois apresentaram excelente resposta, com redução do tumor
superior a 90% e, melhor ainda, manutenção dessa resposta no longo prazo.
O tratamento deles foi concluído em janeiro de 2018. André continua sem sinais de retorno da doença até
hoje, mesmo estando sem qualquer tratamento oncológico há mais de quatro anos.
BUSCA DE MEDICAMENTOS
DISTRIBUÍDO POR
Consulte remédios com os melhores preços
Favor usar palavras com mais de dois caracteres
Buscar
DISTRIBUÍDO POR
× O conteúdo apresentado no resultado da pesquisa realizada (i) não representa ou se equipara a uma
orientação/prescrição por um profissional da saúde e (ii) não substitui uma orientação e prescrição
médica, tampouco serve como prescrição de tratamento a exemplo do que consta no site da Farmaindex:
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“TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE SITE TÊM A INTENÇÃO DE INFORMAR E EDUCAR,
NÃO PRETENDENDO, DE FORMA ALGUMA, SUBSTITUIR AS ORIENTAÇÕES DE UM
PROFISSIONAL MÉDICO OU SERVIR COMO RECOMENDAÇÃO PARA QUALQUER TIPO DE
TRATAMENTO. DECISÕES RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE PACIENTES DEVEM SER
TOMADAS POR PROFISSIONAIS AUTORIZADOS, CONSIDERANDO AS CARACTERÍSTICAS
PARTICULARES DE CADA PESSOA” • O conteúdo disponibilizado é meramente informativo, tendo sido
obtido em banco de dados fornecido exclusivamente pela Farmaindex, sendo de única responsabilidade
daquela empresa; • Isenção de qualquer garantia de resultado a respeito do conteúdo pesquisado; •
Informativo de que caberá ao usuário utilizar seu próprio discernimento para a utilização responsável da
informação obtida.
Maria teve uma recidiva em 2019, um ano após o término da imunoterapia. Recebeu radioterapia e ficou
mais dois anos em remissão. Em 2021, a doença voltou e reiniciamos a imunoterapia. Mas, dessa vez, o
tumor não respondeu ao tratamento e atualmente ela está em cuidados paliativos.
Nossa paciente foi submetida, no início deste ano, a sessões de radioterapia para estancar um
sangramento. A sua tomografia mais recente mostra a doença estabilizada. Ela tem mais de 80 anos,
está na luta contra o câncer de pulmão metastático há mais de sete e segue firme.
Mora no interior de São Paulo e, quando vem ao hospital para se consultar, não perde a oportunidade de
dar uma volta no shopping de Higienópolis, seu passeio preferido.
Você pode estar pensando que a história do André teve sucesso, mas não a da Maria. Afinal, ele estaria
“curado” e ela continua “lutando”.
Acontece que a cura do câncer depende de inúmeros fatores: o tipo de tumor, o estágio da doença no
momento do diagnóstico, o acesso aos melhores tratamentos, a tolerância e a resposta de cada indivíduo
aos medicamentos etc.
Ainda é cedo para afirmarmos que a imunoterapia é capaz de curar os pacientes com câncer de pulmão
avançado, mas casos como o do André e da Maria nos mostram que agora é possível ter boas
perspectivas de longo prazo.
Para alguns, como o André, isso significa remissão prolongada ou talvez até cura. Mas a maioria dos
pacientes enfrenta batalhas mais frequentes, como no caso da Maria.
E, para quem é tratado no SUS, com suas restrições de acesso à maioria das novas terapias-alvo e
imunoterapias, as batalhas são ainda mais duras.
+ LEIA TAMBÉM: Por que novos tratamentos contra o câncer não chegam ao SUS?
Maria e André são exemplos de jornadas bem-sucedidas. São, ao mesmo tempo, um reflexo dos avanços
recentes e uma lembrança de que ainda temos muito a aprimorar, até que sejamos capazes de curar
todos os pacientes com câncer.
Seis em cada dez indivíduos com câncer de pulmão são diagnosticados já com metástase e, há alguns
anos, isso significava uma sentença de morte em poucos meses. Na última década, surgiram inúmeras
opções de tratamento específicas para cada um dos novos subtipos da doença identificados.
O resultado é que agora é possível ter expectativa de longo prazo e continuar fazendo planos para o
futuro, mas a cura definitiva ainda é um sonho distante para a maioria dos pacientes.
Antes, era comum morrer de câncer. Hoje está ficando mais comum viver com câncer e apesar do
câncer. E, para avançarmos ainda mais, precisamos de tratamentos cada vez melhores e acessíveis a
todos os pacientes. Precisamos valorizar a vida, com qualidade, todo dia.
Todos nós, cuidadores e pacientes, estamos do mesmo lado nessa luta.
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* Os nomes dos pacientes citados foram alterados para preservar sua identidade
Helano Freitas é vice-líder do Centro de Referência de Tumores de Pulmão e Tórax do A.C. Camargo
Cancer Center
Relacionadas
Medicina
Medicamento inovador contra câncer de pulmão é aprovado pela Anvisa
Medicina
Sequenciamento do genoma humano abriu novas fronteiras contra o câncer
Medicina
Terapia revolucionária contra o câncer é aprovada no Brasil
Leia mais
Primeiro exame de sangue a avaliar risco de Alzheimer chega ao Brasil
Afasia: do diagnóstico à busca pela qualidade de vida
Maio roxo: fique atento aos sintomas das doenças inflamatórias intestinais
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Células-tronco de espermatozoides de camundongos tiveram sucesso em colonizar testículos dos
animais mesmo depois de 23 anos congeladas, aponta pesquisa publicada nesta terça-feira (10) na
revista científica Plos Biology.
No futuro, a descoberta pode ser útil, projetam os cientistas, para crianças e adolescentes que precisam
passar por tratamento contra câncer e, por vezes, têm a sua capacidade reprodutiva comprometida na
vida adulta.
As células-tronco têm, como definição, a possibilidade de se desenvolver em outros tipos celulares,
sendo interessantes para estudos de regeneração de tecidos, por exemplo.
"Há experimentos em que se pega uma célula-tronco [no início da formação do organismo] e, ao colocála em músculos, ela se transforma também em músculo", explica Stênio de Cássio Zequi, líder do Centro
de Referência de Tumores Urológicos do A.C.Camargo Cancer Center, que não participou do estudo.
No caso dessa pesquisa, os cientistas utilizaram as células-tronco específicas da formação de um
espermatozoide —elas são chamadas de células-tronco espermatogoniais (SSC, na sigla em inglês).
Essas células são essenciais para o início da espermatogênese, processo nos testículos que ocasiona a
produção dos espermatozoides.
Quando uma pessoa precisa passar por tratamento contra câncer, como quimioterapia, porém, pode ter
essa etapa de desenvolvimento prejudicada. Isso ocorre, conta Zequi, porque o mecanismo terapêutico
age em todas as células que têm constante renovação, como é o caso das células malignas do tumor e
também das células reprodutivas. Assim, a quimioterapia causa infertilidade nos pacientes.
Para homens adultos, é possível optar por congelamento de sêmen, já que alguns podem continuar
estéreis mesmo após o término da terapia —segundo Zequi, cerca de 50% a 80% conseguem reaver a
capacidade reprodutiva.
Mas esse não é o caso para crianças, já que elas ainda não têm um sistema reprodutivo maduro. "O
sistema reprodutor fica maduro na puberdade, não está desenvolvido completamente na criança. Ele
também não ejacula, então não tem como coletar o sêmen", diz.
Desse modo, alguns jovens que são diagnosticados com câncer e fazem tratamentos agressivos podem
perder completamente a fertilidade.
A ideia do estudo foi encontrar uma solução para esse problema. Como os cientistas se concentraram
nas SSCs, esse caminho poderia ser utilizado nessas crianças porque as células poderiam ser coletadas
antes da quimioterapia, congeladas e depois transplantadas para o paciente, a fim de reaver a
capacidade de reprodução.
Renato Fraietta, professor de reprodução humana da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo),
explica que esse tipo de pesquisa "são as mais promissoras". Normalmente, existem duas possibilidades:
a primeira envolve descongelar a célula-tronco e maturá-la antes de transplantar em um organismo e a
segunda consiste em enxertar diretamente em um ser vivo para constatar se ocorre a colonização nos
testículos.
A pesquisa recém-publicada seguiu por essa segundo alternativa e se valeu de camundongos. Além
disso, os pesquisadores utilizaram três grupos de SSCs: o primeiro teve as células congeladas por mais
de 23 anos, o segundo entre 1 a 4 meses e o último teve as células retiradas no dia da própria análise.
Após isso, cada um desses grupos celulares foram transplantados em camundongos receptores. Foi
observado que todos os grupos conseguiram colonizar os testículos dos animais, representando o início
do processo de constituição dos espermatozoides.
Segundo os autores, as células retiradas no dia da análise mostraram uma capacidade semelhante de
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formação de colônias à das células congeladas há 23 anos.
"É um grande primeiro passo que mostra a habilidade da célula-tronco de voltar à atividade quando
colocada no tecido receptor", completa Zequi.
No entanto, a descoberta não indica que necessariamente as células congeladas desembocaram em
espermatozoides capazes de fecundar um óvulo, já que a produção constitui 13 etapas —as célulastronco se encontram na primeira fase.
No artigo, é explicado que o grupo celular congelado a longo prazo teve um desempenho menor na
produção de espermatozoides saudáveis comparado aos outros dois grupos. Por isso mesmo, os
próprios autores apontam a necessidade de mais estudos para provar que a descoberta realmente pode
ter um significado importante na capacidade reprodutiva.
Esse ponto também é reiterado por Fraietta. Ele ressalta que, no momento, todas essas pesquisas ainda
são experimentais, mas "daqui a alguns anos, quando esse garoto [que passou por tratamento de câncer
na atualidade] for adulto e quiser ter filhos, esperamos que essa tecnologia já esteja mais avançada".
O professor aponta que outros estudos já demonstraram certo sucesso. Um deles, também mencionado
na pesquisa recém-publicada, envolveu um experimento em ratos no qual foi observada a restauração da
fertilidade após o transplante de células-tronco. "Mas isso nós não temos em humanos", conclui Fraietta.

Por que apenas 20% das empresas estão preparadas para acelerar a inovação?
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Autor: Felipe Novaes*
Larry Fink, o CEO da BlackRock, maior gestora de investimentos do mundo, certa vez escreveu em sua
tradicional carta anual ao mercado: “todas as empresas e todos os setores serão transformados pela
transição para uma realidade de emissão zero. A pergunta é: você conduzirá ou será conduzido até lá?”.
O questionamento de Flink vai muito além das questões de sustentabilidade. Reflete o desejo de todo
profissional de inovação no fim do dia, que é priorizar suas apostas e acelerar os resultados obtidos com
elas - ao ser um agente ativo (e não passivo) dessa transformação. E isso nos leva a uma segunda
questão. Você está satisfeito com a velocidade das suas apostas?
De acordo com a McKinsey, 84% dos CEOs não estão. Embora eles acreditem na importância da
inovação para o crescimento da companhia, apenas 6% estão satisfeitos com a performance de suas
empresas nessa área. Na prática, o ritmo aquém do esperado obriga um CEO, quando presta contas, a
dizer que as metas previstas para 2022 serão alcançadas em 2025 e, no ano seguinte, adiar para 2030.
Soa familiar? Cada vez que isso acontece, empresas candidatam-se a perder credibilidade e valor de
mercado. E essa pressão recai sobre as chamadas lideranças da inovação, que recebem a missãoquase-impossível de permear a cultura no presente e se antecipar quanto ao futuro.
A responsabilidade não é pequena e, segundo números do Boston Consulting Group, apenas 20% das
organizações estão preparadas para escalar a inovação e implantar soluções com eficiência. Esse
momento, que eu também chamo de "fase dois" - do qual pouco se fala - é o único caminho possível para
se colher os resultados da inovação.
Na hora de inovar, há quem queira copiar o que se aprende em benchmarks, ou criar uma série de
iniciativas com um nome bonito e publicitário. Esse caminho é ineficiente. Acredite: essa estratégia de
inovação precisa ser repensada.
Não raro, programas de intraempreendedorismo, por exemplo, se encerram com o cheque de alguns
milhares de reais como prêmio e nada além disso. São programas como esses, desenhados sem um
caminho posterior estruturado, que não deixam claro como ajudarão a organização a sobreviver nos
próximos anos. Evitam a complexidade na qual determinadas empresas não se arriscam a pensar.
Fazer seus próprios times agirem como empreendedores requer mais do que as horas de treinamento ou
um canal de submissão de ideias que acreditamos ser necessários para transformar o nosso negócio.
Requer encarar que os nossos processos e a aversão à tal complexidade podem ser entraves que
inviabilizam a inovação. Requer que novas ideias tenham a chance de ganhar vida. Requer
compartilharmos não só o risco, mas também os potenciais ganhos futuros com quem nunca imaginamos
ter como sócios.
Pressionadas por inovar, há organizações que se perdem, pulam etapas, ou desenham programas que
não se encaixam no que elas precisam. Que ignoram que, por mais que esses desenhos resultem em
notícias e apresentações inspiradoras, chegar na "fase dois" - de dar escala à inovação e implantar
soluções com eficiência - requer velocidade e abordagens que, provavelmente, a empresa "não está
disposta a adotar atualmente".
E você? Quanto tempo gasta revisitando processos para colocar a sua inovação em prática?
*Felipe Novaes é sócio e cofundador da The Bakery, empresa global de inovação corporativa, com
clientes em 20 países e que atende no Brasil, grandes companhias como Santander, iFood e Vale, tendo
realizado programas para Natura, Johnson & Johnson, Grupo Fleury, Servier, CCR, Usiminas, Cemig,
entre outras.
Sobre a The Bakery Brasil
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A The Bakery é uma empresa global de inovação corporativa, composta por um time de empreendedores,
que atua com uma rede de milhares de soluções em mais de 20 países. Considerada um dos principais
players de inovação corporativa do mundo, foi fundada em 2012 pelos empreendedores e investidores
ingleses Andrew Humphries e Tom Salmon, e trazida para o Brasil em 2017 pelos sócios Felipe Novaes e
Marcone Siqueira. Com foco na execução, gestão e governança de iniciativas de inovação, Corporate
Venture Capital e Corporate Venture Building, a empresa ajuda corporações a inovarem de maneira mais
rápida e eficiente. Com escritórios em 2 países, times remotos em 7 e clientes em 20, atende grandes
companhias no Brasil como Santander, iFood, Vale e já realizou programas para Natura, Johnson &
Johnson, Grupo Fleury, Servier, CCR, Usiminas, Cemig, entre outras. Em 2021, conquistou o selo Great
Place to Work. Site: www.thebakery.com7
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A classe média brasileira corresponde à aproximadamente metade da nossa população. Em grande
parte, esses 100 milhões de cidadãos contam apenas com o salário para dar conta das despesas
familiares. O advento da pandemia, associado aos desmandos de uma política econômica catastrófica,
agravou a perda do seu poder de compra e fez aumentar não só o número de brasileiros que vivem na
extrema pobreza, como diminuiu a classe média ao menor patamar em mais de dez anos em relação ao
total da população.
"Você tem um plano?" A pergunta, frequentemente ouvida na recepção de consultórios, clínicas e
laboratórios, será cada vez mais respondida negativamente —ou nem será cabível fazê-la. Com a renda
em queda e o endividamento em alta, a classe média se tem obrigado a rever o estilo de vida, inclusive
com relação a itens essenciais, como educação e saúde. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto
Locomotiva em 2021, 23% dos entrevistados abriram mão ou perderam o plano de saúde (fato associado
ao desemprego crescente, já que mais de 80% dos convênios são coletivos, pagos pelo empregador).
Estudo do IBGE publicado em 2017 informa que as despesas de saúde das famílias consumiam, então,
20% do orçamento familiar. Entre 2017 e 2020, o desembolso mensal subiu 36,1% —o triplo da inflação
anual, de 11,41%. Embora as mensalidades atuais já não sejam compatíveis com a renda, é iminente o
reajuste anual dos planos de saúde, decretado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com
índices previstos entre 15% e 18%.
Apesar das sucessivas majorações, são inúmeras as queixas contra empresas do setor. Só em março, a
ANS suspendeu 12 planos de saúde operados por seis grandes empresas do país. É incrível que a
agência tenha um desempenho meramente reativo e não disponha de mecanismos para se antecipar ao
grande volume de queixas. Os sucessivos escândalos e as intervenções intempestivas da ANS sugerem
a necessidade de uma completa revisão de sua estrutura e funcionamento.
O aumento das mensalidades dos planos de saúde, associado à prolongada limitação de recursos
imposta pelo teto de gastos —que reduz as verbas para o Sistema Único de Saúde (SUS)—, poderá
instalar uma grave crise assistencial. No médio prazo, poderá não restar nem plano de saúde nem SUS
para a classe média. O bom plano será muito caro; o barato, insuficiente; e o SUS estará sucateado.
Como é óbvio, não se pode esperar nada de positivo do atual Ministério da Saúde, ocupado em servir
irracionalmente à Presidência da República e em fortalecer a candidatura do titular da pasta ao
Congresso Nacional. Mas, ao analisar o plano de governo de futuros candidatos, será a hora de indagar a
cada um deles: você tem um plano? Quais suas propostas objetivas para o SUS e para o sistema
suplementar? Como financiar adequadamente a saúde pública e adequar os planos de saúde aos
princípios da Lei Orgânica da Saúde, que determina que as ações e serviços de saúde (públicos e
privados) devem obedecer aos princípios da Constituição Federal?
Sejam quais forem as respostas, nossa sociedade precisará ter força, organização e aliados para garantir
essas conquistas essenciais para a cidadania brasileira.
TENDÊNCIAS / DEBATES
Os artigos publicados com assinatura não traduzem a opinião do jornal. Sua publicação obedece ao
propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências
do pensamento contemporâneo.
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Planos de saúde individuais, quem diria, estão de volta! Em 2021, havia quase 4.000 desses planos à
venda, o maior número em cinco anos. Mas não são iguais aos contratos do passado, porque agora as
operadoras criam planos com base na atenção primária e atendimento na rede própria. A grande ameaça
é que o modelo de reajuste, hoje definido pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), seja
flexibilizado como querem as empresas do ramo.
Embora os novos planos individuais e familiares tenham rede mais limitada, ainda contam com algumas
garantias, como a de um reajuste linear definido pela ANS, e não pela operadora. A importância disso fica
ainda mais evidente neste momento, em que as empresas estão reajustando os planos coletivos em até
80%. Alegam inflação da medicina, ou seja, custos diferenciados para os serviços de saúde, e o
consumidor que pague ou caia fora.
Mesmo que haja alguma mudança no cálculo do reajuste, planos individuais sempre serão mais
protegidos do que um falso contrato coletivo, em que a correção do valor mensal é livre de qualquer
amarra. Vejamos, porém, como o mercado de saúde suplementar ficará nos próximos anos.
Desde setembro do ano passado, dorme nas gavetas do Senado o projeto de lei que pretende obrigar as
operadoras e as seguradoras a oferecer planos de saúde individuais aos consumidores.
Mais cedo ou mais tarde, esse tema terá de ser discutido com mais seriedade, pois envolve a saúde de
milhões de brasileiros, e tem impactos inclusive no SUS (Sistema Único de Saúde), o maior do mundo em
número de beneficiários.
Então, que aumente a oferta de planos individuais, mas que os contratos não sejam economicamente
desfavoráveis para o consumidor, nem representem retrocesso nos direitos hoje assegurados.

Sinistralidade médico-hospitalar em 2021 bate recorde e é a maior dos últimos 20 anos
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Percentual que mede uso dos planos de saúde alcançou 86% no último trimestre do ano; índice é o maior
da série histórica, desde que começou a ser monitorado
A taxa de sinistralidade dos planos de saúde médico-hospitalares em 2021 chegou a 86%, a maior desde
2001, quando o índice começou a ser divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A
sinistralidade é um dos mais importantes indicadores da saúde suplementar. Ela mostra a relação entre
contraprestações (receita) das operadoras, frente aos pagamentos (uso dos planos para exames,
consultas, internações, medicamentos e cirurgias).
Na prática, a cada R 100 reais dos custos das operadoras de saúde em 2021, R 86 foram destinados ao
pagamento de despesas assistenciais. Os dados foram divulgados recentemente pela ANS.
“As despesas assistenciais também estão evoluindo, cresceram 24% em 2021. Toda essa conjuntura
aponta para uma retomada dos custos em saúde em patamares já mais elevados que o pré-pandemia. O
índice registrado em 2021 é 12% maior que o registrado no fim de 2020. Se olharmos para o primeiro
trimestre de 2022 essa tendência se confirma, com a sinistralidade acima da registrada no mesmo
período dos últimos três anos”, aponta Vera Valente, diretora-executiva da Federação Nacional de Saúde
Suplementar (FenaSaúde).
Os planos exclusivamente odontológicos também apresentaram alta no último ano, chegando a 41% de
sinistralidade em 2021. Com isso, o segmento registrou elevação de 3% na sinistralidade em 12 meses.
Sobre a FenaSaúde
A FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar) é uma entidade sem fins lucrativos
constituída em fevereiro de 2007, que representa 15 grupos de operadoras de planos e seguros privados
de assistência à saúde e planos exclusivamente odontológicos. São filiadas da entidade as empresas
Allianz Saúde, Amil, Bradesco Saúde, Central Nacional Unimed, Gama Saúde, Golden Cross, Itauseg
Saúde, Metlife Planos Odontológicos, NotreDame Intermédica, Odontoprev, Omint, Porto Seguro, Sompo,
SulAmérica e Unimed Seguros Saúde.
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O mundo real é tão concreto, tão material, tão cheio de desafios, muito diferente do que estamos
acostumados a ver ou vivenciar na rede social. Militar só ali no virtual não é garantia de nada. Os
retrocessos no campo social e político das pessoas com deficiência são tão presentes e intensos que nos
exigem um enfrentamento para lá de simplesmente comentar ou se posicionar. A realidade nos exige um
esforço cotidiano para combater o preconceito e os atrasos. E pensar que essas atitudes cheias de
discriminação partem de quem ocupa lugares importantes do governo. Estamos a todo instante sendo
nivelados por baixo. Tem hora que as nossas lutas definham e o ânimo encolhe.
Hoje, bem mais que uma reflexão, trago para a leitura mais um direito que insistem em jogar no fundo
poço: plano de saúde da pessoa com deficiência. Existe uma baita preocupação do movimento e
instituições quanto ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade ou não do Rol de
Procedimentos e Eventos de Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ou Rol de
Cobertura Obrigatória. Essa lista estabelece a cobertura mínima e obrigatória que os planos de saúde
devem garantir aos seus clientes.
Segundo a Lei nº 9.961/2000, que criou a ANS, é seu dever atuar na “defesa do interesse público na
assistência suplementar à saúde” (art. 3º), incluindo a regulação das atividades das operadoras de planos
privados de assistência à saúde nas relações com consumidores e atualizar o Rol.
Este vídeo pode te interessar
A taxatividade, que deu origem à discussão, poderá excluir quarenta e oito milhões de pessoas com
deficiência e doenças raras do Rol de Procedimentos, deixando-os desassistidos e privados do direito à
saúde.
O Superior Tribunal de Justiça sempre reconheceu o caráter exemplificativo do Rol da ANS. A Lei
9.656/98, que trata dos planos e seguros de saúde, prevê que todos os procedimentos diagnósticos e
terapêuticos de doenças incluídas na Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização
Mundial de Saúde (OMS) são de cobertura obrigatória. Essa é a regra geral definida na lei. E a nossa
torcida é que continue assim.
É preciso dizer aqui, sempre, sobre o nosso maior documento legal, que é a Convenção Internacional dos
Direitos sobre a Pessoa com Deficiência. A Convenção prevê que os Estados partes devem adotar todas
as medidas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso a serviços de saúde, incluindo serviços
de reabilitação (art. 25, caput). Diante dessa taxatividade, o Brasil quebrará o compromisso que fez ao
ratificar a Convenção com status de norma constitucional.
Fica um alerta, um chamado, para que se juntem a nós e se posicionem contrários a fixação da
taxatividade e assegurem a ampla participação da sociedade civil para que se firme entendimento quanto
ao caráter exemplificativo do Rol de procedimentos da ANS.
A ética do cuidado passa pela compreensão da manutenção da vida e deve sustentar a caminhada
desses milhões de cidadãos que invisibilizados lutam para garantir seus espaços e direitos. Ter saúde e a
garantia dela nos leva a percorrer caminhos com mais autonomia para gerenciarmos nossas vidas, e com
mais felicidade para criarmos laços.
Nesta quarta-feira, 11 de maio, haverá uma manifestação nacional em Brasília para mostrar aos ministros
que não aceitaremos nenhum direito a menos. Vamos também nos manifestar pelas redes sociais com a
hashtag #RolTaxativoMata
Enquanto tudo ao nosso redor tenta nos excluir e nos colocar em situação de desigualdade e injustiça,
devemos lembrar que tem muita gente trabalhando para que a inclusão e os direitos humanos não se
percam, mesmo que nos exijam até a última gota de força nesse campo de disputa chamado Direito.
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Referência para a coluna.
Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.
A Gazeta integra o
Saiba mais

Amil retrata importância das pausas diárias para o bem da saúde mental
5/10/2022 | SEGS/SANTOS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Campanha assinada em parceria com a BETC HAVAS mostra alguém exausto com o estresse diário,
chamando a atenção para o adoecimento mental e incentivando o diagnóstico e a busca por ajuda
profissional
Segundo dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANMT), mesmo antes do início da
pandemia, cerca de 30% dos brasileiros já se afastaram do trabalho devido a transtornos mentais
relacionados ao cansaço e esgotamento. Pensando nisso, a Amil iniciou desde março de 2021 uma série
de campanhas, junto com a BETC HAVAS, mostrando a importância do debate aberto sobre questões do
cuidado com a saúde mental nas empresas. Agora, a nova ação traz o hit ‘Ela Me Faz Tão Bem’, de Lulu
Santos, e dá continuidade ao projeto para incentivar as pausas diárias, promovendo o autocuidado e o
tratamento das doenças mentais causadas pelo estresse.
“Essa nova fase da campanha reforça o conceito de que ‘quando você mais precisar, a Amil vai estar lá
por você’. Manter a saúde física e mental tornou-se um desafio e tanto e, para atingir esse objetivo, é
importante que as pessoas busquem aquilo que faz bem para elas, como, por exemplo, a prática de um
esporte ou o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Além disso, a campanha ressalta que a
tranquilidade de contar com o cuidado certo da Amil é algo que faz muito bem para pessoas e empresas",
comenta Luiz Periard, diretor de Marketing da Amil.
Com o conceito ‘Me Faz Tão Bem’, inspirado na canção, a campanha traz uma linguagem sensível e
impactante para conectar o público às sensações do personagem. No filme, o protagonista está atarefado
com as demandas do dia a dia em home office e por meio de uma atmosfera lúdica, tudo à sua volta
começa a flutuar, representando a necessidade de uma pausa. Nesse momento, ele é transportado para
momentos de descompressão, praticando atividades que o fazem se sentir bem. Ao voltar à realidade, ele
encontra sua mulher grávida fazendo uma tele consulta, mostrando a praticidade que a Amil oferece. No
fim, o personagem encontra um equilíbrio saudável das demandas e aparece conversando com uma
psicóloga, destacando que, muitas vezes, é preciso buscar ajuda profissional para cuidar da sua saúde
mental.
Assista ao filme: https://youtu.be/j29gf3e_bIM
Além de veiculação em TV aberta e fechada, a campanha pode ser conferida também nas mídias digitais
da Amil, em peças Out of Home, salas de cinema e spots de rádio.
Ficha Técnica
Agência: BETC HAVAS
Cliente: Amil Saúde
Produto: Saúde Mental
Campanha: Me Faz Tão Bem
CCO: Erh Ray
VP de Criação: Alexandre Vilela (Xã)
Diretor de Criação: Alexandre Vilela (Xã), Juliano de Almeida, Alessandra Pereira e Melissa Pottker
Criação: Leonardo Breanza, Caio Carvalho e Luiz Periard
Marcas & Negócios: Roberta Sanches, Isabela Visani e Malu Figueiredo
Canais & Engajamento: Bruno Capitani, Tamirys Melo, Sergio Diogo e Isabella Rocha
Estratégia: Agatha Kim
Produção: Anna Ferraz, Juliana Arantes, Caroline Reis e Vinicius Gonçalves
Produtora de Filme: Santería
Direção: We are Magnólias
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Diretor Criativo: Felipe Luchi
Produtora Executivo: Ana Paula Domingues
Diretora de atendimento: Paty Silveira
Atendimento: Hellen Gazetta e Isabela Ximenes
Coordenação de produção: Ana Paula Domingues
Direção de Fotografia: Guillermo Musé
Direção de arte: Manoela Clemente
Assistente de arte: Gabrielle Frigotto Ramos
Coordenação de Pós-produção: Rafael Tschope
Assistência Coordenação: Luke Sakai e Neide Oliveira
Edição/Montagem: Oscar Delamanha
Finalização: Ray Caldas
Color: Burn Color Grading
Pós: Warriors VFX
Produtora: Studio Beat
Produção Musical: Zeh Netto
Direção Musical: Nico Rezende
Sound Design e Mixagem: Rafael Duniec
Atendimento: Paulo Henrique
Coordenação: Caroline Ramos
Locutora: Cris Ubach
Aprovação cliente: Luiz Periard e Vinicius Germano

Espaço das Américas vira Espaço Unimed e terá shows de Roberto Carlos
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O Espaço das Américas, inaugurado há 20 anos na região da Barra Funda, zona oeste de São Paulo,
mudará de nome. A nova alcunha da tradicional casa de shows será Espaço Unimed, marcando a
primeira ação de do espaço desde sua inauguração.
+ “Eu gosto de Fresno”, diz Dougie Poynter, baixista do McFly
A casa também informou com exclusividade à Vejinha que o espaço fechou uma série de shows com o
cantor Roberto Carlos em julho e agosto, e as datas serão divulgadas amanhã (11). O cantor lotou o local
em sua reinauguração, em 2012, após reforma que aumentou a capacidade para as atuais 8 000
pessoas.
A mudança de nome marca os 20 anos de existência do espaço e, segundo a assessoria de imprensa, o
contrato com a Unimed terá duração de 5 anos, com possibilidade de renovação. Este não é o primeiro
investimento do tipo da marca, que também dá o nome ao Teatro Unimed, inaugurado em 2019 na
Alameda Santos, Jardins.
“É um grande prazer para todos nós, da Central Nacional Unimed, levar a marca Unimed a um espaço
que é referência em entretenimento de qualidade para os paulistanos e brasileiros”, diz Luiz Paulo Tostes
Coimbra, presidente da Central Nacional Unimed, no anúncio.
Além de Roberto Carlos, outra novidade anunciada hoje é o show da cantora Avril Lavigne no dia 7 de
setembro, com venda a partir do dia 16 de maio. Confira abaixo os demais shows já marcados no espaço
este ano:
Diego e Victor Hugo – 12 de maio
Juliette Freire – 13 de maio
Péricles | Tour Céu Lilás – 14 de maio
McFly – 17 e 18 de maio
One Night of Tina – 19 de maio
The Kooks – 20 de maio
Criolo | Turnê Sobre Viver – 21 de maio
Marc Martel – 22 de maio
Jão – 27 de maio (esgotado), 14 de agosto (esgotado) e 20 de agosto
Louis Tomlinson – 28 de maio (esgotado) e 29 de maio
Joss Stone – 1 de junho
Ranaissance e Curved Air – 2 de junho
Whindersson Nunes – 3 e 16 de junho
Djavan | Vesúvio – 4 e 5 de junho
Anavitória – 9 de junho
Roupa Nova – 10 e 11 de junho
Chitãozinho & Xororó – 12 de junho
Armandinho & Maneva – 15 de junho
Futparódias – 19 de junho
Khalid – 23 de junho
Caetano Veloso – 25 e 26 de junho
Mania – The Abba Tribute – 30 de junho
Jota Quest – 2 de julho
RAP4Life – 3 de julho
Fábio Jr – 15 de julho
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A-Ha – 18 e 19 de julho
Marisa Monte | Portas – 21, 22, 23 e 29 de julho
Manu Gavassi – 7 de agosto
Zeca Pagodinho – 13 de agosto
Rosalía – 22 de agosto
Reggae Live Station – 28 de agosto
Ana Carolina – 6 de setembro
Avril Lavigne – 7 de setembro
Maneskin – 9 de setembro
Jorge Benjor – 10 de setembro
Helloween e HammerFall – 8 e 9 de outubro
Nightwish – 14 de outubro
Hanson – 15 de outubro
Skank | Turnê de despedida – 21 e 22 de outubro
Liam Gallagher – 15 de novembro
+Assine a Vejinha a partir de 12,90.
Todas as sextas-feiras de manhã, a repórter de entretenimento Barbara Demerov faz uma seleção de
filmes e séries para ver nos cinemas ou em casa. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter
Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril.
E-mail cadastrado com sucesso!
Em breve você receberá nosso email

Para OMS, covid-zero é insustentável, mas China teme “tsunami” de casos
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China pode ter 'tsunami' de casos e 1,6 milhão de mortos se abandonar política de 'covid zero'A13
Para OMS, covid-zero é insustentável, mas China teme “tsunami” de casos
Agências internacionais
A política de “covid zero” do governo chinês para co
Por determinação do jornal Valor Econômico, as matérias dos seus veículos (jornal e site) não poderão
mais ser disponibilizadas, através do clipping, por empresas do segmento, agências de comunicação e
sites corporativos. As notícias devem remeter os usuários para o site do veículo e serem acessadas
individualmente através de assinaturas digitais. O Valor Econômico, através do seu departamento
jurídico, determinou que não autoriza a utilização do seu material em qualquer hipótese, sob a pena de
serem tomadas medidas judiciais cabíveis.
Diante disso, a Boxnet continuará realizando o
monitoramento do Jornal e do Portal, porém remetendo o usuário à leitura das notícias no site oficial do
Valor Econômico.
Acesse: http://www.valor.com.br/busca/{0}
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Pfizer compra Biohaven por US$ 11,6 bilhões
Financial Times, de Nova York e Londres
A Pfizer fechou a compra da companhia americana de biotecnologia Biohaven Pharmaceuticals por US$
11,6 bilhões. É o maior negócio realizado pela companhia farmacêut
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mais ser disponibilizadas, através do clipping, por empresas do segmento, agências de comunicação e
sites corporativos. As notícias devem remeter os usuários para o site do veículo e serem acessadas
individualmente através de assinaturas digitais. O Valor Econômico, através do seu departamento
jurídico, determinou que não autoriza a utilização do seu material em qualquer hipótese, sob a pena de
serem tomadas medidas judiciais cabíveis.
Diante disso, a Boxnet continuará realizando o
monitoramento do Jornal e do Portal, porém remetendo o usuário à leitura das notícias no site oficial do
Valor Econômico.
Acesse: http://www.valor.com.br/busca/{0}

OMS indica que taxa sueca de mortes é das menores da Europa
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Fim da 'Covid zero' na China pode matar 1,5 milhão, diz pesquisa
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Covid pode aumentar chance de impotência
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Opas cria comissão para crise de saúde mental pós-pandemia
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Genes ligam vírus da gripe comum ao da espanhola
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