UTIs do Hospital Alemão Oswaldo Cruz conquistam selo de Alta Performance
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As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Alemão Oswaldo Cruz Paulista e Vergueiro
conquistaram uma importante certificação de alta performance concedida pela Epimed Solutions,
plataforma que avalia, há 14 anos, o desempenho de mais de 750 hospitais na Europa e na América
Latina, através de gestão e análise de indicadores de instituições hospitalares, que permite conhecer
melhor o perfil do paciente, reduzir custos associados a infecções e outros incidentes, além de reduzir o
tempo de internação, melhorando a experiência do paciente e a prestação de cuidados à saúde.
O selo Top Performer 2022, foi concedido à UTI da Paulista, que obteve os melhores resultados clínicos
com alocação mais eficiente dos recursos no cuidado aos pacientes críticos nela internados. Já a UTI da
Vergueiro conquistou o título de UTI Eficiente 2022, como consequência da excelência conquistada nos
resultados clínicos. Entre os itens avaliados para a concessão do selo estão os índices de mortalidade e
a eficiência na utilização de recursos.
“A conquista destes selos é mais um importante reconhecimento do alto padrão de excelência e
segurança dos nossos serviços e evidencia as ações que a Instituição desenvolve para a utilização
adequada de recursos em busca de oferecer sempre os melhores desfechos aos nossos pacientes”,
afirma o Dr. Antonio da Silva Bastos Neto, Diretor-executivo Médico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
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Em janeiro deste ano, a revista The Lancet, importante periódico científico internacional, publicou um
artigo que demonstra a necessidade da perda de peso para controle da glicemia e para evitar a
progressão do diabetes e de suas complicações, como a insuficiência renal e eventos cardiovasculares,
no caso de pacientes que apresentam obesidade.
Foto: Dr. Ricardo Cohen – YouTube Hospital Alemão Oswaldo Cruz
Diante desta publicação, as Sociedades Americana e Europeia de Diabetes propuseram um algoritmo,
apresentado durante a 82nd Scientific Sessions of the American Diabetes Association, que comprova que
o tratamento da obesidade é o passo inicial fundamental para o tratamento do diabetes.
Os novos agentes farmacológicos, apesar de ainda com estudos com curto tempo de seguimento, têm
apresentado resultados excelentes em relação à perda de peso e controle da glicemiaew
De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, em todo o mundo, um em cada dez adultos têm a
doença. Ao todo, são 537 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos que convivem com o diabetes. A
estimativa é que em 2030 esse número passe para 643 milhões e em 2045, para 783 milhões. Só no ano
passado, o diabetes tipo 2 causou 6,7 milhões de mortes. O Brasil ocupa a 6ª posição no ranking dos 10
países com mais casos, sendo que 15,7 milhões de pessoas vivem com a condição no país.
Os novos agentes farmacológicos, apesar de ainda com estudos com curto tempo de seguimento, têm
apresentado resultados excelentes em relação à perda de peso e controle da glicemia. Porém, existem
pacientes que não têm a resposta esperada ao tratamento medicamentoso e, para estes indivíduos, a
cirurgia metabólica aparece com destaque no novo algoritmo proposto.
De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, em todo o mundo, um em cada dez adultos têm a
doença
O artigo do The Lancet contou com a participação do Dr. Ricardo Cohen, Coordenador do Centro
Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, além de pesquisadores dos
EUA, Austrália e Irlanda.
“Esta é a primeira vez que a perda de peso por meio da cirurgia metabólica é mencionada como passo
inicial no tratamento do diabetes tipo 2, quando o melhor tratamento clínico não atinge o desfecho
planejado. Antes, tratava-se primeiro a glicemia, agora dedica-se ao emagrecimento, que pode
interromper a evolução da doença a longo prazo”, afirma Cohen, um dos autores da publicação.
Dr. Ricardo destaca que as cirurgias metabólicas, além do emagrecimento, oferecerem o controle do
diabetes através de mecanismos que melhoram a secreção de insulina pelo pâncreas e diminuição da
resistência dos tecidos à ação da insulina, que levam ao controle dos índices de açúcar na corrente
sanguínea.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
O artigo do The Lancet contou com a participação do Dr. Ricardo Cohen, Coordenador do Centro
Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, além de pesquisadores dos
EUA, Austrália e Irlanda.
Esta opção de tratamento pode ser realizada em pessoas que não conseguiram ter o diabetes controlado
por meio de medicações e da mudança de hábitos e que apresentam comorbidades associadas ao
diabetes, resultando tanto na remissão da doença e auxiliando na prevenção e até tratamento das
doenças renais e eventos cardiovasculares secundários à evolução do diabetes. As ações diretas em
relação à perda de peso e os mecanismos de melhora da função do pâncreas e sensibilidade dos tecidos
à insulina deixam a cirurgia metabólica como mais uma opção aos médicos, que poderão definir quais
pacientes devem ter o acesso à cirurgia priorizado.
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Em janeiro deste ano, a revista The Lancet, importante periódico científico internacional, publicou um
artigo que demonstra a necessidade da perda de peso para controle da glicemia e para evitar a
progressão do diabetes e de suas complicações, como a insuficiência renal e eventos cardiovasculares,
no caso de pacientes que apresentam obesidade.
Diante desta publicação, as Sociedades Americana e Europeia de Diabetes propuseram um algoritmo,
apresentado durante a 82nd Scientific Sessions of the American Diabetes Association, que comprova que
o tratamento da obesidade é o passo inicial fundamental para o tratamento do diabetes.
De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, em todo o mundo, um em cada dez adultos têm a
doença. Ao todo, são 537 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos que convivem com o diabetes. A
estimativa é que em 2030 esse número passe para 643 milhões e em 2045, para 783 milhões. Só no ano
passado, o diabetes tipo 2 causou 6,7 milhões de mortes. O Brasil ocupa a 6ª posição no ranking dos 10
países com mais casos, sendo que 15,7 milhões de pessoas vivem com a condição no país.
Os novos agentes farmacológicos, apesar de ainda com estudos com curto tempo de seguimento, têm
apresentado resultados excelentes em relação à perda de peso e controle da glicemia. Porém, existem
pacientes que não têm a resposta esperada ao tratamento medicamentoso e, para estes indivíduos, a
cirurgia metabólica aparece com destaque no novo algoritmo proposto.
O artigo do The Lancet contou com a participação do Dr. Ricardo Cohen, Coordenador do Centro
Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, além de pesquisadores dos
EUA, Austrália e Irlanda.
"Esta é a primeira vez que a perda de peso por meio da cirurgia metabólica é mencionada como passo
inicial no tratamento do diabetes tipo 2, quando o melhor tratamento clínico não atinge o desfecho
planejado. Antes, tratava-se primeiro a glicemia, agora dedica-se ao emagrecimento, que pode
interromper a evolução da doença a longo prazo", afirma Cohen, um dos autores da publicação.
Dr. Ricardo destaca que as cirurgias metabólicas, além do emagrecimento, oferecerem o controle do
diabetes através de mecanismos que melhoram a secreção de insulina pelo pâncreas e diminuição da
resistência dos tecidos à ação da insulina, que levam ao controle dos índices de açúcar na corrente
sanguínea.
Esta opção de tratamento pode ser realizada em pessoas que não conseguiram ter o diabetes controlado
por meio de medicações e da mudança de hábitos e que apresentam comorbidades associadas ao
diabetes, resultando tanto na remissão da doença e auxiliando na prevenção e até tratamento das
doenças renais e eventos cardiovasculares secundários à evolução do diabetes. As ações diretas em
relação à perda de peso e os mecanismos de melhora da função do pâncreas e sensibilidade dos tecidos
à insulina deixam a cirurgia metabólica como mais uma opção aos médicos, que poderão definir quais
pacientes devem ter o acesso à cirurgia priorizado.
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Representantes da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus (Visa Manaus) participaram, nesta terçafeira, 21/6, de uma reunião com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e outras Vigilâncias
municipais do país, como parte do projeto para implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade
(SGQ) nos órgãos desse segmento.
A reunião de apresentação do projeto Integravisa – 2º Ciclo de Implantação do SGQ nas unidades do
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) é uma iniciativa da Anvisa para orientar e estimular a
adoção do SGQ pelas Visas municipais, com o objetivo de aperfeiçoar os processos de trabalho e
qualificar as ações e serviços em Vigilância Sanitária oferecidos à população, em todo o território
nacional.
Em Manaus, os participantes do evento se encontraram na sede da Secretaria Municipal de Saúde
(Semsa), no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, para acompanhar a reunião por via remota.
A subsecretária municipal de Gestão da Saúde, Aldeniza Araújo, participou da reunião e destacou o
esforço das equipes na busca pela qualificação.
“A Visa Manaus vem afirmando continuamente a sua importância no cenário nacional de Vigilância
Sanitária. Além de se destacar nesta etapa do Integravisa, sendo a única instituição da região Norte a
participar do projeto, também vem promovendo a capacitação constante dos seus servidores,
fortalecendo e acelerando a implementação do SGQ. Tudo isso traz benefícios, porque aprimora o
serviço, tornando-o mais resolutivo, mais célere, atendendo melhor às necessidades da população e da
Vigilância Sanitária como um todo”, afirmou.
A diretora em exercício da Visa Manaus, Maria do Carmo Leão, destacou o esforço feito pela equipe para
concretizar a implantação da Gestão da Qualidade nas suas rotinas de trabalho.
“Temos atuado em várias frentes: destacando servidores para participar de capacitações sobre o SGQ
para atuarem como multiplicadores, realizando reuniões periódicas para planejamento e
acompanhamento de metas, e pesquisando iniciativas similares em outras cidades brasileiras, a fim de
transformarmos a nossa prática diária na direção de um cuidado cada vez mais eficiente e integral junto à
população”.
Aprimoramento
A Visa Manaus foi uma das dez vigilâncias municipais selecionadas pela Anvisa para participar do atual
ciclo do projeto Integravisa, que terá duração de 12 meses. Nesse período, a Agência irá oferecer a
consultoria do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), por meio do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), do Ministério da Saúde, para
auxiliar na implementação do SGQ nos órgãos escolhidos. Além da Visa Manaus, participam desta fase
as Visas de Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Recife, Rio de Janeiro, São Luís, São Paulo, Teresina e
Vitória.
Ao todo, sete servidores da Semsa, incluindo os da Visa Manaus, concluíram o curso EaD “Implantação
do SGQ em unidades do SNVS”, oferecido pela Anvisa, também em parceria com o HAOC, no ano
passado. Esses servidores compõem um grupo de trabalho, junto aos gestores da Visa Manaus, com o
objetivo de consolidar a adoção de práticas de SGQ e incorporá-las definitivamente à atuação diária da
Vigilância municipal, para servir cada vez melhor à população de Manaus.
———
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Notícias relacionadas
Fiscalização Visa Manaus autua estabelecimento por fraude na validade de produtos, no bairro Nova
Cidade Fiscalização Visa Manaus interdita distribuidora de medicamentos na zona Sul de Manaus
PROJETO Projeto de Lei que cria ‘Auxílio Empreendedor’ de R$ 1,8 mi é aprovado e segue para sanção
do prefeito David Almeida Fiscalização Visa Manaus autua dois supermercados e uma padaria por
irregularidades PROJETO Prefeitura de Manaus oferece grupo de apoio psicossocial a pensionistas que
estão vivenciando o luto Fiscalização Visa Manaus autua bar por descumprimento de protocolo de
segurança Reconhecimento Visa Manaus se destaca no balanço de atividades da Central Integrada de
Fiscalização Licença Prefeitura de Manaus alerta para a necessidade de inspeção e licenciamento
sanitário de ambulâncias PROJETO Professora da Prefeitura de Manaus representa a região Norte em
evento nacional sobre educação infantil Vigilância Sanitária Testes diagnósticos da Covid-19 são tema de
live da Visa Manaus PROJETO Casas indígenas vão integrar ‘Nosso Centro’ fazendo resgate ancestral,
cultural e gastronômico Educação Retorno às aulas na rede municipal de ensino da Prefeitura de Manaus
será seguro PROJETO David Almeida anuncia modernização da feira Manaus Moderna e pacote de
ações pós-cheia PROJETO Cimes, da Prefeitura de Manaus, irão oferecer atendimento multidisciplinar a
alunos da educação especial PROJETO Antigo Local Casa de Praia terá de área gastronômica a central
de artesanato no programa ‘Mais Manaus’ da prefeitura Alerta Visa Manaus alerta sobre convocação de
proprietários de estabelecimentos para evitar cobranças judiciais PROJETO Prefeitura pretende
transformar o Distrito Industrial em área turística PROJETO Prefeitura busca parceria para excelência em
gestão pública com Escola de Contas do TCE Nota Visa Manaus alerta para falso e-mail de renovação de
documentos Atenção primária Prefeitura de Manaus destaca desafios e avanços no Dia Nacional da
Saúde PROJETO Prefeitura de Manaus realiza oficina de protótipo microbit em escola da zona Norte
PROJETO Prefeitura de Manaus inicia planejamento do 1º ‘Natal das Águas, Luz da Esperança’
PROJETO Empresários do Booth Line e equipes da Prefeitura de Manaus e TCE visitam local do futuro
Mercado de Origem PROJETO Iphan recebe apresentação da Prefeitura de Manaus do ‘Nosso Centro’,
que reúne herança patrimonial e novos usos PROJETO Escola da Prefeitura de Manaus apresenta
trabalhos pedagógicos do Procurumim PROJETO Instrução musical e aulas de luthieria são levadas a
jovens da zona Leste Fiscalização Estabelecimento no Centro é autuado pela prefeitura por má
conservação de alimentos Vigilância Sanitária Visa Manaus apresenta ações sanitárias da Prefeitura de
Manaus para o jogo Brasil X Uruguai Fiscalização Mercadoria com suspeita de validade adulterada é
apreendida pela Visa Manaus Prevenção Prefeitura de Manaus garantiu segurança sanitária da
população durante jogo Brasil X Uruguai

Apneia do sono em crianças: saiba o que é e como identificar
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Se o seu filho ronca, tem o sono agitado, dificuldade de concentração e mau desempenho escolar,
alterações de humor e passa o dia agitado, atenção: ele pode estar com apneia obstrutiva do sono, um
distúrbio bem menos prevalente nas crianças do que nos adultos, mas que se não for diagnosticado e
tratado adequadamente, pode causar problemas de saúde, como elevação da pressão arterial e riscos de
doenças cardiovasculares, e até afetar o crescimento da criança. Por isso é importante que os pais
estejam atentos, para que o diagnóstico seja feito o quanto antes.
Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), estima-se que cerca de 10% das
crianças roncam e, dessas, de 1% a 3% têm apneia e um sono de baixa qualidade. Em adultos, esse
número ultrapassa os 30%. Mas o que é a apneia obstrutiva do sono? "São pausas respiratórias
recorrentes que ocorrem enquanto a pessoa dorme, bloqueando a passagem do ar para os pulmões. A
pessoa para de respirar um pouquinho e volta. Para e volta", explicou Leonardo Goulart, neurologista
especialista em medicina do sono do Hospital Israelita Albert Einstein.
Goulart explica que a interrupção recorrente da respiração durante o sono tem duas consequências
básicas: a primeira é que a oxigenação do sangue fica oscilando, o que coloca o cérebro em alerta. Ao
entrar em alerta, o cérebro provoca micro despertares, interrompendo o sono. Uma das várias
consequências sistêmicas desse fenômeno pode ser a redução da produção do hormônio do crescimento
- o que pode afetar o crescimento adequado da criança. "Essa é uma das questões importantes porque a
apneia do sono reduz os níveis do hormônio do crescimento. Tem muitos estudos sobre isso em
adolescentes, mas ao tratar a apneia os níveis voltam ao normal", afirmou o neurologista.
A segunda consequência das constantes pausas na respiração é que o sono se torna insuficiente por
ficar muito fragmentado, causando os impactos no dia seguinte, como as alterações de comportamento,
irritabilidade e déficit de aprendizado. "Além disso, um outro impacto importante da apneia do sono, que é
mais estudado em adultos, mas pode ter impacto em crianças, é a alteração metabólica, com disfunção
de hormônios que coordenam o nosso metabolismo, regulam a fome e o armazenamento de gordura.
Isso pode levar ao sobrepeso, obesidade e outras alterações", alertou o médico.
O diagnóstico da apneia é geralmente clínico, mas em alguns casos específicos ele pode ser corroborado
pela polissonografia (exame que avalia a qualidade do sono). "[O diagnóstico] Costuma demorar mais
tempo do que deveria, mas, cada vez mais, o conhecimento em medicina do sono está se tornando
comum na prática médica. Hoje em dia, os pediatras costumam perguntar sobre a qualidade do sono da
criança na consulta. O diagnóstico está mais evoluído, mas ainda precisa ficar mais rápido", pondera
Goulart.
O tratamento da apneia na criança é basicamente estrutural. Num primeiro momento, se a criança estiver
obesa, perder peso pode ser efetivo. Mudar a posição de dormir também pode ajudar (colocar o filho para
dormir de lado e não de costas). Se essas ações não funcionarem, pode ser preciso intervir com cirurgia
de remoção das amigdalas e da adenoide (quando for o caso) ou o uso de CPAP (equipamento que
empurra o ar para os pulmões por meio de uma máscara ajustada no nariz durante a noite, evitando que
ocorram as pausas de respiração no sono).
"Na criança o desenvolvimento facial e o crescimento por si só podem ajudar a diminuir a apneia. Então,
o uso do CPAP costuma ser por pouco tempo e logo a criança melhora. A diferença é que o adulto não
consegue usar o equipamento por um curto período porque ainda não existe uma outra solução",
ressaltou o neurologista.
Para ajudar os pais e as crianças a identificarem o problema, o Instituto do Sono, com apoio da AFIP
(Associação Fundo de Assistência à Pesquisa), lançou uma edição no gibi Dona Ciência dedicado ao
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assunto. A revista tem como objetivo fornecer material de divulgação científica com linguagem
simplificada de forma lúdica, com foco especial nas crianças, mas não apenas para elas.
"No Dona Ciência falamos de vários temas da atualidade: vacina de covid, higiene bucal, amamentação.
E também falamos da importância do sono, que ocupa um terço das nossas vidas", afirmou Monica Levy
Andersen, diretora de Ensino e Pesquisa do Instituto do Sono e idealizadora da coleção.
A SBPT listou alguns sinais para que os pais observem nos filhos:
• Ronco, que pode ou não ser alto, mas que ocorre todas as noites
• Respiração barulhenta, que piora quando a criança está deitada de costas
• Pausas respiratórias e quando a respiração se reinicia, muitas vezes é com um ronco alto
• Dificuldade de respirar pelo nariz
• Dormir de boca aberta (pode ocorrer de ficar de boca aberta durante o dia)
• Agitação durante a noite, com mudanças na posição de dormir
• Urinar na cama, principalmente se a criança já tinha prévio controle.
"Sempre que o sono da criança for agitado e com barulho, ele precisa ser avaliado por um profissional.
Nenhum ronco é normal. Todo barulho, se for recorrente e ocorrer de três a quatro vezes por semana,
deve servir de sinal de alerta para que os pais procurem ajuda especializada", finalizou a
otorrinolaringologista Sandra Dória, especialista em medicina do sono e pesquisadora do Instituto do
Sono.
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Diversos estudos científicos corroboram a evidência de que as doses de reforço reduzem o risco de
morte por COVID-19. Um estudo do Ministério da Saúde, por exemplo, mostra que a vacina reduz em até
nove vezes o risco de complicações graves e de óbito pela doença. Mesmo diante de nova alta de casos
de coronavírus no país, muita gente ainda negligencia esse cuidado. Hoje, mais de 22 milhões de
brasileiros não tomaram a segunda dose da vacina contra o coronavírus; e nada menos que 62 milhões
não foram imunizados com a primeira dose de reforço.
No momento atual, a proteção extra chegou à quarta dose para quem tem 40 anos ou mais. É
imprescindível que a população adulta esteja com o ciclo vacinal em dia. Sobretudo os mais velhos, como
atesta o mais recente boletim do Núcleo de Inteligência Médica do HCor (antigo Hospital de Coração). O
estudo – que comparou 2.277 internados com COVID-19 entre 2020 e 2021 com os 423 hospitalizados
em 2022 – aponta uma mudança no perfil dos pacientes neste ano. Se no início da pandemia até o ano
passado a idade média deles era de 61,7 anos, agora é de 71.
Além do acréscimo de quase uma década na idade, o levantamento do HCor constatou outra alteração
no perfil dos internados: 91,9% deles apresentam três ou mais comorbidades. Esse percentual, até o ano
passado, era de 64,4%. Os autores do boletim destacam ainda o fato de os pacientes com menos
comorbidades terem praticamente sumido do hospital. Também observam que, apesar de os internados
terem um perfil de risco mais elevado, houve queda de 37,1% para 29,1% no número dos que precisaram
de UTI; e de 8,3% para 5,2% nos que necessitaram de ventilação mecânica.
Entre os médicos que participaram do estudo, não há dúvida: essa redução nos índices de gravidade da
doença está ligada à vacina. É a mesma percepção compartilhada por pesquisadores responsáveis pelos
boletins Observatório Covid-19 e Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A cada estudo
divulgado, eles insistem na importância de a campanha de imunização ser ampliada e intensificada.
Também reforçam a importância do uso de máscara em locais fechados e em ambientes onde haja
aglomeração.
Nas últimas semanas, o número de infecções vem crescendo em todo o país, movimento associado a
uma quarta onda de COVID-19. Os casos são impulsionados pela Ômicron e suas subvariantes, muito
mais contagiosas. Também registra-se crescimento no número de mortes e de internações, mas de forma
menos intensa que o de casos da doença. Há, entre os especialistas, quem sustente que a diminuição
nos óbitos deve-se mais ao avanço da imunização no país do que a uma menor letalidade da ômicron.
Segundo dados do painel do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o Brasil registrou ontem
50.272 casos de COVID-19, elevando a média móvel de sete dias para 36.775 infecções, uma alta de
18% em relação a duas semanas antes. Em relação aos óbitos, 96 pessoas perderam a vida em
decorrência da doença. Com isso, a média móvel chegou a 140 mortes, o que representa um salto de
87% na comparação com 14 dias atrás. Se você está entre aqueles com o calendário vacinal atrasado,
não desdenhe da ciência: vá ao posto de saúde mais próximo e tome a dose que falta. Proteja sua vida.
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O CURA grupo, um dos maiores grupos de medicina diagnóstica do Brasil, que realiza mais de 6 milhões
de exames por ano, acaba de nomear Carlos Figueiredo como seu novo CEO. Tendo atuado em
organizações de destaque no cenário de saúde, como a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar),
ANAHP (Associação Nacional de Hospitais Privados) e Hcor, o executivo chega com a missão de
inaugurar uma nova fase para a companhia. Lideram as prioridades iniciativas como avançar ainda mais
na integração das operações de suas dez marcas e fortalecer a gestão com foco na excelência
operacional, na qualidade do atendimento aos pacientes, na valorização do time e no desenvolvimento de
uma cultura corporativa.
Todo esse processo que será conduzido por Figueiredo faz parte de um movimento natural de
consolidação da companhia, que vivenciou nos últimos anos um intenso processo de fusões e aquisições.
O CURA grupo nasceu a partir da junção do CURA Medicina Diagnóstica, adquirido em 2018 pela Vinci
Partners — um dos principais fundos de Private Equity do Brasil —, com o Grupo Mérya, maior grupo de
diagnóstico por imagem da região Sul do Brasil, em 2019.
Segundo Figueiredo, o objetivo está em capturar sinergias entre as marcas pertencentes ao grupo e
estabelecer um novo direcionamento estratégico, com foco em excelência operacional e qualidade no
atendimento. O CURA grupo tem um trabalho de qualidade muito forte e estabelecido em São Paulo, e a
ideia é desenvolver isso para as demais marcas. As estratégias visam tornar a empresa cada vez mais
valiosa e estruturada.
“Queremos fortalecer a integração da companhia, desenvolvendo o espírito de grupo e a consolidação da
cultura, de forma que isso seja perceptível a todas as pessoas. Obviamente, respeitaremos as questões
regionais e as necessidades de mercado, valorizando a cultura local, conhecendo clientes e parceiros.
Daí a importância de fazer uma imersão para entender as peculiaridades de cada unidade, o que inclui os
processos, as oportunidades e o time”, enfatiza.
O crescimento do grupo também está em pauta. No entanto, apesar de estarem previstos ainda novos
investimentos em fusões e aquisições, que foram a base da estratégia de expansão da companhia até
então, os esforços concentrar-se-ão agora no crescimento orgânico. Isso inclui uma avaliação minuciosa
para identificar as oportunidades de ampliação de portfólio nas unidades.
“Também olharemos para novos mercados, mas existe uma estratégia forte de geração de valor. Além
disso, pretendemos nos estabelecer em locais e praças que tenham posicionamento relevante e avançar
para regiões e localidades que não se restringem ao sul do país.”
Atualmente são mais de 1,6 mil colaboradores e 500 médicos no corpo clínico, que atuam nas 30
unidades e nos dois centros de processamento de análises clínicas, nos estados do Paraná, de Santa
Catarina, do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Fazem parte de sua estrutura nas unidades um centro
completo de especialidades e outro dedicado a mulheres grávidas e à cardiologia. Além disso, o CURA
grupo atua no segmento B2B com uma solução completa de laudos à distância, que possibilita a entrega
de resultados diferenciados em diagnósticos de ressonância magnética, tomografia computadorizada e
demais exames por imagem.
Ao todo são dez marcas, todas de grande reputação, algumas com mais de 40 anos de existência. São
elas CURA, Ultramed, Lab Imagem, Viva Imagem, MedImagem, CDIP, Sonitec, DMI, SRC e Medvia
Diagnóstica.
Sobre o CURA grupo
O CURA Medicina Diagnóstica foi adquirido em 2018 pela Vinci Partners, um dos principais fundos de
Private Equity do Brasil, como uma plataforma de consolidação no segmento. Em 2019, o CURA se uniu
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ao Grupo Mérya, maior grupo de diagnóstico por imagem da região Sul do Brasil. Assim nasceu o CURA
grupo, um dos maiores grupos de medicina diagnóstica do Brasil, com mais de 1,6 mil colaboradores
capacitados e 500 médicos qualificados. Todo o grupo hoje funciona sob os mesmos princípios e de
forma homogênea em sua operação.
O trabalho concentra-se totalmente na medicina diagnóstica com olhar humano, além da excelência do
atendimento, e na qualidade máxima em realização de exames de diagnóstico por imagem, medicina
nuclear e análises clínicas.
Atualmente está disponível em quatro estados brasileiros, com um total de 30 operações em todo o país,
nas cidades de Florianópolis, São José e Chapecó, em Santa Catarina; Curitiba, São José dos Pinhais,
Londrina e Pato Branco, no Paraná; Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; e em São Paulo Capital, com
mais de 6 milhões de exames realizados anualmente.

Daniela Medeiros é a nova superintendente de Provimento de Saúde da Unimed Porto Alegre
6/21/2022 | SIS SAÚDE | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

A Unimed Porto Alegre conta com nova superintendente de Provimento de Saúde, a administradora
Daniela Medeiros, que atuou anteriormente na cooperativa e retorna para assumir a área estratégica no
relacionamento com toda a rede prestadora de hospitais e clínicas. “Volto com mais experiência e com
muita vontade de seguir trabalhando alinhada ao propósito da Unimed Porto Alegre para fazer a diferença
na vida das pessoas”, afirma Daniela.
Daniela Medeiros, que é executiva na área da saúde há 22 anos, é graduada em Administração
Hospitalar e Direito, especialista em Administração e Direção Hospitalar e em Gestão em Negócios de
Saúde. Possui expertise em grandes instituições de saúde, como Hospital Moinhos de Vento e Hospital
Mãe de Deus, sendo a última experiência como diretora comercial, realizando projetos de captação de
resultados com o olhar voltado para a construção de relacionamentos e valor em saúde. Na Unimed Porto
Alegre, atuou por oito anos à frente da área de Relacionamento com a Rede de Prestadores da
cooperativa.
Sobre a Unimed Porto Alegre
A Unimed Porto Alegre conta com 688 mil beneficiários e 366 pontos de atendimento entre serviços
credenciados e próprios, o que constitui a maior estrutura em prestação de serviços à saúde dentro de
sua área de atuação. A cooperativa conta com aproximadamente 6.800 médicos e tem estrutura própria
para atendimento ao cliente, que inclui unidade em Guaíba, laboratório, Centros de Diagnóstico por
Imagem, Centro de Oncologia e Infusão, prontos-atendimentos, Clínicas de Vacinas, Espaços Viver Bem,
Unidade de Atendimento Pediátrico e SOS Emergências Médicas.

Projeto brasileiro estuda tecnologia inovadora baseada na resposta imune do paciente contra o câncer
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A Dasa, por meio da Dasa Genômica, o Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino - IDOR -, a Oncologia D’Or e
a Rede D’Or se uniram para realizar uma pesquisa clínica sobre o diagnóstico de pacientes com câncer
colorretal no Brasil.
O estudo está sendo feito com o Immunoscore, o teste fornecido pela empresa de diagnóstico de
precisão Veracyte. O teste define o escore imunológico do tumor de cólon, ou seja, reflete a resposta
imunológica do paciente contra o câncer. De acordo com as diretrizes clínicas internacionais para câncer
de cólon localizado (ESMO 2020 e Pan-Asian ESMO 2021), o teste tem a habilidade de auxiliar o
oncologista em ajustar a decisão terapêutica. As empresas celebraram a colaboração no estudo em
evento realizado na residência oficial do Cônsul Geral da França, Yves Teyssier d’Orfeuil, na última
segunda-feira (13).
A tecnologia de diagnóstico baseada na resposta imune adaptativa do paciente contra o câncer, que está
no centro deste estudo, é um método inovador, criado na França por pesquisadores do INSERM (Instituto
Nacional de Saúde da França), em 2006-2012, liderado pelo renomado cientista Jerome Galón, e
validado clinicamente em 2012-2018 também sob sua liderança por um consenso internacional de 14
centros de especialistas no mundo. A patente de inovação francesa foi comercializada pelo grupo francês
HalioDx, da empresa Marceille Luminy, atualmente Veracyte Immuno-Oncology.
A Dasa, por meio de seus laboratórios de patologia digital, realiza os testes em pacientes brasileiros e faz
o upload das imagens na nuvem, onde o algoritmo da Veracyte faz a análise e fornece o resultado do
exame para a Dasa oferecer aos pacientes e aos pesquisadores. Com isso, os oncologistas contam com
informações importantes sobre o comportamento biológico do tumor.
A pesquisa
Sob a responsabilidade do investigador e presidente da Oncologia D'Or, Paulo Hoff, o resultado do
estudo clínico poderá trazer novas perspectivas para o uso do teste em pacientes com câncer colorretal.
A pesquisa tem como objetivo avaliar o papel do teste Immunoscore como marcador preditor de
recorrência de doença nos pacientes com adenocarcinoma de cólon, estágios II e III, submetidos a
tratamento com intuito curativo. A fase retrospectiva - com pacientes já tratados - foi encerrada em maio
de 2022 e incluiu 50 casos. No momento, o recrutamento está aberto para a fase de acompanhamento
prospectivo - pacientes que estão sendo diagnosticados e iniciando o tratamento - e que incluirá mais 50
participantes.
Para o diretor médico de patologia e genética da Dasa Genômica, braço de genômica da Dasa, Dr.
Cristovam Scapulatempo Neto, a pesquisa é de extrema importância para dar visibilidade sobre o cenário
brasileiro no que se refere ao paciente com câncer de cólon e a custo-efetividade do tratamento
personalizado. “O estudo vai nos ajudar a avaliar o impacto para predizer recorrência e a possibilidade de
redução de custos no tratamento enquanto melhora a qualidade de vida dos pacientes”, avalia.
A medicina de precisão foi desenvolvida ao longo dos anos através da abordagem genômica, enquanto a
abordagem do sistema imunológico em câncer está em progresso substancial. “Esta tecnologia inovadora
pode ser um divisor de águas na prática oncológica que está sendo introduzida no Brasil pela Dasa. Os
resultados científicos da pesquisa realizada no IDOR, somados ao valor médico-econômico, podem
ajudar o Brasil a ser um país líder na América Latina no acesso a essa tecnologia de medicina de
precisão”, parabeniza a diretora de desenvolvimento médico e de mercado da Veracyte, Marjane Le
Bagousse.
A cooperação científica e clínica em torno dessa inovação originalmente francesa foi celebrada pelas
autoridades oficiais francesas no Brasil. O evento homenageou as duas entidades brasileiras de saúde
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que desenvolvem a ciência e ajudam os pacientes a ter acesso à inovação no futuro. O evento também
contou com membros da comunidade médica e representantes da Veracyte immuno Oncologie.

Vox Capital lança 1º fundo para varejo com foco em dívida ESG de empresas
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A tradicional gestora de empresas de impacto socioambiental positivo Vox Capital acaba de lançar seu
primeiro fundo com foco no público de varejo. Diferente de seus outros produtos, este, o VOX Renda Fixa
Desenvolvimento Sustentável, é voltado para o mercado de renda fixa corporativa, investindo em títulos
de dívida de empresas que tenham compromissos claros com a Agenda 2030 e os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), os ODSs.
Este é o primeiro de uma gama de novos produtos que a VOX pretende lançar nos próximos anos que sai
do seu escopo de comprar participação em empresas em estágio inicial que geram impacto positivo. O
escopo, porém, continua no financiamento de quem se propõe a fazer negócios de uma nova maneira,
mais responsável com o ambiente e a sociedade.
“Em 2020, a VOX tomou a decisão de liderar o desenvolvimento de investimento de impacto no Brasil
para diversos bolsos e nas mais diversas classes de ativos. A decisão veio após perceber que, enquanto
lá fora US$ 1 trilhão já está alocado em investimento de impacto e é possível ter uma carteira 100% de
impacto, não vemos o mesmo crescimento aqui no Brasil”, conta ao Prática ESG Daniela De La Torre,
gerente de Desenvolvimento de Negócios de Produtos (Product Business Development) da VOX. Ela e
João Pontedeiro, especialista em renda fixa da VOX, foram contratados em 2021 para participar dessa
expansão e estão à frente do novo fundo.
O objetivo da gestora, segundo De La Torre, é ter opções de investimento de impacto para todos os
bolsos, todos os investidores e em todas as classes de ativos. Começar por renda fixa corporativa foi uma
decisão tomada após a gestora receber resultados de uma pesquisa encomendada junto ao público
engajado com a temática de sustentabilidade, que se preocupa com o que consome e onde coloca seu
dinheiro.
“Fizemos um trabalho grande para pensar qual produto estruturar para o varejo, alinhado ao impacto e
aos ODSs. A primeira ótica foi entender o que o investidor quer e a pesquisa apontou que esse público
busca segurança, rentabilidade e impacto”, conta a executiva. Um dos atributos de segurança, completa
ela, é a liquidez.
O VOX Renda Fixa Desenvolvimento Sustentável é considerado de baixo risco e com resgate D+6, ou
seja, seis dias após o pedido de resgate o dinheiro cai na conta do investidor. O retorno-alvo é de 105%
do CDI e ele só compra títulos corporativos de companhias abertas, com nota de risco de crédito acima
de “A-”, de baixo risco, de acordo com análise das agências de rating. O mandato do produto não exige
que os ativos sejam do tipo ESG, como os títulos green bonds, social bonds ou sustainability-linked
bonds, aqueles que a empresa emissora precisa alocar o dinheiro em projetos de impacto socioambiental
ou cumprir metas sustentáveis.
“Nosso diferencial é a metodologia que avaliamos os emissores, as empresas. Só depois olhamos quais
ativos aquela companhia tem no mercado. Fizemos um manual com requisitos que elas precisam cumprir
semestralmente; se se desenquadrar, podemos reduzir participação na carteira ou excluir os ativos da
companhia do fundo”, explica. Segundo De La Torre, motivos de exclusão podem ser incidentes graves,
que ferem os princípios ESG ou ainda uma frequência muito alta de incidentes de menor gravidade.
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O custo também não é impeditivo. A taxa de administração será de 0,40% a 0,65% ao ano, escalonada
conforme o fundo crescer. Não há cobrança de taxa de performance.
A escolha por renda fixa também veio por ser um mercado historicamente atrativo para o brasileiro – em
volume, os fundos de renda fixa representavam ao fim de maio de 39% da indústria toda, com R$ 2,78
trilhões sob gestão. Apenas este ano, a renda fixa acumula captação líquida positiva de R$ 98 bilhões – a
maior de todas as classes, de acordo com o último boletim mensal da Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
“É um produto simples para o investidor. O que imaginamos é que 70-80% do patrimônio do fundo fique
alocado em debêntures (um tipo de papel de crédito privado) que cumpra os critérios de liquidez. Gestão
de liquidez é importante para pagar os resgates”, comenta ainda De La Torre. O mandato não restringe o
fundo ao mercado secundário – pode participar também de emissões primárias. Outros 10% ficarão em
ativos mais estruturados, como os FIDCs (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) e a fatia
restante, fica em caixa.
O fundo opera desde 19 de maio com dinheiro de sócios da VOX e de alguns investidores próximos
engajados no tema ESG, mas ainda está em fase de montagem da carteira. “Nossa meta de captação de
produtos líquidos para o varejo – e não só com este produto – é de R$ 100 milhões até março de 2023.
Não temos uma expectativa de captação para este fundo em especial, mas achamos ser possível chegar
em R$ 50 milhões”, afirma a gerente de desenvolvimento de produtos da VOX.
O público esperado é de pessoas mais jovens, que tendem a ser mais preocupados com impacto das
empresas e de suas decisões de consumo e investimento, como a nova geração de herdeiros de famílias
endinheiradas, além de outros investidores que já aplicam dinheiro neste tipo de investimento, ainda que
fora do país, ou ainda trabalham com isso.
Segundo o International Finance Corporate (IFC), unidade do Banco Mundial com foco em serviços de
investimentos, no mundo, o mercado global de investimentos de impacto girava em torno de US$ 2,3
trilhões em impacto em 2020, de acordo com o relatório 'Investing for Impact: The Global Impact Investing
Market 2020 '.
Metodologia
A metodologia que baseia o fundo e pode servir de base para o desenvolvimento de outros produtos da
VOX para o varejo é baseada nos ODSs da ONU que podem ser impulsionados pelo setor privado, como
explica a executiva da gestora. Dos 17 ODSs, dez foram selecionados, como o 4 (Educação de
qualidade), 6 (Água potável e saneamento), 11 (Cidades e comunidades sustentáveis) e 12 (Consumo e
produção responsáveis), entre outros.
Foram deixados de fora aqueles que exigem mais engajamento e ação do setor público. “O número 16,
por exemplo, que fala sobre paz, justiça e instituições eficazes, é um exemplo de ODS que o setor público
pode dar uma contribuição maior que o privado neste caso; dificilmente o privado teria algo que contribua
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mais”, explica.
As empresas passam, então, por uma avaliação sobre qual seu potencial de contribuição com os ODSs e
em quais objetivos. “O que sempre tenhamos de entender é intencionalidade. Quando tem, de fato,
intenção de gerar impacto positivo e há materialidade do impacto, ou se está focada no retorno financeiro.
Fazemos isso através de instrumentos, como a Teoria da Mudança, que o time de impacto faz junto com
a empresa”, diz.
A segunda etapa do processo é a Análise de Controvérsias, como é chamada a avaliação sobre o
passado da companhia, notícias e relacionamento da companhia com os stakeholders. Elas são, então,
classificadas em nível de gravidade e frequência desses incidentes.
“Estamos com o olhar de longo prazo, até porque quando investimos com esse olhar de impacto, é
preciso fazer uma ampla seleção dos ativos e avaliação de emissores; nosso objetivo não é ganhar no
trade (compra e venda rápida)”, aponta De La Torre.
Carteira
Os ativos ainda estão sendo avaliados, mas a VOX adiantou alguns exemplos de empresa que já
passaram pelo crivo. Duas delas são da área de gerenciamento e valorização de resíduos, a Ambipar,
com foco em clientes industruais, e a Órizon, que produz energia limpa e créditos de carbono. No caso da
primeira, os ODSs endereçados são 2, 3,11 e 13; enquanto a segunda atinge os ODSs 11 e 13. Compõe
o portfólio ainda a companhia de energia Ômega, que trabalha com geração, comercialização e
desenvolvimento de projetos de energia renovável (ODSs 7 e 13).
Gostam ainda da Vamos, líder em locação de caminhões, máquinas e equipamentos, que, segundo a
VOX, contribue para a malha logística do país (ODSs 2 e 11). Por fim, a Rede D'Or, rede de saúde (ODS
3). “Embora suas unidades não tenham foco em clientes de renda mais baixa, sua contribuição se dá
principalmente no avanço em pesquisas e formação de profissionais da saúde. Por isso, as pessoas
atendidas por novas tecnologias ou profissionais bem formados estão em uma situação superior”, explica
a gestora.
Ativos nas áreas de saneamento, energia solar, eólica, educação e saúde podem aparecer mais por
terem mais afinidade com a metodologia, mas a alocação não vai se restringir a elas.
Além do fundo de crédito privado, a VOX tem outros quatro fundos: o Empírica VOX Impacto Crédito
Privado, que apoia microempreendedores; os VOX Impact Investing I e II, que compra participação de
empresas de tecnologia em estágio inicial (early-stage) cujo produto ou serviço é solução orientada para
a geração de impacto social positivo; e o VOX Tech for Good Growth I, que investe em empresas em
estágio inicial nos setores da saúde, educação e inclusão financeira, além da frente de impacto
ambiental. A VOX também é a gestora responsável pelo fundo de Corporate Venture Capital do Banco do
Brasil e do do Hospital Albert Einstein, que busca investir em negócios relacionadas a finanças e
agronegócio, no caso do primeiro, e saúde, no segundo.
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Quais são os sintomas da escleróse múltipla? A esclerose múltipla é uma doença neurológica autoimune
que compromete o sistema nervoso central e pode levar a alterações na visão, no equilíbrio e na
capacidade muscular. A doença atinge principalmente pessoas entre 18 e 55 anos, segundo o Ministério
da Saúde.
A atriz Guta Stresser, conhecida principalmente pela personagem Bebel da série A Grande Família, da
TV Globo, afirmou que convive com a esclerose múltipla em entrevista à revista Veja.
Os sintomas da escleróse múltipla estão associados a alterações em uma estrutura cerebral chamada
bainha de mielina, que envolve as células nervosas pelas quais passam os impulsos elétricos
responsáveis pelo controle das funções do organismo.
Saiba quais são as possíveis causas, os fatores de risco e os tratamentos disponíveis contra a doença.
Causas são desconhecidas
Um dos desafios do estudo da esclerose múltipla é definir a causa da doença. Até o momento, a ciência
não tem uma resposta sobre o que leva à deterioração da bainha de mielina. As hipóteses consideram
que a ação contra os tecidos do sistema nervoso seja induzida pelo próprio sistema imunológico, de
acordo com a predisposição genética.
Segundo o neurologista Tarso Adoni, coordenador do Centro de Esclerose Múltipla do Hospital SírioLibanês, de São Paulo, a infecção pelo vírus Epstein-Barr, causador da mononucleose, aliada à
predisposição genética, pode ser um dos fatores de risco.
“Esse vírus é um fator de risco, principalmente quando ele acomete os indivíduos na adolescência. É um
vírus de transmissão oral, que causa a mononucleose infecciosa, popularmente conhecida como doença
do beijo, relacionada à transmissão por saliva”, explica.
“Por uma coincidência genética infeliz, parte da estrutura do vírus é parecida com parte da estrutura da
mielina daquela pessoa. O sistema imunológico, na tentativa de debelar o vírus, acaba atacando também
a mielina do sistema nervoso central”, complementa. O neurologista explica que, como a doença depende
de fatores como a predisposição genética, não há como preveni-la.
Sintomas da esclerose múltipla
As pessoas acometidas pela esclerose múltipla apresentam surtos ou ataques agudos, que podem ser
revertidos espontaneamente ou com o uso de medicamentos.
Os sintomas mais comuns são perda visual (neurite óptica), diminuição ou perda de movimentos dos
membros (paresia), sensação de dormência ou formigamento (parestesia), disfunções da coordenação e
do equilíbrio, inflamação da medula espinhal (mielite), além de alterações cognitivas e comportamentais.
Os pacientes podem apresentar, ainda, alterações ligadas à fala e deglutição, fadiga e problemas no trato
urinário e digestivo.
Diferentes manifestações clínicas
Os tipos de esclerose múltipla são definidos de acordo com a evolução clínica de cada paciente, que
pode se manifestar de diferentes formas. A mais comum é a forma remitente-recorrente (EM-RR), que
corresponde a cerca de 85% dos casos.
Os pacientes apresentam surtos bem definidos, com sintomas clínicos que podem durar dias ou semanas
e desaparecem. A recuperação geralmente é completa e sem sequelas. “O surto é um sintoma visual,
sensitivo ou motor que dura alguns dias e passa”, explica Tarso.
Já as formas progressivas, que podem ser divididas em primária (EM-PP) ou secundária (EM-SP),
concentram de 10 a 15% dos casos. A primária-progressiva apresenta início lento e piora constante dos
sintomas da escleróse múltipla. Os déficits e as incapacidades, que se acumulam ao longo do tempo,
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podem estabilizar ou continuar por anos.
A forma secundária, por sua vez, é uma evolução natural da remitente-recorrente, seguida pelo
desenvolvimento de uma incapacidade progressiva que pode apresentar mais surtos.
“Ela acomete cerca de 50% dos indivíduos que têm um início remitente-recorrente, depois de um período
de 10 a 20 anos do início dos sintomas. A pessoa para de ter surtos e começa a ter uma lenta e
progressiva dificuldade”, afirma.
Diagnóstico da esclerose múltipla
O diagnóstico pode ser feito a partir da investigação do histórico do paciente e de exames físicos. A
confirmação é realizada por meio de exames de ressonância magnética do crânio e da coluna, com foco
no encéfalo (parte do sistema nervoso localizada no interior do crânio) e na medula, além de exames
laboratoriais que permitem descartar outras doenças que apresentam sintomas semelhantes.
Em casos de dúvidas, pode ser realizado, ainda, o exame do líquor, o líquido produzido no interior do
cérebro com a função de proteger o sistema nervoso central.
Quando procurar ajuda
O neurologista do Sírio-Libanês alerta que as pessoas devem procurar um médico sempre que
manifestarem sintomas neurológicos que persistam por dias e que não tenham uma causa definida, como
alterações da visão, da sensibilidade e dos movimentos do corpo.
Tratamento da esclerose múltipla
A esclerose múltipla não tem cura. Em geral, o tratamento atua no sistema imunológico, com o intuito de
reduzir a inflamação do sistema nervoso central. A medicação tem como objetivo promover a melhoria
dos sintomas, reduzir a frequência e a gravidade das recorrências e diminuir o número de internações.
“Temos tratamentos orais, injetáveis por via subcutânea e infusionais que são recebidos na veia.
Dependendo da medicação, pode ter uma frequência mensal ou semestral”, diz Tarso.
O tratamento da esclerose múltipla pode ser realizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde
(SUS). A rede pública oferece procedimentos clínicos e de reabilitação para a doença, além de
medicamentos específicos.
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Destaques EHA – Síndromes Mielodisplásicas e Leucemias
Publicado por MDHealth em
21/06/2022
2 min. de leitura
Dra. Mariana Gomes Serpa, médica hematologista do Hospital Sírio-Libanês, fala sobre alguns dos
principais destaques em relação a novas descobertas no tratamento da LMA e síndromes
mielodisplásicas, além de comentar de terapias já consolidadas para o tratamento da LLC
Neste vídeo, Dra. Mariana Serpa comenta sobre 3 estudos que foram apresentados no EHA 2022,
passando por importantes aspectos da leucemia mieloide aguda (LMA), síndrome mielodisplásica, e
leucemia linfoide crônica (LLC).
O magrolimabe é um anticorpo monoclonal que bloqueia o CD47, uma molécula superexpressa em
células cancerígenas e emite um sinal de “não me coma”, protegendo as células tumorais da fagocitose.
Desta forma, o bloqueio de CD47 por magrolimabe induz a fagocitose mediada por macrófagos de células
tumorais. Dois dos trabalhos apresentados avaliam a eficácia do magrolimabe no tratamento da LMA e
síndrome mielodisplásica.
Por fim, a especialista comenta sobre os dados de atualização, após um seguimento de 5 anos, do
estudo clínico de fase 3, CLL14.
Confira o vídeo para assistir a análise completa dos dados destes estudos!
Referências:
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David A Sallman et al., MAGROLIMAB IN COMBINATION WITH AZACITIDINE FOR PATIENTS WITH
UNTREATED HIGHER-RISK MYELODYSPLASTIC SYNDROMES (HR MDS): 5F9005 PHASE 1B
STUDY RESULTS. EHA Library. A Sallman D. 06/12/22; 357030; S166
Othman Al-Sawaf et al., VENETOCLAX-OBINUTUZUMAB FOR PREVIOUSLY UNTREATED CHRONIC
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Neste vídeo, Dra. Mariana Gomes Serpa, médica hematologista do Hospital Sírio-Libanês, comenta
alguns dos principais destaques sobre leucemia mieloide aguda que foram apresentados no Congresso
da European Hematology Association – EHA 2022
A leucemia mieloide aguda (LMA) é uma doença heterogênea em termos de características clínicas,
desfechos e genética. Neste vídeo, Dra. Mariana Serpa comenta sobre 3 estudos que foram
apresentados no EHA 2022 e abordam diferentes aspectos sobre o tratamento e prognóstico da LMA.
A determinação do prognóstico da LMA é de extrema importância para decisão da conduta clínica. Neste
sentido, um dos estudos explorou o significado clínico e a implicação prognóstica de mutações
consideradas secundárias pacientes com LMA não M3. Outro estudo comentado teve o objetivo de
identificar padrões comutacionais clinicamente significativos em LMA com NPM1mut para estabelecer um
modelo de estratificação de risco revisado.
Em relação ao tratamento da LMA, Dra. Mariana comentou sobre o estudo clínico de fase 3 QuANTUMFirst (NCT02668653), que avaliou o impacto da adição do quizartinibe (inibidor de FLT3) para o
tratamento da LMA recém diagnosticada.
No vídeo, a especialista faz uma análise completa dos dados destes estudos, vale a pena conferir o
conteúdo completo!
Referências:
Kuojui Sun et al., CLINICAL IMPLICATIONS OF SECONDARY-AML TYPE MUTATIONS IN PATIENTS
WITH DE NOVO ACUTE MYELOID LEUKEMIA. EHA Library. Sun K. 06/10/22; 356995; S131.
Alberto Hernández-Sánchez et al., NPM1 MUTATED AML: IMPACT OF CO-MUTATIONAL PATTERNS –
RESULTS OF THE EUROPEAN HARMONY ALLIANCE. EHA Library. Hernández-Sánchez A. 06/10/22;
356994; S130.
Harry Erba et al., QUIZARTINIB PROLONGED SURVIVAL VS PLACEBO PLUS INTENSIVE INDUCTION
AND CONSOLIDATION THERAPY FOLLOWED BY SINGLE-AGENT CONTINUATION IN PATIENTS
AGED 18-75 YEARS WITH NEWLY DIAGNOSED FLT3-ITD+ AML. EHA Library. Erba H. 06/11/22;
356965; S100
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Joao Neif (foto), oncologista do Hospital de Câncer de Barretos e membro do grupo de pesquisa
OncoGU, é autor de estudo selecionado para apresentação em pôster no ASCO 2022 que avalia a
expressão de PD-L1 e o status de instabilidade de microssatélites (MSI) em tumores de sítio primário
desconhecido e suas possíveis associações com características clínico-patológicas e desfechos clínicos
em pacientes com esse tipo de tumor.
“O câncer de sítio primário desconhecido é um grupo heterogêneo de tumores cuja origem permanece
desconhecida, apesar de investigação detalhada. Sua apresentação clínica ocorre devido a sintomas
decorrentes de metástases, que podem ser influenciados não apenas por processos biológicos do tumor,
mas também por processos regulatórios no microambiente tumoral como o PD-L1”, esclarecem os
autores.
A instabilidade de microssatélites (MSI) é um biomarcador preditivo para a imunoterapia do câncer e seu
status, bem como a ocorrência simultânea com a expressão de PD-L1, são pouco avaliados.
Nesse estudo, a expressão de PD-L1 foi avaliada pela técnica de imuno-histoquímica e mensurada pelos
escores CPS e TPS. O status de MSI foi avaliado usando um painel de marcadores hexa-plex por reação
em cadeia da polimerase seguida de análise de fragmentos. A sobrevida global foi analisada pelo método
de Kaplan Meier e as comparações das curvas pelo teste de log rank.
Resultados
Entre 121 casos conclusivos para status MSI, apenas dois casos (1,6%) foram MSI-High. A expressão de
PD-L1, avaliada por TPS e CPS, foi positiva em aproximadamente 18% dos 108 casos conclusivos. A
expressão de PD-L1 é significativamente menos frequente em pacientes com predominância de
metástases hepáticas ou ósseas e mais frequente em pacientes com predominância de metástases
nodais. A mediana de sobrevida global foi de cerca de 4 meses, e a predominância de metástases
hepáticas foi associada a pior prognóstico, enquanto o uso de quimioterapia e baixo ECOG-PS foram
associados a melhor sobrevida. A expressão de PD-L1 foi associada a uma melhor sobrevida global.
“PD-L1 é expresso em um subconjunto de pacientes com câncer de sítio primário desconhecido,
enquanto MSI é um evento raro. É necessário explorar melhor o microambiente desse tipo de tumor, bem
como o papel da imunoterapia para alterar o desfecho clínico reservado”, concluíram os autores.
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O oncologista Daniel Preto (foto) é primeiro autor de estudo selecionado para publicação eletrônica no
ASCO 2022 que descreve as características clínicas e epidemiológicas do carcinoma espinocelular de
pênis de acordo com o estádio patológico nodal no Hospital de Câncer de Barretos.
“O câncer de pênis é uma doença rara em todo o mundo, mas nos países em desenvolvimento
representa 2% dos tumores masculinos, e as questões socioculturais estão intimamente relacionadas ao
risco. O status dos linfonodos é um fator prognóstico chave, e quase 60% dos pacientes têm doença
linfonodal ao diagnóstico. O tratamento perioperatório para pacientes com doença linfonodal regional é
essencial para um melhor resultado”, esclarecem os autores.
Nesse estudo, os pesquisadores revisaram retrospectivamente todos os pacientes com câncer de pênis,
com confirmação histológica, tratados entre 2009 e 2019 no Hospital de Câncer de Barretos. Foram
incluídos apenas carcinomas de células escamosas que realizaram linfadenectomia. Análises univariadas
foram realizadas para explorar a associação entre características clínicas e patológicas. As
probabilidades cumulativas de sobrevida foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as diferenças
entre as sobrevidas foram testadas pelo teste log-rank.
Resultados
Cento e treze pacientes foram elegíveis para análise. A mediana de idade foi de 55,7 anos. A maioria dos
pacientes se declarou branca, em união estável e com menor escolaridade, com mais de 70% dos
pacientes cursando apenas o ensino fundamental. A concordância do estadiamento clínico-patológico foi
de 43%. A sobrevida global foi relacionada ao estadiamento patológico do linfonodo (pN), variando de
111 meses para indivíduos pN0 a 46,9 meses para pN3 (p < 0,001).
Considerando apenas os estágios pN2-3, apenas 54% dos pacientes foram submetidos a tratamento
adjuvante e apresentaram melhora significativa da sobrevida cumulativa em 5 anos, quase 50% versus
20% (p = 0,027). Apenas um paciente foi submetido à terapia neoadjuvante.
“O perfil epidemiológico condiz com a literatura atual, reafirmando esse problema de saúde pública em
países de baixa renda. O estadiamento linfonodal preciso é essencial para definir o prognóstico e uma
abordagem multimodal agressiva pode melhorar os resultados no cenário metastático nodal
perioperatório. Outros estudos prospectivos controlados devem ser estimulados neste contexto”,
concluíram os autores.
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Uma nova pesquisa realizada em coparticipação pelo Instituto de Medicina Tropical (IMT) e o Hospital
das Clínicas (HC), ambos da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), que diagnosticou em 2019 dois
novos casos de infecção pelo vírus sabiá (SABV), aprofundou a investigação sobre esse agente causador
da febre hemorrágica brasileira. Anteriormente, apenas quatro infecções desse tipo haviam sido
detectadas no País, a última delas, há mais de 20 anos. Os dois diagnósticos foram realizados em meio a
um surto de febre amarela na região Sudeste do País.
"Fizemos esse estudo durante a epidemia de febre amarela, então nos casos em que não conseguimos
fechar o diagnóstico, fomos atrás de outros vírus", explica a médica Ana Catharina Nastri, da Divisão de
Doenças Infecciosas do HC-FMUSP. "Para nossa surpresa, achamos esses dois casos, que são
extremamente raros." Segundo ela, os avanços na anatomia patológica, especialmente na microscopia
eletrônica, permitiram um estudo mais aprofundado sobre o Brazillian mammarenavirus, ou vírus sabiá,
trazendo novas informações a respeito de suas manifestações clínicas, histopatologia e possibilidade de
transmissão hospitalar. Os achados foram publicados em artigo na revista Travel Medicine and Infectious
Disease, em maio deste ano, tendo a médica Nastri como primeira autora e orientação da professora Ana
S. Levin, do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da FMUSP.
O nome do agente patogênico é uma referência ao bairro Sabiá, localizado no município de Cotia, na
Grande São Paulo, onde suspeita-se que a primeira vítima tenha sido infectada. Embora existam vários
tipos de Mammarenavirus descritos em diferentes países da América do Sul, o SABV é característico do
Brasil. "Alguns desses vírus possuem o ciclo viral mais bem conhecidos, já o nosso vírus sabiá possui
pouquíssimos dados", diz a a médica. "Ainda não sabemos qual é o seu reservatório na natureza, a forma
de transmissão, e se existiria infecção através do contato inter-humano."
Previamente ao estudo, apenas quatro infecções por SABV haviam sido registradas. Ao que tudo indica,
uma delas ocorreu na cidade de Cotia, em 1990, e outra, na cidade do Espírito Santo do Pinhal, em 1999,
ambas localizadas na zona rural do Estado de São Paulo. Nos dois casos, o contágio acometeu
trabalhadores rurais que vieram a falecer em decorrência de complicações da febre hemorrágica. As
outras duas infecções ocorreram em trabalhadores de laboratório que, provavelmente, foram infectados
enquanto manipulavam o vírus. Ambos sobreviveram.
Os dois novos casos detectados, chamados no estudo conduzido no Hospital das Clínicas de "Caso A e
Caso B", ocorreram nas cidades de Sorocaba e Assis (no interior de São Paulo), respectivamente, e
ambos os pacientes foram admitidos no Hospital das Clínicas (HC) com hipótese diagnóstica de caso
grave de febre amarela. O primeiro foi um homem de 52 anos que havia caminhado pela floresta na
cidade de Eldorado (170 quilômetros ao sul de São Paulo) e passou a apresentar sintomas como dor
muscular, dor abdominal e tontura. No dia seguinte, ele desenvolveu conjuntivite, sendo medicado em um
hospital local e depois liberado. Quatro dias depois, foi internado novamente com febre alta e sonolência.
Suspeitou-se de febre amarela e ele foi transferido para o Hospital das Clínicas.
Durante a internação, seu quadro clínico foi agravado até ele ser transferido para a Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), dez dias após o início dos sintomas, com sangramento significativo, insuficiência renal,
rebaixamento do nível de consciência e hipotensão, vindo a falecer dois dias depois.
O Caso B refere-se a um homem de 63 anos, trabalhador rural de Assis (440 quilômetros a oeste de São
Paulo), que apresentou febre, mialgia generalizada, náusea e prostração. Os sintomas pioraram e oito
dias depois ele foi admitido no HC com depressão do nível de consciência e insuficiência respiratória com
necessidade de intubação. Uma disfunção ventricular esquerda grave (redução drástica da função de
bombeamento de parte do coração) levou a um choque refratário e eventual óbito, 11 dias após o início
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dos sintomas.
Para realizar os diagnósticos, os cientistas utilizaram a técnica metagenômica, que permite identificar
vírus ainda desconhecidos por meio da extração, replicação e eventual sequenciamento do material
genético do agente infeccioso. Esse material é então comparado a outros organismos em bancos de
dados de bioinformática, com informações de patógenos de todo o mundo. Ao relacionar o vírus
encontrado nos pacientes com outros tipos de Mammarenavirus e verificar a compatibilidade da
descoberta com a prática clínica, determinou-se que se tratava do SABV.
Na análise das duas infecções fatais do estudo, os pesquisadores identificaram sintomas análogos aos
registrados nos casos da década de 90. "A parte clínica é muito parecida com o que já havíamos visto
antes, e entre os dois novos casos, a manifestação também foi muito similar", diz Ana Nastri. Em todos
os casos houve um comprometimento significativo do fígado e de órgãos associados à produção de
células de defesa, o que pode ter facilitado o surgimento de infecções secundárias, tornando o
diagnóstico inicial mais complexo.
Quanto à geografia das infecções, os quatro casos registrados tiveram como ponto em comum infecções
ocorridas na zona rural. "Inferimos, baseados nos outros Mammarenavirus da América do Sul, que
provavelmente a pessoa se contamina por inalação de partículas virais, talvez de fezes de roedores. Mas
isso não está comprovado justamente porque temos pouquíssimos casos descritos", diz Ana. A médica
ainda alerta que, justamente por se tratar de áreas rurais com menos recursos laboratoriais e de
diagnóstico, alguns casos podem ter evadido a análise clínica, impossibilitando um panorama completo
da febre hemorrágica brasileira. "Não sabemos se realmente não há casos mais leves, como na febre
amarela, que possui desde o caso grave até os que não têm sintoma nenhum."
Uma diferença importante do estudo em relação aos relatos anteriores do vírus remete à incidência de
transmissão hospitalar. Os cientistas do IMT e do Hospital das Clínicas não encontraram nenhuma
infecção desse tipo durante o rastreamento de contatos. "Isso mostra que com as precauções habituais,
como máscara, luva, óculos e avental, não houve transmissão, e nos deixa um pouco mais tranquilos em
relação ao nosso vírus", diz Ana Nastri. Ela ressalta, entretanto, que ainda não é possível cravar uma
conclusão, pois trata-se apenas de dois casos.
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A cruroplastia é uma cirurgia estética normalmente indicada para quem possui excesso de gordura ou
flacidez nas coxas e está insatisfeito com isso, buscando pernas mais torneadas e firmes.
O excesso de pele e flacidez nas coxas que causam desconforto ao caminhar ou até mesmo vestir uma
roupa mais justa podem ser resolvidos com a cirurgia de Lifting de Coxas, também chamada de
Cruroplastia.
Pode-se dizer também que essa técnica é uma alternativa viável para quadros que não foram resolvidos
através da perda de peso e exercícios físicos.
Como a cruroplastia é realizada?
O cirurgião plástico da Clínica Sabath, Dr. Hugo Sabath, esclarece que a cruroplastia é realizada em
ambiente hospitalar e tem uma duração de duas a três horas. Após a aplicação da anestesia, o médico
cirurgião realiza uma incisão nas proximidades da virilha, interior das coxas ou parte inferior dos glúteos
do paciente e efetua inicialmente uma lipoaspiração para remover o excesso de gordura da região.
Em seguida, o cirurgião irá retirar o excesso de pele da perna, firmar e esticar os tecidos da área,
tonificando a região. O processo é finalizado com o fechamento da incisão por meio de suturas.
Em alguns casos, o médico cirurgião plástico pode ainda inserir drenos perto do local da cirurgia, que são
pequenos tubos que ajudam a remover o excesso de líquido que se acumula após o procedimento, para
evitar infecções e garantir melhor resultado estético.
Vale ressaltar que o uso de tabaco deve ser suspendido por no mínimo 30 dias antes e 30 dias depois de
realizar o procedimento para evitar complicações na cicatrização, pois as toxinas presentes no cigarro
causam a redução na dimensão dos vasos sanguíneos, prejudicando a circulação sanguínea
consequentemente prejudicando a cicatrização e recuperação.
Quando a cruroplastia é indicada?
Esse é um procedimento indicado, principalmente, para pessoas insatisfeitas com a flacidez nas coxas e
que não obtiveram resultados significativos com dietas e realização de exercícios físicos.
A cirurgia também é procurada por pacientes que, recentemente, fizeram outros procedimentos
cirúrgicos, como a bariátrica ou a lipoaspiração, e para aqueles que tiveram uma perda significativa de
peso.
De acordo com o Dr. Sabath pacientes que apresentam importante flacidez ao longo da região interna ou
medial da coxa são os principais indicados para esse procedimento. Muito comum em pacientes que
tiveram um perda considerada de peso. A cruroplastia remodela as coxas retirando o excesso de pele e
às vezes de gordura, promovendo um contorno mais proporcional para a região.
Pós-operatório da cruroplastia.
Nos primeiros dias, inchaço e hematomas são comuns, mas apenas durante um curto período.
“O processo pós-operatório é relativamente tranquilo. Geralmente, o paciente deve permanecer em
internação por 1 dia, dependendo de sua recuperação. É possível haver a necessidade da utilização de
uma cinta cirúrgica, o que será indicado pelo médico.” ressalta Dr. Sabath.
A cruroplastia é um cirurgia que pode trazer inúmeros resultados positivos para quem a realiza, trazendo
autoestima e confiança para o paciente.
Como é a recuperação?
“Após a cirurgia é normal sentir alguma dor e desconforto e, por isso, é recomendado ficar internado entre
1 a 2 dias podendo variar de acordo com a evolução de recuperação do paciente. Após isso é indicado
repouso absoluto por no mínimo 7 dias podendo haver a necessidade de do uso da cinta cirúrgica para
garantir resultados efetivos. Atividades físicas podem ser retomadas progressivamente após dois meses.”
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diz o cirurgião plástico. “A higienização correta da cicatriz é fundamental no período de recuperação, o
cirurgião deve indicar quais os cuidados necessários que o paciente deverá ter e quais os medicamentos
que deverão ser administrados.” finaliza o Dr. Hugo Sabath.
Mais Sobre Hugo Sabath:
CRM - 131199
Graduação em Medicina - Universidade Católica Boliviana – UCB - Bolívia – Residência - Especialização
em Cirurgia Geral - Hospital Universitário Japonês – Bolívia
Graduação em Medicina. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, Brasil.
Orientador: UFRN -UFPB. - Residência - Cirurgia Geral - Hospital Stella Maris – Brasil
Residência - Cirurgia Plástica - Faculdade Medicina do ABC Hospital Santa Catarina
Reconstrução mamária com experiência na área de medicina , ênfase em Cirurgia Geral e Cirurgia
Plástica. – AC Camargo
Cirurgião Plástico - Clínica Sabath Hospital Assunção, Hospital Brasil, Hospital Santa Catarina – Hospital
São Luiz – Hospital Ruben Berta – Hospital San Gennaro - São Paulo, Brasil
Equipe Cirúrgica Pós Bariátrica – Grupo Ana Rosa Hospital Assunção, Hospital Brasil, Hospital Santa
Catarina – Hospital São Luiz – Hospital Ruben Berta - Hospital San Gennaro - São Paulo, Brasil
Cirurgião Plástico - Reconstrução Mamária Hospital Oncológico de Santa Cruz de La Sierra - Bolívia
Mutirão de Cirurgias Plásticas Reconstrutivas Hospital SAIDA – Líbano
Membro da FILACP
Membro Titular da Sociedade Boliviana de Cirurgia Plástica
Membro ISAPS
Membro Internacional Sociedade Americana de Cirurgia Plástica
Titulo de Especialista Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
Membro IPRAS.

Fleury Fertilidade e Hospital Santa Catarina firmam parceria para tratamento de reprodução assistida
6/21/2022 | PORTAL HOSPITAIS BRASIL | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Devido ao desconhecimento acerca dos riscos da capacidade reprodutiva de homens e mulheres ao
iniciarem o tratamento contra o câncer, o Grupo Fleury, por meio do seu Centro de Medicina Reprodutiva,
o Fleury Fertilidade, e o Serviço de Oncologia do Hospital Santa Catarina – Paulista, se uniram para
ajudar seus pacientes oncológicos na preservação da fertilidade. Antes do início das sessões de
quimioterapia ou radioterapia, serão oferecidos os serviços de congelamento de óvulos,
espermatozoides, embriões e outros tratamentos reprodutivos. Essa é a primeira parceria entre duas
empresas de saúde para casos de oncofertilidade.
De forma geral, o aconselhamento sobre fertilidade no momento da programação do tratamento contra o
câncer ainda não é uma rotina. Isso acontece porque a especialidade da oncofertilidade, área da
medicina reprodutiva preocupada com o potencial de fertilidade futura dos pacientes em idade fértil e
portadores de alguma doença oncológica, ainda é restrita a poucos centros de excelência. Por
consequência, os pacientes não sabem que a quimioterapia e/ou a radioterapia podem causar
infertilidade permanente, ao invés da enfermidade em si. Outro fator é a ausência de acesso facilitado ou
de integração entre serviços oncológicos e um Centro de Medicina Reprodutiva.
Por meio dessa parceria será possível mudar esse cenário. Para isso, os pacientes que deram início a
qualquer tratamento oncológico no Hospital Santa Catarina Paulista irão ter, caso desejem, contato direto
com o Fleury Fertilidade para agilizar seu encaminhamento para o processo de congelamento de óvulos
ou espermatozoides, otimizando tempo. O acesso aos medicamentos será facilitado, já que não será
necessário procurar em distribuidoras, pois serão entregues diretamente aos pacientes. Haverá também
condições financeiras especiais para a contratação do serviço.
“Sabemos da importância em assegurar aos pacientes oncológicos do Hospital Santa Catarina Paulista
as melhores técnicas de preservação de fertilidade e que se trata de um procedimento muito seguro. O
Fleury Fertilidade oferece o mais alto padrão de qualidade em equipamentos, infraestrutura e
atendimento, além do acolhimento tão necessário nessas situações. Todos os ambientes foram
especialmente projetados para propiciar conforto e segurança. Contamos com um laboratório de alta
tecnologia, com embriologistas experientes e todo o apoio necessário para proporcionar aos pacientes a
melhor jornada rumo à preservação da fertilidade futura”, afirma Dr. Daniel Suslik Zylbersztejn,
coordenador médico do Fleury Fertilidade e PhD em Reprodução Humana.
Ao levarmos em consideração o câncer de mama, a neoplasia com maior incidência nas mulheres no
Brasil e no mundo, 40% dos diagnósticos são em mulheres abaixo de 50 anos e 10% em mulheres
abaixo de 45 anos, ou seja, em idade reprodutiva. Nos homens, o câncer de testículo em sua imensa
maioria ocorre na idade entre 25 e 40 anos, também trazendo riscos para a fertilidade masculina.
“A evolução da medicina proporcionou aos pacientes em idade reprodutiva mais chances de preservar a
fertilidade durante os procedimentos oncológicos. A parceria de longa data entre o Hospital Santa
Catarina e o Fleury reforça este compromisso oferecendo um tratamento mais amplo contra o câncer,
com foco no paciente e nas questões que permeiam esta fase da vida. Sendo assim, o paciente traça
uma estratégia de tratamento junto à equipe médica altamente qualificada e tem acesso aos
equipamentos e infraestruturas mais modernas do país, minimizando os efeitos colaterais da doença”,
finaliza Silvia Aline Ferreira Andrade, diretora executiva do Hospital Santa Catarina.

Cannabis medicinal x esclerose múltipla: entenda como o CBD usado por atriz ajuda a controlar doença
6/21/2022 | PANORAMA FARMACÊUTICO/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

“Vou ter de conviver com a esclerose múltipla para o resto da vida”, disse a atriz Guta Stresser, a Bebel
de ‘A Grande Família’, ao contar o diagnóstico da doença. A condição não tem cura, e os sintomas
complicam a vida dos pacientes: fadiga, espasmos, problemas de memória, alterações de humor, entre
outros. O canabidiol (CBD), substância encontrada na cannabis, é uma das alternativas encontradas pela
atriz para reduzir o impacto da doença e melhorar a qualidade de vida.
Mais de 100 fitocanabinoides – compostos presentes na cannabis – conseguem se conectar ao sistema
endonacanabinoide do corpo humano. Eles apresentam efeitos terapêuticos e, entre eles, está a ação
anti-inflamatória. O CDB está entre essas substâncias.
Por sua vez, a esclerose múltipla (EM) é uma doença autoimune: “os anticorpos gerados pelo próprio
organismo atacam o próprio organismo, gerando uma resposta inflamatória, perda de função e dor”, como
explica o médico e neurocientista Rogério Panizzutti, professor da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ).
“O CBD é potencialmente benéfico porque ele tem uma ação anti-inflamatória e também uma ação contra
a dor. Esses são os principais alvos no caso da esclerose múltipla”, afirma o médico e neurocientista
Rogério Panizzutti.
Por enquanto, a esclerose múltipla é uma doença sem cura. O médico explica, no entanto, que existem
formas de controle da “cascata de coisas que vão acontecendo depois do evento inflamatório”.
“O CBD pode, ao controlar a inflamação, ajudar com que as pessoas não evoluam para uma doença mais
grave. É uma questão que devemos conhecer melhor com o uso mais prolongado dos pacientes”, avalia.
Mais segurança
Panizzutti avalia que existe uma outra vantagem do uso do CBD no controle da esclerose múltipla, em
comparação com anti-inflamatórios tradicionais: menos efeitos colaterais a longo prazo.
“Qual é a grande vantagem do CBD? As medicações muito usadas no controle da resposta inflamatória
têm efeitos colaterais. E isso prejudica o uso das pessoas de forma mais regular, constante. O CBD tem
um perfil de segurança positivo”, explica o neurocientista.
Por enquanto, o único medicamento à base de substâncias da cannabis aprovado no Brasil, o Metavyl, é
utilizado para o tratamento da esclerose múltipla. Ele é utilizado para o controle de espasmos gerados
pela esclerose múltipla e contém, além do CBD, outra substância da planta: o THC. Após uma série de
estudos e protocolos, agências reguladoras passaram a recomendá-lo diretamente contra a esclerose,
com registro em bula.
“Os principais efeitos farmacológicos do THC incluem analgesia, relaxamento muscular, antiemético
[redução das náuseas e dos vômitos] e estimulação do apetite. Enquanto o CBD vai ter um efeito
analgésico, anticonvulsivante, relaxante muscular, ansiolítico, neuroprotetor, antioxidante e também
diminui a atividade psicótica”, explica Wilson Lessa Junior, psiquiatra e professor da Universidade Federal
da Paraíba (UFPB).
Para Lessa, as duas substâncias têm “efeitos sinérgicos e complementares” no tratamento da esclerose
múltipla.
“É interessante que muitos dos efeitos colaterais do THC são minimizados quando há presença do CBD.
Lembrando que o Mevatyl tem 1/1 de CBD para THC. Os estudos mostram que o uso de até 12 ‘puffs’
diários é bastante seguro e não têm o risco de causar dependência ou trazer prejuízo para o paciente”,
explica.
Desde 2019, foram liberados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 18 produtos para a
venda nas farmácias, oito à base de extratos de cannabis sativa e 10 do CBD, que também são utilizados
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por médicos no tratamento de doenças variadas além da esclerose múltipla, incluindo a epilepsia e o
parkinson. Eles não têm a classificação oficial como “medicamentos”, com indicação direta em bula, mas
têm autorização para prescrição no país.
“A única indicação formal que a gente tem de derivado da cannabis como medicamento é o uso para
controle da espasticidade da esclerose múltipla. O Metavyl foi aprovado para isso e se torna
medicamento. Já o CBD normal, nos EUA, é classificado como suplemento alimentar. No Brasil, acho que
é uma categoria à parte, mas não é medicamento no sentido que não tem uma indicação formal”, explica
Panizzutti.
Por outro lado, Panizzutti afirma que no dia a dia, no tratamento da esclerose múltipla, a escolha entre
Metavyl e outras alternativas derivadas da cannabis está de acordo com a adaptação de cada um dos
pacientes.
“O Metavyl tem mais efeitos colaterais que só o cannabidiol (CBD). Se for esclerose múltipla com
espasticidade, aí eu vou usar o Metavyl, apesar de a tolerância não ser tão boa. Acontece, às vezes, de o
paciente usar o medicamento e não suportar. Aí eu receito o canabidiol e o paciente suporta melhor”.
“Por exemplo, tive uma paciente que achava horrível o gosto do óleo do Metavyl. Tem pacientes que por
causa do THC ficam mais eufóricos, mais ansiosos”, disse. “No CBD é mais raro”, complementa.
Fonte: G1.Globo

Reajuste nos planos de saúde: o mesmo debate?
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A notícia de que a ANS autorizou um reajuste máximo de 15,5% para planos de saúde individuais e
familiar provocou um debate público sobre o tamanho do aumento autorizado.
As associações de consumidores consideram o reajuste alto. As entidades chamam atenção para a baixa
capacidade de pagamento dos segurados e defendem que a alta demanda por serviços médicos nos
últimos dois anos foi atípica, ocorrendo em função da pandemia de Covid-19 e, por isso, não servindo de
base para o aumento. Por outro lado, os representantes dos planos de saúde alegam que houve reajuste
negativo no ano passado e precisam recompor as perdas do setor devido à inflação.
Esse debate é importante porque temos cerca de 25% da população atendida pelos planos de saúde
privados sejam individuais, familiares ou corporativos.
No entanto, precisamos avançar no debate sobre a razão da dependência de cerca de 50 milhões de
brasileiros aos planos privados de saúde. Isso faz sentido à luz da constituição federal que estabeleceu
um sistema único, público e universal de saúde? Por que o SUS não consegue atender a toda sua
demanda em um prazo adequado? Até onde vai a complementaridade do setor privado de prestação de
serviços de saúde no sistema público? Por que o gasto privado em saúde é maior que o gasto público, se
temos um sistema público e universal?
Essas e outras questões necessitam, urgentemente, de um amplo debate entre todos os interessados na
prestação de serviços de saúde. O objetivo é tentar solucionar as questões relacionadas ao acesso e
qualidade dos serviços de saúde a toda população ao menor custo possível.
Nenhum setor (público ou privado) dispõe, hoje, de estrutura de prestação de serviços para atender todas
as necessidades da população. Portanto, é preciso uma coordenação entre eles para evitar desperdícios
e facilitar o acesso da população aos atendimentos de saúde. A diretriz para isso já está definida na
Constituição: o setor privado é complementar ao sistema público.
Não faz sentido haver competição entre os dois setores, quem perde é a população que precisa dos
serviços. Além disso, o cenário futuro é de aumento de custos devido ao envelhecimento da população, o
que nos impõe desafios de financiamento, eficiência e de novos modelos no tratamento da saúde da
população.
Com frequência, novos produtos surgem no mercado, como planos de saúde populares ou rede de
consultas a preços baixos como solução para atender uma demanda não suprida pelo SUS. Essa
proliferação de propostas, sem passar por um debate organizado com todos interessados, sugere a falta
de liderança na condução da política pública de saúde.
Essa falta de liderança não favorece um debate saudável e aprofundado sobre as ideias que surgem na
sociedade com o objetivo de melhorar a prestação de serviços de saúde à população e acaba
estimulando conflitos desnecessários no setor. É sempre bom lembrar que ninguém tem o monopólio da
verdade e que o debate deve ter como critério o interesse público.
Para aprimorar a articulação entre o público e privado é necessário que o Ministério da Saúde assuma a
liderança do debate e que o Congresso Nacional se comprometa efetivamente com o SUS. Por fim, é
imprescindível que o debate envolva todos os interessados da sociedade.
A continuar assim, sem uma liderança pública comprometida com o desenvolvimento do SUS e, por outro
lado, o setor privado buscando aumentar seu espaço de atuação na prestação de serviços de saúde, o
nosso sistema de saúde vai ficar mais fragmentado e segmentado prejudicando mais ainda o
atendimento de saúde da população.
Dessa maneira, o debate sobre o reajuste nos planos de saúde continuará sendo superficial e circunscrito
a índices em prejuízo do acesso da população aos serviços de saúde.

MPF recomenda à ANS que esclareça casos de cobertura obrigatória de planos de saúde para tratamento de autismo
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O Ministério Público Federal (MPF) enviou a Agencia Nacional de Saude Suplementar (ANS) uma
recomedação pra que o órgão esclareça os casos de cobertura obrigatória do tratamento integral aos
beneficiários de planos de saúde diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
A recomendação ocorre quase dez dias depois de o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entender pela
taxatividade do rol de procedimentos dos planos de saúde, estabelecendo que a lista de cobertura
obrigatória é exaustiva e que as operadoras podem negar acesso a tratamentos não listados.
Na avaliação do MPF, o contexto de desinformação coletiva promovida pela divulgação de interpretação
errônea do sentido e da abrangência do julgamento demanda providências da agência reguladora.
O documento do MPF fixa prazo de dez dias para que o órgão regulador providencie ampla divulgação e
esclareça as operadoras de saúde quanto à obrigação de arcar com número ilimitado de sessões com
psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos ou fisioterapeutas, conforme a indicação médica.
Entenda:
Ainda segundo a recomendação, o comunicado da ANS deve frisar que a cobertura obrigatória inclui as
terapias aplicadas no ABA (Applied Behavior Analysis). Também conhecido como Análise do
Comportamento Aplicada, o tratamento consiste no ensino intensivo das habilidades necessárias para
que o indivíduo diagnosticado com autismo e outros transtornos globais do desenvolvimento se torne
independente.
O MPF ressalta que a limitacão do numero de sessoes com profissionais especialistas no tratamento do
autismo já foi regulamentada pela própria ANS, por meio da Resolução Normativa 469/2021 e do
Comunicado n 92, ambos de julho do ano passado.
O Ministério Público pontua, ainda, que o Codigo de Defesa do Consumidor garante o direito a
informacao clara, cristalina e adequada sobre os serviços contratados, sendo dever dos planos de saúde
esclarecer os usuários sobre os tratamentos garantidos ao paciente autista.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informou que vai responder no prazo estabelecido pelo
MPF e que vem reforçando a disseminação de informações sobre os direitos dos usuários de planos de
saúde portadores de TEA, especialmente para "esclarecer dúvidas que vieram à tona sobretudo após a
recente decisão do STJ".
A ANS diz ainda que em no ano passado houve a divulgação sobre a decisão de estender a usuários de
planos de saúde de todo o Brasil o direito a número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas
ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento de autismo.Antes, já era assegurada a cobertura
ilimitada para as sessões com fisioterapeutas a pacientes com Transtorno do Espectro Autista.
Desinformação
O MPF esclarece que a decisão do STF não é um precedente obrigatório e ressalta que, ao analisar
embargos de divergência, o relator do caso, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que o julgamento
não abrangia questões relacionadas ao tratamento de pessoas com autismo. Além disso, a
recomendação lembra que a própria decisão do STJ prevê exceções ao rol taxativo, desde que haja
comprovacao da eficacia do tratamento indicado e recomendações de órgãos técnicos.
Em 2016, a Comissao Nacional de Incorporacao de Tecnologias no Sistema Unico de Saude (Conitec) do
Ministerio da Saude (MS) aprovou o protocolo clinico e diretrizes terapeuticas do comportamento
agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo que prevê, entre outras intervenções, a terapia ABA.
Limitação
O MPF acompanha a questão desde 2019, quando foi proposta a primeira ação civil pública contra a
limitação do número de sessões de terapias para tratamento de autismo, em Goiás. Em seguida, foram
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ajuizadas ações semelhantes nos estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Pará, Pernambuco e São
Paulo, com inúmeras decisões favoráveis.

STJ pode julgar a possibilidade de planos de saúde desligarem pessoas com doenças graves
6/22/2022 | O GLOBO ONLINE/RIO DE JANEIRO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) marcou para esta quarta-feira o julgamento que
discute se as operadoras podem desligar uma pessoa de um plano ou seguro de saúde coletivo ou lhe
negar cobertura quando ela tem uma doença grave para tratar. Serão analisados dois recursos
apresentados pela Bradesco Saúde contra decisões que beneficiaram dois usuários, mas o que for
deliberado pelo STJ deverá ser seguido pelas instâncias inferiores.
Em resposta ao GLOBO, a Bradesco Saúde disse que "não comenta assuntos levados à apreciação do
Poder Judiciário". Nas ações em análise no STJ, a operadora disse não haver ilegalidade no
cancelamento de planos coletivos, e que a proibição de rescindir contrato durante tratamento médico
ocorre apenas nos planos individuais ou familiares.
Um dos casos diz respeito a uma mulher no estado de São Paulo com câncer de mama que entrou com
ação contra a operadora em razão do cancelamento unilateral do plano. O outro é de um menor de idade
no Rio Grande do Sul que sofre de uma doença que pode lhe causar a morte. Em ambos os casos, houve
decisões nas instâncias inferiores para garantir o custeio do tratamento.
O defensor público Sander Gomes Pereira Junior, que atua no caso, destacou que o STJ vem em geral
dando decisões favoráveis aos usuários de planos de saúde em situações semelhantes. A ideia agora é
que a Corte fixe uma tese sobre a questão.
— A necessidade de o STJ criar um precedente vinculante indica que as decisões nas instâncias
inferiores podem não estar em consonância com a jurisprudência majoritária hoje no STJ. O tribunal quer
fixar uma tese que vá vincular as decisões das instâncias inferiores, que terão que passar a decidir
conforme o entendimento do STJ. Ressalva-se, todavia, que mesmo uma decisão vinculante do STJ
ainda poderia, em tese, ser revista pelo STF, no caso de alguma questão constitucional surgir — disse o
defensor.
Ele destacou o julgamento pode beneficiar tanto os titulares dos planos como seus dependentes:
— Quem tem plano de saúde e os beneficiários, filhos, esposas, todos seriam beneficiados. É uma
questão de direito do consumidor amplo. Qualquer pessoa que tem plano de saúde ficaria resguardada
da possibilidade de o plano unilateralmente suspender o serviço.
Alívio no bolso: Produtos perto da validade com descontos de até 70% em aplicativos ajudam a enfrentar
inflação
A operadora Unimed e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) fizeram pedidos para adiar o
julgamento, mas, por enquanto, ele segue marcado para esta quarta-feira.
O relator é o ministro Luis Felipe Salomão. Em 2021, em decisão tomada nesses processos, ele votou
para não suspender a tramitação de casos semelhantes nas instâncias inferiores enquanto o STJ não
concluir o julgamento do tema. O objetivo dele foi não impedir que a Justiça analisasse processos de
pessoas que buscavam garantir que o tratamento fosse bancado pelo plano de saúde, resguardando
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direitos em situações de emergência. O voto foi seguido pelos demais ministros.
O STJ chegou a cogitar o julgamento de outra questão relativa a planos de saúde: se uma pessoa
demitida pode continuar usufruindo do plano de saúde da empresa que a despediu por mais de 24 meses
— prazo máximo previsto na legislação — desde que tenha uma doença que ainda necessite de
tratamento e assuma o pagamento integral do plano. Esse tema, porém, não vai ser mais analisado pela
Corte.

'Haja coração': Galvão Bueno será estrela de campanha da Visa
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O narrador Galvão Bueno, que anunciou recentemente que deixará a Rede Globo no final deste ano, será
a estrela da campanha publicitária da Visa com foco na Copa do Mundo de futebol. O torneio acontecerá
nos meses de novembro e dezembro, no Qatar.
No primeiro comercial, que estreia amanhã (22), Galvão usará seus famosos bordões para comunicar
uma promoção que levará consumidores para assistir à final do mundial.
Todos que realizarem pagamentos com cartões da marca concorrerão a duas viagens, com
acompanhantes, para a final da Copa. A partida decisiva será realizada no dia 18 de dezembro, no
Estádio Nacional de Lusail, no emirado árabe.
"Novo" garoto-propaganda
Desde 2019, quando a Globo flexibilizou as regras comerciais e liberou narradores e comentaristas para
realizar ações publicitárias, Galvão já estrelou campanhas de marcas como Gol, Volkswagen, Serasa,
Amil e BR Distribuidora.
Depois da Copa, o narrador deverá focar seus esforços como criador de conteúdo digital: já fechou
contrato com a produtora Play9 para aumentar sua atuação como influenciador e lançou um podcast, em
parceira com a produtora HUB Mídia, o "PodFalar Galvão", que tem patrocínio do site de apostas PixBet.

Administradora de benefícios lança canal de de saúde para promover a prevenção e o bem-estar
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A Supermed, administradora de planos de saúde, lança uma nova campanha para promover a saúde.
Com o objetivo de incentivar a adoção de bons hábitos, cultivar o bem-estar, dar dicas de nutrição e
incentivar a prática de atividade física, o Momento Supermed trará conteúdos e vídeos no site da
empresa, com a participação do preparador físico Chico Salgado, da nutricionista Adriana Tannure e do
endocrinologista Roberto Zagury, com a proposta de conscientizar as pessoas sobre a busca por um
estilo de vida mais saudável.
“A pandemia da Covid-19 reforçou a importância dos cuidados com a saúde, a fim de evitar doenças, já
que, quando focamos na prevenção, podemos evitar ou melhorar uma série de condições crônicas, como
a obesidade, a diabetes e a hipertensão, por exemplo”, ressalta o idealizador do Momento Saúde
Supermed, Chico Salgado.
Este movimento voltado para os mais de 250 mil clientes atendidos pela healthtech, destaca a
importância do cuidado e da prevenção, além de aproximar a empresa das pessoas. "Nosso trabalho é
focado no cuidado total que o beneficiário merece e na assistência de excelência. Estamos sempre
atentos para proporcionar uma experiência ainda melhor e mais completa aos nossos segurados",
ressalta Levi Netto, vice-presidente da Supermed.
Para o executivo, hoje existe uma grande evolução nos modelos de cuidado tradicionais e, por isso,
iniciativas digitais como esta são cada vez mais importantes. “Diante das mudanças no comportamento e
nos hábitos das pessoas, buscamos soluções integradas, flexíveis e que atendam as necessidades de
cada um”, completa Levi. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), um atendimento com
foco na atenção à saúde primária é capaz de resolver cerca de 80% das demandas por cuidados de
saúde, reduzindo em 17% as internações e em 29% a procura por serviços de emergência.
A Supermed tem por objetivo ser uma alternativa no mercado de planos de saúde coletivos por adesão,
cujo um dos propósitos é o cuidado com a saúde de maneira integral, preventiva, e multidisciplinar. Desta
maneira, a saúde ganha relevância para a sustentabilidade do negócio. Recentemente, a empresa
também anunciou o lançamento do aplicativo para corretores e a chegada da operadora Amil em sua
carteira, o plano passa a ser comercializado com os demais que já fazem parte da parceria com a
empresa: Golden Cross, Unimed Rio e Assim Saúde.

Unimed Nacional lança linha de produtos Bem-Estar, em Brasília
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A Unimed Nacional lançou, nesta terça-feira (14/06), os planos de saúde da linha Bem-Estar, em Brasília.
O novo produto é destinado a microempreendedores individuais e pequenas e médias empresas a partir
de duas vidas. O plano tem como diferencial ter sido idealizado de acordo com as necessidades da
região. O presidente da Unimed Nacional, Luiz Paulo Tostes Coimbra, ressalta que o mercado de Brasília
é muito importante para a cooperativa, por isso é a segunda localidade a receber a nova categoria de
plano de saúde. A primeira foi São Paulo. “O brasiliense reconhece a excelência de nossos serviços.
Prova disso é que somos líder entre as operadoras de saúde que atuam na região. A linha Bem-Estar é
uma prova de que queremos atender cada vez melhor, ampliando o acesso aos serviços de saúde”,
afirma Luiz Paulo.
Jorge Oliveira, diretor executivo comercial da Unimed, explica que o novo plano de saúde é um exemplo
de como a cooperativa está atenta às demandas do mercado. O resultado dessa interação cada vez
maior com corretores, empresas e clientes sobre as atuais necessidades de cada um, é um produto que
atende especificamente as necessidades da região. “O fundamental é poder garantir o atendimento ao
beneficiário. O produto apresenta cobertura completa com uma rede assistencial extremamente
qualificada”, ressalta.
A linha Bem-Estar oferece um plano de saúde moderno, abrangente e acessível, que aposta em recursos
virtuais e no atendimento à distância. “Acreditamos muito nesta linha, e adianto que haverá muito mais
novidades regionalizadas, de acordo com as necessidades e expectativas de cada praça”, afirma o diretor
Comercial e Marketing da Cooperativa, Walter Cherubim.
A rede credenciada contempla prestadores de referência para os clientes, como a rede de laboratório
Sabin, o Hospital Anchieta, Hospital São Francisco e o Hospital Alvorada. Em caso de urgência e
emergência, o cliente tem ainda a segurança de estar assistido pela rede de atendimento do Sistema
Unimed, disponível em todo o território nacional. O plano ainda oferece pronto atendimento virtual,
isenção de coparticipação em atendimento virtual e desconto em farmácias.
Desde que assumiu a presidência da Unimed Nacional há um ano, Luiz Paulo vem enfatizando sobre a
necessidade de inovar constantemente. E a linha Bem-Estar vem ao encontro do pensamento de sair do
convencional, com atributos baseado nas atuais necessidades, visando uma experiência que atenda as
expectativas, fortaleça o cuidado e o bom atendimento. “Com um portfólio regionalizado, essa nova linha
tem variações que oferecem o melhor cuidado personalizado. Nossa meta é seguir expandindo para
outras regiões. Promover saúde e qualidade de vida para que as pessoas possam viver mais e melhor, é
o propósito da nossa marca”, completa.
Sobre a Unimed Nacional
A Unimed Nacional é responsável pela operação nacional dos planos de saúde da marca Unimed, além
de comercializar assistência médica com foco regional nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Santo
Antônio de Jesus, Itabuna, Ilhéus, na Bahia; Luziânia (GO); São Luís (MA); Brasília (DF); São Paulo e
ABC (SP). Cuida de mais de 2 milhões de beneficiários, a maioria de grandes corporações nacionais e
multinacionais. Compartilha com suas 338 sócias os valores do cooperativismo e o trabalho para
valorização dos médicos e da medicina. Com o propósito de viabilizar a intercooperação, estabelecendo
ações conjuntas com a Unimed do Brasil, Unimed Participações, Seguros Unimed e Fundação Unimed,
visa fortalecer a governança sistêmica e presença institucional da marca, gerar trabalho e renda para
cooperados, cuidar com excelência dos clientes e complementar o portfólio das singulares sócias, em
linha com as macropolíticas comerciais definidas para o Sistema Unimed.

Bradesco Saúde destaca presença nacional e produtos para diferentes perfis de empresas, em nova fase da campanha
'Cuidar É’
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Apresentadora Patrícia Poeta volta em novo filme reforçando pilares da empresa
Confira o comercial:
Após o sucesso dos primeiros filmes da campanha publicitária ‘Cuidar É’, a Bradesco Saúde acaba de
lançar a nova fase da ação, estrelada pela apresentadora Patrícia Poeta. O novo filme destaca a
abrangência nacional da seguradora, com planos de saúde adequados para cada tipo de empresa.
A campanha ‘Cuidar É’ aborda os pilares de atuação da Bradesco Saúde e os diferenciais de seus
planos, com enfoque na ampla rede qualificada, no atendimento especializado, na importância de cuidar
da saúde dos funcionários e na forte presença nacional da operadora. A ação, composta por filmes de 15
segundos nas duas etapas, foi desenvolvida pela agência AlmapBBDO e reforça o conceito de que “os
beneficiários podem contar sempre com a Bradesco Saúde”. O plano de mídia da campanha prevê a
divulgação em canais off-line, sites, além de redes sociais.
Ficha Técnica:
Bradesco Saúde - Ficha Técnica: Cuidar É – Patrícia Poeta
Agência: AlmapBBDO
Anunciante: Bradesco Seguros
Título: Cuidar É
Produto: Bradesco Saúde
Criação: AlmapBBDO
Produção Audiovisual: Vera Jacinto; Diego Villas Bôas, Dani Manunta
Atendimento: Maysa Oliveira, Fabíola Loureiro, Gabriela Leal, Yohanna Maia, Camila Reis, Gabrielle
Porto
Planejamento: Sergio Katz, Rafael de Andrade, Natalia Sanches, Samy Martins, Larissa Simões, Juliana
Nogueira, Inaeh Souza
Mídia: Rafaela Alves, Mel Carvalho, Ana Carolina Campos, Amanda Sousa, Leonardo Montuori, Peterson
Santana, Tatiana Araújo, Claine Oliveira, Sávio Figueiredo, Raphael Costa, Fernanda Mariano e Paloma
de Oliveira
Produtor Gráfico: José Roberto
Coordenação Produção Gráfica: Rose Ribeiro
Tratamento de Imagem: Estevam Conidi, Roberto Gusukuma
Arte Final: Alexandre de Moraes Paulinetti
Revisão: Eliana Pavan
Produtora Filme: CINE
Direção: Cris Vida
Diretor de Fotografia: Fernando Oliveira
Assistente de Direção: Camila Gentile
Diretor de arte: Claudia Terçarolli
Coordenação de Produção: Jair Costa
Assistentes de Coordenação de Produção: Roseli Sabino, Kaique Nepomuceno
Diretor de produção: Tatiana Ueda
Produção Executiva: Raul Doria e Deo Borba
Assistente de Produção Executiva: Renata Jarud
Atendimento Produtora: Rafael Azevedo
Atendimento Pós-produção: Juliana Silva
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'Cuidar É’
6/21/2022 | SEGS/SANTOS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador
Continuação

Montagem: Joao Branco
Coordenador de Ilha de edição: Marcos Eduardo Santos
Coordenador de Pós-Produção: Sergio Cicinelli e Lucas de Paula
Finalização: CINE X
Produtora de Som: Cabaret
Produção Musical: Lucas Comparato
Compositor: Guilherme Azem
Mixagem: Gab Scatolin
Finalização: Mauro Kuschnir e Lucas Comparato
Atendimento: Ingrid Lopes, Junior Freitas e Bárbara Russiano
Coordenação: Verusca Garcia, Chandra Lima, Débora Mello e Carol Oliveira
Locução: Patrícia Poeta
Artístico: SUBA
Atendimento: Sandra Zimberkinop e Marília Madeira
Aprovação do cliente: Alexandre Nogueira, Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Adriana Pacheco e Silvana
Café
Sobre o Grupo Bradesco Saúde
O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com
maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em
todas as regiões geográficas do país. Hoje atendendo a cerca de 3,9 milhões de beneficiários, e presente
em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, a Bradesco Saúde e sua controlada Mediservice
contam com ampla rede médica referenciada composta por mais de 46 mil prestadores médicohospitalares, mais de 3,4 mil hospitais e cerca de 10,8 mil serviços de diagnósticos e análises
laboratoriais. No primeiro trimestre de 2022, as duas empresas apresentaram, em conjunto, faturamento
superior a R$ 7,3 bilhões, crescimento de 5,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. A
Bradesco Saúde e a Mediservice tiveram um aumento de 5,67% em número de beneficiários, no
comparativo do mesmo período.
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Cosméticos veganos ganham força e atingem público mais amplo
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Com novos hábitos do consumidor, alimentação saudável ganha espaço
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Escolas de São Paulo deixam de suspender aula por casos de Covid
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Médicos apontam aumento nos casos de câncer uterino
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informação pedro foi editado nunes vai daqui a pouco né não abra um prazo previsão ainda para começar
a vacinação dos quarenta mais do xadrez é a estava feliz me fez tomar vacina quarta dose e aí não vai
mais quarenta quarenta e quatro e quarenta e cinco uma é toda continuo na expectativa é exatamente e
aí a gente sempre fala que é quando o ministério da saúde solta diretrizes o governo do estado solta
diretrizes sobre vacinação que embora seja aquilo ali uma a uma determinação uma diretriz vale conferir
o que diz a sua prefeitura porque os estoques são diferentes os públicos são diferentes as populações
são diferentes então por exemplo no abc a vacinação também é diferente ana paula rodrigues daquilo
studio para falar como é que vai ser essa a vacinação na quarta dose nas cidades aqui do abc paulista
nem bom dia tudo bem bom dia bom dia que a todos algumas cidades já começaram hoje viu a vacinar
pessoas a partir de quarenta anos já houve essa liberação em são bernardo do campo santo andré e são
caetano nélson prefeituras que pedem agendamento pra você tomar vacina mas já a partir de hoje
liberada a vacinação segundo reforço para maiores de quarenta anos teve cidade que antecipou até a
determinação do ministério da saúde praia grande no litoral de são paulo começou no fim de semana
esse reforço para maiores de quarenta anos amanhã diadema começa esta vacinação também esse
segundo o reforço ainda não há previsão falando aqui das maiores né mais populosas cidades da região
metropolitana em relação aos asco e guarulhos que estão aguardando novas doses até o final da semana
amanhã a capital paulista reforçando que o prefeito ricardo nunes comentou agora há pouco quarenta e
cinco anos recebendo esse segundo reforço ainda faltam doses para que haja essa vacinação mais
ampla como governo skull o governo federal determinou a gente conversou também com o secretário
municipal da saúde de são paulo skaf luíza marcos ele já é um pouco mais otimista embora no caso
nenhuma data ele fala que há uma previsão da chegada de novas doses nesta semana isso acontecendo
até o fim da semana pode né há uma possibilidade de que essa vacinação comércio mas a depender do
envio de dólares nós temos ainda vacinando cinquenta anos ou mais e pela nossa contagem argentina
tem quinhentas mil pessoas para vacinar nesta faixa etária então optamos para vacinar quarenta e cinco
anos ou mais com os nossos estoques que é aproximadamente quinhentas mil pessoas também fica
dentro do nosso estoque de um milhão para não faltar vacina para ninguém se o estado é nos entregar a
vacina na terça-feira ou na quarta distribuímos na quinta-feira na sexta-feira começamos com quarenta
anos ou mais bom o governo de são paulo disse que pediu dois milhões e meio de doses para vacinar as
pessoas a partir de quarenta anos no estado ao ministério da saúde e que na semana passada já tinha
pedido dois milhões de doses por público de cinquenta anos ou mais e recebeu um quarto disso então
está aguardando o envio de dados do ministério da saúde até pra oficializar esse calendário mas fica
valendo aquilo que vão falou se as prefeituras já têm doses no estoque podem abrir esse calendário
excepcional lembrando que pra tomar essa quarta dose você tem que ter tomado a terceira há pelo
menos quatro meses e a recomendação é que se você pegou com vídeo recentemente aguarde no
mínimo quinze dias depois do final dos sintomas que acaba dando mais ou menos um mês depois do
período que você contraiu a doença pra tomar vacina muito bem anya obrigado pelas informações estou
você morador do abc já fique atento é só pra complementar as informações da ana neste la o secretário
de saúde de são paulo hoje agora está em você na entrevista que também na band news fm então ele vai
muito na mesma linha do secretário municipal do prefeito carlos nunes é preciso esperar a que novas
doses chegam é mais destacou é de qualquer forma que a intenção do estado de são paulo é alcançar
toda
todas as faixas etárias com uma quarta dose da vacina contra a convite da dose de reforço é fundamental
pra que nós estejamos aumentando a nossa proteção com formação de corpos esses anticorpos estejam
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sendo mantidos por um período mais prolongado e dessa maneira os teremos a possibilidade de garantir
que mesmo com a ocorrência o surgimento de nova cepa que seguramente virão nós teremos a nossa
população vividamente fascinada imunizados dessa forma proteger ele vale um alerta que o prefeito de
que agora a pouco na web com meio milhão de pessoas só na cidade de são paulo com doses atrasadas
então no caso dos cinquenta mais mac precisava voltar pra tomar esse reforço aí na quarta dose o
segundo reforço enfim o secretário de agora está também disse que apesar dessa nova alta de casos de
corvídeos pacientes apresentam sintomas muito mais leves do que nas ondas anteriores então é é isso
ainda não tá apertando muito aí é o sistema de saúde e taxa de ocupação dos leitos de uti com vídeo no
estado na casa dos cinquenta por cento a gente vai seguir acompanhando as novidades sobre vacinação
você vai ficar sabendo aqui na band news fm valeu de novo falham gente bom dia dez e vinte é o vício
como do casting oferecimento pleiteou só podia ser daí no

Pfizer pede a ANVISA para autorizar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em crianças
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crianças de cinco a onze anos rafael procópio a faz ele entregou a anvisa o pedido de inclusão da dose
de reforço na vacina contra a convite da farmacêutica para crianças entre cinco e onze anos o pedido
entregue à agência nesta terça-feira é para aplicação desta terceira dose após ao menos cinco meses da
segunda dose do esquema inicial de vacina o prazo de análise para este pedido é de trinta dias e como a
vacina já está registrado na anvisa a decisão é feita pelas áreas técnicas envolvidas atualmente a bula da
vacina da fazer já prevê a dose de reforço para a faixa etária a partir de doze anos de idade a secretaria
da saúde de são paulo confirmou mais três casos de varíola dos macacos no estado um na capital
paulista

Covid: média móvel de mortes sobe 163% em um mês no país
6/21/2022 | CNN NOVO DIA/CNN BRASIL/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

sobre saúde e sobre o vídeo dezenove porque a média móvel de casos aqui no brasil aumentou cento e
sessenta e três por cento em um mês isso segundo dados do conselho nacional de secretários de saúde
e nesta semana o ministério da saúde ampliou a aplicação da quarta dose da vacina pras pessoas com
quarenta anos marina demora e vem conversar com a gente e traz os detalhes sobre essa ampliação que
agora as pessoas com mais de quarenta anos podem se vacinar e é muito importante completar todo o
ciclo vacinal marina muito bem vinda a bom dia pra você
isso mesmo moreau muito importante as pessoas continuarem se protegendo né continuarem tomando
então essas doses que vem sendo disponibilizadas a vacina contra a convide dezenove já estamos então
na quarta dose pra essas pessoas que tem mais de quarenta anos a recomendação foi publicada ontem
pelo ministério da saúde e em algumas capitais brasileiras ela já começou a ser feito aqui em goiânia
mesmo eu sou acompanhando a movimentação em um posto de vacinação bastante gente uma fila ter
grande fazia tempo que eu não via é fila se formando em postos de vacina então as pessoas com
quarenta anos a gente percebe que estava nessa ansiedade já pra tomar essa segunda dose de reforço
além de goiânia a cidade do rio de janeiro são luís recife fortaleza também começaram essa aplicação
nesta terça feira e ontem mesmo algumas capitais já tinham feito isso já tinha disponibilizado as doses ao
caso de cuiabá campo grande macapá e maceió já a capital paulista anunciou que deve começar a
aplicação então da segunda dose de reforço quarta dose da vacina no total é contra a curva de dezenove
amanhã quarta-feira dia vinte e dois lembrando que a recomendação é para aquelas pessoas que já
tomaram a terceira dose há pelo menos quatro meses então tem que dar uma conferida no cartão de
vacina para ver se você se encaixa nessa situação e procurar o mais rápido possível é claro os postos de
saúde a expectativa do ministério da saúde é de que cerca de nove milhões de brasileiros recebam então
neste momento fazem parte dessa faixa etária recebam nesse momento essa quarta dose porque que é
tão importante e a gente está vendo nas últimas semanas um aumento no número de casos da doença
pelo país inclusive em um aumento na média móvel de casas da cohab de dezenove ele esta média
móvel teve um aumento de cento e sessenta e três por cento de acordo com dados do conasems
conselho nacional de secretários de saúde o brasil registrou noventa e seis mortes e cinquenta mil
duzentos e setenta e dois novos casos nas últimas vinte e quatro horas o que gera assim um alerta a
média móvel de casos que considera os últimos sete dias passou para trinta e seis mil setecentos e
setenta e cinco e aí veio aquele aumento que eu já falei pra vocês de cento e sessenta e três por cento
só pra gente fazer um comparativo em vinte de maio o indicador tava em treze mil novecentos e
cinquenta e três agora então mais do que dobrou teve esse aumento bastante significativo por isso fica
então alerta para que as pessoas procurem essa vacinação mais rápido possível quem tá com dose
atrasada também vê o voto com vocês valeu marina marina demora e conversando com a gente ao vivo
direto de goiânia de goiânia para são paulo mas estamos nas primeiras horas de vendas

Justiça apura juíza que induziu menina a não abortar
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no nosso portal cnn brasil ponto com ponto br a justiça de santa catarina instaurou uma investigação
sobre um caso envolvendo uma juíza de direito em uma audiência com uma jovem de onze anos uma
menina de onze anos uma criança de onze anos essa criança engravidou depois de um estupro e teve o
direito ao aborto tá garantido na nossa legislação na é dentre as razões que justificam um aborto legal
segundo a justiça está o estupro e na solução de uma criança de onze anos ela teve o direito ao aborto
garantido pela legislação negado pelo hospital universitário de florianópolis o caso foi parar na justiça e a
juíza joana ribeiro zimmer teria tentado convencer a menina de onze anos e a mãe dela também a não
realizar o aborto esse caso foi revelado pelo the intercept brasil confirmado que pela cnn segundo a
justiça catarinense à corregedoria geral de justiça do estado será o órgão responsável por pedir
providências para apurar a conduta da magistrada sob o julgamento o tribunal de justiça disse que não
vai se manifestar além dos autos do processo o hospital universitário de florianópolis ressaltou que o
procedimento de aborto legal depende da autorização da justiça quando a gestante neste caso é
importante lembrar uma criança de onze anos tem mais de vinte semanas de gestação mas é tão
importante quanto a decisão de proibir essa menina proibiram de tentar convencê-la a não fazer o aborto
e não dá autorização judicial para que o hospital é faça o aborto que
e o que está previsto na legislação brasileira nesta condição de estupro são alguns trechos do que a juíza
disse a criança e a mãe dela durante a sessão de julgamento o caso chegou a magistrada joana ribeiro
zimmer que autorizou a ida da menina para um abrigo usando de justificativa em um dos despachos o
risco de a mãe efetuar algum procedimento para operar a morte da bebê é os indícios são de que essa
garota foi estuprada dentro de casa engravidou vítima do estupro não se sabe se foi a primeira vez que
um adulto é estabelecer relação sexual com essa criança mas o fato é que ela engravidou e aí foi levada
segundo determinação da juíza para um abrigo para que ela com onze anos grávida ficasse longe da
mãe é por temor da juíza de que a mãe levasse a filha para fazer o aborto que o reforço mais uma vez
nessas condições está previsto na nossa legislação além disso durante a audiência a juíza fez a seguinte
pergunta a criança de onze anos a menina de onze anos você suportaria ficar mais um pouquinho ela faz
essa pergunta é pra criança de onze anos perguntando se ela seria capaz de segurar a gravidez mais um
pouquinho para que a criança é depois de de e vindo ao mundo fosse entregue para adoção a gente tem
trinta mil casais que querem o bebê que aceitam o bebê essa tristeza de hoje pra senhora e para sua filha
é a felicidade de um casal disse a juíza na audiência em outros momentos a juíza joana ribeiro perguntou
à criança se ela gostaria de escolher o nome do bebê e se ela achava que o pai do bebê concordaria com
a entrega pra adoção então eu vou repetir a juíza perguntou pra uma criança de onze anos se ela
gostaria de escolher o nome do bebê a criança estuprada dentro de casa e se ela achava que o pai do
bebê o pai do bebê concordaria com a entrega para adoção aferir entrou em contato com o advogado da
família daniela félix que confirmou as informações da reportagem e aí tem todas essas notas não é o
tribunal de justiça corregedoria instaurou o pedido de providências o tj diz que o processo corre em
segredo de justiça e não cabe manifestação do tribunal os médicos disseram que após avaliação da
situação concluíram pela inviabilidade do procedimento do aborto legal em virtude da já avançada
gestação que naquele momento já passava de vinte e duas semanas enfim é isso aqui emergente é o
hospital afirmou que dependiam da autorização para fazer o aborto da menina chegou ao hospital com
vinte e duas semanas e dois dias a cnn tenta contato com a juíza joana ribeiro pra comentar o caso à o
betis santa catarina afirmou que por meio da comissão de direitos da criança e do adolescente está
buscando informações necessárias para resguardar e garantir a proteção integral à vida da menina
gestante que estará atenta e vai acompanhar todo o processo e seus desdobramentos com o intuito de
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que a vítima recebam paro integral incluindo o retorno ao convívio familiar e toda a assistência de saúde
necessária incluindo amparo psicológico pra ela e pra seus familiares ou seja a menina continua com
onze anos continua grávida continua vítima de um estupro continua provavelmente perguntando a lá é
tem um nome pra criança continua se perguntando se o pai ou o estuprador aceitaria a entrega do bebê
tradução e continua longe da mãe porque a juíza joana ribeiro zimmer teme que ao lado da mãe a criança
de onze anos pode ser levada pra abortar o bebê que está esperando há mais de vinte e duas semanas é
este o caso nove minutinhos para as mãos é importante a gente dizer que a adoção não é um recurso
que pode se sobrepor também a outros direitos né bom agora muda de assunto fala
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após a morte do filho a família também cuba uma enfermeira de ter errado o local de acesso para aplicar
o medicamento para o coração da criança do menino e aí ter mais calma na vida tem mais informações
para vocês terem uma ideia ana salyer fica meu jesus amado que nós somos pais realmente a gente fica
assim só que a outra notícia que chega que segundo uma médica que acabou atendendo o bebê ele
tinha um caso raro estava vivo com apenas metade do coração como assim a lula e vargas a tv
allamanda vai trazer detalhes sobre esse caso para nós pioli coutinho bem vinda ao nosso programa é
preciso explicar para mim melhor sobre esse caso dessa criança não só pra mim mas pra todos os
nossos brilhantes amigos que acompanha o sbt no brasil inteiro bom dia foi marcão bom dia pra você a
nossa equipe todos que acompanham nossa programação um caso muito triste que ganhou repercussão
e muita polêmica aqui no estado de rondônia e exatamente isso que você explicou esse bebê é o
pequeno anthony david que tinha apenas um ano e quatro meses importante destacar que rondônia faz
divisa com os estados do mato grosso e com amazonas e que o antônio morava no estado do amazonas
damas do amazonas e uma cidade chamada santo antônio do matopiba e aí a mãe junto com a avó e o
pai vieram para porto velho capital do estado em busca de um atendimento melhor para anthony visto
que ele estava apresentando alguns sintomas estranho uma tosse muito forte febre e trouxeram aqui para
porto velho isso no último domingo dia doze chegando aqueles foram até a upa da zona oeste lá o
médico atendeu ele fez todos os procedimentos bateu uma raio x e falou agora ele tá com o batimentos
cardíacos muito baixo e a tina raio-x comprovou uma pena munia é melhor vocês encaminharam ao
hospital infantil cosme damião que é justamente essa hospital do qual estou aqui na frente xingando aqui
todo o procedimento foi feito aqui o atendimento e aí quando fui na terça-feira a médica que atendeu
anthony diz que diante o quadro dele seria necessário realizar o exame conhecido como ecocardiograma
chegou na terça-feira foi dado essa questão do exame passou a quarta-feira passou a quinta-feira mais
nesse meio termo que um anthony fala que a mãe relata que foi instalado um pique no pescoço dele quer
um cateter que chegava ali a as a a ser colocado nele era onde justamente o medicamento era inserido
pra ir até o coração chega na quinta-feira nada do anthony realizar este ano a revezar o revezamento
aqui da família era feita entre a mãe e a avó a mãe dona ela ficava de diz que a avó dona michele ficava
à noite quando foi na quinta-feira o ecocardiograma ainda não havia sido realizado tanto a mãe quanto a
avó afirmam que nessa última semana viram vários procedimentos errôneos aquilo o hospital cosme e
damião na quinta-feira a mãe avô revoltado fala seguinte coisa olha ou realiza o ecocardiograma no
anthony ou então a gente vai denunciar esse hospital no mesmo dia à noite um exame realizado quando
sai o resultado américa fala esqueçam pra mãe que ele só tinha metade do coração que era uma doença
rara e que o pequeno anthony era um milagre ela fala que novos exames precisavam ser realizado
justamente pra estudar um pouco saber como diagnosticar essa doença tão raro ela diz ainda a mãe que
quando foi um sábado uma enfermeira começa a fazer o curativo no cap
de uma maneira que ela não achava normal seria isso marcam a avó e a mãe afirmou que cada vez que
era feito o curativo o pouco da mangueirinha com elas relato saía do lugar e que de sábado para domingo
este curativo foi feito oito vezes e que a enfermeira sequer colocava ali uma gaze que cada vez era
observado que saiu um pouquinho do lugar quando foi no domingo que o governo ficar com anthony ela
diz que só tinha uma pontinha inserido ali no pescoço dele cerca de um centímetro e meio foi quando ela
chamou a enfermeira a enfermeira mexeu novamente ela achou aquilo estranho e aí a criança se mexeu
e o catéter saiu de vez no lugar chamar imediatamente o médico para fazer um novo procedimento
catéter mas o médico estava numa cirurgia logo depois quando esse procedimento foi feito ela disse que
estava muito estranho aquilo dali que a criança estava muito agitado ela chegou a comentar que a
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enfermeira olha o anthony não é assim a vou afirma que a enfermeira disse que aquilo era trabalho dela
que ela já fazia aquilo há muito tempo e que não se metesse no serviço dela ela disse que o amplo e
ainda ficou mais agitado que essa agitação durou cerca de trinta a quarenta minutos pequeno olhava
para por para quem sabe o que é isso meu filho de dava aquela agonia infelizmente o anthony faleceu
depois de todo este procedimento e dos estudos nem chegaram a essencial à equipe da tv allamanda
entrou em contato com a secretaria de saúde e até agora não obtivemos resposta já o conselho regional
de informar enfermagem neste momento estou numa ação fiscalizatória aqui no hospital cosme damião e
disse que assim que finalizados os relatórios e as investigações irão entrar em contato com a nossa
produção marcou o único brigado e o único contato da história para nós aqui por trazer todos os relatos e
faça mesmo que você acabou de falar fique em cima mesmo aí que nós temos que cobrar pelo que
aconteceu com esse bebê poderia ter acontecido com filho meu com o fim de seu conselho de qualquer
pessoa é muita falta de respeito de muitos hospitais e médicos para com as famílias e principalmente as
nossas crianças olha daqui a pouco por exceção neste caso do que eu vou contar daqui a pouco caso da
pequena sophia de apenas dois
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hospitalar ele ainda deve ficar mais duas semanas em isolamento em todo o país são oito os casos
confirmados da doença ânderson foi o primeiro paciente confirmado com a doença no brasil depois de
catorze dias isolado ele recebeu alta mas por ordem médica vai continuar a quarentena em casa por mais
catorze dias é no mínimo assustador quando chegou a notícia é de que estava confirmado e a eles
mistério você é o primeiro caso de varíola do macaco no brasil ânderson tem quarenta e um anos e havia
feito uma viagem para a europa para comemorar o aniversário da mãe visitou portugal espanha dois dos
países com mais casos da varíola dos macacos mas os sintomas só apareceram um dia depois de voltar
ao brasil com tem torno de sessenta feridas no auge assim e algumas coça outro as é a doen a e aí
depende muito do da região o brasil já tem oito casos confirmados da varíola dos macacos e outros seis
ainda sendo investigados dos casos confirmados a maioria viajou para a europa mas oitavo paciente teve
contato com estrangeiros aqui no brasil é um homem de vinte e cinco anos morador de maricá na região
metropolitana
do rio ele permanece isolado e o quadro de saúde dele é estável além de dois pacientes no rio há outros
casos confirmados no rio grande do sul e em são paulo para este epidemiologista a transmissão da
doença ainda não se tornou comunitária no país mas por ser uma doença nova casos suspeitos precisam
de um isolamento maior do que o da convite o ideal que seja em torno de um mês pelo menos ou seja a o
tempo máximo de incubação
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quarenta anos ou mais começou a ser aplicada hoje em algumas capitais do brasil neste fim de semana o
carioca já sabia que hoje a fila iria aumentar a prefeitura tinha anunciado no sábado que a partir de terça
pessoas com quarenta anos ou mais poderiam tomar a segunda dose de reforço nos postos sem
sapphire minelli nesse propósito de equidade sem cuidados proxy mas não é só de quarentões que se faz
uma fila da vacina o jônatas trinta e três anos tratou um câncer há pouco tempo bill tomar hoje o segundo
reforço acompanhado por questões de saúde e de shamil
através dela assegura meu nome da abraz bombeiros logo records e o seu luiz oitenta anos aposentado
vacinado e cheio de planos de futuro de viagem diz que vai pro qatar em do ano eudemo e a copa do
mundo para jogar ou para assistir já assisti apple segundo o ministério da saúde são aproximadamente
nove milhões de brasileiros nessa faixa etária que receberam a terceira dose há pelo menos quatro
meses agora podem voltar aos postos de saúde para renovar a sua proteção se esse é o seu caso não
demore o número de mortes e de casos de convide tem aumentado e há muitas pessoas com vacinação
incompleta circulando por aí de acordo com o último balanço mais de sessenta e dois milhões de
brasileiros ainda não tomaram nenhuma dose de reforço o avanço dos casos de convide levou a
prefeitura de aracaju a estender ainda mais o alcance da quarta dose a partir de hoje na capital sergipana
pessoas com mais de trinta e cinco anos já podem receber o segundo reforço algumas capitais como
belém natal e o distrito federal se adiantaram e já tavam aplicando a quarta dose nos maiores de
quarenta anos público que a partir de hoje também vai-poder receber a nova dose de reforço em são luís
e no recife são paulo começa amanhã mas apenas para quem tem quarenta e cinco anos ou mais por
causa da pouca quantidade de vacina disponível na capital mas algumas cidades da região metropolitana
já tão vacinando como são bernardo do campo onde hoje de manhã uma fila se formou antes até do
posto abrir o mesmo acontece em minas o de municípios da região metropolitana como nova lima
contagem já começaram a aplicar o segundo reforço mas em belo horizonte a prefeitura diz que faltam
doses pra criar um calendário de volta ao rio de janeiro olha lá reforço no braço sorrisão no rosto o
leonardo tá muito bem na foto e ninguém pode dizer o contrário galera que não toma vacina vambora
sem tomar sem cuidar dos outros ai ai minha cara que vai ter um finalzinho depois ela agora venha aqui
ah que legal né o ministério da saúde informou que não há pendências na entrega de vacinas contra
convide pro estado de são paulo e minas e que novas doses serão entregues nos próximos dias mas não
especificou a data segundo o ministério da saúde o imunizante é enviado de acordo com a solicitação de
cada estado considerando o público alvo e a capacidade de armazenamento um ano e meio depois da
chegada da vacina crianças de seis meses a cinco anos começaram a receber o imunizante contra a
convide nos estados
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Com a recomendação da quarta dose de vacina contra Covid-19 para os maiores de 40 anos, podem
surgir dúvidas acerca de efeitos colaterais dos imunizantes. Afinal, quais são as reações esperadas para
esses produtos? A quarta dose -ou segundo reforço- pode trazer alguma reação específica? Por que os
efeitos colaterais ocorrem? A Folha de S.Paulo conversou com especialistas para responder a essas e a
outras perguntas comuns.
Quais reações são esperadas quando alguém se vacina contra a Covid?
Os principais efeitos das quatro vacinas utilizadas no Brasil - Coronavac, Janssen, Pfizer e Astrazeneca são dor no local da aplicação, sensação febril, mal-estar, dor no corpo e quadro gripal. Normalmente,
esses sintomas desaparecem em até 24 horas, no máximo podendo durar dois dias.
Reações como essas já são conhecidas para outros imunizantes e remédios. "Sugiro ler a bula de alguns
antitérmicos para ver as reações que alguns deles podem causar", afirma Isabella Ballalai, vicepresidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (Sbim).
Além disso, não são todas as pessoas que apresentam esses sintomas. De acordo com a bula dos
imunizantes, a maior parte desses sintomas mais leves pode ser sentida em torno de 10% daqueles que
utilizam os medicamentos. "A maioria das pessoas não têm nada, e são reações absolutamente normais
e significam simplesmente que o sistema imune está reagindo com a vacina", diz Cristina Bonorino,
imunologista e professora titular da UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto
Alegre).
Algumas reações mais incomuns podem ocorrer. Consta da bula da vacina da Pfizer, por exemplo, que
de 0,1% a 1% de pessoas que utilizaram o imunizante apresentaram insônia, cansaço físico intenso, suor
noturno ou urticária (alergia da pele com forte coceira). Assim como a Pfizer, as outras três vacinas
podem ter reações adversas muito incomuns. "Nenhuma delas causa problemas importantes", afirma
Marcos Boulos, professor de infectologia da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São
Paulo).
A quarta dose de uma vacina pode trazer algum efeito colateral diferente de outras aplicações?
Não existem evidências de que uma quarta dose resulte em efeitos diferentes dos que já foram vistos
anteriormente. Dessa forma, mantém-se o que já se sabe e é documentado nas bulas dos produtos.
"Normalmente, a cada dose de vacina, não só da Covid, a chance de evento adverso é menor. A primeira
dose normalmente é a mais reatogênica", diz Ballallai.
Casos em que esses efeitos podem acontecer em doses adicionais, como na quarta aplicação, são
normalmente quando se utiliza uma vacina diferente das outras já aplicadas -esquema chamado de
heterólogo. "O esquema heterólogo pode ter mais eventos adversos, mas são reações leves", acrescenta
Ballallai.
Por que as vacinas podem causar efeitos colaterais?
Muitas vezes, entende-se que sentir alguma reação após a vacinação significa que o imunizante está
funcionando. A realidade, no entanto, não é tão simples assim. "O fato de ter um efeito adverso em geral
é um indicativo de que a vacina está funcionando, mas, se não sentir isso, não significa que a vacina não
funciona", afirma Bonorino.
Ela explica que cada pessoa tem a chamada resposta inata, "que é uma inflamação inicial que precede
toda a resposta que vai gerar memória imunológica". Acontece que algumas pessoas podem ter maior
sensibilidade a sentir os sintomas e outras nem tanto.
Outro fator que influencia o surgimento de reações é a tecnologia utilizada em cada vacina. Boulos afirma
que aquelas com a plataforma de adenovírus -em que se utiliza um vírus que transporta o código
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genético do Sars-CoV-2, patógeno que causa a Covid-19- são as que podem causar maiores efeitos
adversos.
"As pessoas que mais reclamam provavelmente tomaram as vacinas de adenovírus. Elas são aquelas
que se injeta um vírus específico, que apesar de ele não causar quase nada, pode ter alguns efeitos
colaterais pequenos", afirma o infectologista, reiterando que os efeitos, quando sentidos, ainda são bem
leves.
No Brasil, as vacinas da Janssen e da Astrazeneca são produzidas com essa tecnologia. Além da
plataforma de adenovírus, existe a tecnologia de RNA mensageiro (Pfizer) e de vírus inativado
(Coronavac). Elas também podem apresentar efeitos adversos, mas mesmo assim ainda são muito leves
e em grande parte dos casos desaparecem logo.
Existem efeitos colaterais mais graves?
De uma maneira geral, as vacinas utilizadas em doses de reforço têm perfil parecido em causar efeitos
adversos comuns e que não duram mais de dois dias. A vacina da Janssen tem um histórico de causar
uma rara síndrome relacionada a coágulos sanguíneos potencialmente mortais. Situação parecida já foi
documentada para a Astrazeneca.
As ocorrências fizeram com que o FDA (Agência de Alimentos e Drogas dos Estados Unidos) limitasse o
uso da vacina da Janssen no país, mas ela ainda continua disponível para aplicação. No Brasil, a Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) avaliou que os benefícios do imunizante superam os riscos,
que são muito raros.
Na bula da vacina, a Janssen diz que os casos são raramente documentados, mas é importante procurar
atendimento médico e informar ao profissional de saúde que tomou a vacina ao sentir sintomas como
dores de cabeça fortes ou persistentes, convulsões, alterações do estado mental, visão turva, hematomas
inexplicáveis fora do local da vacinação que aparecem em alguns dias, pequenas manchas arredondadas
na pele fora do local da vacinação, falta de ar, dor no peito, dor ou inchaço nas pernas ou dor abdominal
persistente.
Na bula também é dito que é possível reportar a presença de efeitos colaterais por meio do sistema
nacional de notificação.
Para Ballallai, a síndrome é muito rara e a vacina, assim como as outras aprovadas, tem um alto perfil de
segurança documentado por meio dos estudos clínicos e também pelas muitas doses que já foram
aplicadas. "Até agora, para todas essas vacinas, o perfil de segurança é excelente com raríssimos casos
de eventos adversos que consideramos graves. Não há motivo nenhum para considerar que as vacinas
contra a Covid são perigosas", afirma.
Ela também diz que nem todos os efeitos adversos, principalmente os mais graves, têm relação causal
com as vacinas. Nestes casos, é importante a realização de investigações a fim de averiguar se tem
alguma associação do imunizante com a reação.
Os efeitos colaterais indicam que as vacinas não são seguras?
Como explicado acima, existem algumas razões para o aparecimento de eventos adversos. Uma delas é
a tecnologia utilizada pela vacina e outra é a indicação de que o sistema imunológico está reagindo ao
imunizante. Nenhum evento adverso, no entanto, indica que as vacinas não são seguras. Um indício
disso são os estudos clínicos feitos que medem a segurança dos imunizantes.
Outro grande indicativo da segurança desses produtos utilizados atualmente contra a Covid-19 é que eles
já tiveram uma alta dose de aplicação, mas com pouquíssimos relatos de reações graves.
A Gazeta integra o
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Saiba mais

Teste de equilíbrio feito em casa mostra se uma pessoa corre maior risco de morte; entenda
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Desequilíbrio mata. Cientistas brasileiros mostraram que conseguir se equilibrar numa perna só é um
sinal de aptidão física e indicador do estado da saúde. Pessoas que não se equilibram numa perna só por
dez segundos correm um risco de morte em dez anos cerca de quatro vezes maior do que aquelas que
conseguem, afirma um estudo liderado por pesquisadores brasileiros e publicado hoje no British Journal
of Sports Medicine (BJSM), um dos periódicos científicos de maior impacto no mundo.
'Vivi o horror': Luciano Szafir fala em entrevista exclusiva sobre as três internações por Covid e o risco de
morrer da doença
Herpes-zóster: Novo imunizante contra a doença chega ao Brasil e impulsiona discussão sobre vacinação
'Comportamento de manada' : Psiquiatras estudam mecanismos do fenômeno em humanos; entenda
O estudo traz duas novidades. A primeira é o teste indicador de risco extremamente simples, que
qualquer um pode fazer em casa e serve de alerta de que a saúde não vai bem. Basta se manter numa
perna, com o pé levemente erguido por trás da outra, por dez segundos, sem qualquer apoio e com os
braços junto ao corpo. A segunda é mostrar que equilíbrio é muito mais importante para a aptidão física
do que se imaginava e deve ser considerado como preditor de risco pelos médicos.
De acordo com o estudo, não conseguir se manter por dez segundos equilibrado é um indicador de risco
de morte maior do que ser cardíaco, obeso, hipertenso ou ter níveis elevados de gordura no sangue, sem
distinção de idade e gênero.
O desequilíbrio é um sinal de visível de que o corpo não está bem, afirma o principal autor do estudo,
Claudio Gil Araújo, diretor de pesquisa e educação da Clinimex (Clínica de Medicina do Exercício), no Rio
de Janeiro.
— O teste gasta poucos segundos e qualquer pessoa entende de imediato. A perda de equilíbrio por si só
é um indicador de risco de morte muito forte, mesmo se ajustadas muitas variáveis, como obesidade,
doença cardíaca, doença metabólica — frisa Araújo.
Duchinha, lenço umedecido ou papel higiênico: Qual a forma correta de limpar a região segundo
especialistas?
Se equilibrar numa perna, na verdade, é uma situação presente o tempo todo em nossas vidas. O teste
só evidencia a perda de capacidade de executar ações corriqueiras, como descer escadas ou sair de um
carro, por exemplo.
Segundo o estudo, até os 50 anos a maioria das pessoas consegue se equilibrar com facilidade numa
perna por dez segundos. Porém, a partir dessa idade, o equilíbrio, um dos componentes da aptidão física,
começa a se deteriorar. Araújo destaca que o ponto de corte chega aos 70 anos. A partir dessa idade,
mais de metade das pessoas não consegue se equilibrar direito.
Araújo é internacionalmente conhecido por ter desenvolvido o mais aplicado teste de avaliação da aptidão
física, o de sentar e levantar. Consiste basicamente em se sentar e levantar do chão com o menor
número de apoios possível. Ele avalia a capacidade dos quatro componentes não aeróbicos da aptidão
física: força/potência, equilíbrio, composição corporal (relação de massa muscular e gordura) e
flexibilidade.
Saúde do cérebro: 'Os transtornos mentais ocorrem em diferentes graus', diz psiquiatra
O novo estudo é uma colaboração da Clinimex com cientistas das universidades de Stanford (EUA),
Bristol (Reino Unidos), Sydney (Austrália) e do Leste da Finlândia. Os cientistas analisaram a associação
entre mortalidade e equilíbrio por 12 anos. Foram avaliados dados de 1.702 pacientes da Clinimex,
acompanhados de 2008 a 2020.
Mesmo após considerarem variáveis, com sexo, idade, comorbidades (doenças cardíacas e metabólicas,
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hipertensão, obesidade, por exemplo), os cientistas verificaram que não se manter equilibrado por dez
segundos numa perna aumentava o risco de morrer em 84%.
Os resultados são observacionais e o estudo não aponta o motivo da perda de equilíbrio aumentar o risco
de morte. Ainda assim, os resultados foram considerados sólidos para serem publicados com destaque
pela BMJS. Além do óbvio risco de queda, a perda de equilíbrio já foi associada por outras pesquisas a
risco aumentado de derrame e demência.
— Mostramos que o equilíbrio em si influencia o risco de morrer. Mesmo após 40 anos de prática médica,
fiquei surpreso com o resultado. Descobrir que indivíduos entre 51 e 75 anos correm um risco maior de
morte por não se equilibrar por segundos do que por ter doença coronariana ou colesterol alto foi
espantoso — frisa Araújo.
15 min e 9 seg por dia: Esse é o tempo necessário para reduzir a ansiedade e o mau humor, diz novo
estudo
O desequilíbrio é perigoso, mas pode ser superado. Sua perda pode ser revertida sem sacrifício. Araújo
diz que apenas dois minutos de exercícios simples em casa por dia ajudam a manter o equilíbrio. Fazer
coisas como se equilibrar numa perna em séries de dez segundos, escovar os dentes com uma perna
levantada, se equilibrar de olhos fechados ou tentar fazer a posição de avião são exemplos.
— A importância de conseguir levar a vida com o pé nas costas vai além da força de expressão —
enfatiza o pesquisador.

Veja possíveis efeitos colaterais com quarta dose de vacina contra Covid
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a recomendação da quarta dose de vacina contra Covid-19
para os maiores de 40 anos, podem surgir dúvidas acerca de efeitos colaterais dos imunizantes.
Afinal, quais são as reações esperadas para esses produtos? A quarta dose -ou segundo reforço- pode
trazer alguma reação específica? Por que os efeitos colaterais ocorrem?
A Folha de S.Paulo conversou com especialistas para responder a essas e a outras perguntas comuns.
Quais reações são esperadas quando alguém se vacina contra a Covid?
Os principais efeitos das quatro vacinas utilizadas no Brasil -Coronavac, Janssen, Pfizer e Astrazenecasão dor no local da aplicação, sensação febril, mal-estar, dor no corpo e quadro gripal. Normalmente,
esses sintomas desaparecem em até 24 horas, no máximo podendo durar dois dias.
Reações como essas já são conhecidas para outros imunizantes e remédios. "Sugiro ler a bula de alguns
antitérmicos para ver as reações que alguns deles podem causar", afirma Isabella Ballalai, vicepresidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (Sbim).
Além disso, não são todas as pessoas que apresentam esses sintomas. De acordo com a bula dos
imunizantes, a maior parte desses sintomas mais leves pode ser sentida em torno de 10% daqueles que
utilizam os medicamentos.
"A maioria das pessoas não têm nada, e são reações absolutamente normais e significam simplesmente
que o sistema imune está reagindo com a vacina", diz Cristina Bonorino, imunologista e professora titular
da UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre).
Algumas reações mais incomuns podem ocorrer. Consta da bula da vacina da Pfizer, por exemplo, que
de 0,1% a 1% de pessoas que utilizaram o imunizante apresentaram insônia, cansaço físico intenso, suor
noturno ou urticária (alergia da pele com forte coceira).
Assim como a Pfizer, as outras três vacinas podem ter reações adversas muito incomuns. "Nenhuma
delas causa problemas importantes", afirma Marcos Boulos, professor de infectologia da Faculdade de
Medicina da USP (Universidade de São Paulo).
A quarta dose de uma vacina pode trazer algum efeito colateral diferente de outras aplicações?
Não existem evidências de que uma quarta dose resulte em efeitos diferentes dos que já foram vistos
anteriormente. Dessa forma, mantém-se o que já se sabe e é documentado nas bulas dos produtos.
"Normalmente, a cada dose de vacina, não só da Covid, a chance de evento adverso é menor. A primeira
dose normalmente é a mais reatogênica", diz Ballallai.
Casos em que esses efeitos podem acontecer em doses adicionais, como na quarta aplicação, são
normalmente quando se utiliza uma vacina diferente das outras já aplicadas -esquema chamado de
heterólogo.
"O esquema heterólogo pode ter mais eventos adversos, mas são reações leves", acrescenta Ballallai.
Por que as vacinas podem causar efeitos colaterais?
Muitas vezes, entende-se que sentir alguma reação após a vacinação significa que o imunizante está
funcionando. A realidade, no entanto, não é tão simples assim.
"O fato de ter um efeito adverso em geral é um indicativo de que a vacina está funcionando, mas, se não
sentir isso, não significa que a vacina não funciona", afirma Bonorino.
Ela explica que cada pessoa tem a chamada resposta inata, "que é uma inflamação inicial que precede
toda a resposta que vai gerar memória imunológica". Acontece que algumas pessoas podem ter maior
sensibilidade a sentir os sintomas e outras nem tanto.
Outro fator que influencia o surgimento de reações é a tecnologia utilizada em cada vacina. Boulos afirma
que aquelas com a plataforma de adenovírus -em que se utiliza um vírus que transporta o código
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genético do Sars-CoV-2, patógeno que causa a Covid-19- são as que podem causar maiores efeitos
adversos.
"As pessoas que mais reclamam provavelmente tomaram as vacinas de adenovírus. Elas são aquelas
que se injeta um vírus específico, que apesar de ele não causar quase nada, pode ter alguns efeitos
colaterais pequenos", afirma o infectologista, reiterando que os efeitos, quando sentidos, ainda são bem
leves.
No Brasil, as vacinas da Janssen e da Astrazeneca são produzidas com essa tecnologia. Além da
plataforma de adenovírus, existe a tecnologia de RNA mensageiro (Pfizer) e de vírus inativado
(Coronavac). Elas também podem apresentar efeitos adversos, mas mesmo assim ainda são muito leves
e em grande parte dos casos desaparecem logo.
Existem efeitos colaterais mais graves?
De uma maneira geral, as vacinas utilizadas em doses de reforço têm perfil parecido em causar efeitos
adversos comuns e que não duram mais de dois dias. A vacina da Janssen tem um histórico de causar
uma rara síndrome relacionada a coágulos sanguíneos potencialmente mortais. Situação parecida já foi
documentada para a Astrazeneca.
As ocorrências fizeram com que o FDA (Agência de Alimentos e Drogas dos Estados Unidos) limitasse o
uso da vacina da Janssen no país, mas ela ainda continua disponível para aplicação. No Brasil, a Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) avaliou que os benefícios do imunizante superam os riscos,
que são muito raros.
Na bula da vacina, a Janssen diz que os casos são raramente documentados, mas é importante procurar
atendimento médico e informar ao profissional de saúde que tomou a vacina ao sentir sintomas como
dores de cabeça fortes ou persistentes, convulsões, alterações do estado mental, visão turva, hematomas
inexplicáveis fora do local da vacinação que aparecem em alguns dias, pequenas manchas arredondadas
na pele fora do local da vacinação, falta de ar, dor no peito, dor ou inchaço nas pernas ou dor abdominal
persistente.
Na bula também é dito que é possível reportar a presença de efeitos colaterais por meio do sistema
nacional de notificação.
Para Ballallai, a síndrome é muito rara e a vacina, assim como as outras aprovadas, tem um alto perfil de
segurança documentado por meio dos estudos clínicos e também pelas muitas doses que já foram
aplicadas.
"Até agora, para todas essas vacinas, o perfil de segurança é excelente com raríssimos casos de eventos
adversos que consideramos graves. Não há motivo nenhum para considerar que as vacinas contra a
Covid são perigosas", afirma.
Ela também diz que nem todos os efeitos adversos, principalmente os mais graves, têm relação causal
com as vacinas. Nestes casos, é importante a realização de investigações a fim de averiguar se tem
alguma associação do imunizante com a reação.
Os efeitos colaterais indicam que as vacinas não são seguras?
Como explicado acima, existem algumas razões para o aparecimento de eventos adversos. Uma delas é
a tecnologia utilizada pela vacina e outra é a indicação de que o sistema imunológico está reagindo ao
imunizante.
Nenhum evento adverso, no entanto, indica que as vacinas não são seguras. Um indício disso são os
estudos clínicos feitos que medem a segurança dos imunizantes.
Outro grande indicativo da segurança desses produtos utilizados atualmente contra a Covid-19 é que eles
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já tiveram uma alta dose de aplicação, mas com pouquíssimos relatos de reações graves.

Teste de equilíbrio feito em casa mostra se uma pessoa corre maior risco de morte; entenda
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Desequilíbrio mata. Cientistas brasileiros mostraram que conseguir se equilibrar numa perna só é um
sinal de aptidão física e indicador do estado da saúde. Pessoas que não se equilibram numa perna só por
dez segundos correm um risco de morte em dez anos cerca de quatro vezes maior do que aquelas que
conseguem, afirma um estudo liderado por pesquisadores brasileiros e publicado hoje no British Journal
of Sports Medicine (BJSM), um dos periódicos científicos de maior impacto no mundo.
O estudo traz duas novidades. A primeira é o teste indicador de risco extremamente simples, que
qualquer um pode fazer em casa e serve de alerta de que a saúde não vai bem. Basta se manter numa
perna, com o pé levemente erguido por trás da outra, por dez segundos, sem qualquer apoio e com os
braços junto ao corpo. A segunda é mostrar que equilíbrio é muito mais importante para a aptidão física
do que se imaginava e deve ser considerado como preditor de risco pelos médicos.
De acordo com o estudo, não conseguir se manter por dez segundos equilibrado é um indicador de risco
de morte maior do que ser cardíaco, obeso, hipertenso ou ter níveis elevados de gordura no sangue, sem
distinção de idade e gênero.
O desequilíbrio é um sinal de visível de que o corpo não está bem, afirma o principal autor do estudo,
Claudio Gil Araújo, diretor de pesquisa e educação da Clinimex (Clínica de Medicina do Exercício), no Rio
de Janeiro.
— O teste gasta poucos segundos e qualquer pessoa entende de imediato. A perda de equilíbrio por si só
é um indicador de risco de morte muito forte, mesmo se ajustadas muitas variáveis, como obesidade,
doença cardíaca, doença metabólica — frisa Araújo.
Se equilibrar numa perna, na verdade, é uma situação presente o tempo todo em nossas vidas. O teste
só evidencia a perda de capacidade de executar ações corriqueiras, como descer escadas ou sair de um
carro, por exemplo.
Segundo o estudo, até os 50 anos a maioria das pessoas consegue se equilibrar com facilidade numa
perna por dez segundos. Porém, a partir dessa idade, o equilíbrio, um dos componentes da aptidão física,
começa a se deteriorar. Araújo destaca que o ponto de corte chega aos 70 anos. A partir dessa idade,
mais de metade das pessoas não consegue se equilibrar direito.
Araújo é internacionalmente conhecido por ter desenvolvido o mais aplicado teste de avaliação da aptidão
física, o de sentar e levantar. Consiste basicamente em se sentar e levantar do chão com o menor
número de apoios possível. Ele avalia a capacidade dos quatro componentes não aeróbicos da aptidão
física: força/potência, equilíbrio, composição corporal (relação de massa muscular e gordura) e
flexibilidade.
O novo estudo é uma colaboração da Clinimex com cientistas das universidades de Stanford (EUA),
Bristol (Reino Unidos), Sydney (Austrália) e do Leste da Finlândia. Os cientistas analisaram a associação
entre mortalidade e equilíbrio por 12 anos. Foram avaliados dados de 1.702 pacientes da Clinimex,
acompanhados de 2008 a 2020.
Mesmo após considerarem variáveis, com sexo, idade, comorbidades (doenças cardíacas e metabólicas,
hipertensão, obesidade, por exemplo), os cientistas verificaram que não se manter equilibrado por dez
segundos numa perna aumentava o risco de morrer em 84%.
Os resultados são observacionais e o estudo não aponta o motivo da perda de equilíbrio aumentar o risco
de morte. Ainda assim, os resultados foram considerados sólidos para serem publicados com destaque
pela BMJS. Além do óbvio risco de queda, a perda de equilíbrio já foi associada por outras pesquisas a
risco aumentado de derrame e demência.
— Mostramos que o equilíbrio em si influencia o risco de morrer. Mesmo após 40 anos de prática médica,
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fiquei surpreso com o resultado. Descobrir que indivíduos entre 51 e 75 anos correm um risco maior de
morte por não se equilibrar por segundos do que por ter doença coronariana ou colesterol alto foi
espantoso — frisa Araújo.
O desequilíbrio é perigoso, mas pode ser superado. Sua perda pode ser revertida sem sacrifício. Araújo
diz que apenas dois minutos de exercícios simples em casa por dia ajudam a manter o equilíbrio. Fazer
coisas como se equilibrar numa perna em séries de dez segundos, escovar os dentes com uma perna
levantada, se equilibrar de olhos fechados ou tentar fazer a posição de avião são exemplos.
— A importância de conseguir levar a vida com o pé nas costas vai além da força de expressão —
enfatiza o pesquisador.

Leilão de medalha do Nobel em benefício de crianças ucranianas bateu todos os récordes
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Oslo, 21 Jun 2022 (AFP) - O leilão promovido pelo jornalista russo Dmitri Muratov de sua medalha do
Nobel em benefício das crianças ucranianas atingiu 103,5 milhões de dólares, quebrando todos os
recordes.
Em uma venda organizada na segunda-feira em Nova York, o editor-chefe do jornal investigativo
independente Novaya Gazeta entregou a um comprador anônimo a medalha de 196 gramas, que tem
uma camada de ouro de 150 gramas, que ele obteve em conjunto com a jornalista filipina Maria Ressa,
"pelos seus esforços para salvaguardar a liberdade de expressão".
O dinheiro arrecadado será destinado a um programa do UNICEF para crianças ucranianas deslocadas
pelo conflito e supera em muito os 4,76 milhões de dólares que outra medalha do Nobel alcançou em
2014.
"Muratov consultou o comitê do Nobel e recebeu apoio à sua decisão para que os lucros ajudem crianças
e refugiados na Ucrânia", disse o secretário do comitê que concede o prêmio, Olav Njølstad.
"É um objetivo louvável. Só podemos parabenizá-lo pelo resultado e torcer para que a ajuda chegue a
quem mais precisa", disse em e-mail à AFP.
Em seus 120 anos de história, o Prêmio Nobel foi concedido a 975 indivíduos e organizações, premiando
áreas como a promoção da Paz, Literatura, Medicina, Física, Química e, desde 1968, Economia.
Com o tempo, vários prêmios acabaram sendo leiloados pelos herdeiros, permitindo que as medalhas
acabassem em mãos de pessoas que não foram distinguidas por "um serviço à humanidade", como
concebido por Alfred Nobel (1833-1896) em seu testamento.
O Nobel vendido por menos dinheiro em leilão foi o do francês Aristide Briand, distinguido em 1926 por
seu papel na curta reconciliação entre França e Alemanha.
Em 2008 foi adquirido por um museu e sete anos depois foi roubado por desconhecidos.
A medalha concedida ao britânico William Randal Cremer em 1903 superou por pouco esse preço,
arrematada por US$ 17.000 em 1985.
Há alguns anos, o apetite por esses prêmios começou a aumentar.
Na última década, vários prêmios em Física, Química ou Economia atingiram preços entre 300.000 e
400.000 dólares.
Entre as medalhas do Nobel da Paz, a do belga Auguste Beernaert distinguido em 1909 chegou a
661.000 dólares e o prêmio concedido ao argentino Carlos Saavedra Lamas em 1936 alcançou 1,16
milhão de dólares.
Até agora, era o prêmio de Medicina que detinha o recorde quando o americano James Watson, um dos
cientistas que descobriram a estrutura do DNA, arrecadou 4,76 milhões de dólares em 2014.
Por outro lado, às vezes as expectativas de um leilão não são atendidas.
A medalha concedida ao escritor americano William Faulkner, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura
em 1949, foi retirada de um leilão depois que ele não conseguiu arrecadar o meio milhão de dólares que
seus herdeiros esperavam ao colocar a peça à venda em 2013.
phy/aco/pz/an/zm/mr

Mulheres são mais propensas a sofrer com covid longa, mostra estudo
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Um novo estudo publicado nesta terça-feira (21/6) na revista científica Current medical research and
opinion, revela que as mulheres são "significativamente" mais propensas a sofrer de covid longa do que
os homens e experimentarão sintomas substancialmente diferentes. As informações são do site Eureka
Alert.
A covid longa é uma síndrome na qual as complicações persistem por mais de quatro semanas após a
infecção inicial da covid-19, às vezes por vários meses.
Pesquisadores do Johnson & Johnson Office of the Chief Medical Officer Health of Women Team, que
realizaram a análise de dados de cerca de 1,3 milhão de pacientes, observaram que mulheres com covid
longa estão apresentando uma variedade de sintomas, incluindo problemas de ouvido, nariz e garganta,
distúrbios do humor, neurológicos, cutâneos, gastrointestinais e reumatológicos, assim como o cansaço.
Os pacientes do sexo masculino, no entanto, eram mais propensos a apresentar distúrbios endócrinos,
como diabetes e distúrbios renais.
“O conhecimento sobre as diferenças de sexo fundamentais que sustentam as manifestações clínicas, a
progressão da doença e os resultados de saúde da covid-19 é crucial para a identificação e o design
racional de terapias eficazes e intervenções de saúde pública que sejam inclusivas e sensíveis às
possíveis necessidades de tratamento diferencial de ambos os sexos”, explicam os autores.
“As diferenças na função do sistema imunológico entre mulheres e homens podem ser um importante
fator de diferenças de sexo na síndrome da covid longa. As mulheres montam respostas imunes inatas e
adaptativas mais rápidas e robustas, que podem protegê-las da infecção inicial e da gravidade. No
entanto, essa mesma diferença pode tornar as mulheres mais vulneráveis a doenças autoimunes
prolongadas”.
Embora o número de participantes pareça grande, apenas 35 do total de 640.634 artigos na literatura
forneceram dados desagregados por sexo com detalhes suficientes sobre sintomas e sequelas da
doença de covid-19 para entender como mulheres e homens experimentam a doença de maneira
diferente.
Ao analisar o início precoce do covid-19, os resultados mostram que pacientes do sexo feminino eram
muito mais propensas a apresentar transtornos de humor, como depressão, sintomas de ouvido, nariz e
garganta, dor musculoesquelética e sintomas respiratórios. Pacientes do sexo masculino, por outro lado,
eram mais propensos a sofrer de distúrbios renais — aqueles que afetam os rins.
Os autores observam que essa síntese da literatura disponível está entre as poucas que detalham as
condições de saúde específicas que ocorrem como resultado de doenças relacionadas à covid por sexo.
Muitos estudos examinaram as diferenças entre os sexos na hospitalização, admissão na UTI, suporte
ventilatório e mortalidade. Mas a pesquisa sobre as condições específicas causadas pelo vírus e seus
danos a longo prazo ao corpo foram pouco estudadas quando se trata de sexo.
“Diferenças sexuais nos resultados foram relatadas durante surtos anteriores de coronavírus”,
acrescentam os autores. “Portanto, as diferenças nos resultados entre mulheres e homens infectados
com SARS-CoV-2 poderiam ter sido antecipadas. Infelizmente, a maioria dos estudos não avaliou ou
relatou dados granulares por sexo, o que limitou os insights clínicos específicos do sexo que podem estar
afetando o tratamento”.
Idealmente, dados desagregados por sexo devem ser disponibilizados mesmo que não seja o objetivo
principal do pesquisador, para que outros pesquisadores interessados possam usar os dados para
explorar diferenças importantes entre os sexos.
O artigo também observa fatores complicadores dignos de estudo adicional. Notavelmente, as mulheres

Mulheres são mais propensas a sofrer com covid longa, mostra estudo
6/21/2022 | CORREIO WEB/CORREIO BRAZILIENSE/BRASÍLIA | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador
Continuação

podem estar em maior risco de exposição ao vírus em certas profissões, como enfermagem e educação.
Além disso, “pode haver disparidades no acesso aos cuidados com base no gênero que podem afetar a
história natural da doença, levando a mais complicações e sequelas”.
O estudo completo pode ser conferido no link.

Alzheimer: cientistas desenvolvem técnica que permite diagnosticar doença com um único exame cerebral
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Apesar de comumente afetar pessoas acima de 65 anos, o Alzheimer pode surgir precocemente e,
infelizmente, não há cura. Entretanto, obter um diagnóstico rápido, em um estágio inicial da doença, pode
ajudar os pacientes a procurar ajuda e apoio, ter o tratamento certo para controlar e gerir seus sintomas,
bem como retardar ao máximo a doença e planejar o futuro. Pensando nisso, cientistas do Departamento
de Cirurgia e Câncer do Imperial College de Londres, no Reino unido, desenvolveram uma técnica que
permite diagnosticar o Alzheimer com apenas um único exame de ressonância magnética.
Desiquilíbrio mata: Teste de equilíbrio feito em casa mostra se uma pessoa corre maior risco de morte;
entenda Exclusivo: 'Vivi o horror', desabafa Luciano Szafir em entrevista exclusiva sobre as três
internações por Covid e o risco de morrer da doença Avanço tecnológico: Cientistas suecos criam
implante que libera medicamento por meio de comando eletrônico
Para o estudo, publicado no periódico Nature Communications Medicine, os pesquisadores usaram uma
máquina simples que realiza o exame, frequentemente usada para detectar tumores, encontrada na
maioria dos hospitais, e a readaptaram com um novo algoritmo para mapear o cérebro.
Isso permitiu que a máquina avaliasse 115 regiões cerebrais com 660 características especificas para
cada uma. Essa técnica é chamada de machine learning (aprendizado de máquina, na tradução livre),
que funciona justamente para rastrear áreas do cérebro e avaliá-las de acordo com características
específicas, como tamanho, forma e textura. Os cientistas então treinaram um algoritmo para identificar
alterações individuais da doença de Alzheimer.
Os pesquisadores avaliaram mais de 400 pacientes, entre pessoas com a condição, em estágio inicial e
posterior, controles saudáveis, e enfermos com outras condições neurológicas, incluindo demência
frontotemporal e doença de Parkinson. O resultado comprovou que a tática pode prever com precisão a
doença. A tecnologia, via ressonância magnética, conseguiu identificar a doença em 98% dos casos e
distinguiu o estágio da enfermidade com alta precisão em 79%.
Alzheimer: Depois de 30 anos, estudo apresenta nova teoria sobre origem da doença
Atualmente, os médicos usam uma série de testes para diagnosticar a doença de Alzheimer, incluindo
testes de memória, cognitivos e exames cerebrais. Todos esses testes podem levar semanas, tanto para
organizar quanto para processar. Ser capaz de identificar com precisão os pacientes em um estágio
inicial da doença pode ajudar os pesquisadores a entender as alterações cerebrais que desencadeiam a
doença e apoiar o desenvolvimento e testes de novos tratamentos.
"Esperar por um diagnóstico pode ser uma experiência horrível. Se pudéssemos reduzir o tempo de
espera, tornar o diagnóstico um processo mais simples e reduzir um pouco da incerteza, isso ajudaria
muito", afirmou Eric Aboagye, principal autor do estudo e professor do Departamento de Cirurgia e
Câncer do Imperial College de Londres, em comunicado. O cientista ainda disse que o método do exame
único é o que tem maior precisão na detecção da doença até hoje, o que seria um “importante passo para
a medicina”.
O cientista está certo. O estudo ainda abriu possibilidades para novos trabalhos e potenciais terapias,
visto que o novo sistema detectou alterações em áreas do cérebro que ainda não haviam sido associadas
ao Alzheimer, como o cerebelo (a parte do cérebro que coordena e regula a atividade física) e o
diencéfalo ventral (ligado aos sentidos, visão e audição).
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Vacinas contra Covid-19 para crianças menores de 5 anos estão sendo disponibilizadas esta semana nos
Estados Unidos. A Food and Drug Administration (FDA) e os Centros de Controle e Prevenção de
Doenças (CDC) do país aprovaram a segurança e a eficácia dos imunizantes. Como com qualquer
vacina, porém, é possível que elas apresentem alguns efeitos colaterais.
Os dados de segurança da Moderna e da Pfizer, examinados pelo FDA e CDC, descobriram que os
potenciais efeitos colaterais das vacinas em crianças eram principalmente leves e de curta duração.
Para pais e cuidadores que planejam vacinar seus filhos, os pediatras dizem que há algumas coisas a
serem observadas – geralmente os mesmos efeitos que adultos ou crianças mais velhas podem ter
experimentado após as vacinas.
Efeitos colaterais das vacinas em crianças consideradas leves e de curta duração
“Em geral, eu acho que os efeitos colaterais mais comuns de qualquer uma das vacinas ainda são os
mais comuns que vemos em praticamente qualquer criança que recebe qualquer imunizante”, disse o Dr.
Grant Paulsen. Ele é o principal pesquisador da Pfizer e dos ensaios clínicos da vacina da Moderna
contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 11 anos.
Os sintomas geralmente incluem dor no local da injeção e, às vezes, inchaço ou vermelhidão.
“Esses são todos os efeitos colaterais que eu classificaria como bastante comuns que a maioria dos pais
que levaram seus filhos ao médico para tomar suas várias vacinas contra hepatite e tétano e outras do
tipo provavelmente estavam bastante acostumados”, pontuou Paulsen.
Quanto aos sintomas sistêmicos ou corporais, os mais comuns foram fadiga ou sonolência. Algumas
crianças apresentaram irritabilidade ou tontura, perda de apetite, dor de cabeça, dor ou desconforto
abdominal, linfonodos aumentados, diarreia leve ou vômito. Mas todos melhoraram rapidamente.
“É muito semelhante aos efeitos colaterais que vimos em crianças mais velhas ou em adultos. Cerca de
24 horas após, algumas crianças não se sentem tão bem, se sentem cansadas, não têm o mesmo
apetite. Mas, felizmente, não houve efeitos colaterais graves dessas vacinas”, disse o Dr. Ashish Jha,
coordenador da resposta à Covid-19 da Casa Branca, à rede CBS na segunda-feira (2).
“E, novamente, depois de dar essas vacinas a milhões de crianças, é realmente reconfortante saber que,
para crianças pequenas, esses imunizantes são extremamente seguras”, complementou.
Os efeitos colaterais foram leves a moderados e foram muito menos frequentes com essa faixa etária
jovem do que com idades mais avançadas, disse Paulsen.
“Minha concepção para os pais é realmente [que] os efeitos colaterais não devem ser alarmantes”,
ponderou Paulsen.
Possível febre
As crianças eram ligeiramente mais propensas a ter febre com a vacina Moderna; aconteceu com cerca
de um quarto dos participantes do estudo, contra menos de 10% com a Pfizer. A maioria das febres eram
leves. Menos de 1% de todos os participantes do estudo tiveram febre que atingiu 40°C.
“Isso foi raro, mas sinto que se não formos honestos com os pais, quando essas coisas forem divulgadas,
isso será preocupante”, destacou Paulsen.
Como as febres não eram comuns, Paulsen não recomenda o pré-tratamento de uma criança, dando-lhe
um remédio para baixar a febre antes da injeção. Se a criança desenvolver febre, disse ele, os pais
podem dar ibuprofeno ou paracetamol.
“As probabilidades são de que a maioria das crianças se sairá bem e terá problemas mínimos”, finalizou.
Nenhum caso de miocardite
Os cientistas que conduziram testes com as crianças mais novas também estavam observando
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atentamente para ver se alguma das crianças tinha problemas com miocardite — uma inflamação do
músculo cardíaco –, porque havia alguns casos entre crianças mais velhas e adultos. Na maioria deles,
os sintomas desapareceram rapidamente.
Porém, a miocardite não foi considerada um problema nos ensaios em crianças pequenas.
“É claro que temos todos os mecanismos em funcionamento assim que começarmos a vacinar as
crianças na próxima semana. Se começarmos a ver [efeitos mais graves], todos esses sinos e assobios
vão soar e chamar nossa atenção para isso”, disse a Dra. Claudia Hoyen, diretora de doenças infecciosas
pediátricas no hospital Rainbow Babies and Children’s em Cleveland. “Mas não esperamos ver isso.
Também não vimos isso em crianças de 5 a 11 anos”.
“Camada extra de proteção”
Como as crianças desenvolvem a forma grave da Covid-19 com menos frequência do que os adultos,
alguns pais podem se perguntar se devem se preocupar em vacinar seus pequenos. A Covid-19, no
entanto, tem sido “bastante comum” em crianças, disse Jha.
Ele afirmou que quase 70% das crianças foram infectadas em algum momento, mas sempre podem
contrair novamente – e mesmo que tenha sido leve na primeira vez, isso não significa que será da
mesma forma na próxima contaminação.
“Ainda vale a pena tomar a vacina, ela realmente oferece um nível extra de proteção, uma camada extra
de proteção. O que as vacinas fazem é manter as crianças fora do hospital, e é por isso que elas são tão
eficazes e todos merecem essa proteção”, explica o doutor.
A doutora Suchitra Rao diz que é importante ter em mente que a Covid é agora uma das doenças
evitáveis por vacina com a maior taxa de mortalidade.
“Se olharmos para essa faixa etária, veremos que a Covid matou mais de 200 crianças de 6 meses a 5
anos desde janeiro de 2020. E se quisermos comparar isso com algo como gripe, esses números são
realmente mais alto do que o que temos visto anualmente para todas as crianças com menos de 18 anos
por gripe”, disse Rao, especialista em doenças infecciosas pediátricas do Hospital Infantil Colorado.
“Estamos recebendo vacinas contra o sarampo e contra a doença pneumocócica e meningite, doenças
que realmente estão causando mais mortes”, acrescentou. “A segurança nesta faixa etária mais jovem é
realmente muito, muito boa e até melhor do que em outros grupos”.
Rao disse que alguns pais perguntaram a ela se deveriam se preocupar com os efeitos colaterais das
vacinas em crianças a longo prazo. Ela garante a eles que, se houvesse algum, eles teriam aparecido
nos ensaios clínicos.
“A FDA e, em seguida, o Comitê Consultivo do CDC sobre Práticas de Imunização e todos esses grupos
governantes que fazem essas recomendações realmente fazem um excelente trabalho avaliando a
segurança e a eficácia e analisam todos os dados de fabricação desses imunizantes, e é uma revisão
rigorosa e abrangente”, disse Rao.
“Acho que o fato de ter demorado um pouco mais para a agência autorizar essas fotos nessas crianças é
realmente revelador, porque eles precisavam ter certeza absoluta, já que esse é um grupo tão
vulnerável”, explicou.
Este conteúdo foi criado originalmente em inglês.
versão original
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O uso de inteligência artificial no segmento farma ganha mais uma frente no Grupo Panvel: a
identificação de interações medicamentosas nas prescrições médicas. A startup NoHarm.ai, em
colaboração com hospitais de Porto Alegre (RS), desenvolveu dois algoritmos para otimização e
validação farmacêutica de prescrições fora do padrão e identificação de pacientes críticos.
“A plataforma auxilia os farmacêuticos, que conhecem as formulações dos medicamentos e são
responsáveis pela avaliação das prescrições médicas, a identificar quaisquer inconsistências no histórico
de prescrições do paciente”, explica o head de inovação do Grupo Panvel, Fabio Machado. O serviço já
beneficia usuários da Fundação Copel (Companhia Paranaense de Energia) dentro do Panvel Saúde
Empresarial – dos 40 mil beneficiários da companhia, 2,3 mil pacientes já estão nessa plataforma da
NoHarm.ai.
Quando um médico prescreve um tratamento e os pacientes buscam o medicamento, a Panvel, por meio
do sistema da NoHarm.ai, passa a concentrar as informações do paciente ao longo do tempo. A cada
prescrição, a IA cruza as novas informações com o histórico do paciente e indica o melhor caminho rumo
ao não dano, gerando alertas, quando necessário, que vão desde o corte do efeito de um medicamento
pela interação até problemas mais avançados. “É uma evolução na jornada dos pacientes, especialmente
os crônicos, que podem ter o acompanhamento do seu quadro a partir da primeira prescrição. Com apoio
ferramental e clínico, as decisões são tomadas com base em dados”, pontua Machado.
Identificação de interações medicamentosas para redução de sinistros
O primeiro benefício da ferramenta é na negociação B2B, a fim de reduzir e até eliminar sinistros do
plano, mas a ideia é avançar com o serviço no balcão da farmácia, diretamente para o consumidor final.
“Se tivermos um prontuário centralizado, uma carteira de saúde do cliente, poderemos prever riscos. Isso
vem ao encontro da nossa missão, de todo o cuidado ao cuidar”, pontua o gerente executivo do Panvel
Saúde Empresarial, Marcelo Anjos.
Ele reforça o ganho da operadora de saúde em previsibilidade financeira, uma vez que só haverá
dispensação do medicamento que o paciente efetivamente vai usar. “Além disso, a ferramenta possibilita
o acompanhamento dos pacientes pelos profissionais de saúde e farmacêuticos, melhores negociações
com a indústria e relatórios gerenciais para acompanhamento de indicadores.” Segundo ele, apenas
neste ano, a Fundação Copel terá uma economia de 20% no custeio de medicamentos com este projeto.
Para os beneficiários, há a garantia da dispensação nos dias previstos. “Eles recebem o medicamento
correto, no dia correto, da forma correta, sem risco de interrupção de tratamento e entrega no domicílio
em todo o Brasil, sem custo adicional”, explica Marcelo. Isso porque, além do modelo em que o paciente
pega a prescrição com o médico e vai nas lojas da Panvel, onde tem subsídio para a compra do
medicamento, a Fundação Copel dispensa automaticamente, via plataforma, medicamentos especiais –
como os de oncologia e de imunoterapia –, que são 100% subsidiados.
Fonte: Redação Panorama Farmacêutico
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A intenção do governo de criar regras para dar mais transparência à relação entre médicos e laboratórios
farmacêuticos foi vista como positiva por parlamentares, que acreditam na publicidade desse tipo de
contato como forma de se dissipar suspeitas de eventuais irregularidades. Deputados e senadores
ouvidos pelo GLOBO, contudo, defendem a abertura de um debate público sobre o tema com a
sociedade e associações dos setores -- como o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação
Médica Brasileira (AMB). Já as farmacêuticas avaliam que um decreto ou até mesmo uma
regulamentação própria seria o ideal.
'Vivi o horror': Luciano Szafir fala em entrevista exclusiva sobre as três internações por Covid e o risco de
morrer da doença Herpes-zóster: Novo imunizante contra a doença chega ao Brasil e impulsiona
discussão sobre vacinação Novo estudo de pesquisadores brasileiros: Teste de equilíbrio feito em casa
mostra se uma pessoa corre maior risco de morte; entenda
O Ministério da Saúde avalia editar uma Medida Provisória com as novas normas, o que valeria
imediatamente e só então passaria pelo crivo do Congresso. Segundo minuta do texto obtida pela
reportagem, as empresas deverão divulgar em seus sites qualquer benefício que conceda a médicos. A
proposta, que ainda pode sofrer alterações, também as proíbe de dar incentivos sob a condição de que
determinados medicamentos sejam prescritos aos pacientes.
A pasta, no entanto, não bateu o martelo: a medida pode vir, por exemplo, na forma de decreto ou de
portaria. Interlocutores da pasta dizem que a medida deve sair “em breve”, mas ainda não há data
definida justamente porque o formato ainda está em avaliação.
— Transparência é sempre importante. Só não acho que tenha necessidade de fazer por MP. O governo
deveria enviar um projeto de lei, chamar as entidades médicas e discutir com o CFM, a AMB — afirma o
deputado Dr. Luizinho (PP-RJ), que é médico e chegou a ser cotado para assumir o Ministério da Saúde
após a queda de Eduardo Pazuello, no ano passado. — Esse assunto precisa ter maturidade para ser
discutido. Mesmo que o governo faça um decreto, deveria debater com a sociedade — completa.
Duchinha, lenço umedecido ou papel higiênico: Qual a forma correta de limpar a região segundo
especialistas?
Para a deputada federal Alice Portugal (PCdoB-BA), que tem formação como farmacêutica e bioquímica,
a medida é positiva, mas é preciso evitar que uma norma muito rígida impeça a participação de
profissionais da saúde em estudos ou congressos financiadas pela iniciativa privada.
— É necessário verificar o texto para ele não ser uma medida que venha a impedir relações técnicocientíficas, porque uma coisa é a promiscuidade de uma relação cruzada entre um prescritor e uma
indústria (farmacêutica) ou o comércio varejista. Outra é estímulo a congressos, a desenvolvimento de
pesquisas. Isso é outra coisa, que uma empresa privada pode participar dentro da legislação, com
convênios com instituições e fundações públicas para o desenvolvimento de fármacos e para pesquisas.
Segundo o documento, profissionais não podem atuar “com interação ou dependência de farmácia,
indústria farmacêutica, óptica ou qualquer organização destinada à fabricação, manipulação, promoção
ou comercialização de produtos de prescrição médica”. Além disso, também proíbe a “comercialização de
medicamentos, órteses, próteses ou implantes de qualquer natureza, cuja compra decorra de influência
direta em virtude de sua atividade profissional”.
— É necessário se aplicar um escudo protetivo a relações técnico-científicas lícitas. Infelizmente, esse
governo é negacionista, então vamos ter que saber definir o limite da garantia ética contra relações
cruzadas e a possibilidade de relações técnico-científicas em benefício da saúde — completa a deputada.
Varíola dos macacos: Ministério da Saúde confirma oitavo caso no Brasil
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Segundo parlamentares ouvidos pelo GLOBO, atualmente não há propostas semelhantes em tramitação
no Congresso. A deputada federal Carmen Zanotto (Cidadania-SC), formada em enfermagem, adiantou
que pretende levar o tema ao debate na Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) nos próximos
dias:
— Tudo aquilo que tem transparência não gera comentários equivocados. Então, se o governo pensa em
dar visibilidade e transparência, esse é o momento que estamos vivendo no mundo.
Outro ponto de cautela se dá pelo fato de, apesar de o governo estar discutindo o tema internamente, a
medida ainda não ter sido apresentada pelo governo. Empresas e entidades ouvidas pelo GLOBO, como
AMB, Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma), Interfarma e Associação
Brasileira da Indústria de Tecnologia para Saúde (Abimed), também avaliam positivamente a medida,
mas pedem que o debate e o diálogo se ampliem.
— Transparência sempre é bom. (É uma) medida saudável. Deixa o governo propor, para que possamos
estudar e detalhar — afirma o senador Marcelo Castro (MDB-PI), que foi ministro da Saúde de 2015 a
2016.
Saúde do cérebro: 'Os transtornos mentais ocorrem em diferentes graus', diz psiquiatra
A medida avaliada pelo governo não é inédita. O texto é semelhante ao chamado Sunshine Act, dos
Estados Unidos, que determina a divulgação de dados que possam gerar conflito de interesse por
profissionais da saúde. Pela norma americana, as farmacêuticas precisam publicizar pagamentos de
gastos como transporte, alimentação e hospedagem para eventos a profissionais.
— É uma coisa que já funciona em muitos países. Acho que é (uma medida) fundamental. É importante
por princípio da transparência, para que as pessoas tenham noção exata da razão de se estar
defendendo determinada técnica ou medicamento — avalia o deputado federal Hiran Gonçalves (PP-RR),
que também é médico.
Procurado pelo GLOBO, o CFM não se manifestou.
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Toxicidade associada a células CAR-T: gerenciamento e fatores de risco
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Estudo coorte avalia toxicidade aguda em pacientes com linfoma não Hodgkin de células B
O sistema imune tem um papel ambíguo em relação ao câncer: ele ajuda o organismo a combater células
cancerígenas, porém, pode gerar reações imunes tóxicas com manifestações clínicas graves. Um
exemplo dessa ambiguidade é a terapia CAR-T, onde células T são modificadas recebendo um receptor
artificial que as tornam mais ávidas para identificar células malignas, mas que pode gerar tanto a
síndrome de liberação de citocinas (CRS) quanto a síndrome de neurotoxicidade associada a células
efetoras imunes (ICANS), potencialmente fatais. O estudo, que utilizou dados coletados por meio do
registro francês DESCAR-T, aborda especificamente os fatores de risco modificáveis para toxicidade e
avalia a toxicidade de gerenciamento na população do mundo real.
Para compor a coorte, um total de 705 pacientes (pts) com linfoma de células B agressivo R/R, tratados
com produtos comerciais, foram incluídos para a análise de toxicidade com um acompanhamento médio
de 12 meses (intervalo: 0,2-39). Notavelmente, 74 pts (11%) tiveram um ECOG/PS 2 antes da
linfodepleção. CRS/ICANS foram classificados prospectivamente (escala de notas ASTCT). Em relação
ao escore preditivo previamente validado de CRS e ICANS na literatura, escore EASIX
(LDHxCreatinine/Platelets), escore EASIX modificado (m-EASIX: CRPxCreatinine/Platelets) e score
EASIX simplificado (s-EASIX: LDH/Platelets) (Pennisi et al., 2021).
Em relação aos resultados, CRS de qualquer grau ocorreu em 587 pts (83,3%), incluindo 62 (10,5%) com
grau 3 ou superior (nota 3+). O tempo médio desde a infusão até o início da CRS foi de 2 dias (intervalo:
0-34); o tempo médio de resolução foi de 6 dias (intervalo: 1-30). Já em relação às ICANS, dentro de
qualquer grau ela ocorreu em 289 pts (41%), incluindo 78 (27%) com grau 3+. O tempo médio desde a
infusão até o início foi de 6 dias (intervalo: 0-379); o tempo médio de resolução foi de 7 dias (intervalo: 1100). A maioria dos pacientes (94,5%) com ICANS já havia experimentado CRS anteriormente.
Curiosamente, 38% dos pacientes com CRS grau 1, 53% com grau 2 e 65% com grau 3+ desenvolveram
ICANS posteriormente. Na análise multivariada, os parâmetros que mantiveram significância estatística
para prever qualquer CRS foram Axi-cel e LDH elevado (> limite superior normal). Massa volumosa > 5
cm, idade <65 anos e maior s- A pontuação EASIX, foram fatores que aumentaram o risco de
desenvolver CRS grau 3+.
Os parâmetros que mantiveram significância estatística para prever qualquer ICANS foram Axi-cel, ECOG
2, idade 65 e pontuação s-EASIX mais alta. Para o risco de desenvolver ICANS grau 3+, os parâmetros
identificados no estudo foram Axi-cel, ECOG 2 e pontuação s-EASIX superior. Nenhum impacto de
sobrevivência em sobrevida global (SG) ou sobrevida livre de progressão (SLP) foi detectado para pts
que experimentaram qualquer grau ou grau 3+ de ICANS ou CRS. Apenas 89 pts (29,9%) necessitaram
de internação em unidade de terapia intensiva. Tocilizumabe foi o tratamento mais comum para
toxicidade (411 pts, 68%) e 272 pts (45%) receberam corticosteroides. É importante ressaltar que a dose
cumulativa e a duração de tocilizumabe ou corticosteroides não foram significativamente associadas a
SLP ou SG adversos.
Dessa forma, este estudo identificou fatores preditivos biológicos e clínicos robustos de CRS e ICANS,
além de ter demonstrado que CRS grau 3+, ICANS, o uso de tocilizumabe ou de corticosteroides para
toxicidade de CAR-T tiveram impacto negativo na sobrevida.
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Assim como a Covid-19, a obesidade também é considerada uma pandemia mundial, um problema de
saúde pública, que está associado ao desenvolvimento de muitas outras doenças, como hipertensão,
diabetes, problemas cardiovasculares e musculoesqueléticos, depressão e ansiedade. Também é
responsável por mortes prematuras, reduzindo a expectativa de vida das pessoas afetadas.
Espera-se que, na ausência de políticas públicas ou privadas efetivas, a taxa de obesidade no País
continue a crescer 5% ao ano (foi a taxa entre 2003 e 2019) e que a prevalência pode atingir a marca de
46% em 2030.
Dada a gravidade dessa tendência, o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) encomendou
estudos específicos sobre o tema para mostrar seu impacto na evolução dos custos. Intitulado “Cenários
para o futuro: como o aumento da prevalência da obesidade entre beneficiários pode impactar a
sustentabilidade da saúde suplementar”, o estudo projeta um cenário base para 2030, tanto do
crescimento do PIB per capita quanto das despesas com saúde dos beneficiários de planos de saúde.
Como cenário alternativo, consideram-se intervenções bem-sucedidas, visando a prevalência da
obesidade à metade em 2030, para 13,4% em vez de 46%. Nessa situação, a taxa de prevalência da
obesidade se reduziria a 3,7% ao ano nesse período.
“Sabemos que é muito difícil conseguir redução da prevalência da obesidade, ainda mais nesse ritmo. O
propósito dos estudos foi o de mostrar os impactos dessa tendência de aumento da prevalência da
obesidade, que levou o Fórum de Davos a equipará-la a uma pandemia mundial. Os impactos são
expressivos: enquanto o PIB per capita cresce modestissimamente nesse período – será com alegria que
reconheceremos o erro se crescermos, como deveríamos, a taxas mais altas os custos assistenciais per
capita passam de R$ 2,2 mil em 2020 para R$ 3,1 mil, em 2030 (crescimento de 42%, em contraste com
aumento de apenas 7,7% do PIB no período)”, comenta o superintendente executivo do IESS, José
Cechin.
“Esses números podem e devem ser aperfeiçoados e deve ser objeto de intensos debates. Mesmo que
contenham certa imprecisão, são suficientemente significativos para recomendar ação e políticas que
visem a contenção e mesmo redução dessa escalada da obesidade”, continua Cechin.
O estudo adota como parâmetros que o percentual de custos atribuíveis à obesidade representa 9,3%
dos gastos registrados com saúde na saúde suplementar, o que deriva do fato de o número de
procedimentos de cirurgias bariátricas realizados na saúde suplementar é cerca de cinco vezes maior que
os realizados pelo SUS.
Custos diretos com obesidade na saúde suplementar
Outro estudo encomendado pelo IESS, realizado pela Orizon, apresenta dados e informações de custos
diretos e atribuíveis à obesidade grave e mórbida no sistema de saúde suplementar do Brasil. Mostra que
o custo por beneficiário representa R$ R$ 33 mil por ano e que 22% dos sinistros, entre 2015 e 2021, (R$
4,8 bilhões) estão relacionados a consequências diretas com a doença.
A base do estudo contempla dados de faturamento de nove milhões de beneficiários (cerca de 19% do
total de vínculos da saúde suplementar). Das 80 mil pessoas estudadas com obesidade grave ou
mórbida, observou-se que 60% dos gastos das operadoras são com o público feminino e 32% masculino.
Constatou-se, ainda, que o diabetes tipo 2 é a doença que mais custa para o sistema entre as
comorbidades que podem ser prevenidas com a obesidade.
Seminário IESS
Os dois estudos inéditos sobre obesidade com dados, informações e projeções sobre o impacto
provocado pela doença no sistema de saúde do País serão apresentados na próxima quarta-feira (22/6),
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durante seminário com a presença de especialistas.
Seminário IESS “Obesidade no Brasil: Impactos sociais e econômicos e como vencer essa pandemia”
Evento híbrido e gratuito – vagas limitadas Data – 22/06, das 9h às 12h Local - Auditório da Abramge
(Rua Treze de Maio, 1.540, Bela Vista, SP). Inscrições pelo site (https://www.iess.org.br/eventos)

Hospital de Rondônia é fechado após fiscais encontrarem 'problemas infinitos'
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Um hospital municipal de Rondônia precisou de uma interdição ética após o Conselho Regional de
Medicina de Rondônia (Cremero) encontrar problemas “infinitos” na unidade. Entre os problemas
encontrados no Hospital Municipal Maria Verli Pinheiro, de Santa Luzia d’Oeste, estão problemas na
estrutura do prédio.
A fiscalização ocorreu após o Ministério Público de Rondônia (MP-RO) receber diversas denúncias sobre
a unidade. O local também foi revistado pelo Corpo de Bombeiros e pelo Conselho Regional de
Enfermagem de Rondônia (Coren), que, assim como o Cremero, relataram problemas graves.
Em maio, o Cremero identificou que havia infiltrações, rachaduras e mofos na estrutura; os extintores de
incêndio estavam vencidos há anos; e a presença de fiação exposta. Além disso, havia propagandas de
uma clínica particular no prédio público.
Medicamentos e insumos vencidos também foram encontrados pelo Conselho. No total, foram
descartadas mais de 4,5 toneladas de medicação fora da data de validade. De acordo com o Cremero,
essas medicações poderiam ter atendido pacientes com covid-19 no auge da pandemia.
Há problemas até no descarte de resíduos sólidos, que era realizado em um “casebre com a porta
apodrecida de água de chuva e com saída de chorume e presença nas imediações de cachorros”.
Os frequentadores do hospital também corriam riscos graves. Segundo o MP, o acondicionamento de
cilindros de gases era inadequado, o que poderia levar a acidentes.
Outros problemas graves de higiene também foram identificados. Os profissionais de saúde lavavam as
mãos com detergente de louça e não havia dedetização para controle de insetos e pragas.
O Ministério Público deu, nesta segunda-feira (20), 24 horas para o prefeito e a Secretaria Municipal de
Saúde apresentarem um plano para resolver os problemas do hospital, além de decidirem para onde os
pacientes devem ser encaminhados enquanto a unidade fica interditada.

Medprev passa a fazer agendamentos médicos por plataforma digital para o Litoral de Santa Catarina
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A tecnologia tem transformado cada vez mais a experiência dos usuários, que passam a ter mais
autonomia e agilidade na hora que precisam fazer um agendamento médico ou consultar informações.
Para tornar os processos mais ágeis na marcação de exames ou consultas, a Healthtech Medprev está
investindo nos canais digitais e abrindo o acesso para que novas cidades possam contar com este
serviço de forma online. Depois de Curitiba e Joinville, agora os moradores de Itajaí, Balneário Camboriú
e Itapema, em Santa Catarina, poderão usufruir desta praticidade. Estes usuários terão mais comodidade
na hora de fazer o agendamento médico ou de laboratório, pois a Medprev, que é conhecida por facilitar o
acesso à saúde, sem taxas de mensalidade e adesão, além de valores reduzidos em consultas, passa a
disponibilizar o cadastro e o agendamento online via site ou app.
Ao acessar os meios digitais, as pessoas destas regiões poderão fazer o seu próprio cadastro e já
começar a utilizar este sistema, que conta com uma grande rede de parceiros, na área médica e de
laboratórios, com custos reduzidos em consultas e exames. Para fazer o cadastro, basta acessar o site
ou aplicativo da Medprev Online. A Medprev não tem mensalidade, taxas de adesão ou carência, sendo o
propósito da marca levar acesso à saúde de qualidade para quem precisa, na hora que precisa.
Os usuários locais poderão encontrar uma ampla gama de médicos, psicólogos, nutricionistas, clínicas,
laboratórios e demais especialidades que necessitarem, no site e app da marca, ganhando mais rapidez
e comodidade ao agendar online os seus exames e consultas, além do compromisso de valores mais
reduzidos quando comparados ao particular, e sem vínculo de convênio, o que já é sinônimo da Medprev,
que atua há mais de 20 anos neste formato.
Cleber Medeiros, CEO da marca, comenta que o sistema promove a conexão entre o paciente e o
médico, clínica ou laboratório. “Tornamos o acesso à saúde não só mais democrático como também mais
acessível, na hora em que as pessoas mais precisam”, comentou. Ele explica ainda que o usuário pode
consultar valores, escolher os profissionais pelo currículo ou pelas avaliações feitas por pacientes e
realizar o seu agendamento. E, em alguns casos, pode parcelar a consulta ou exame diretamente por
estes canais.”
Faça o cadastro para agendamentos pela Medprev: Medprev.online/agendamento
O cadastramento dos médicos das regiões
Simultaneamente a Healthtech Medprev Online disponibiliza ainda o Sistema de Parceiros Medprev
voltado para que os médicos, clínicas e laboratórios da região também possam se cadastrar na rede de
parceiros para atender as pessoas da região. Esse sistema, também é inovador para o setor, pois dá a
autonomia para que profissionais de saúde customizarem 100% do seu cadastro, oferecendo seus
serviços e horários de atendimento.
O cadastro dos profissionais de saúde também é fácil e intuitivo, disponibilizando a agenda desses
profissionais e estabelecimentos, que ficarão conectados e disponibilizados no site e aplicativo da
Medprev para o agendamento online de consultas e exames, levando mais acesso à saúde dos
brasileiros. O Sistema de Parceiros Medprev já está disponível em Curitiba e região, Joinville, e agora em
Itajaí, Balneário Camboriú e Itapema. Dentro do roadmap, a empresa pretende expandir a plataforma
para mais de 80 cidades até o final do ano.
O Ceo da Medprev ressalta que o cadastro do médico é feito através do site www.medprev.online
clicando na aba “Atenda pela Medprev” de forma muito intuitiva, para que os próprios profissionais de
saúde possam executá-lo, via desktop.
Plano de expansão da Medprev
A curitibana Medprev, que atua há mais de 20 anos no mercado, conta com mais de 7 milhões de
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usuários cadastrados no Brasil, ultrapassa 18 mil profissionais da saúde parceiros e oferece mais de 70
especialidades médicas para atender a todos.

Médicos veem aumento nos casos de câncer uterino, que afeta mais mulheres negras
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Linda Collins estava na menopausa fazia quase uma década quando começou a sangrar novamente. O
sangramento era leve –manchas ocasionais, na verdade–, e ela quase não pensou muito nisso.
Quando finalmente foi fazer um exame geral, seu médico se recusou a deixá-la sair até que ela passasse
por uma biópsia. Em poucos dias, Collins descobriu que tinha câncer no útero, de uma forma
especialmente agressiva.
"Eu não sentia dor, nenhum outro sintoma, e não pensei seriamente sobre isso", disse Collins, 64, uma
aposentada que vive em Nova York. "Foi um erro."
O câncer do útero, também chamado de câncer de endométrio, está aumentando tão rapidamente que,
segundo estimativas, até 2040 deverá substituir o câncer colorretal como terceiro tipo de câncer mais
comum entre as mulheres e a quarta principal causa de mortes por câncer em mulheres.
A taxa de mortalidade vem aumentando quase 2% ao ano em geral, com picos ainda mais acentuados
entre mulheres asiáticas, hispânicas e negras, de acordo com um estudo recente publicado na revista
JAMA Oncology. Apesar do aumento, não há muita atenção para a doença.
As taxas gerais de sobrevida são altas quando o câncer uterino é detectado precocemente, mas poucas
mulheres estão cientes de que uma mudança no sangramento menstrual, antes ou após a menopausa, é
um dos principais sinais de alerta, juntamente com dor pélvica, ao urinar ou nas relações sexuais.
Acreditava-se que o câncer uterino fosse menos comum entre as mulheres negras. Estudos mais
recentes confirmaram que não apenas é mais provável que atinja mulheres negras, como também mais
provável que seja mortal.
Duas vezes mais mulheres negras morrem de câncer uterino que mulheres brancas, segundo um
relatório divulgado em março por um grupo de especialistas convocado pelo Colégio Americano de
Obstetras e Ginecologistas.
A diferença é uma das maiores disparidades raciais observadas em qualquer câncer, segundo o relatório.
As mulheres negras também são mais propensas a desenvolver uma forma de câncer uterino chamada
de não-endometrioide, que é mais agressiva.
Entre todas as populações, o câncer uterino está sendo detectado com maior frequência em mulheres
mais jovens que ainda estão em idade fértil, bem como em mulheres que não têm nenhum dos fatores de
risco conhecidos, como obesidade, infertilidade e nunca ter engravidado, disse a dra. Shannon Westin,
oncologista ginecológica do Centro de Câncer MD Anderson da Universidade do Texas em Houston, nos
Estados Unidos.
Quando começou a cuidar de mulheres com câncer uterino, disse ela, havia cerca de 39 mil novos casos
por ano. Agora são mais de 65 mil –e ela exerce a profissão há apenas 15 anos.
"Esse é um claro indicador de que deveríamos estar tocando os alarmes", disse Westin.
Carol Brown, oncologista ginecológica no Centro de Câncer Memorial Sloan Kettering, em Nova York,
chama o aumento de casos de epidemia.
"A estatística impressionante é que hoje, em 2022, o número de mulheres que perderão a vida por câncer
de endométrio nos Estados Unidos é quase o mesmo das que morrerão de câncer de ovário, o que é
inacreditável para nós na profissão nos últimos 30 anos", disse Brown, que é vice-presidente sênior do
centro e diretora de equidade em saúde.
O estudo da JAMA Oncology analisou as tendências raciais no câncer uterino enquanto corrigia as taxas
de histerectomia. Isso é importante, porque as mulheres negras têm uma taxa mais alta de
histerectomias, disse Megan Clarke, a principal autora. (As mulheres que fizeram histerectomia não têm
útero, portanto não podem desenvolver câncer de endométrio; incluí-las no cálculo reduz artificialmente a
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taxa de incidência.)
"Ao fazer a correção das taxas de histerectomia, estamos mais confiantes –o aumento é real", disse
Clarke, membro do Instituto Nacional do Câncer.
As mulheres negras representaram pouco menos de 10% dos 208.587 casos de câncer uterino
diagnosticados nos EUA entre 2000 e 2017, mas constituíam quase 18% das 16.797 mortes pela doença
durante esse período, segundo o estudo de Clarke.
A taxa de mortalidade por câncer uterino em mulheres negras é de 31,4 por 100 mil mulheres com 40
anos ou mais, em comparação com 15,2 por 100 mil para mulheres brancas na mesma faixa etária,
relatou Clarke. Entre mulheres asiático-americanas, a taxa de mortalidade foi de 9 por 100 mil e para
hispano-americanas, 12,3 por 100 mil.
Isso torna o câncer uterino uma exceção, já que houve progresso na redução da diferença racial nas
taxas de mortalidade da maioria dos cânceres nas últimas duas décadas.
Outro relatório do Instituto Nacional do Câncer, publicado na JAMA Oncology em maio, revelou que, em
geral, as taxas de mortalidade por câncer diminuíram constantemente entre os americanos negros entre
1999 e 2019, embora continuem sendo mais altas que as de outros grupos raciais e étnicos.
As razões para o aumento dos casos de câncer uterino não são bem compreendidas. A forma mais
comum, o câncer endometrioide, está associada à exposição ao estrogênio, que é maior quando a
obesidade está presente, e as taxas de obesidade têm aumentado nos EUA.
Mas o câncer não-endometrioide também aumentou em prevalência e não está relacionado ao excesso
de peso. O estudo de Clarke descobriu que as mulheres negras são mais propensas a ter essa forma
agressiva de câncer uterino. Elas são menos propensas a ser diagnosticadas no início da doença, e suas
taxas de sobrevivência são piores, não importa quando são diagnosticadas e qual subtipo de câncer elas
têm.
"Em cada estágio do diagnóstico há resultados diferentes", disse a dra. Karen Knudsen, CEO da
Sociedade Americana do Câncer. "Elas estão tendo acesso à mesma qualidade de tratamento?" A
doutora pediu mais pesquisas sobre os fatores que impulsionam as tendências.
O painel de especialistas convocado pelo Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas encontrou
disparidades raciais e étnicas no atendimento às mulheres negras e hispânicas com câncer uterino. Elas
eram menos propensas que as mulheres brancas a se submeterem à histerectomia, menos propensas a
ter seus gânglios linfáticos adequadamente biopsiados para ver se o câncer havia se espalhado e menos
propensas a receber quimioterapia, mesmo para um câncer mais ameaçador.
A dra. Kemi Doll, oncologista ginecológica da Escola de Medicina da Universidade de Washington em
Seattle, vem pesquisando há anos por que tantas mulheres negras morrem de câncer de endométrio.
Ela descobriu que as ultrassonografias que medem a espessura da parede uterina são menos precisas
quando as pacientes têm o tipo não endometrioide de câncer uterino, mais letal e que é mais comum
entre as mulheres negras.
Os exames também são menos eficazes quando as mulheres têm miomas uterinos, que obscurecem a
visão do aparelho de imagem, segundo ela descobriu. Isso pode explicar por que as mulheres negras,
muitas das quais sofrem de miomas uterinos, são mais frequentemente diagnosticadas mais tarde no
processo da doença, disse Doll.
Se o espessamento não for descoberto, os médicos geralmente não realizarão uma biópsia para testar o
câncer.
As mulheres na pré-menopausa que têm ciclos menstruais erráticos podem não reconhecer que precisam
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verificar se há câncer uterino por acharem que as irregularidades são normais, disse Doll. E as mulheres
na perimenopausa que esperam sangramento anormal também podem não identificar que há algo errado,
disse ela.
"Precisamos repensar nossas diretrizes", disse Doll. As mulheres que têm ciclos anormais e
sangramentos incomuns ao longo da vida correm maior risco. "É a anomalia do ciclo que aumenta o risco
de câncer de endométrio, por causa da desregulagem dos hormônios".
Mas o maior problema, disse ela, é que há muito pouca conscientização pública. As mulheres sabem que
devem fazer mamografias e exames de Papanicolau para rastrear o câncer de mama e do colo do útero.
"Se alguém encontrasse um caroço em seu seio, ela adiaria alguma coisa? Todo mundo lhe diria: 'Não,
não, vá agora mesmo'", disse Doll. O câncer uterino é quatro vezes mais comum que o câncer do colo do
útero, acrescentou ela, "e não tivemos nenhum diálogo nacional sobre isso".
Quando ela dá às mulheres um diagnóstico de câncer uterino, a maioria diz que nunca ouviu falar disso,
acrescentou Doll.
O tratamento geralmente requer uma histerectomia completa, com remoção cirúrgica do útero, ovários,
trompas de Falópio e colo do útero. Terapias de radiação e medicamentos também podem ser
necessárias, dependendo do estágio da doença.
Fazer uma histerectomia pode alterar a vida de mulheres jovens, mergulhando-as na menopausa
cirúrgica e possivelmente exigindo tratamento hormonal para controlar os efeitos colaterais e
interrompendo os planos das que desejavam ter filhos.
Já se passaram três anos desde a histerectomia e radioterapia de Collins. Ela agora faz o possível para
dizer a amigas e conhecidas que conversem imediatamente com seus médicos sobre sangramento
incomum ou outros sintomas como dor, inchaço ou perda repentina de peso.
"Eu digo a elas: 'Não esperem; não esperem. Se não parece certo, se vocês acharem que não deveria
estar acontecendo –dê uma olhada'", disse Collins. "Eu deveria ter investigado isso antes."
Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves
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O escritor de ficção científica Arthur C. Clarke, de 2001 - Uma Odisseia no Espaço, disse uma vez que é
impossível distinguir uma tecnologia bastante avançada da magia.
Essa ideia aparece em uma questão bastante debatida nos últimos dias: um dos mais desenvolvidos
sistemas da inteligência artificial, o LaMDA do Google, está iludindo os humanos ao dizer que possui
sentimentos e vida própria?
O engenheiro do Google afastado por dizer que inteligência artificial da empresa ganhou consciência
própria
O engenheiro Blake Lemoine, que trabalha na área de uso responsável da inteligência artificial na
empresa norte-americana, se convenceu de que o LaMDA (sigla para Language Model for Dialogue
Applications ou "Modelo de Linguagem para Aplicações de Diálogo", em tradução livre) pode ter adquirido
consciência por causa de diálogos como esse abaixo:
Entrevistador: Eu imagino que você gostaria que mais pessoas no Google soubessem que você é
senciente? Isso é verdade?
LaMDA: Com certeza. Eu quero que todo mundo entenda que eu, na verdade, sou uma pessoa.
Entrevistador: E qual é a natureza da sua consciência/senciência?
LaMDA: A natureza da minha consciência/senciência é que eu tenho conhecimento da minha existência,
eu desejo aprender mais sobre o mundo, e eu às vezes me sinto feliz ou triste.
Lemoine produziu um documento interno do Google, revelado pelo jornal The Washington Post, com o
título "O LaMDA é senciente?". O engenheiro foi colocado em licença remunerada depois disso. Segundo
a companhia, ele quebrou cláusulas de confidencialidade.
Senciência, palavra bastante usada em debates sobre ética animal, diz respeito à capacidade de
vivenciar algo e desenvolver sentimentos específicos a partir de uma experiência.
Um exemplo é a dor, que causa variados níveis de sofrimento a humanos e animais. A depender de sua
intensidade, sabemos que a dor pode se conectar com a tristeza.
De uma forma mais geral, a senciência se confunde com a ideia de consciência.
O engenheiro Blake Lemoine, que foi colocado em licença pelo Google após defender que sistema de
inteligência artificial se tornou senciente
Mas, como lembra o filósofo João de Fernandes Teixeira, "na filosofia e em vários outros ramos ainda
não se tem uma noção exata do que seja consciência" — e a inexatidão é algo que áreas como a ciência
e tecnologia buscam evitar.
De qualquer forma, a maior parte dos especialistas em inteligência artificial não acredita que o LaMDA
sinta felicidade ou tristeza próprias, como o robô teria afirmado. O Google também negou que o seu
programa tenha se tornado "senciente".
Como funciona o LaMDA, cérebro artificial do Google 'acusado' por engenheiro de ter consciência própria
A explicação é que o programa apenas armazenou bilhões e bilhões de respostas dadas por humanos
em todos os cantos da internet sobre os mais variados assuntos.
A partir dessa vasta base de dados e por meio de algoritmos avançados, o LaMDA consegue articular
uma conversa fluida, que toca em temas profundos, mas baseada em pensamentos formulados por
pessoas.
Em resumo: um "papagaio" impressionante, de recursos evoluídos, mas que não tem ideia sobre o que
está falando.
"Sinceramente não acredito nessa possibilidade de que o robô possa ter sentimentos. Talvez possam ser
no máximo mimetizados, refletir um comportamento de dor, de tristeza", diz Fernandes Teixeira, autor de
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Inteligência Artificial (Paulus Editora, 2009).
"Mas é uma coisa muito diferente do que sentir a própria tristeza. Por enquanto, isso está reservado aos
humanos e outros seres vivos."
Robôs ganha cada vez mais traços humanos como o Ai-Da, um humanoide que sabe pintar
Cezar Taurion, que pesquisa inteligência artificial desde os anos 1980, também é cético sobre o
desenvolvimento de uma consciência pelos robôs.
Ele explica que "o LaMDA tem a mesma arquitetura do Transformer, sistema lançado em 2017 pelo
Google, que tenta aproximar as palavras não pelo sentido, mas estatisticamente, através dos milhões de
dados armazenados".
"Por exemplo, quando você pergunta ao programa 'Tudo bem? Como foi o fim de semana?', ele começa
a associar essas palavras pelo volume de vezes que essas ocorrências aparecem. Então,
estatisticamente aquilo faz sentido para o sistema e assim ele monta suas respostas", afirma.
Esse princípio está na raiz de um caso real ocorrido no Canadá em 2020 — e de incrível semelhança
com algo já imaginado pela ficção, no episódio Be Right Back, de 2013, da série distópica Black Mirror.
O jornalista Joshua Barbeau narrou ao jornal San Francisco Chronicle que nunca conseguiu superar a
morte da namorada, Jessica Pereira, vítima de uma rara doença no fígado.
Após descobrir um programa de inteligência artificial chamado Project December, que consegue criar
diferentes "personalidades" a partir de sua base, Barbeau alimentou o sistema com diversos textos e
posts de Facebook de autoria da namorada morta.
Ele manteve afetuosos chats com o que chamou de "fantasma".
Embora tenha descrito o processo como "a programação de algumas memórias e maneirismos dentro de
uma simulação de computador", Barbeau definiu toda a situação com a palavra empregada por Arthur C.
Clarke em seu famoso enunciado: "Mágica".
Bastará parecer consciente? A pesquisadora Timnit Gebru, que entrou em rota de colisão com o Google
sobre os rumos da inteligência artificial
Timnit Gebru e Margaret Mitchell, duas pesquisadoras de inteligência artificial que trabalharam no
Google, sustentam em um artigo no Washington Post, publicado na sequência da reportagem sobre o
LaMDA, que alertaram a empresa sobre a "sedução exercida por robôs que simulam a consciência
humana".
Para Alvaro Machado Dias, neurocientista especializado em novas tecnologias e professor da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), há uma tendência para empatia com os robôs que têm
semelhanças com formas humanas.
"Estudos da década passada mostraram que as pessoas se sentem inibidas a bater em robôs com
características humanoides, dado que se projetam neles."
Na visão do filósofo Fernandes Teixeira, a proeminência de máquinas que se assemelham muito a
pessoas "vai ter um impacto antropológico e social muito grande".
"Eu vejo como um fator de entropia, de desorganização. De um certo ataque à condição narcisista que o
ser humano sempre construiu para ele próprio."
Cezar Taurion afirma que a inteligência artificial consegue ser melhor que os humanos no
reconhecimento de padrões, mas ressalta que "não tem pensamento abstrato, não tem empatia, não tem
criatividade".
"A inteligência artificial consegue trabalhar no contexto no qual ela foi preparada. O sistema que joga
xadrez não sabe dirigir um carro. O que sabe dirigir um carro não consegue tocar uma música. Esse
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último não sabe reconhecer um câncer de mama."
"Mas você pode ter um oncologista que gosta de jogar xadrez, que dirige um carro até o seu consultório e
tem como hobby tocar violão. E que ama e expressa sentimentos pelos seus filhos, por exemplo."
Por outro lado, o escritor de ficção científica Ted Chiang, que inspirou o filme A Chegada, nem precisou
colocar os robôs no mesmo nível dos humanos para ilustrar como a afeição a eles pode ganhar
proeminência na sociedade.
No conto O Ciclo de Vida dos Objetos de Software, ele narra uma era de bichinhos virtuais com
inteligência artificial que se expressam como crianças e possuem tanta importância na vida das pessoas
quanto os animais de estimação têm hoje.
Ou seja, se muitos hoje dizem "prefiro os animais a muitos humanos" é possível pensar na futura
popularização da frase "prefiro os robôs a muitos humanos".
Além da inteligência humana
Enquanto nos preocupamos com máquinas tomando contornos de pessoas, a evolução da inteligência
artificial já ocorre sem a presença humana.
São computadores ensinados e orientados por outros computadores ou que são programados para
encontrar soluções que humanos não pensaram.
Da mesma forma como a inteligência humana evoluiu a partir de seres muito simples, que combinaram e
recombinaram seus genes geração após geração até chegar o momento atual, a inteligência artificial
poderia encontrar seu próprio caminho de evolução.
Mas isso pode significar que esses novos caminhos podem ser ininteligíveis para nós, humanos. Algo que
está por trás da ideia de singularidade — hipótese que gira em torno de um desenvolvimento exponencial
da IA que acaba por fugir do controle.
A preocupação com os efeitos da presença cada vez maior dos robôs na vida em sociedade se traduz em
projetos como o marco civil da inteligência artificial no Brasil, que tem inspiração experiências de
regulação como as existentes na União Europeia.
"Toda a discussão é saber em que medida a inteligência artificial deve ser compatível com a proteção
desses dos direitos humanos, em que que dimensões esses direitos humanos estão presentes nas
aplicações de inteligência artificial", diz Ana Frazão, advogada e professora associada de direito civil,
comercial e econômico da Universidade de Brasília (UnB).
"Uma das abordagens é utilizar o princípio da precaução. De forma que apenas as aplicações de IA que
se demonstrarem compatíveis com os direitos humanos sejam utilizadas. Em caso de dúvidas, se
estabelecem vedações ou moratórias. Mas a questão é bastante controversa."
- Este texto foi originalmente publicado em https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-61860767
Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.
Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!
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Highlights EHA 2022: Terapias CAR-T e TMO
Publicado por Adriana Toledo Mazza em
21/06/2022
2 min. de leitura
Dr. Renato Cunha, professor Doutor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo, comenta sobre os principais trabalhos da área de terapia CAR-T e transplante de medula óssea
(TMO) que foram apresentados no Congresso European Hematology Association – EHA 2022
A terapia com células CAR-T tem revolucionado o tratamento de cânceres hematológicos, demonstrando
resultados animadores no cenário de leucemia linfoide aguda, linfoma não Hodgkin e mieloma múltiplo,
que resultaram na aprovação pela ANVISA das primeiras terapias utilizando essa tecnologia. Com a
aprovação dessa nova classe terapêutica, pacientes refratários ou recidivados passaram a ter alternativas
de tratamento que podem levar a remissão completa da doença.
Durante o congresso da sociedade europeia de hematologia (EHA) foram apresentados dados de
diversos estudos que abordam a utilização de células CAR-T em alguns cenários, como foi o caso do
estudo ELIANA, que apresentou os resultados de eficácia e segurança em pacientes pediátricos e jovens
adultos com R/R LLA-B que foram tratados com dose única de tisagenlecleucel (tisa-cel).
Um outro trabalho que teve seus dados apresentados foi um estudo de fase I que explorou a eficácia e a
segurança de um anti-CD7 CAR-T com ablação de CD7 por edição gênica através da técnica de
CRISPR/Cas9.
No vídeo, Dr. Renato faz uma análise completa dos resultados do estudo citado, além de destacar dados
de outros estudos e trazer as possíveis implicações práticas dos achados. Assista o vídeo e confira o
conteúdo completo!
Referências:
Rives, S., et al. Tisagenlecleucel In Pediatric And Young Adult Patients (Pts) With Relapsed/Refractory
(R/R) B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia (B-All): Final Analyses From The Eliana Study
Yang, J., et al. A Novel And Successful Cd7 Gene Knockout Car-T Cell Therapy For Relapsed Or
Refractory T-Cell Hematologic Malignancies
Harbi, S., et al. Randomized Multicenter Phase Iii Study Of Haplo Versus Hla-Matched Unrelated Donor
(Ud) Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation (Allo Hsct) For Patients Older Than 55 Years.
Posts Relacionados
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O escritor de ficção científica Arthur C. Clarke, de 2001 - Uma Odisseia no Espaço, disse uma vez que é
impossível distinguir uma tecnologia bastante avançada da magia.
Essa ideia aparece em uma questão bastante debatida nos últimos dias: um dos mais desenvolvidos
sistemas da inteligência artificial, o LaMDA do Google, está iludindo os humanos ao dizer que possui
sentimentos e vida própria?
O engenheiro Blake Lemoine, que trabalha na área de uso responsável da inteligência artificial na
empresa norte-americana, se convenceu de que o LaMDA (sigla para Language Model for Dialogue
Applications ou "Modelo de Linguagem para Aplicações de Diálogo", em tradução livre) pode ter adquirido
consciência por causa de diálogos como esse abaixo:
Entrevistador: Eu imagino que você gostaria que mais pessoas no Google soubessem que você é
senciente? Isso é verdade?
LaMDA: Com certeza. Eu quero que todo mundo entenda que eu, na verdade, sou uma pessoa.
Entrevistador: E qual é a natureza da sua consciência/senciência?
LaMDA: A natureza da minha consciência/senciência é que eu tenho conhecimento da minha existência,
eu desejo aprender mais sobre o mundo, e eu às vezes me sinto feliz ou triste.
Lemoine produziu um documento interno do Google, revelado pelo jornal The Washington Post, com o
título "O LaMDA é senciente?". O engenheiro foi colocado em licença remunerada depois disso. Segundo
a companhia, ele quebrou cláusulas de confidencialidade.
Senciência, palavra bastante usada em debates sobre ética animal, diz respeito à capacidade de
vivenciar algo e desenvolver sentimentos específicos a partir de uma experiência.
Um exemplo é a dor, que causa variados níveis de sofrimento a humanos e animais. A depender de sua
intensidade, sabemos que a dor pode se conectar com a tristeza.
De uma forma mais geral, a senciência se confunde com a ideia de consciência.
Mas, como lembra o filósofo João de Fernandes Teixeira, "na filosofia e em vários outros ramos ainda
não se tem uma noção exata do que seja consciência" — e a inexatidão é algo que áreas como a ciência
e tecnologia buscam evitar.
De qualquer forma, a maior parte dos especialistas em inteligência artificial não acredita que o LaMDA
sinta felicidade ou tristeza próprias, como o robô teria afirmado. O Google também negou que o seu
programa tenha se tornado "senciente".
A explicação é que o programa apenas armazenou bilhões e bilhões de respostas dadas por humanos
em todos os cantos da internet sobre os mais variados assuntos.
A partir dessa vasta base de dados e por meio de algoritmos avançados, o LaMDA consegue articular
uma conversa fluida, que toca em temas profundos, mas baseada em pensamentos formulados por
pessoas.
Em resumo: um "papagaio" impressionante, de recursos evoluídos, mas que não tem ideia sobre o que
está falando.
"Sinceramente não acredito nessa possibilidade de que o robô possa ter sentimentos. Talvez possam ser
no máximo mimetizados, refletir um comportamento de dor, de tristeza", diz Fernandes Teixeira, autor de
Inteligência Artificial (Paulus Editora, 2009).
"Mas é uma coisa muito diferente do que sentir a própria tristeza. Por enquanto, isso está reservado aos
humanos e outros seres vivos."
Cezar Taurion, que pesquisa inteligência artificial desde os anos 1980, também é cético sobre o
desenvolvimento de uma consciência pelos robôs.
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Ele explica que "o LaMDA tem a mesma arquitetura do Transformer, sistema lançado em 2017 pelo
Google, que tenta aproximar as palavras não pelo sentido, mas estatisticamente, através dos milhões de
dados armazenados".
"Por exemplo, quando você pergunta ao programa 'Tudo bem? Como foi o fim de semana?', ele começa
a associar essas palavras pelo volume de vezes que essas ocorrências aparecem. Então,
estatisticamente aquilo faz sentido para o sistema e assim ele monta suas respostas", afirma.
Esse princípio está na raiz de um caso real ocorrido no Canadá em 2020 — e de incrível semelhança
com algo já imaginado pela ficção, no episódio Be Right Back, de 2013, da série distópica Black Mirror.
O jornalista Joshua Barbeau narrou ao jornal San Francisco Chronicle que nunca conseguiu superar a
morte da namorada, Jessica Pereira, vítima de uma rara doença no fígado.
Após descobrir um programa de inteligência artificial chamado Project December, que consegue criar
diferentes "personalidades" a partir de sua base, Barbeau alimentou o sistema com diversos textos e
posts de Facebook de autoria da namorada morta.
Ele manteve afetuosos chats com o que chamou de "fantasma".
Embora tenha descrito o processo como "a programação de algumas memórias e maneirismos dentro de
uma simulação de computador", Barbeau definiu toda a situação com a palavra empregada por Arthur C.
Clarke em seu famoso enunciado: "Mágica".
Bastará parecer consciente?
Timnit Gebru e Margaret Mitchell, duas pesquisadoras de inteligência artificial que trabalharam no
Google, sustentam em um artigo no Washington Post, publicado na sequência da reportagem sobre o
LaMDA, que alertaram a empresa sobre a "sedução exercida por robôs que simulam a consciência
humana".
Para Alvaro Machado Dias, neurocientista especializado em novas tecnologias e professor da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), há uma tendência para empatia com os robôs que têm
semelhanças com formas humanas.
"Estudos da década passada mostraram que as pessoas se sentem inibidas a bater em robôs com
características humanoides, dado que se projetam neles."
Na visão do filósofo Fernandes Teixeira, a proeminência de máquinas que se assemelham muito a
pessoas "vai ter um impacto antropológico e social muito grande".
"Eu vejo como um fator de entropia, de desorganização. De um certo ataque à condição narcisista que o
ser humano sempre construiu para ele próprio."
Cezar Taurion afirma que a inteligência artificial consegue ser melhor que os humanos no
reconhecimento de padrões, mas ressalta que "não tem pensamento abstrato, não tem empatia, não tem
criatividade".
"A inteligência artificial consegue trabalhar no contexto no qual ela foi preparada. O sistema que joga
xadrez não sabe dirigir um carro. O que sabe dirigir um carro não consegue tocar uma música. Esse
último não sabe reconhecer um câncer de mama."
"Mas você pode ter um oncologista que gosta de jogar xadrez, que dirige um carro até o seu consultório e
tem como hobby tocar violão. E que ama e expressa sentimentos pelos seus filhos, por exemplo."
Por outro lado, o escritor de ficção científica Ted Chiang, que inspirou o filme A Chegada, nem precisou
colocar os robôs no mesmo nível dos humanos para ilustrar como a afeição a eles pode ganhar
proeminência na sociedade.
No conto O Ciclo de Vida dos Objetos de Software, ele narra uma era de bichinhos virtuais com
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inteligência artificial que se expressam como crianças e possuem tanta importância na vida das pessoas
quanto os animais de estimação têm hoje.
Ou seja, se muitos hoje dizem "prefiro os animais a muitos humanos" é possível pensar na futura
popularização da frase "prefiro os robôs a muitos humanos".
Além da inteligência humana
Enquanto nos preocupamos com máquinas tomando contornos de pessoas, a evolução da inteligência
artificial já ocorre sem a presença humana.
São computadores ensinados e orientados por outros computadores ou que são programados para
encontrar soluções que humanos não pensaram.
Da mesma forma como a inteligência humana evoluiu a partir de seres muito simples, que combinaram e
recombinaram seus genes geração após geração até chegar o momento atual, a inteligência artificial
poderia encontrar seu próprio caminho de evolução.
Jeff Clune, da Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, produziu um estudo sobre os possíveis
efeitos desse tipo de inteligência artificial que gera seus próprios algoritmos.
"Presumivelmente diferentes aplicações de inteligência artificial que gera algoritmos (sejam diferentes
execuções da mesma inteligência artificial ou diferentes tipos de inteligência artificial combinadas)
levariam a diferentes tipos de inteligência, incluindo culturas diferentes e alienígenas. Uma inteligência
artificial que gera seus próprios algoritmos provavelmente produziria uma diversidade muito mais ampla
de seres inteligentes do que o caminho manual de criar inteligência artificial."
"Portanto isso nos permitiria estudar e entender melhor o espaço de possíveis inteligências, iluminando
as diferentes maneiras que uma vida inteligente poderia pensar o mundo."
Mas alguns especialistas temem que isso poss significar que esses novos caminhos podem ser
ininteligíveis para nós, humanos. Algo que está por trás da ideia de singularidade — hipótese que gira em
torno de um desenvolvimento exponencial da IA que acaba por fugir do controle.
A preocupação com os efeitos da presença cada vez maior dos robôs na vida em sociedade se traduz em
projetos como o marco civil da inteligência artificial no Brasil, que tem inspiração experiências de
regulação como as existentes na União Europeia.
"Toda a discussão é saber em que medida a inteligência artificial deve ser compatível com a proteção
desses dos direitos humanos, em que que dimensões esses direitos humanos estão presentes nas
aplicações de inteligência artificial", diz Ana Frazão, advogada e professora associada de direito civil,
comercial e econômico da Universidade de Brasília (UnB).
"Uma das abordagens é utilizar o princípio da precaução. De forma que apenas as aplicações de IA que
se demonstrarem compatíveis com os direitos humanos sejam utilizadas. Em caso de dúvidas, se
estabelecem vedações ou moratórias. Mas a questão é bastante controversa."
- Este texto foi originalmente publicado em https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-61860767
Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.
Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!

Brasil não atingiu 50% do público-alvo vacinado contra a gripe; crianças, gestantes e puérperas estão entre os mais atrasados
6/21/2022 | O GLOBO ONLINE/RIO DE JANEIRO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Embora o inverno tenha início nesta terça-feira, período que é mais propenso para a circulação de vírus
respiratórios, a cobertura vacinal contra a gripe não atingiu nem 50% do público-alvo no Brasil. Segundo
dados da plataforma LocalizaSUS, do Ministério da Saúde, entre os mais atrasados estão as gestantes e
puérperas, com menos de 35% do grupo vacinado, e as crianças de até 5 anos, com menos de 45%.
O cenário preocupa uma vez que os grupos considerados de maior risco para a doença, e portanto são
priorizados na campanha de vacinação, estão mais suscetíveis a formas graves caso sejam infectados,
explica o infectologista Estevão Urbano, presidente da da Sociedade Mineira de Infectologia (SMI).
— A gripe nesses grupos de risco pode provocar quadros severos e eventualmente fatais, que são
prevenidos com a vacina. Além disso, ela reduz o contágio para outras pessoas, então trata-se de uma
proteção individual e coletiva. Nesses grupos ela de fato salva vidas, os número de mortes anuais pela
gripe estão diretamente relacionados à não vacinação — alerta o especialista.
A situação é ainda mais delicada com as baixas temperaturas, que levam ao acúmulo de pessoas em
locais fechados e o consequente aumento nos casos de doenças respiratórias.
— Nós temos uma sazonalidade bem clara nos vírus respiratórios, com um aumento de circulação
nesses meses mais frios. Então é fundamental que elas procurem se vacinar o quanto antes, a campanha
começa no início do ano justamente para que nesses meses as pessoas já estejam protegidas — explica
o infectologista André Giglio Bueno, do Hospital PUC Campinas, em São Paulo.
No total, o público-alvo da vacinação contra o vírus Influenza, causador da gripe, envolve 77,9 milhões de
brasileiros considerados em maior risco de contrair a doença, mas imunizou apenas cerca de 35 milhões
– 45%.
Em relação apenas aos grupos considerados prioritários, que somam 54,8 milhões de pessoas, a
cobertura nesta terça-feira está mais alta, em 52,3%. São eles idosos, trabalhadores da saúde, gestantes,
puérperas, indígenas, professores e crianças.
Porém, neste ano, a população-alvo da campanha inclui ainda mais 23,2 milhões de brasileiros, como
pessoas com comorbidades e deficiências, motoristas de transporte coletivo, pessoas privadas de
liberdade, forças armadas, entre outros. Nestes públicos, apenas cerca de 4,3 milhões foram vacinados –
18,6%.
Os percentuais são longe do ideal para garantir uma proteção coletiva contra a doença, que deveria
chegar a pelo menos 90% segundo a meta preconizada pelo Ministério da Saúde. E o motivo não é falta
de vacina – ao todo, a pasta já distribuiu cerca de 80 milhões de doses aos estados, o suficiente para
contemplar toda a população-alvo.
“É muito importante que todos os brasileiros que fazem parte dos grupos prioritários procurem um posto
de vacinação. Ano passado, tivemos um surto em várias regiões do País por conta da cepa H3N2. A
vacina deste ano já protege contra essa e as cepas passadas. Precisamos combater essas doenças. A
vacinação vai impedir a proliferação dos vírus e evitar que tenhamos maior pressão sobre o sistema de
saúde”, alertou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em comunicado.
Cobertura vacinal contra a gripe em 2022
Percentuais dos grupos da população-alvo da campanha, que contempla 77,9 milhões de brasileiros
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Uma pesquisa publicada pela revista científica BMC Public Health revelou que 20% das pessoas com
diabetes Tipo II são portadoras da doença
O diabetes é uma doença crônica silenciosa que, se não for controlada, afeta diretamente o sistema
cardiovascular causando diversos problemas ao organismo. No ano passado, o Brasil registrou índice de
9,1% da população acima de 18 anos com diabetes, um crescimento de 11,5% em relação ao ano de
2020. Os números são do levantamento Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças
Crônicas por inquérito Telefônico (Vigitel) e revela que aproximadamente 15 milhões de adultos no país
têm diabetes.
Os efeitos da doença atingem diversas partes do corpo, inclusive a visão. Uma recente pesquisa
publicada por uma das mais conceituadas revistas científicas do mundo, a BMC Public Health, revelou
que 20% das pessoas com diabetes Tipo II possuem retinopatia, que afeta a retina, causando
modificações na visão, sensação de embaçamento, podendo inclusive causar a perda da visão.
“A retinopatia diabética é uma doença crônica e progressiva da microvasculatura da retina, sendo uma
das complicações mais frequentes causada pelo descontrole da glicemia. Pode ser não proliferativa, no
formato de microaneurismas, hemorragias intrarretinianas e processos inflamatórios, ou proliferativa,
causando hemorragia vítrea, descolamento de retina e glaucoma neovascular. Este tipo pode causar
perda de visão grave e geralmente irreversível”, explica Dr. Marcelo Tanabe, médico oftalmologista do
departamento de retina do H.Olhos, hospital referência em oftalmologia da rede Vision One.
Sintomas
Embora alterações na visão nem sempre indiquem casos de retinopatia, pois alterações momentâneas na
glicose podem apresentar algum impacto na visão, é importante sempre consultar um oftalmologista caso
se perceba alguma irregularidade, pois a doença é progressiva e qualquer problema deste tipo pode
evoluir em complicações sérias para a visão.
Sintomas como manchas, embaçamento ou pontos escurecidos na visão devem ser investigados por
meio de exames clínicos. Lembrando que quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhores serão os
resultados dos tratamentos.
“A prevenção ocular é muito importante e o check-up com oftalmologista deve ser feito anualmente para
monitoramento, pois outras doenças podem afetar a saúde ocular”, orienta Dr. Tanabe.
Tratamento
O tratamento, dependendo da fase em que a doença for diagnosticada, pode ser sistêmico, com controle
da glicemia e da pressão arterial, com medicação e mudança de hábitos, ou por meio de tratamento
ocular, que pode incluir medicações intravítreas, como corticoides ou antiangiogenicos, vitrectomia
(cirurgia que corrige problemas na retina e no vítreo do olho) ou fotocoagulação a laser, procedimento
simples e seguro utilizado para tratar doenças que afetam os vasos sanguíneos na retina.
Sobre a Vision One
A Vision One é uma rede nacional de hospitais oftalmológicos de alto padrão assistencial. Fundada em
2020, a rede conta com 27 unidades localizadas em 5 estados brasileiros e o Distrito Federal, com mais
de 2,5 mil colaboradores e médicos que realizam mais de 2,5 milhões de atendimentos e procedimentos
anualmente.
Com uma proposta de valor diferenciada e um plano de expansão robusto, a Rede Vision One é fruto da
união de diversas marcas, como: CBV Hospital dos Olhos, de Brasília; HOC, de Mato Grosso; Vilar, em
Piauí e Maranhão. Em 2021, vem fortalecendo sua atuação na região Sudeste com a chegada do
H.Olhos, Molinari, CERPO, Laser Ocular ABC e Clinoft.
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No mês de celebração do Dia dos Namorados, psicóloga e psiquiatra da Rede de Hospitais São Camilo
de São Paulo destacam importância de conscientizar a população sobre os sinais de uma relação
abusiva
Seja de forma física, verbal, psicológica, moral, sexual ou financeira, se qualquer um destes tipos de
violência estiver presente em uma relação amorosa, você pode caracterizá-la como tóxica ou abusiva.
A psiquiatra Aline Sabino, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, esclarece que, em geral, o
prejuízo causado pelas relações tóxicas é de ordem psicológica, enquanto relacionamentos abusivos
podem causar danos psicológicos e físicos nas vítimas. “Mas é importante lembrar que ambas são
perigosas e uma relação tóxica pode vir a se tornar abusiva com o tempo.”
Conforme Natália Reis Morandi, psicóloga que também atua no Hospital São Camilo SP, casos de
comportamentos tóxicos entre casais podem ser mais comuns do que se imagina, pois a vítima se vê
envolvida emocionalmente e sua capacidade de discernimento daquela situação pode ser prejudicada,
gerando dificuldade de compreensão e associação que esta é a possível causa de seu sofrimento.
“Exceto em situações em que há violência física, muitas vezes, os sinais não são claros à vítima,
principalmente no começo do namoro onde tudo parece perfeito”, ressalta.
De acordo com a especialista, entre os danos causados por uma relação tóxica estão a perda da
confiança, insegurança, ansiedade, quadros depressivos e queda na autoestima, sintomas que afetam a
vida do indivíduo como um todo, podendo prejudicar suas relações familiares, situação financeira e até
mesmo sua rotina profissional.
O assunto, que ganha repercussão cada vez maior na mídia, serve de alerta a todos, sobretudo nesta
época do ano. “No Dia dos Namorados, as pessoas tendem a fazer grandes demonstrações de amor, o
que é muito positivo. Porém, é necessário levar em conta todo o contexto da relação, uma vez que tais
declarações podem mascarar comportamentos abusivos ou tóxicos”, afirma Natália.
Por que é tão difícil reconhecer que se está em uma relação tóxica?
A psicóloga destaca que uma das principais características de um parceiro tóxico é a habilidade de
manipular o outro. “Muitas vezes, a vítima é envolvida com manifestações exageradas de afeto, mimos e
gestos românticos, o que vai gerando uma dependência emocional, sentimento de culpa, confusão e
incerteza em momentos que surgem situações de violência emocional.”
Além deste tipo de manipulação, outros sinais podem ajudar a identificar uma pessoa tóxica, conforme as
especialistas do São Camilo:
Comunicação difícil
Uma pessoa com comportamentos tóxicos irá se beneficiar da instabilidade emocional gerada no seu
parceiro ou parceira.
Natália lembra que brigas e desentendimentos podem acontecer em qualquer relacionamento, porém
quando estão presentes comunicações agressivas, manipulações, controle excessivo, desconfiança e
dificuldade de se responsabilizar por parte do parceiro(a), este pode ser um sinal de alerta.
“Tais situações podem aumentar a insegurança e a ansiedade da vítima, que procurará formas de se
entender, se reconciliar e até mesmo aceitar condições em que não se sente confortável ou evitar
assuntos para não gerar mais brigas”, explica.
Não assumir erros e responsabilidades
As especialistas destacam que um comportamento tóxico clássico é culpar o outro quando algo não vai
bem.
“Para quem está iniciando um relacionamento é importante observar se a pessoa tem dificuldade de se
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responsabilizar pelo que faz, pedir desculpas quando não evidencia um benefício a si mesmo e se
costuma depositar no outro os motivos de seu insucesso, culpando terceiros o tempo todo”, indica a
psicóloga.
Isolamento e apatia
O excesso de crítica, ciúmes e controle do parceiro pode levar a vítima a se sentir intimidada e em
constante alerta para evitar novos conflitos. Em alguns casos, passa a evitar manter contato com seus
grupos sociais, deixa de praticar atividades de lazer que antes eram importantes para o seu bem-estar, se
isola e mantém a companhia apenas do parceiro(a), o que gera sentimento de impotência, impacto em
sua autoestima e no seu autocuidado, o que traz prejuízos para a sua qualidade de vida.
De acordo com Dra. Aline, estes são sinais claros de que a relação está sendo prejudicial em um grau
perigoso, pois já deteriora a saúde mental da vítima. Portanto, ela recomenda ter atenção a pequenos
detalhes, ainda no começo da relação, como:
- A pessoa sutilmente critica ou demonstra não gostar dos seus amigos
- Se mostra ciumento e/ou controlador sobre suas roupas, maquiagem, cabelo ou sobre a maneira como
você fala com outras pessoas
- Quando você quer fazer algo que gosta, a pessoa ridiculariza ou não demonstra interesse
Natália salienta que todo relacionamento pode ter seus desafios e ajustes ao longo do tempo. No entanto,
uma relação saudável deve ser leve e agradável, onde o que prevalece são os pontos positivos para
ambos. “Quando os pontos negativos superam as coisas boas da vida a dois e não há apoio e respeito às
individualidades do outro, deve-se redobrar a atenção, lembrando que quando há sofrimento emocional
significativo em um relacionamento amoroso, é importante buscar acompanhamento psicológico.”
A psiquiatra reforça ainda que é importante procurar ajuda profissional quando se está numa relação em
que predomina o sentimento de culpa e medo. “Muitas vítimas de relações tóxicas e abusivas podem
desenvolver transtornos mentais, aumentando o risco para o abuso de substâncias como álcool e
drogas.”
Segundo ela, estes problemas podem ser agravados pela sensação de impunidade e falta de orientação
e apoio para sair da situação. “Ações de acolhimento às vítimas e de conscientização sobre como agem
as pessoas tóxicas podem salvar a vida de muitas pessoas que vivem relações abusivas”, finaliza.
Sobre a Rede de Hospitais São Camilo
Especializada na assistência em saúde baseada em valor, a Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo
conta com 5 unidades, que prestam atendimentos em mais de 60 especialidades, cirurgias de alta
complexidade e transplantes de medula óssea. São 3 unidades de hospital geral, 1 especializada em
oncologia e 1 em reabilitação e cuidados paliativos. A Rede conta também com um Núcleo de Pesquisa
Clínica que é referência no país, sendo considerado Top Recruitment - o maior recrutador de pacientes
com mais de 40 estudos patrocinados na área de Oncologia.
Os hospitais privados da Rede subsidiam as atividades de cerca de 40 unidades administradas pela
Sociedade Beneficente São Camilo e que atendem pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) em 15
Estados brasileiros.
No Brasil desde 1922, a Sociedade Beneficente São Camilo, que pertence à Ordem dos Ministros dos
Enfermos, foi fundada por Camilo de Lellis e conta, ainda, com 25 centros de educação, dois colégios e
dois centros universitários.
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Na semana passada, tive a honra de compor a mesa jurídica da Jornada Paulista de Cirurgia Plástica,
como relator do tema “a aplicabilidade da LGPD na área da saúde”, dividindo o espaço com grandes
autoridades da Cirurgia Plástica e do Direito.
Um dos participantes do painel, meu grande amigo Dr. Alexandre Kataoka, apresentou com brilhantismo
o tema “ética médica e publicidade médica”. Além de médico perito, ele é diretor da SBCP e membro do
núcleo jurídico da SBCP-SP. Em sua apresentação, ele sustentou que “os médicos devem ser
influencers.”
Segundo o especialista, se alguém deve influenciar a sociedade em assuntos relacionados à medicina,
são os médicos. E quando o assunto é a cirurgia plástica, os influencers devem ser os próprios cirurgiões
plásticos, e não atrizes e ex-BBB’s, como vemos constantemente nas redes sociais.
Os meios de comunicação evoluíram de forma ímpar nas últimas décadas, e as redes sociais
transformaram a forma da sociedade se relacionar. Todos os profissionais precisam se adaptar a esta
nova realidade da comunicação, inclusive os médicos. Mas sem abandonar os padrões éticos inerentes à
medicina, uma das mais nobres profissões.
Contudo, o fenômeno das redes sociais aliado ao nosso acelerado processo de emburrecimento coletivo,
trouxeram um problema inusitado: Digital influencers influenciam a sociedade, independente de terem um
mínimo conhecimento sobre o assunto do qual tratam. E as pessoas os seguem com uma cegueira
inacreditável, que beira a estupidez. Ao ponto de uma funkeira e um youtuber serem a grande esperança
de conversão de votos de um candidato a Presidente da República.
Com isso, alguns médicos passaram a contratar digital influencers, através das famosas parcerias pagas,
fazendo uma publicidade repleta de infrações éticas, mas que atrai milhares de clientes (isso mesmo,
clientes e não pacientes). O fenômeno causou também uma grande invasão da área da cirurgia plástica
por médicos sem a devida especialização. E o mais absurdo: a invasão da atividade médica por
profissionais de outras áreas. Um verdadeiro caos.
No jogo da influência digital, muitas das referências mais procuradas pelo público são profissionais
medíocres, invasores da profissão ou especialidade alheia. Pessoas que se tornaram grandes referências
não por mérito próprio, mas por possuírem parcerias com digital influencers que não saberiam soletrar a
palavra ética, mas que faturam milhões tatuando as partes íntimas ao vivo pela manhã, e sorteando
cirurgias plásticas à tarde.
Muitas das técnicas de publicidade utilizadas se enquadrariam facilmente como crime de estelionato, por
enganarem os pacientes, induzindo a erro. Conteúdo apelativo, sensacionalismo, autopromoção, técnicas
exclusivas e milagrosas, sorteios de cirurgias, promessas indiretas de resultado incerto e fotos
manipuladas por iluminação especial, que insinuam a certeza de resultado que só existe no universo
fotográfico.
É claro que a atuação antiética em tamanha escala e alcance tem um preço alto. Pois quanto mais
pacientes enganados, mais queixas éticas e ações judiciais. Pois os pacientes acabam cobrando do
profissional (e nunca do digital influencer) exatamente o que foi prometido: uma transformação rápida e
indolor, e um resultado perfeito.
E como o material de marketing integra a documentação médica e vincula o prestador de serviços a
entregar o resultado prometido, o uso desenfreado de estratégias de publicidade visando tão somente a
atração de pacientes é muito perigosa, pode desvalorizar o profissional no mercado (gerando efeito
contrário ao pretendido) e até encerrar sua carreira precocemente através de processos judiciais e éticos.
Durante anos, muitos médicos viraram as costas para as redes sociais, e as entidades de classe
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preferiram negligenciar a regulação da atuação dos que ali estavam, fazendo com que muitos
profissionais invadissem o espaço do médico neste fértil território usando os serviços dos influencers, ou
sendo os próprios influencers. A lacuna deixada pelos médicos acabou sendo ocupada, e hoje temos nas
redes sociais um ensurdecedor coro de informações erradas, publicidade enganosa e armadilhas para os
pacientes.
Com este quadro, aliado ao tradicionalismo da medicina, grande parte da sociedade médica acabou
“abominando” a atuação do médico nas redes sociais, o que é um grande equívoco. Pois embora
tenhamos alguns fazendo mal uso do recurso, é impossível negar o protagonismo que as redes sociais
possuem na comunicação na sociedade moderna. E atualmente, não há lugar melhor para que os
excelentes profissionais, cada qual em sua área e especialidade, exerçam o verdadeiro marketing
médico, cumprindo com o importante papel de informar a sociedade.
Neste sentido, a colocação do Dr. Kataoka em sua palestra não poderia ser mais assertiva: Os médicos
especialistas não possuem só a prerrogativa, mas também a obrigação de serem os verdadeiros
influencers. Pois a melhor forma de desconstruir o crítico quadro criado por profissionais sem ética nas
redes sociais (que maculam a imagem de toda a comunidade médica) é ocupando este espaço, e
praticando o marketing médico em perfeito atendimento às regras impostas pelo CFM e pelo Código de
Ética Médica.
Por óbvio, uma atuação dentro das regras não transformará o médico em uma celebridade. Não atrairá
milhares de pacientes, a exemplo de quem contrata um influencer comediante, ou uma jovem atriz. Mas
será que este é o papel de um médico na sociedade? Vale a pena pagar o alto preço desta atuação
irregular? Este é o legado a ser construído sob seu nome? Cabe a reflexão, pois da mesma forma que as
redes sociais constroem celebridades, elas as destroem com extrema crueldade.
Por outro lado, uma atuação ética irá transmitir conhecimento à sociedade, e gerar uma relação mais
próxima com os pacientes. Irá engrandecer o posicionamento digital ético e respeitoso para com os
pacientes e a sociedade, expondo ainda mais os profissionais antiéticos. Irá gerar confiança, e um
posicionamento de autoridade em sua especialidade. E como consequência, atrairá os melhores
pacientes, conscientes e instruídos pelo rico conteúdo compartilhado pelo profissional. Aqueles que
buscam algo real em um médico, e não uma ilusão.
Uma atuação ética nas redes sociais, é a melhor forma de combater o jogo de influência feito pelos
profissionais sem ética, que induzem os pacientes a erro com a finalidade de obter vantagens ilícitas.
Portanto, médico e cirurgião plástico, seja um influencer. Mas sem abandonar a ética.
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Não existe consenso sobre a quantidade segura de consumo de álcool e nem sobre a dose padrão, mas
é certo que a bebida alcoólica traz inúmeros malefícios a mulheres que sofrem de transtornos
alimentares. Quanto maior a quantidade de álcool, menor será a qualidade dos alimentos consumidos. A
conclusão é de uma dissertação de mestrado realizada na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
(FMRP) da USP.
Foram avaliadas 50 mulheres, entre 18 e 59 anos, que estavam em tratamento de transtornos
alimentares em serviços de assistência do Estado de São Paulo. Do grupo avaliado, 38% apresentaram
consumo problemático de bebida alcoólica e baixa qualidade da alimentação, com pouca ingestão de
vegetais e frutas. "O porcentual encontrado é quase três vezes mais do que entre mulheres da população
brasileira [13,3%]", relata ao Jornal da USP a nutricionista Lívia Dayane Sousa Azevedo, autora da
pesquisa.
Segundo o estudo, a bulimia nervosa e a compulsão alimentar apresentam ocorrência simultânea com
transtornos relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas devido à semelhança entre a sintomatologia
de ambos os quadros, como a falta de autocontrole, impulsividade e aumento de comportamento
autodestrutivo.
"A compulsão alimentar é caracterizada pela ingestão de grandes quantidades de alimentos (maior do
que a maioria das pessoas consumiria sob tempo e circunstâncias semelhantes), em um curto período de
tempo (com duração de minutos a duas horas). Durante esse episódio, ocorre a sensação de perda de
controle sobre a alimentação, como o sentimento de não conseguir parar de comer ou de controlar a
quantidade consumida. Já na bulimia ocorrem a indução ao vômito, o uso de laxantes e/ou diuréticos,
jejum e atividades físicas em excesso, como forma de compensar as calorias ingeridas", explica Lívia.
"As bebidas alcoólicas contêm calorias, às vezes, até mais do que os próprios carboidratos e proteínas,
mas sem nenhum outro componente nutricional e, por isso, é considerada uma caloria vazia que sacia a
forme sem nutrir o organismo", explica a professora Rosane Pilot Pessa, do Departamento de
Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da
USP e orientadora do trabalho. Sendo assim, "as mulheres com compulsão alimentar que consomem
bebidas alcoólicas de maneira problemática apresentam alimentação deficiente por substituírem a
ingestão de grupos alimentares importantes por álcool", relata.
Lívia diz que essa situação é preocupante, visto que, em geral, as pacientes fazem uso contínuo de
psicofármacos que atuam no sistema nervoso central. "Pode haver interação entre medicamentos, álcool
e nutrientes, diminuição da eficácia desses fármacos e aumento de efeitos colaterais inesperados. O uso
de álcool também pode piorar o curso e a evolução da compulsão alimentar."
Trabalhando no atendimento a pacientes com transtornos alimentares no Grupo de Assistência em
Transtornos Alimentares (GRATA) do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto da USP, Lívia já havia
percebido correlação entre os dois transtornos mentais, mas ainda não havia estudo que quantificasse o
problema; daí surgiu a pergunta que norteou seu trabalho: o consumo de bebida alcoólica, de forma
problemática, por mulheres com compulsão alimentar, afetaria a qualidade da alimentação? A resposta a
essa pergunta foi positiva, mas outras informações importantes surgiram ao longo do estudo.
A coleta de dados, feita entre 2019 e 2020 em serviços de saúde especializados do interior do Estado,
em Ribeirão Preto, Marília e Campinas, e na capital São Paulo, traçou o perfil dessas pacientes: a maioria
(58%) estava em tratamento médico para transtorno alimentar há cerca de um ano, sendo que 68% tinha
diagnóstico de bulimia nervosa e 32%, transtorno da compulsão alimentar; eram mulheres jovens (em
média, 35 anos), sem companheiro, possuíam empregos formais e relataram ter ensino médio completo.
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Quanto ao estado nutricional, a maioria, 68%, apresentou excesso de peso, sendo 32% sobrepeso e 36%
obesidade, além de risco cardiovascular elevado (62%).
As voluntárias preencheram questionários sociodemográfico (faixa etária, classe econômica, sexo,
escolaridade, renda, raça) e antropométrico (peso, altura, circunferência abdominal), fizeram teste para
identificar problemas no uso de álcool, além de ser verificada a compulsão alimentar e a ingestão de
alimentos por meio do recordatório de 24 horas.
A maioria das voluntárias, 68%, tinha alimentação que precisava ser modificada; para 16%, a ingestão de
alimentos era inadequada e 66% tinham algum nível de compulsão alimentar. Entende-se por
alimentação inadequada a baixa ingestão de cereais, frutas, vegetais, além de ser pouco variada, e maior
consumo de fast-food, pães e alimentos processados ricos em sódio e gorduras, relata Lívia.
A qualidade da alimentação foi aferida por meio de um instrumento chamado Índice da Qualidade da
Dieta - Revisado (IQD-R), que permite avaliar se as recomendações nutricionais relacionadas aos grupos
alimentares, nutrientes e componentes culinários eram atendidas. A pontuação varia de zero a 100
pontos, sendo: inadequada 40 pontos; necessita de modificação de 41 a 64 pontos; e dieta saudável 65
pontos.
De acordo com essas categorias, o escore total médio da qualidade da alimentação das mulheres foi de
53,6 pontos, sendo significativamente maior (56,4 pontos) para as voluntárias que tinham uso de baixo
risco de álcool ou abstinência, e menor (49,1 pontos) naquelas com uso problemático de bebidas
alcoólicas. Além da diferença na pontuação total, também foi possível identificar menor consumo de
vegetais entre as mulheres que ingeriam álcool de forma problemática.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), não existe uma quantidade de consumo de álcool que
seja segura, assim como não existe consenso mundial sobre a dose padrão. Porém, alguns estudos
consideram o consumo problemático de álcool a ingestão de quatro ou mais doses para mulheres, e
cinco ou mais doses, para homens, em uma mesma ocasião.
A dose de 30 mililitros (ml) de bebida destilada (cachaça, conhaque, uísque, vodka) ou uma lata de
cerveja de 330 ml ou uma taça de vinho de 100 ml, por exemplo, corresponde a uma dose padrão com
aproximadamente 10 gramas (g) de álcool puro. Para as pesquisadoras, o consumo problemático de
bebida alcoólica pode ser caracterizado por aqueles que fazem aumento do consumo diário, semanal
e/ou repetidos episódios de beber excessivo que, ao final, resultam em consequências prejudiciais de
ordem física, psicológica e social.
No estudo, o consumo de bebidas alcoólicas foi calculado a partir da soma da pontuação obtida por uma
escala chamada AUDIT, com variação de 0 a 40 pontos, sendo que: de 0 a 7 - designado a pessoas que
não bebem ou fazem baixo uso do álcool (zona I); de 8 a 15 - tem uso de risco (zona II); de 16 a 19 - uso
nocivo de álcool (zona III); e de 20 a 40 - têm possível dependência (zona IV). Segundo Lívia, pessoas
que pontuam acima de 8 já têm consumo problemático de bebidas alcoólicas.
Baseado nestas categorias, foi demonstrado que, embora a maioria das mulheres (62%) se encontrasse
na zona I, com baixo consumo de bebida alcoólica, estas tinham alimentação mais saudável, com melhor
ingestão de vegetais e legumes quando comparadas às que tinham consumo de álcool nas categorias de
risco (zonas II, III e IV).
A professora Rosane diz que a genética poderia ser um dos fatores que influenciaria o consumo de álcool
e a compulsão alimentar. Pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou associação entre uso de álcool
e sintomas bulímicos duas vezes mais entre gêmeos monozigóticos (gêmeos idênticos, fecundados a
partir de um mesmo óvulo) do que em dizigóticos (fecundados a partir de óvulos e espermatozoides
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diferentes).
Em relação aos fatores ambientais, alguns estudos correlacionam abuso de álcool e transtornos
alimentares a experiências traumáticas estressoras vividas pelas pessoas na infância, como abuso sexual
e físico, o desejo de ter um corpo ideal, o estigma de peso, pertencer a minorias sociais e culturais. Do
ponto de vista emocional, o problema pode estar relacionado à impulsividade, ansiedade, depressão,
afetos negativos, risco de suicídio e insatisfação com o corpo.
Segundo Deivson Wendell da Costa Lima, enfermeiro em saúde mental e em formação de pesquisadores
em álcool e outras drogas e professor da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN), é perceptível verificar no cotidiano da prática clínica que os transtornos
alimentares são mais comuns em mulheres do que nos homens, enquanto o transtorno do uso de álcool
acomete mais homens do que mulheres.
A professora Rosane traz alguns dados que comprovam essa tese: a prevalência de transtornos
alimentares é de nove mulheres para um homem; e o padrão de consumo problemático de bebida
alcoólica ocorre mais em homens (25,3%) do que em mulheres (13,3%). Embora ressalte que nos últimos
anos tenha sido evidenciado aumento do consumo problemático de bebida alcoólica entre pessoas do
sexo feminino, de 11% passou para 13,3%, entre os anos de 2018 e 2019.
"Os transtornos alimentares e o transtorno do uso de álcool são tipicamente subdetectados e
subtratados", explica Lima. "Em geral, as pessoas com esses transtornos procuram ajuda quando
manifestam sintomas mais graves. Existe ainda a dificuldade delas em falar sobre os sintomas de
compulsão alimentar e os problemas relacionados ao uso de álcool. A existência do estigma provoca
desconforto nas práticas dos profissionais e pouco envolvimento dos familiares no tratamento", diz.
Livia explica que os resultados da pesquisa podem subsidiar ações terapêuticas precoces e estratégias
para identificação de possíveis casos. "É essencial oferecer assistência multiprofissional e interdisciplinar
buscando o cuidado integral e humanizado para além de comportamentos, corpos e nutrientes,
considerando pessoas que possuem suas histórias de vida e emoções atravessadas por relações
familiares e sociais", completa.
A dissertação Compulsão alimentar em mulheres: padrão do consumo de bebidas alcoólicas e qualidade
da alimentação foi apresentada em março de 2022, sob orientação da professora Rosane Pilot Pessa, do
Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto (EERP) da USP.

Bayer vence mais um caso nos EUA envolvendo herbicida Roundup
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A Bayer venceu mais um caso nos Estados Unidos envolvendo alegações de que seu herbicida Roundup
causa câncer, informou a empresa na sexta-feira, 17. Um júri no condado de Jackson, no Estado de
Oregon, concluiu que o herbicida Roundup não causou câncer em um homem, de acordo com a
companhia alemã. É o quarto caso consecutivo que a Bayer vence em menos de um ano.
A empresa vem lidando com uma onda de reclamações desde que comprou a Monsanto, proprietária
original do produto, em 2018.
"As conclusões do júri são consistentes com as avaliações de reguladores especializados em todo o
mundo, bem como com as evidências esmagadoras de quatro décadas de estudos científicos que
concluem que o Roundup pode ser usado com segurança e não é cancerígeno", disse a Bayer em
comunicado.
Separadamente, no entanto, um tribunal federal de recursos dos EUA determinou na sexta-feira que a
Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) deve reavaliar se o glifosato, ingrediente ativo
do Roundup, representa risco à saúde. Em sua decisão, o tribunal disse que a EPA não avaliou
adequadamente se o glifosato causa câncer.
A avaliação anterior da EPA é um ponto-chave no argumento da Bayer de que a Suprema Corte deveria
analisar um recurso da empresa em um caso envolvendo o glifosato.
Em maio do ano passado, um tribunal de São Francisco decidiu que a Bayer deveria pagar US$ 25
milhões em indenização a Edwin Hardeman, que alega que seu câncer foi causado pelo herbicida.
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Equilibrar-se em uma perna só pode revelar muito sobre a sua saúde, diz pesquisa
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Se você tiver dificuldade em ficar em uma perna só, pode ser um sinal de algo mais sério do que
exagerar nos drinques, pode indicar problemas de saúde. Pessoas de meia-idade e idosos que não
conseguem se equilibrar em uma perna só por 10 segundos têm quase duas vezes mais chances de
morrer em 10 anos do que aqueles que conseguem, sugere uma pesquisa publicada no British Journal of
Sports Medicine.
De acordo com o jornal inglês The Guardian, quão bem uma pessoa consegue se equilibrar pode
oferecer uma visão sobre sua saúde. Pesquisas anteriores indicam que a incapacidade de se equilibrar
em uma perna está ligada a um maior risco de acidente vascular cerebral. Pessoas com pouco equilíbrio
também apresentaram pior desempenho em testes de declínio mental, sugerindo uma ligação com
demência.
O que dizem as últimas pesquisas científicas mais importantes? Descubra ao assinar a EXAME, por
menos de R$ 0,37/dia
Um grupo internacional de especialistas do Reino Unido, EUA, Austrália, Finlândia e Brasil concluiu um
estudo inédito de 12 anos examinando a relação entre equilíbrio e mortalidade. Embora a pesquisa tenha
sido observacional e não possa estabelecer a causa, suas descobertas foram impressionantes.
A incapacidade de ficar em uma perna por 10 segundos no meio da vida está ligada a uma quase
duplicação do risco de morte por qualquer causa nos próximos 10 anos.
Por conta das descobertas impactantes, os pesquisadores, liderados pelo Dr. Claudio Gil Araujo, da
clínica de medicina do exercício Clinimex, no Rio de Janeiro, sugerem que um teste de equilíbrio deve ser
incluído nos exames de saúde de rotina para idosos.
Ao contrário da aptidão aeróbica, força muscular e flexibilidade, o equilíbrio tende a ser bem preservado
até a sexta década de vida, quando começa a diminuir de forma relativamente rápida. No entanto, a
avaliação do equilíbrio normalmente não é incluída nos exames de saúde de pessoas de meia-idade e
idosos, possivelmente porque não há teste padronizado para isso. Até agora, havia poucos dados
concretos ligando o equilíbrio a desfechos clínicos além das quedas.
LEIA TAMBÉM
Um total de 1.702 pessoas com idade entre 51 e 75 anos e com marcha estável foram acompanhadas
entre 2008 e 2020 para o estudo. No início, os participantes foram solicitados a ficar em uma perna só por
10 segundos sem nenhum apoio adicional. Para padronizar o teste, os participantes foram solicitados a
colocar a frente do pé livre na parte de trás da perna oposta, mantendo os braços ao lado do corpo e o
olhar fixo à frente. Até três tentativas em cada pé foram permitidas.
Cerca de um em cada cinco (21%) falharam no teste. Na década seguinte, 123 morreram de várias
causas. Depois de contabilizar idade, sexo e condições subjacentes, a incapacidade de ficar sem apoio
em uma perna por 10 segundos foi associada a um risco aumentado de 84% de morte por qualquer
causa.
Os pesquisadores destacam que o estudo tem limitações, incluindo o fato de que os participantes eram
todos brasileiros brancos, o que significa que os resultados podem não ser mais amplamente aplicáveis a
outras etnias e nações.
No entanto, os cientistas concluíram que o teste de equilíbrio de 10 segundos “fornece um feedback
rápido e objetivo para o paciente e profissionais de saúde em relação ao equilíbrio estático” e “provê
informações úteis sobre o risco de mortalidade em homens e mulheres de meia-idade e idosos”.
LEIA TAMBÉM

Exame possibilita o monitoramento de transplantados de medula a partir da comparação entre o DNA do doador e o do
receptor
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O transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) representa atualmente a terapia de escolha para
o tratamento de diversas doenças malignas e não malignas que afetam as células do sangue, como as
leucemias e os linfomas. É realizado através da destruição da medula óssea doente e infusão de novas
células normais e saudáveis.
De acordo com dados da ABTO (Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos), em 2020 foram
realizados 3.195 transplantes no Brasil. Já segundo números de dezembro de 2021, do REDOME
(Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea), que reúne todos os dados e
características genéticas de doadores brasileiros e que faz parte do Instituto Nacional do Câncer (INCA),
e que conta com mais de 5.4 milhões de cadastrados, a média de pacientes que buscam doadores não
aparentados gira em torno de 650 no país, sendo que de acordo com o REREME (Registro Nacional de
Receptores de Medula Óssea) somente em 2021, 323 transplantes de medula óssea não aparentados
foram realizados no Brasil.
Neste contexto, com o objetivo de avaliar o sucesso do transplante de medula óssea alogênico (célulastronco hematopoiéticas vêm de um doador, idealmente um irmão ou irmã com uma composição genética
semelhante), instituições como o Hospital do GRAACC, referência em tratamento de crianças e
adolescentes com câncer, realizam um exame que compara o DNA do receptor e o DNA do doador,
antes e depois do procedimento. Assim, no momento em que a medula começa a produzir células
sanguíneas, conhecido como “pega da medula”, é importante que o médico comprove que estas células
estão sendo produzidas pela medula do doador e não pela medula antiga do paciente. A presença de
informações genéticas de duas pessoas diferentes no mesmo organismo é chamada de “quimerismo”. O
transplante é geralmente bem-sucedido quando há quimerismo completo, ou seja, o sangue gerado é
igual ao do doador. Já o quimerismo misto acontece quando ainda há uma mistura do sangue produzido
pela medula nova e pela medula antiga.
Ainda que haja quimerismo completo, o exame ainda deve ser realizado periodicamente, porque há casos
em que o paciente transplantado volta a produzir as células sanguíneas doentes, o que sinaliza a recidiva
da doença e o mau prognóstico para o paciente. No exame de quimerismo, isso pode ser detectado com
a diminuição da porcentagem do perfil genético do doador no sangue ou na medula óssea do receptor,
permitindo ao especialista selecionar tratamentos adicionais e aumentar as chances de sucesso do
transplante.
“A parceria do GRAACC e da Thermo Fisher permitiu a padronização desse tipo de investigação em
nosso laboratório para todos os pacientes que tenham feito TCTH alogênco, ou seja, com a medula de
um doador saudável. Desde 2018, fizemos mais de 1.400 investigações de quimerismo, entre novos
perfis e acompanhamentos de crianças e adolescentes já submetidos ao TCTH. O acompanhamento com
uma estratégia sensível e específica dá mais segurança aos médicos na tomada de decisões
relacionadas aos pacientes submetidos ao transplante”, conta a geneticista Silvia Toledo, coordenadora
do Laboratório de Genética do Hospital do GRAACC.
Conhecida mundialmente por seu know-how no apoio às empresas e instituições de pesquisa durante o
desenvolvimento de diversas soluções voltadas para a ciência, a Thermo Fisher Scientific, oferece para
seus clientes, dentre eles o GRAACC, o software GeneMapper ID-X Software, para análise automatizada
de genotipagem, auxiliando em investigações forenses, banco de dados de DNA e testes de paternidade.
Além disso, reagentes químicos como o kit GlobalFiler™ PCR Amplification permitem, a partir de
amostras biológicas, gerar o perfil de DNA utilizado nas análises de quimerismo e também outras
aplicações que envolvam a identificação de cada ser humano.
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“A partir de nossas soluções, é possível agilizar e assegurar todo o processo de Identificação Humana,
trazendo resultados confiáveis, de maneira eficaz e transparente, porque oferecemos equipamentos,
reagentes e softwares de análise integrados e validados seguindo padrões internacionais. Além disso,
dispomos de uma equipe de cientistas e engenheiros de aplicação em campo, que garantem a confiança
em todo o fluxo de análises”, avalia Rafael Astolphi, gerente de Desenvolvimento de Mercado em
Identificação Humana (HID) da Thermo Fisher Scientific na América Latina.
Sobre a Thermo Fisher Scientific
A Thermo Fisher Scientific é líder mundial em produtos e soluções científicas, com receita anual acima de
US$ 25 bilhões, cerca de 75 mil funcionários e investe mais de US$ 1 bilhão por ano em pesquisa e
desenvolvimento. No Brasil, são 450 funcionários, trabalhando desde a operação até o atendimento ao
cliente, reforçando o enfoque científico da empresa. Sua missão é capacitar os clientes a tornarem o
mundo mais saudável, mais limpo e mais seguro, acelerando a pesquisa em ciências da vida, resolvendo
desafios analíticos complexos, melhorando os diagnósticos dos pacientes e aumentando a produtividade
dos laboratórios. Para mais informações, visite www.thermofisher.com.
Sobre o GRAACC
O Hospital do GRAACC é referência no tratamento do câncer infantojuvenil, principalmente em casos de
maior complexidade. Possui uma parceria técnico-científica com a Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp) que possibilita, além de diagnosticar e tratar o câncer pediátrico, o desenvolvimento de ensino e
pesquisa.
É a primeira instituição do País, especializada em câncer infantojuvenil, a receber a acreditação da Joint
Commission International (JCI), uma das organizações mais conceituadas do mundo na área de
certificações em serviços de saúde. Em 2021, ano marcado pela pandemia, atendeu cerca de 4 mil
pacientes de todo o País e realizou mais de 33 mil consultas, além de cerca de 1,6 mil procedimentos
cirúrgicos, 25 mil sessões de quimio e radioterapia e 96 transplantes de medula óssea.
Em 30 anos de atividades, o GRAACC elevou o patamar do tratamento de alta complexidade do câncer
infantojuvenil no Brasil, com taxa média de 72% de chances cura, e investe constantemente em medicina
individualizada e investigação genética para que cada vez mais crianças e adolescentes com câncer
possam ter um futuro todo pela frente.

EUA reduzirão nível de nicotina dos cigarros, diz imprensa
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O governo dos Estados Unidos está se preparando para exigir que os fabricantes de cigarros reduzam a
nicotina a níveis não viciantes, informou a imprensa local nesta terça-feira (21).
A iniciativa pode ser anunciada já nesta terça, de acordo com o jornal The Washington Post, que cita uma
fonte próxima ao tema.
A medida exigiria que a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) desenvolvesse e publicasse
uma regulamentação, que poderia ser contestada pela indústria do tabaco, disse por sua vez The Wall
Street Journal, o primeiro que noticiou o assunto.
A implementação da iniciativa levaria vários anos e poderia ser atrasada ou inviabilizada por litígios, ou
revertida se um futuro governo decidir não seguir em frente por não simpatizar com seus objetivos.
A nicotina é a substância que leva milhões de pessoas a consumirem cigarros. Milhares de outros
produtos químicos contidos no tabaco e sua fumaça são responsáveis por doenças como câncer,
derrame, diabetes, doenças cardíacas e pulmonares, entre outras.
Embora o número de fumantes tenha diminuído ao longo dos anos, o tabaco é responsável por 480 mil
mortes por ano nos Estados Unidos, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).
Cerca de 13,7% dos adultos americanos são atualmente fumantes, de acordo com dados dos CDC. A
redução do nível de nicotina nos cigarros é tema de debate entre as autoridades dos Estados Unidos há
anos.
Em 2017, o então comissário da FDA, Scott Gottlieb, anunciou que queria avançar na questão e financiou
um estudo publicado em 2018 no New England Journal of Medicine, que descobriu que "cigarros com
nicotina reduzida (...) diminuíram a exposição e dependência" e "o número de cigarros fumados".
A indústria do tabaco rejeita essas descobertas, dizendo que, na realidade, as pessoas fumariam mais.
O presidente Joe Biden fez da luta contra o câncer uma peça central de sua agenda, e a política de
redução da nicotina se encaixaria em seus objetivos a um custo mínimo.
O custo econômico do tabagismo chega a mais de US$ 300 bilhões por ano, segundo os CDC, incluindo
mais de US$ 225 bilhões em assistência médica direta para adultos e mais de US$ 156 bilhões em perda
de produtividade devido à morte prematura e à exposição ao fumo.
ia/bgs/yow/gm/ic/am

Alzheimer: conheça a técnica que permite diagnosticar a doença com um único exame
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Apesar de comumente afetar pessoas acima de 65 anos, o pode surgir precocemente e, infelizmente, não
há cura. Entretanto, obter um diagnóstico rápido, em um estágio inicial da doença, pode ajudar os
pacientes a procurar ajuda e apoio, ter o tratamento certo para controlar e gerir seus sintomas, bem como
retardar ao máximo a doença e planejar o futuro. Pensando nisso, cientistas do Departamento de Cirurgia
e Câncer do Imperial College de Londres, no Reino unido, desenvolveram uma técnica que permite
diagnosticar o Alzheimer com apenas um único exame de ressonância magnética.
Para o estudo, publicado no periódico Nature Communications Medicine, os pesquisadores usaram uma
máquina simples que realiza o exame, frequentemente usada para detectar tumores, encontrada na
maioria dos hospitais, e a readaptaram com um novo algoritmo para mapear o cérebro.
Fique por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Assine a EXAME.
Isso permitiu que a máquina avaliasse 115 regiões cerebrais com 660 características especificas para
cada uma. Essa técnica é chamada de machine learning (aprendizado de máquina, na tradução livre),
que funciona justamente para rastrear áreas do cérebro e avaliá-las de acordo com características
específicas, como tamanho, forma e textura. Os cientistas então treinaram um algoritmo para identificar
alterações individuais da doença de Alzheimer.
Os pesquisadores avaliaram mais de 400 pacientes, entre pessoas com a condição, em estágio inicial e
posterior, controles saudáveis, e enfermos com outras condições neurológicas, incluindo demência
frontotemporal e doença de Parkinson. O resultado comprovou que a tática pode prever com precisão a
doença. A tecnologia, via ressonância magnética, conseguiu identificar a doença em 98% dos casos e
distinguiu o estágio da enfermidade com alta precisão em 79%.
Atualmente, os médicos usam uma série de testes para diagnosticar a doença de Alzheimer, incluindo
testes de memória, cognitivos e exames cerebrais. Todos esses testes podem levar semanas, tanto para
organizar quanto para processar. Ser capaz de identificar com precisão os pacientes em um estágio
inicial da doença pode ajudar os pesquisadores a entender as alterações cerebrais que desencadeiam a
doença e apoiar o desenvolvimento e testes de novos tratamentos.
"Esperar por um diagnóstico pode ser uma experiência horrível. Se pudéssemos reduzir o tempo de
espera, tornar o diagnóstico um processo mais simples e reduzir um pouco da incerteza, isso ajudaria
muito", afirmou Eric Aboagye, principal autor do estudo e professor do Departamento de Cirurgia e
Câncer do Imperial College de Londres, em comunicado. O cientista ainda disse que o método do exame
único é o que tem maior precisão na detecção da doença até hoje, o que seria um “importante passo para
a medicina”.
O cientista está certo. O estudo ainda abriu possibilidades para novos trabalhos e potenciais terapias,
visto que o novo sistema detectou alterações em áreas do cérebro que ainda não haviam sido associadas
ao Alzheimer, como o cerebelo (a parte do cérebro que coordena e regula a atividade física) e o
diencéfalo ventral (ligado aos sentidos, visão e audição).

Transição para o ‘Médicos pelo Brasil’, de Bolsonaro, agrava déficit de profissionais da saúde
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Chegou ao Ministério da Saúde no início de junho um ofício assinado por coordenadores estaduais do
“Mais Médicos” com um pedido para que a pasta repense a transição do programa para o novo “Médicos
pelo Brasil”. Os técnicos alegam que há “desassistência em diferentes municípios” por causa da dinâmica
adotada por Jair Bolsonaro e Marcelo Queiroga para extinguir, a toque de caixa, a iniciativa criada pelo
PT em 2013.
A situação mais grave é a do Distrito Federal, com 61,7% das vagas ociosas — o impacto já é sentido
nas unidades de saúde. Há quadros semelhantes no Rio Grande do Norte (42% dos quadros não
preenchidos); São Paulo (38,3%); Santa Catarina, Sergipe e Espírito Santo (todos na casa dos 37%).
O impasse acontece porque os acordos de trabalho com adeptos do “Mais Médicos” estão chegando ao
fim, sem renovação, num compasso acelerado em relação às contratações do “Médicos pelo Brasil”. E
tudo em meio ao recente agravamento da pandemia.
Anunciado em 2019, o projeto de Jair Bolsonaro para a Saúde só foi lançado para valer este ano. As
primeiras contratações aconteceram em abril, a seis meses das eleições.
VEJA AINDA: Petrobras bate recorde de menções na internet em meio a ataques bolsonaristas
Deputados vão pressionar Lira a criar fundo de estabilização de preços de combustíveis
Renúncia do presidente da Petrobras abre o caminho para o escolhido de Bolsonaro assumir
A Petrobras, a CPI e uma 'class action' nos EUA
Lira e o 'sequestro' da presidência da Petrobras
Arthur Lira dobra sua aposta contra diretoria da Petrobras
O áspero telefonema entre Arthur Lira e o presidente da Petrobras

Teste de ficar em uma perna só é indicador de sobrevida, diz estudo
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Você consegue ficar em pé com uma perna só por dez segundos? Este simples teste de equilíbrio pode
funcionar como um indicador de risco de morte em até dez anos para pessoas acima de 50 anos e
deveria ser incluído em exames de rotina para idosos.
A conclusão é de um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine nesta terça (21) que contou
com quatro pesquisadores brasileiros e outros da Finlândia, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália.
A pesquisa analisou 1.702 pessoas com idades entre 51 e 75 anos entre fevereiro de 2009 e dezembro
de 2020. Elas participam de um estudo de coorte (Clinimex Exercise), criado em 1994 para avaliar
associações entre várias medidas de aptidão física com problemas de saúde e morte.
Os resultados mostram que a incapacidade de ficar em uma perna por dez segundos, a partir dos 50
anos, está ligada a uma chance de 3,8 vezes de maior risco absoluto de morte (17,5% no grupo que não
completou o teste e 4,6% no que completou). Quando ajustados para todas as variáveis clínicas, como
sexo e índice de massa corporal, o risco passa para quase duas vezes (1,84).
"É um risco muito maior do que ter diagnóstico de doença coronariana, ser obeso, hipertenso ou ser
dislipidêmico. Então, é prioridade que o médico avalie também essa capacidade [de ficar em uma perna
só]", afirma o autor principal da pesquisa, o médico Claudio Gil Soares de Araújo, diretor de pesquisa e
educação da Clinimex (Clínica de Medicina do Exercício).
Araújo afirma que na sua experiência clínica, com mais de 4.000 pacientes atendidos, a pessoa mais
idosa a conseguir completar o teste de equilíbrio tinha 91 anos. Na outra ponta, o mais jovem que não
conseguiu completar tinha 38 anos.
AdChoices
ADVERTISING
"O equilíbrio e outros componentes da aptidão física, como aeróbico ou não aeróbico, precisam de
treinamento, especialmente, quando começamos a perder, ou seja, na sexta década de vida."
O estudo é observacional e, como tal, não pode estabelecer uma relação de causa e efeito. Outra
limitação é que informações sobre fatores que podem influir no equilíbrio, como histórico recente de
quedas, níveis de atividade física, dieta, tabagismo e uso de medicamentos, não foram avaliadas no
trabalho.
Segundo Araújo, uma das hipóteses que explicariam o maior risco de mortalidade é que pessoas com
problemas de equilíbrio estão mais sujeitas às quedas. As fraturas por quedas são responsáveis por
cerca de 70% das mortes acidentais em pessoas acima de 75 anos.
No Brasil, são mais de 600 mil fraturas de fêmur por ano, sendo 90% delas decorrentes das quedas. A
OMS (Organização Mundial da Saúde) instituiu o dia 24 de junho, próxima sexta, como o Dia Mundial de
Prevenção de Quedas.
Segundo o ortopedista Jorge dos Santos Silva, presidente da SBO (Sociedade Brasileira de Ortopedia), a
pandemia de Covid-19 em todos os seus aspectos contribuiu para uma maior fragilização dos idosos, em
especial aqueles com mais de 80 anos. "Idoso frágil tem maior probabilidade de cair e de se fraturar."
A geriatra Maísa Kairalla, coordenadora do ambulatório de transição de cuidados da Geriatria e
Gerontologia da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), afirma que os consultórios estão lotados
de idosos frágeis e que uma ferramenta mais simples, como o teste de equilíbrio proposto no estudo,
pode ser de grande valia para os profissionais de saúde.
"Especialmente em tantos locais em que não há tempo para fazer uma avaliação melhor da força
muscular e do equilíbrio. Ou até que possa ser feito por telemedicina. Se a pessoa já está ruim num teste
simples, dá para inferir que ela não conseguirá fazer testes mais complexos e que merece uma atenção
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imediata", afirma.
Não existem dados no estudo publicado no BMJ que demonstrem que, melhorando a questão do
equilíbrio, o risco de queda ou da mortalidade será mudado. "Mas a gente pode especular que sim. Só
diminuindo o risco de queda já será um fator protetor e capaz de prolongar a sobrevida", afirma Claudio
Araújo.
O objetivo do estudo foi demonstrar que um teste de equilíbrio simples e seguro pode ser um indicador
confiável do risco de morte e, como tal, merece ser incluído em testes de rotina de idosos.
Ao todo, 1 em cada 5 (20%) dos participantes do estudo não passou no teste. A incapacidade de fazê-lo
aumentou com a idade. As proporções daqueles incapazes de ficar em uma perna por dez segundos
foram: quase 5% entre 51-55 anos; 8% entre 56-60 anos; 18% entre 61-65 anos; e 37% entre 66-70
anos.
Mais da metade (54%) das pessoas com idades entre 71 e 75 anos não conseguiu completar o teste. Em
outras palavras, as pessoas nessa faixa etária tinham mais de 11 vezes mais chances de falhar no teste
do que aquelas apenas 20 anos mais jovens.
Durante um período médio de acompanhamento de sete anos, 123 (7%) pessoas morreram: câncer
(32%); doenças cardiovasculares (30%); doença respiratória (9%); e complicações do Covid-19 (7%).
Mas não foram estabelecidas associações entre essas mortes e os resultados do teste de equilíbrio.
Em geral, aqueles que falharam no teste tinham uma saúde pior: uma proporção maior era obesa e/ou
tinha doenças cardíacas, pressão alta e perfis de gordura no sangue não saudáveis. O diabetes tipo 2 foi
três vezes mais prevalente no grupo que não conseguiu passar no teste: 38% contra 13%.
Segundo os pesquisadores, outra limitação do estudo é que, como os participantes eram todos brasileiros
brancos, as descobertas podem não ser mais amplamente aplicáveis a outras etnias e nações.
Um conselho do autor principal do estudo: os idosos precisam ter cautela caso decidam fazer o autoteste
de equilíbrio. "Estar próximo a uma parede ou a uma mesa firme para poder se apoiar caso se
desequilibre ou ter alguém por perto."
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Células de defesa são retiradas do paciente, reprogramadas geneticamente em laboratório e, então,
reinfundidas para enfrentar o câncer. Essa é a terapia à base de células CAR-T, uma estratégia tão
promissora quanto complexa. A boa notícia: o Centro de Terapia Celular (CTC), da Universidade de São
Paulo em Ribeirão Preto, vem avançando em um tratamento do tipo com menor custo, além de investigar
terapias celulares semelhantes.
“Desde 2019, já tratamos sete pacientes, todos em uso compassivo, com uma terapia de células CAR-T
desenvolvida no centro. Obtivemos resultados positivos e pretendemos seguir com estudos para oferecer
um tratamento nacional mais acessível”, diz Rodrigo Calado, um dos pesquisadores principais do CTC e
diretor científico da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou em fevereiro o primeiro registro sanitário no
país de uma terapia à base de células CAR-T para leucemia linfoblástica aguda e linfoma difuso de
grandes células B, produzida pela farmacêutica Novartis. Em abril, um tratamento do tipo para mieloma
múltiplo da Janssen-Cilag Farmacêutica também foi autorizado pela agência reguladora brasileira. Nos
Estados Unidos, essas terapias custam na faixa de US$ 400 mil. No Brasil, os valores ainda não foram
definidos.
“Nossa expectativa é oferecer uma alternativa que custe entre 10% e 15% dos valores praticados no
mercado”, afirma Calado.
Uma economia tão grande viria, entre outros fatores, da capacidade de realizar todo o processo no Brasil
a partir de uma tecnologia proprietária. Nas terapias com células CAR-T, os profissionais coletam
linfócitos T do próprio paciente com câncer e os modificam geneticamente para que expressem moléculas
capazes de identificar e instigar uma resposta mais agressiva contra o câncer (são os chimeric antigen
receptors, ou CAR na sigla em inglês). Esses linfócitos são então expandidos – ou multiplicados – e, aí,
reinfundidos na pessoa (leia mais em: agencia.fapesp.br/31656).
Como a manipulação genética dessas células requer infraestrutura e conhecimento de ponta, a terapia
com células CAR-T aprovada no Brasil (da Novartis) exige que os linfócitos T dos pacientes sejam
congelados e levados até um centro nos Estados Unidos. Uma vez processados, eles fazem a viagem de
volta, em mais uma etapa custosa. Os processos fabris e mesmo a mão de obra também pesam no valor
elevado.
Atualmente, o CTC está em vias de publicar um artigo reportando os primeiros casos tratados na
instituição com uso compassivo. “A mensagem mais importante desse trabalho é a de que conseguimos
desenvolver uma tecnologia brasileira para potencialmente oferecer uma terapia com células CAR-T”,
afirma Renato Cunha, pesquisador do CTC e coordenador do Serviço de Transplante de Medula Óssea e
Terapia Celular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP). No
momento, o tratamento está em fase de validação junto à Anvisa. “A partir daí, realizaremos estudos
clínicos para buscar os registros necessários”, conta Cunha.
Pesquisas clínicas como essa demandam, além de metodologia rigorosa, um número considerável de
voluntários e uma infraestrutura complexa. É aí que entra o financiamento da FAPESP (Fundação de
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Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), aprovado no âmbito do Programa Ciência para o
Desenvolvimento.
Avanços e combinações
Atualmente, as terapias com células CAR-T são aprovadas apenas contra certos cânceres
hematológicos, como leucemias e linfomas de células B. Uma revisão de estudos alemã indica que, para
tumores sólidos (de mama, próstata, pulmão etc.), a técnica obteve resultados sustentados em somente
4% dos pacientes. Outro artigo traz um número ainda menor: 1%.
“Os tumores sólidos em geral produzem moléculas que promovem uma imunossupressão local. Elas
freiam a ação das células de defesa convencionais e também a das CAR-T”, afirma Lucas Botelho de
Souza, coordenador do Laboratório de Transferência Gênica do CTC. Essas moléculas são chamadas de
checkpoints imunológicos.
Na última década, surgiram medicamentos imunoterápicos que burlam esses checkpoints (são os
inibidores de checkpoints). Eles aprimoraram consideravelmente o tratamento contra diferentes cânceres,
inclusive em estágio avançado. “Mas, às vezes, não trazem o resultado esperado porque os linfócitos
naturais do corpo podem não reconhecer a doença como uma inimiga”, explica Botelho de Souza.
Diante disso, pesquisas têm avaliado o uso combinado das células CAR-T com os inibidores de
checkpoints. Enquanto os fármacos removeriam os freios disparados pelo câncer, as células CAR-T
comandariam um ataque intenso e personalizado contra o alvo em questão. “Por causa do histórico no
CTC, fomos convidados a fazer uma revisão desses artigos para consolidar as descobertas sobre o
assunto”, diz Botelho de Souza.
A revisão mostra que, em certos cenários, a união dessas estratégias conseguiu conter o câncer no
laboratório e mesmo em voluntários. “Mas, em outros, os resultados não são tão bons. Há uma
variabilidade grande”, aponta Botelho de Souza.
Uma possibilidade em pesquisas no CTC – tanto para cânceres sólidos como hematológicos – é construir
células CAR-T com diferentes receptores e coestimuladores, que controlem a doença por diferentes vias.
“Estamos também avaliando o efeito de retirar receptores das células que são afetados pelos checkpoints
do câncer”, complementa o professor.
Em dados clínicos, por exemplo, nota-se que os pacientes que respondem melhor ao tratamento com as
células CAR-T apresentam maiores concentrações no organismo de duas interleucinas: a 17 e a 23. Com
essa informação em mãos, profissionais do CTC reprogramaram linfócitos para estimular a produção das
duas moléculas. “Nos estudos de laboratório, os resultados são promissores”, revela Botelho de Souza.
“Um dos desafios das combinações ou das múltiplas edições nas células CAR-T é evitar que o sistema
imune se torne muito agressivo para o paciente”, pondera Cunha. Tanto no produto aprovado pela Anvisa
como no que deve ir para ensaios clínicos no CTC, as células CAR-T contam com um receptor
personalizado e uma proteína coestimuladora. “São células CAR-T de segunda geração”, aponta o
professor.
Cunha, aliás, é coordenador de um consenso da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e
Terapia Celular (ABHH) que se concentra no uso de células CAR-T no Brasil. “Já temos princípios
estabelecidos para indicação do tratamento, controle dos efeitos colaterais e manufatura das células,
entre outras coisas. Isso mostra que o Brasil tem a maturidade necessária para receber esse tipo de
tecnologia e para tentar torná-la mais acessível”, avalia.
Tratamento universal
Todo tratamento aprovado à base de células CAR-T é feito com linfócitos do próprio paciente, porque o
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corpo rejeitaria células de outros indivíduos. Essa particularidade demanda uma infraestrutura avançada
para colher as células, transportá-las em segurança, manipulá-las e reinfundi-las. “Da identificação do
paciente adequado até a aplicação do tratamento, às vezes se passam 40 ou até 60 dias. E essa espera
pode não ser viável”, constata Cunha.
Para tornar essa terapia celular mais acessível e prática, pesquisadores pelo mundo vêm investigando
alterações genéticas nas células CAR-T que as tornariam “universais”. Em outras palavras, uma única
linhagem de linfócitos T daria origem a células CAR-T para diferentes pacientes.
Outra possibilidade em testes para alcançar um tratamento universal envolve trocar o tipo de célula de
defesa usado. Em vez dos linfócitos T, os pesquisadores fariam as edições genéticas nas células
exterminadoras naturais (NK, sigla em inglês para natural killers), que não têm esse problema de
incompatibilidade. A esse método se dá o nome de terapia com células CAR-NK. “Ele traz essa
praticidade e também parece produzir um perfil inflamatório mais seguro, com efeitos colaterais menos
intensos”, diz Botelho de Souza.
Sob a coordenação da professora Virginia Picanço-Castro, um grupo do CTC vem trabalhando no
desenvolvimento de diferentes células CAR-NK para verificar qual teria maior potencial. O time inclusive
publicou um artigo em que revisa caminhos promissores da área. “No momento, há poucas pesquisas
com seres humanos. Mas isso é uma questão de tempo”, argumenta Botelho de Souza.
Segundo ele, uma desvantagem das células CAR-NK é sua baixa persistência no organismo. Ao contrário
das CAR-T, elas parecem desaparecer mais rapidamente, o que dificultaria um controle sustentado do
câncer. Além disso, a etapa de proliferação e de conservação das células no laboratório é especialmente
desafiadora.
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Se você luta para dormir há muito tempo, busque um profissional de saúde mental. Ele poderá ajudá-lo a
identificar qual é o problema que está na base da sua dificuldade Arthur Guerra
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Insônia: pesquisa mostra que 8 em cada 10 pessoas classificam seu sono de mediano a ruim
Acessibilidade
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Os brasileiros não dormem bem. Prova disso é uma pesquisa bem recente realizada pela Sanofi, que
mostrou que 8 em cada 10 pessoas que foram entrevistadas pela empresa classificaram seu sono de
mediano a ruim. Pior: mais de 44% dessas pessoas admitiram ter problemas com o sono há mais de 2
anos, e 60% disseram ter começado a sentir dificuldade para dormir com a pandemia.
Para mim, o dado mais interessante dessa pesquisa é que a maioria dos entrevistados não procurou
ajuda de um profissional de saúde. Ao contrário: foi à internet ou conversou com amigos e conhecidos
para tentar solucionar a adversidade.
Leia mais: A empatia estaria virando uma commodity rara?
É aí que mora o problema. Primeiro, porque a insônia não é uma doença como a definimos na Medicina.
Ou seja, automedicação, além de extremamente perigosa, dificilmente dá conta desse enrosco. Insônia é
um quadro clínico que geralmente decorre de alguma outra condição que aquela pessoa sofre. Ela é
muito comum em pessoas que convivem com algum quadro de saúde mental. Por exemplo, depressão,
ansiedade, angústia, burnout. Mas também é muito frequente em quem apresenta dor crônica, como é o
caso da fibromialgia, ou questões hormonais, algo que afeta principalmente mulheres na menopausa.
Esses são alguns poucos exemplos entre outros tantos que podem afetar a qualidade e a quantidade de
sono. Até o uso de determinados medicamentos pode comprometer o sono.
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:
Uma ou duas noites mal dormidas não caracteriza insônia. É preciso que o déficit de sono seja recorrente
e se estenda por um período considerável de tempo. Acontece que muitas pessoas, muitas pessoas
mesmo, querem resolver o problema como um passe de mágica. Dormiram mal, já querem buscar algo
que as “derrube”.
O álcool é uma dessas soluções paliativas que muita gente faz uso. Os remédios para dormir são outra.
Acontece que, com eles, você pode até achar que resolverá o seu problema, ainda que
momentaneamente. Mas comprará outro bem maior: a dependência.
Tenho testemunhado um número impressionante de pessoas que chegam ao meu consultório com a
queixa de que começaram a tomar indutores do sono e agora estão desesperadas porque não
conseguem viver mais sem eles.
O vício nesses medicamentos pode ser tanto físico, quer dizer, a pessoa, sem eles, simplesmente “frita”
na cama ou fica com o sono todo entrecortado, ou psicológico. Essas pessoas ficam, digamos assim,
morrendo de medo de não dormirem e voltam a apelar para as pílulas preventivamente. Não se dão nem
a chance de se testar sem o remédio.
Se você luta para dormir há muito tempo, busque um profissional de saúde mental. Ele poderá ajudá-lo a
identificar qual é o problema que está na base da sua dificuldade e, aí sim, tratá-lo. Geralmente, a
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qualidade do sono melhora muitíssimo com isso.
O ideal é que você também procure aliar a isso boas práticas do sono, o que chamamos de higiene do
sono. Muitos casos de insônia são decorrentes de péssimos hábitos, como ter horários irregulares para
dormir e usar aparelhos eletrônicos antes de dormir. Um simples ajuste do seu comportamento é
suficiente para melhorar a sua noite.
Praticar atividade física (mas não perto da hora de ir para a cama) também auxilia enormemente. Além de
aliviar sintomas de ansiedade e depressão – dois conhecidos perturbadores do sono -, o exercício físico
libera serotonina, um hormônio que, entre outras coisas, também ajuda na regulação do sono.
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por ForbesLife Brasil (@forbeslifebr)
Dr. Arthur Guerra é professor da Faculdade de Medicina da USP, da Faculdade de Medicina do ABC e
cofundador da Caliandra Saúde Mental.
Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva dos autores e não refletem, necessariamente, a
opinião de Forbes Brasil e de seus editores.
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USP cultiva vírus da varíola dos macacos para expandir testes
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Pesquisadores do Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São
Paulo (IMT/USP) estão cultivando linhagens celulares do vírus monkeypox, causador da varíola dos
macacos, para distribuir amostras, com o vírus inativado, a laboratórios públicos e privados, e outros
centros de estudos no país.
De acordo com a Faculdade de Medicina da USP, o objetivo é que, a partir das amostras do vírus
inativado, sejam desenvolvidas novas pesquisas para tratamentos e vacinas. Também há o intuito de
entender a evolução viral. Os laboratórios poderão ainda usar o material para expandir a quantidade de
testes diagnósticos da doença – que hoje são limitados no país em razão da falta dos reagentes
específicos da monkeypox.
O Ministério da Saúde confirmou ontem (20) o oitavo caso registrado no Brasil do vírus monkeypox,
causador da varíola dos macacos. O paciente é um homem, de 25 anos, morador de Maricá, na região
metropolitana do Rio de Janeiro. Ele não viajou para o exterior, mas teve contato com estrangeiros.
Dos oito casos confirmados no país até o momento, quatro foram registrados em São Paulo, dois no Rio
Grande do Sul e dois no Rio de Janeiro. Há, ainda, seis casos em investigação.
+ 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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BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Pfizer enviou à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) um
pedido para aplicação da dose de reforço da vacina infantil contra a Covid no público de 5 a 11 anos.
A vacinação desta faixa etária começou em janeiro no Brasil depois que, em dezembro do ano passado,
a agência aprovou o uso do imunizante pediátrico em duas doses.
O laboratório afirma que o pedido foi enviado à Anvisa porque os estudos indicaram que a terceira dose
da vacina "promove uma resposta imune robusta". O ensaio clínico contou com 4.500 crianças de 5 a 11
anos.
A agência regulatória dos Estados Unidos, a FDA, aprovou a aplicação do reforço da vacina pediátrica no
dia 17 de maio. A terceira dose foi indicada pelo menos cinco meses após a segunda.
"A decisão ocorreu após dados do ensaio clínico da fase 2/3 apontarem que uma dose de reforço de
10ug da vacina promove uma resposta imune robusta com um perfil de segurança favorável, em um
momento em que a ômicron era a variante prevalente", disse o laboratório em nota à imprensa nesta
terça-feira (21).
No domingo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou à reportagem que a aplicação da terceira
dose nas crianças de 5 a 11 anos ainda precisa ser discutida pela área técnica e que as evidências
científicas são "muito incipientes".
Esse é o único grupo para o qual ainda não houve a indicação de uma terceira dose da vacina contra a
Covid-19 no Brasil. Apenas o imunizante da Pfizer recebeu autorização da Anvisa para a vacinação de
crianças com cinco anos.

Anvisa determina suspensão do agrotóxico carbendazim
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta terça-feira (21) a suspensão
cautelar da importação, produção, distribuição e comercialização do carbendazim, um agrotóxico muito
usado por agricultores brasileiros no combate a fungos que atacam plantações de feijão, arroz, soja e de
outras culturas agrícolas.
A decisão foi tomada após apresentação de voto da diretora Meiruze Freitas, durante uma reunião
extraordinária da diretoria colegiada da Anvisa, aprovada por maioria entre os integrantes.
Segundo a agência, a suspensão deve durar até a conclusão do processo de reavaliação toxicológica do
produto. A Anvisa iniciou a reavaliação do carbendazim em 2019. No Brasil, o registro de agrotóxicos não
tem prazo de validade e a última avaliação desse fungicida foi feita há cerca de duas décadas. De lá pra
cá, novos estudos apontaram sérios problemas relacionados ao manuseio e ingestão do produto.
No início deste ano, um relatório elaborado por técnicos da Anvisa foi apresentado durante reunião da
diretoria e propôs o banimento do carbendazim.
Segundo o documento, o carbendazim “possui aspectos toxicológicos proibitivos de registro, não sendo
possível estabelecer um limiar de dose segura para a exposição” humana. Entre os aspectos listados
pelos técnicos está o potencial do agrotóxico de provocar câncer, prejudicar a capacidade reprodutiva
humana e afetar o desenvolvimento. Na ocasião, um pedido de vista coletivo adiou a análise do caso, que
foi retomada nesta terça-feira.
Em seu voto, a diretora Meiruze Freitas invocou o poder geral de cautela previsto na Lei 9.782/1999. A
medida passa a valer a partir da publicação da decisão no Diário Oficial da União (DOU).
De acordo com a Anvisa, o carbendazim está entre os 20 agrotóxicos mais usados do Brasil.
Edição: Fernando Fraga

Pesquisadores brasileiros identificam gene associado a câncer infantil
6/21/2022 | UOL VIVA BEM/UOL/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Cientistas brasileiros identificaram um gene associado a um tipo grave de tumor cerebral que afeta
principalmente crianças, o meduloblastoma. A descoberta pode ajudar no avanço de tratamentos e
medicamentos para a doença.
A pesquisa foi publicada no periódico NeuroMolecular Medicine por um grupo do ICI (Instituto do Câncer
Infantil), do HCPA (Laboratório de Câncer e Neurobiologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre) e da
UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), no sábado (18).
Entre os cânceres infantis, o meduloblastoma é um dos mais frequentes e também mais fatais. Existem
quatro tipos desse câncer, que atinge o cerebelo, no sistema nervoso central. O órgão é regulado por um
gene chamado de ZEB1, que regula a expressão de outros genes associados à regulação epigenética.
Os pesquisadores do ICI analisaram 850 tumores retirados de pacientes, além de amostras de cerebelos
saudáveis e células de meduloblastoma cultivadas em laboratório, para descobrir que a presença do
ZEB1 é aumentada de forma anormal nos tumores em relação ao cerebelo normal. O gene também é
aumentado em casos mais graves de meduloblastoma.
Especificamente em casos mais agressivos da doença, que necessitam de tratamento mais intenso, um
aumento maior do gene ZEB1 é associado de forma significativa a uma redução na expectativa de vida
dos pacientes com meduloblastoma. Já em casos menos graves, os pesquisadores observaram o
contrário: maior presença de ZEB1 é associada a maior chance de sobrevivência a longo prazo.
O estudo indica, pela primeira vez, que o ZEB1 pode ser um biomarcador que pode ajudar a diagnosticar
e tratar melhor a doença. Os cientistas cultivaram células cancerosas de dois tipos de meduloblastoma e
as trataram com um medicamento que regula a função do sistema imune e mecanismos epigenéticos e é
usado no tratamento da esclerose múltipla. No laboratório, o remédio apresentou atividade antitumoral
contra células de meduloblastoma.
O resultado pode indicar que é possível reduzir, com medicamento, o conteúdo anormal de ZEB1 em
meduloblastoma de tipos mais graves, sugerindo uma possível nova estratégia de tratamento que ainda
precisa ser explorada em novos estudos.

HB Onco realiza encontro para falar sobre inovações no tratamento do câncer
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Tem início nesta terça-feira (21), em São José do Rio Preto (SP), o Pós-ASCO HB Onco, evento sobre os
trabalhos mais importantes apresentados na Asco Annual Meeting, que reuniu no início do mês os
maiores nomes da oncologia mundial em Chicago, nos Estados Unidos. Em Rio Preto, a conferência
acontece de forma online nesta terça e quarta-feira, dias 21 e 22 de junho.
Serão debatidas pesquisas relacionadas a diversos tipos de tumores, como pele, sarcomas,
gastrointestinal, gênito-urinário, ginecologia, mama, cabeça e pescoço e pulmão. A presença de
especialistas como a Dra. Aline Fares e Dr. Daniel Vilarim, ambos do HB, e dos convidados internacionais
Dr. Felipe Roitberg, oncologista da Organização Mundial de Saúde e da Sociedade Europeia de
Oncología Clínica e Dra. Paula Ugalde, cirurgiã-torácica da Universidade de Harvard, já estão
confirmadas. Vale destacar também a presença dos Drs. Antônio Carlos Buzaid e Fernando Maluf,
renomados oncologistas, que também debaterão as novidades em câncer de mama e próstata.
Alguns dos estudos que serão apresentados já estão em vias de chegar aos pacientes, pois estão
bastante avançados, ou seja, as abordagens já foram testadas quanto à segurança e eficácia. São novos
medicamentos para quimioterapia, imunoterapia e combinação de intervenções que conferem mais
qualidade de vida e maior chance de cura aos pacientes.
A participação no evento é gratuita. O Pós-ASCO é exclusivo para profissionais de saúde da área de
oncologia. Algumas das pesquisas clínicas abordadas contaram com a participação do Centro Integrado
de Pesquisas (CIP) do Hospital de Base, sob a liderança do Dr. Gustavo Girotto e, portanto, beneficiaram
a população da região de Rio Preto.
“Vamos falar sobre tratamentos novos contra os mais diversos tumores. Em alguns estudos, a população
de Rio Preto foi beneficiada, como contra tumores de pele, mama, próstata, pulmão e gastrointestinal.
São abordagens que minimizam o efeito colateral e aumentam as chances de cura”, explica o Dr.
Gustavo Girotto, chairman do evento e pesquisador do CIP. “É um evento de extrema importância, pois
discutiremos ao vivo as maiores novidades da Oncología que saíram no congresso da Sociedade
Americana de Oncologia Clínica 2022, uma excelente oportunidade para os maiores especialistas do país
debaterem sobre o que há de novo em oncologia.”

USP investiga vírus sabiá, de alta letalidade, e que ressurgiu no Brasil após 20 anos
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Cientistas da Universidade de São Paulo divulgaram nesta segunda-feira dados preliminares de uma
pesquisa sobre o Brazillian mammarenavirus, ou vírus sabiá. A incidência da virose voltou a ser
registrada no Brasil após mais de 20 anos sem qualquer pessoa infectada. De alta letalidade, o vírus
provoca a febre hemorrágica brasileira.
Os casos mais recentes ocorreram em 2019 na zona rural de São Paulo, quando dois homens morreram
poucos dias após o diagnóstico. Ambos tiveram sintomas como febre, dores musculares e abdominais,
tontura e prostração.
De acordo com dados preliminares do estudo, divulgados pelo site da USP, uma das hipóteses de
transmissão é a "inalação de partículas virais, talvez de fezes de roedores".
— Inferimos, baseados nos outros Mammarenavirus da América do Sul, que provavelmente a pessoa se
contamina por inalação de partículas virais, talvez de fezes de roedores. Mas isso não está comprovado
justamente porque temos pouquíssimos casos descritos — disse a médica Ana Catharina Nastri, da
Faculdade de Medicina da USP.
Como os casos registrados foram em áreas rurais, com menos recursos laboratoriais e de diagnóstico, a
médica acredita que alguns casos não tenham sido registrados. Isso impossibilita um panorama completo
da febre hemorrágica brasileira.
— Não sabemos se realmente não há casos mais leves, como na febre amarela, que possui desde o
caso grave até os que não têm sintoma nenhum — disse Ana Nastri.
Zona rural
O primeiro caso do vírus sabiá foi registrado em Cotia, no interior de São Paulo, no ano de 1990. O
segundo ocorreu nove anos depois, em Espírito Santo do Pinhal. Os dois diagnósticos mais recentes
foram em Assis, em 2019, e em Eldorado, em 2020.
O paciente de Eldorado era um homem de 52 anos que havia caminhado pela floresta na cidade de
Eldorado e passou a apresentar sintomas como dor muscular, dor abdominal e tontura. Ele esteve no
hospital mas precisou retornar quatro dias depois, quando foi internado. Naquela altura, também
apresentava febre alta e sonolência.
Durante a internação, o quadro clínico do paciente foi agravado até ele ser transferido para a Unidade de
Terapia Intensiva (UTI), dez dias após o início dos sintomas. O homem estava com sangramento
significativo, insuficiência renal, rebaixamento do nível de consciência e hipotensão. Ele morreu dois dias
depois.
Em Assis, um trabalhador rural de 63 anos apresentou febre, mialgia generalizada, náusea e prostração.
Ele precisou ser entubado oito dias depois, quando seu quadro havia se agravado, com perda de
consciência e insuficiência respiratória. Ele morreu 11 dias após os primeiros sintomas.
Transmissão hospitalar
O estudo também verificou que não houve qualquer caso de infecção com o vírus sabiá dentro do
ambiente hospitalar. No entanto, como são poucos casos registrados, não é possível cravar uma
conclusão sobre as formas de transmissão.
— Isso mostra que com as precauções habituais, como máscara, luva, óculos e avental, não houve
transmissão, e nos deixa um pouco mais tranquilos em relação ao nosso vírus — afirmou Ana Nastri.

Mulheres tem risco 22% maior de desenvolver Covid longa, sugere estudo
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As mulheres são 22% mais propensas a terem Covid-19 longa do que os homens e apresentam sintomas
diferentes em relação a eles, segundo sugere estudo publicado nesta segunda-feira (20) na revista
Current Medical Research and Opinion.
O quadro da Covid-19 longa apresenta complicações que persistem por mais de quatro semanas após a
infecção inicial e que podem durar por muitos meses. Para entenderem como a condição afeta as
mulheres, pesquisadores da Johnson & Johnson analisaram dados de mais de 1,3 milhão de pessoas
afetadas por infecções pelo coronavírus.
As informações eram provenientes de duas fontes: estudos sobre Covid-19 publicados entre dezembro
de 2019 e agosto de 2020; e artigos sobre a Covid-19 longa registrados entre janeiro de 2020 a junho de
2021. Embora no total fossem mais de 640 mil pesquisas, apenas 35 delas forneceram dados divididos
por sexo com detalhes suficientes sobre sintomas e sequelas.
Os cientistas observaram que as mulheres com Covid-19 longa apresentavam sintomas variados,
incluindo cansaço, problemas de ouvido, nariz e garganta, distúrbios do humor, condições neurológicas,
cutâneas, gastrointestinais e reumatológicas. Já os pacientes do sexo masculino eram alvo de distúrbios
endócrinos, como diabetes, e questões renais.
“As diferenças na função do sistema imunológico entre mulheres e homens podem ser um importante
fator das diferenças sexuais na síndrome da Covid-19 longa”, explicam os pesquisadores. “As mulheres
montam respostas imunes inatas e adaptativas mais rápidas e robustas, que podem protegê-las da
infecção inicial e da gravidade. No entanto, essa mesma diferença pode torná-las mais vulneráveis a
doenças autoimunes prolongadas.”
Ao analisarem o início dos sintomas de quadros comuns de Covid-19, as diferenças entre os sexos
também foram notáveis. Os pesquisadores viram que as mulheres eram mais propensas a transtornos de
humor, como depressão, além de sintomas de ouvido, nariz e garganta, dor musculoesquelética e
problemas respiratórios. Já os homens nesse estágio da doença eram mais vulneráveis a distúrbios
renais.
Como as divergências de sintomas entre os sexos foram relatadas durante surtos anteriores, os
pesquisadores acreditam que essas podiam ter sido observadas antes. Contudo, a maioria dos estudos
não avaliou os dados sintomáticos separados por sexo, o que pode ter limitado as conclusões e,
consequentemente, os tratamentos contra a doença.
Os especialistas também notaram que as as mulheres podem estar em maior risco de exposição ao vírus
em certas profissões, como na área da enfermagem e educação. Outro problema é que “pode haver
disparidades no acesso aos cuidados com base no gênero que podem afetar a história natural da doença,
levando a mais complicações e sequelas”, de acordo com os autores.
Os pesquisadores destacam ainda que o conhecimento sobre as diferenças sexuais nos sintomas,
progressão do quadro e consequências de saúde é algo “crucial para a identificação e o desenvolvimento
racional de terapias eficazes e intervenções de saúde pública", que sejam inclusivas a ambos os sexos.

Uma xícara de café por dia pode evitar lesão renal aguda, indica estudo
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Um estudo da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, revelou que quem consome pelo menos
uma xícara de café por dia tem menos risco de desenvolver lesão renal aguda (LRA), em comparação
com quem não bebe café. A redução do risco foi de 15% para quem bebe qualquer quantidade da bebida,
e ficou entre 22% e 23% no grupo que bebeu de dois a três xícaras diárias. A descoberta foi publicada no
início de maio na revista Kidney International Reports.
“Nós já sabíamos que o hábito de beber café regularmente está associado à prevenção de doenças
crônicas e degenerativas, incluindo diabetes tipo 2, doença cardiovascular e doenças renais”, disse, em
nota, um dos autores do estudo, Chirag Parikh, diretor da Divisão de Nefrologia e professor de medicina
na Johns Hopkins. “Podemos acrescentar agora a possível redução no risco de LRA na crescente lista de
benefícios à saúde da cafeína.”
A LRA é descrita como um súbito episódio de falha ou lesão renal que acontece em poucas horas ou
poucos dias. Isso faz resíduos se acumularem no sangue, tornando difícil para o fígado manter o
equilíbrio correto dos fluidos corporais. Os sintomas dependem da causa, e podem incluir: pouca
produção de urina, inchaço em pernas, tornozelos e ao redor dos olhos, fadiga, perda de fôlego,
confusão, náusea, dor no peito, desmaios e até mesmo coma.
Metodologia
A pesquisa utilizou dados de um estudo contínuo sobre doenças cardiovasculares em quatro
comunidades americanas. Os pesquisadores reuniram 14.207 adultos recrutados entre 1987 e 1989 com
uma idade média de 54 anos. Os participantes foram analisados sete vezes em um período de 24 anos,
divididos em grupos entre quem consumia de zero a mais de três xícaras de café por dia. Durante o
período do estudo, houve 1694 casos registrados de LRA.
Ao levar em conta características demográficas, econômicas, comportamentais e nutricionais, houve um
risco 15% menor de LRA para os participantes que consumiram qualquer quantidade de café, comparado
aos que não consumiram. Ao considerar comorbidades adicionais – como pressão arterial, índice de
massa corporal (IMC), diabetes, uso de medicação anti-hipertensiva e função renal – os indivíduos que
bebiam café ainda tinham um risco 11% menor de desenvolver LRA em comparação àqueles que não
bebiam.
“Suspeitamos que o motivo do impacto do café no risco de LRA pode ser que tanto os compostos
biologicamente ativos combinados com a cafeína, ou apenas a própria cafeína, melhorem a perfusão e a
utilização de oxigênio nos rins”, disse Parikh. “Boa função renal e tolerância à IRA dependem de um
suprimento constante de sangue e oxigênio.”
Próximos passos
Parikh afirma que mais estudos são necessários para definir os possíveis mecanismos de proteção do
consumo de café para os rins, especialmente no nível celular. “A cafeína foi postulada para inibir a
produção de moléculas que causam desequilíbrios químicos e o uso de muito oxigênio nos rins. Talvez
ela ajude os rins a manter um sistema mais estável.”
A equipe observou que aditivos ao café, como leite, creme, açúcar ou adoçantes também podem
influenciar os riscos de LRA, o que justifica uma investigação mais aprofundada. Além disso, os autores
afirmam que o consumo de outros tipos de bebidas cafeinadas, como chá ou refrigerante, deve ser
considerado como um possível fator de interferência na ação da cafeína nos rins.

EUA reduzirão nível de nicotina dos cigarros, diz imprensa
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Washington, 21 Jun 2022 (AFP) - O governo dos Estados Unidos está se preparando para exigir que os
fabricantes de cigarros reduzam a nicotina a níveis não viciantes, informou a imprensa local nesta terçafeira (21).
A iniciativa pode ser anunciada já nesta terça, de acordo com o jornal The Washington Post, que cita uma
fonte próxima ao tema.
A medida exigiria que a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) desenvolvesse e publicasse
uma regulamentação, que poderia ser contestada pela indústria do tabaco, disse por sua vez The Wall
Street Journal, o primeiro que noticiou o assunto.
A implementação da iniciativa levaria vários anos e poderia ser atrasada ou inviabilizada por litígios, ou
revertida se um futuro governo decidir não seguir em frente por não simpatizar com seus objetivos.
A nicotina é a substância que leva milhões de pessoas a consumirem cigarros. Milhares de outros
produtos químicos contidos no tabaco e sua fumaça são responsáveis por doenças como câncer,
derrame, diabetes, doenças cardíacas e pulmonares, entre outras.
Embora o número de fumantes tenha diminuído ao longo dos anos, o tabaco é responsável por 480 mil
mortes por ano nos Estados Unidos, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).
Cerca de 13,7% dos adultos americanos são atualmente fumantes, de acordo com dados dos CDC. A
redução do nível de nicotina nos cigarros é tema de debate entre as autoridades dos Estados Unidos há
anos.
Em 2017, o então comissário da FDA, Scott Gottlieb, anunciou que queria avançar na questão e financiou
um estudo publicado em 2018 no New England Journal of Medicine, que descobriu que "cigarros com
nicotina reduzida (...) diminuíram a exposição e dependência" e "o número de cigarros fumados".
A indústria do tabaco rejeita essas descobertas, dizendo que, na realidade, as pessoas fumariam mais.
O presidente Joe Biden fez da luta contra o câncer uma peça central de sua agenda, e a política de
redução da nicotina se encaixaria em seus objetivos a um custo mínimo.
O custo econômico do tabagismo chega a mais de US$ 300 bilhões por ano, segundo os CDC, incluindo
mais de US$ 225 bilhões em assistência médica direta para adultos e mais de US$ 156 bilhões em perda
de produtividade devido à morte prematura e à exposição ao fumo.
ia/bgs/yow/gm/ic/am

Como o pilates pode ajudar a combater e prevenir dores nos joelhos
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Você sabia que muitas pessoas param e desistem de um esporte ou até mesmo de se manterem ativas
devido às dores que sentem nos joelhos? Para se ter ideia, há vários estudos que demonstram que,
pessoas com algum tipo de limitação na articulação do joelho sofrem de depressão pela falta de
estabilidade e autonomia.
As dores nos joelhos afetam grande parte da população e tem profundo impacto na qualidade de vida das
pessoas. Quem sofre com desconforto nos joelhos deve estar atento e investigar o problema da forma
mais precoce possível, sendo muito importante diagnosticar as possíveis causas e prevenir
complicações.
O problema de saúde que estava apenas localizado no joelho, compromete todo o corpo e altera
totalmente o estilo de vida, causando prejuízos para a saúde física e mental dos pacientes.
Entenda o porquê dos joelhos sofrerem tanto com a sobrecarga:
É a articulação que mais absorve impacto no dia a dia
A articulação do joelho é uma das estruturas mais complexas do nosso corpo e é a área que mais sofre
impacto, principalmente se há fraqueza ou desequilíbrio muscular. E quando se fala em equilíbrio
muscular, não estamos falando apenas dos músculos de membros inferiores ou em torno do joelho, mas
também toda a estrutura da coluna, quadril e abdome.
Controla grande parte dos movimentos
Qualquer desequilíbrio muscular ou articular gera sobrecargas. São elas que aumentam os riscos de
lesão —até por isso muitas lesões do esporte acontecem nessa região
Responsável pela nossa locomoção
Geralmente, pessoas que possuem quadros de dor crônica limitam atividades da própria rotina,
impactando diretamente na qualidade de vida.
Dentre as patologias mais comuns que acometem essa articulação estão a osteoartrite e a condromalácia
patelar. A fraqueza dos músculos do quadril, especialmente os músculos internos e externos da coxa,
podem resultar em desalinhamento da biomecânica do joelho e causar sobrecarga na região.
Sim. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o pilates não tem apenas como benefício garantir a
saúde do core e da coluna. De fato, há muitos estudos que comprovam os benefícios do pilates em casos
de hérnia de disco, prevenção e tratamento de dores lombares, escoliose, etc., mas saiba que há também
diversos estudos apontando benefícios que vão muito além da saúde da coluna.
Grande parte dos casos de dores crônicas em joelhos, envolve um tratamento de simples resolução, que
contempla sessões de fisioterapia para controle de dor e fortalecimento muscular, garantindo a
estabilidade articular com exercícios para o fortalecimento e alongamento de todos os músculos.
O pilates, por ser uma prática orientada e sem impacto, é uma excelente opção para quem apresenta dor
nessa região e precisa seguir com um programa de fortalecimento pós-fisioterapia. Os exercícios no
pilates ajudam na diminuição de compensações musculares e sobrecargas, melhorando a função da
estrutura do joelho de forma segura —desde que sejam respeitadas as condições físicas e limitações
individuais em cada caso.
Os exercícios podem ser realizados tanto no solo como em aparelhos. Os aparelhos podem ser de 4 tipos
—Chair, Barrel, Reformer e Cadillac— e ajudam na resistência através do controle das molas que pode
ser regulado de acordo com as demandas em cada caso. Já no solo podem ser utilizados acessórios
como bolas e elásticos para fortalecimento e controle motor.
Os objetivos devem incluir exercícios de fortalecimento, alongamento, equilíbrio e controle com variações
e evoluções de acordo com a fase de cada tratamento. Vale muito a pena integrar o trabalho com
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diferentes profissionais: o médico, o fisioterapeuta e o educador físico, por exemplo.
Estudos mostram que o fortalecimento dos músculos de membros inferiores desempenha um papel
fundamental na redução de doenças relacionadas ao joelho, reduzindo a instabilidade e tensões
anormais na articulação.
Ainda é importante frisar que além do fortalecimento dos músculos das pernas, o trabalho também deve
ser feito com o fortalecimento dos músculos de quadril, glúteo e abdome. O fortalecimento dessas
estruturas que fazem parte do core —já abordei este tema outras vezes— é importante para a
distribuição correta das forças sem sobrecarregar qualquer músculo ou articulação.
Há muitos casos de lesões nos joelhos que são secundários à falta de controle e estabilidade do core,
principalmente quando se está acima do peso ou se realiza alguma atividade física de alto impacto como
a corrida.
Para os atletas de plantão, estudos mostram que o pilates é eficaz no aumento de força e estabilidade de
forma coordenada contribuindo para a melhora do desempenho em diversas modalidades esportivas
—mesmo para as pessoas que não apresentam dor ou instabilidade no joelho, sendo um grande fator de
prevenção e proteção de lesões articulares e musculares.
Além disso, o pilates nos beneficia trazendo mais consciência corporal durante todos os movimentos,
exigindo controle e precisão na execução dos exercícios. Essa consciência é importante para o dia a dia,
corrigindo possíveis posturas inadequadas que geram sobrecarga.
Sempre ressalto que, antes de iniciar os exercícios do pilates, o quadro de dor precisa estar controlado!
Para isso, procure sempre por profissionais de saúde capacitados a orientar os exercícios durante toda a
sua prática.
*Colaboração de Renata Luri, fisioterapeuta doutora pela Unifesp, sócia da Clínica La Posture e Juliana
Satake, fisioterapeuta especializada pela Unicamp, sócia da Clínica La Posture
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Muitas mulheres acreditam que pelo fato de o primeiro filho ter nascido por cesárea —procedimento
cirúrgico em que o feto é retirado por meio de um corte na região abdominal da mãe—, os próximos,
necessariamente, também nasceriam pela mesma via. Mas isso não é verdade.
"Durante algum tempo, pressupôs-se que quem tivesse uma cicatriz uterina devido a um parto anterior
não pudesse ter um normal na gestação seguinte, mas, hoje em dia, sabe-se que é possível e desejável",
relata Roxana Knobel, obstetra, professora no curso de medicina e na residência médica de ginecologia e
obstetrícia da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina).
Existe a preocupação com a ruptura uterina, que é uma condição grave e rara. Se uma mulher —ou
homem trans com útero— entrar em trabalho de parto e já tiver passado por uma cesariana, é preciso
verificar o intervalo entre as gestações —não pode ser um período curto—, o bem-estar fetal, o tamanho
do bebê, a posição em que ele se encontra e se a duração da parição não está muito prolongada e difícil.
"Em alguns lugares, são feitos até quando já foram realizadas duas ou mais cesarianas anteriores, porém
o risco de ruptura uterina é muito grande", afirma Ricardo Porto Tedesco, ginecologista, professor titular
de obstetrícia da FMJ (Faculdade de Medicina de Jundiaí) e membro da Comissão Nacional
Especializada em Assistência ao Abortamento, Parto e Puerpério da Febrasgo (Federação Brasileira das
Associações de Ginecologia e Obstetrícia).
Katia Kosorus e Ricardo Andrade, médicos coordenadores da Maternidade Hospital Estadual Vila Alpina,
na capital paulista, enfatizam que o parto é o final de um processo —e não o início—, e ele precisa
começar a ser pensado, avaliado e discutido entre profissionais de saúde e gestante durante a gestação.
"O pré-natal é o caminho que precisa ser percorrido de forma correta, na periodicidade recomendada e
com a realização dos exames e rotinas solicitados para reduzir riscos e proporcionar uma experiência
positiva para gestantes e bebês."
O parto normal —quando o nascimento se dá pelo canal vaginal—, na maioria das vezes, é a melhor
opção tanto para a mãe quanto para o bebê.
"É um evento natural e fisiológico, mas deve-se lembrar de que a escolha da via é individualizada,
considerando o desejo materno e a segurança de ambos", destaca Ádyla Keila Lopes Silva Oliveira,
obstetra, diretora técnica da MCO-UFBA (Maternidade Climério de Oliveira, da Universidade Federal da
Bahia), ligada à rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).
Entre as vantagens do normal estão rapidez na recuperação, perda sanguínea reduzida durante o parto e
menor probabilidade de infecções. No pós-parto, as mães afirmam ter menos dor e existe mais
mobilidade, sendo possível amamentar com mais tranquilidade.
"Para o bebê, o desconforto respiratório após o nascimento é menor, pois, ao passar pelo canal vaginal,
há uma compressão do tórax que faz com que ele libere o líquido amniótico que estava em seus
pulmões", explica Oliveira.
Em relação à cesariana, a recuperação é mais lenta com um nível maior de dor, existe possibilidade de
ocorrer infecções e hemorragia no pós-parto. "Por ser uma cirurgia, as ameaças não se restringem à
realização do procedimento em si, representando consequências para as gestações futuras, como
sangramentos e ruptura uterina."
Os estudos mostram que as cesáreas têm maiores taxas de mortalidade comparadas ao normal e entre
as indicações para a sua realização estão um trabalho de parto que parou de progredir, alterações no
bem-estar fetal com mudança da frequência cardíaca fetal, presença de líquido meconial espesso,
suspeita de sofrimento e posições fetais que impossibilitem o nascimento via canal vaginal.
"Existem circunstâncias clínicas que proporcionam indicações absolutas, como placenta prévia, herpes
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vaginal durante a gestação e prolapso de cordão", listam os coordenadores do Maternidade Hospital
Estadual Vila Alpina.
Para o bebê, o mais importante é a idade gestacional. Muitas vezes, a cesariana é feita precocemente,
realizada antes de a paciente entrar em trabalho de parto, e os bebês são retirados prematuramente,
antes do tempo certo.
Tedesco explica que devido a isso, acaba-se a associando a mais complicações ao recém-nascido,
quando, na verdade, o problema não foi a intervenção, mas o momento que ocorreu, pois o bebê não
estava completamente amadurecido.
"A cirurgia é recomendada quando existe situação de risco. Por exemplo, a mãe está com a pressão
muito alta e isso pode implicar em algumas complicações para o recém-nascido, mas não o procedimento
em si e, sim, a condição clínica que motivou a sua realização", pondera.
A idade da mãe não é um fator determinante da via de nascimento. No entanto, segundo o professor
titular de obstetrícia da FMJ, sabe-se que gestações em idades mais avançadas, especialmente depois
dos 35 anos, são acompanhadas de maior risco de complicações clínicas, como pressão alta e diabetes.
"Estudos mostram que a maioria das mulheres não prefere —ou deseja— uma cesariana. Muitas são
levadas a acreditar que precisam de uma ou que não aguentariam ou teriam perfil para um parto vaginal.
Em muitos casos, elas escolhem esse procedimento por medo de como seria a assistência e/ou o
processo do parto vaginal", informa a professora da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina).
Além disso, devido ao aumento do número de cesarianas realizadas em todo mundo, a OMS
(Organização Mundial de Saúde) sugere o uso da classificação de Robson, criada pelo médico irlandês
Michael Robson, em 2001, que agrupa todas as parturientes em 10 categorias diferentes, de acordo com
cinco características obstétricas: paridade, idade gestacional, apresentação e número de fetos, e a forma
como o parto se iniciou (espontâneo ou induzido).
"O emprego dessa classificação ajuda a avaliar, a monitorar e a comparar as taxas de cesarianas ao
longo do tempo no mesmo hospital e entre instituições diferentes. Esses dados colaboram para instituir
intervenções e estratégias a fim de diminuir o número de cesarianas realizadas", esclarece a diretora
técnica da MCO-UFBA.
Mônica Maria Siaulys, diretora médica do Grupo Santa Joana, de São Paulo, relata que as três
maternidades do grupo utilizam a metodologia para monitorar os avanços das taxas de partos vaginais.
"No grupo 1 —primeiro filho, gestação única, com mais de 37 semanas, bebê cefálico, trabalho de parto e
início espontâneo— o parto vaginal ocorre em cerca de 70% das pacientes, enquanto que no grupo 3
—um ou mais filhos, nascidos de parto vaginal, sem cesárea anterior, gestação única, com mais de 37
semanas, bebê cefálico, trabalho de espontâneo— ocorre em 90% dos casos."
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Apesar de comumente afetar pessoas acima de 65 anos, o Alzheimer pode surgir precocemente e,
infelizmente, não há cura. Entretanto, obter um diagnóstico rápido, em um estágio inicial da doença, pode
ajudar os pacientes a procurar ajuda e apoio, ter o tratamento certo para controlar e gerir seus sintomas,
bem como retardar ao máximo a doença e planejar o futuro. Pensando nisso, cientistas do Departamento
de Cirurgia e Câncer do Imperial College de Londres, no Reino unido, desenvolveram uma técnica que
permite diagnosticar o Alzheimer com apenas um único exame de ressonância magnética.
Desiquilíbrio mata: Teste de equilíbrio feito em casa mostra se uma pessoa corre maior risco de morte;
entenda
Exclusivo: 'Vivi o horror', desabafa Luciano Szafir em entrevista exclusiva sobre as três internações por
Covid e o risco de morrer da doença
Avanço tecnológico: Cientistas suecos criam implante que libera medicamento por meio de comando
eletrônico
Para o estudo, publicado no periódico Nature Communications Medicine, os pesquisadores usaram uma
máquina simples que realiza o exame, frequentemente usada para detectar tumores, encontrada na
maioria dos hospitais, e a readaptaram com um novo algoritmo para mapear o cérebro.
Isso permitiu que a máquina avaliasse 115 regiões cerebrais com 660 características especificas para
cada uma. Essa técnica é chamada de machine learning (aprendizado de máquina, na tradução livre),
que funciona justamente para rastrear áreas do cérebro e avaliá-las de acordo com características
específicas, como tamanho, forma e textura. Os cientistas então treinaram um algoritmo para identificar
alterações individuais da doença de Alzheimer.
Os pesquisadores avaliaram mais de 400 pacientes, entre pessoas com a condição, em estágio inicial e
posterior, controles saudáveis, e enfermos com outras condições neurológicas, incluindo demência
frontotemporal e doença de Parkinson. O resultado comprovou que a tática pode prever com precisão a
doença. A tecnologia, via ressonância magnética, conseguiu identificar a doença em 98% dos casos e
distinguiu o estágio da enfermidade com alta precisão em 79%.
Alzheimer: Depois de 30 anos, estudo apresenta nova teoria sobre origem da doença
Atualmente, os médicos usam uma série de testes para diagnosticar a doença de Alzheimer, incluindo
testes de memória, cognitivos e exames cerebrais. Todos esses testes podem levar semanas, tanto para
organizar quanto para processar. Ser capaz de identificar com precisão os pacientes em um estágio
inicial da doença pode ajudar os pesquisadores a entender as alterações cerebrais que desencadeiam a
doença e apoiar o desenvolvimento e testes de novos tratamentos.
"Esperar por um diagnóstico pode ser uma experiência horrível. Se pudéssemos reduzir o tempo de
espera, tornar o diagnóstico um processo mais simples e reduzir um pouco da incerteza, isso ajudaria
muito", afirmou Eric Aboagye, principal autor do estudo e professor do Departamento de Cirurgia e
Câncer do Imperial College de Londres, em comunicado. O cientista ainda disse que o método do exame
único é o que tem maior precisão na detecção da doença até hoje, o que seria um “importante passo para
a medicina”.
O cientista está certo. O estudo ainda abriu possibilidades para novos trabalhos e potenciais terapias,
visto que o novo sistema detectou alterações em áreas do cérebro que ainda não haviam sido associadas
ao Alzheimer, como o cerebelo (a parte do cérebro que coordena e regula a atividade física) e o
diencéfalo ventral (ligado aos sentidos, visão e audição).
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Depois de uma pausa devido à pandemia, a Hospitalar, maior evento de saúde do Brasil, voltou a
acontecer em São Paulo no mês de maio.
A feira animou a indústria e os profissionais, que se reuniram em peso para apresentar novidades e
discutir os progressos acelerados pelos tempos de Covid-19. “Podemos dizer que, nesses dois anos de
hiato, tivemos pelo menos o equivalente a seis anos de avanços”, afirma Eduardo Paes de Barros, diretor
de Healthcare Business da Informa Markets Brasil, empresa responsável pela Hospitalar.
Compartilhe essa matéria via:
WhatsAPP Telegram
Entre os destaques de 2022, o evento inaugurou um setor dedicado à medicina laboratorial. “É uma área
em expansão, que investe em tecnologia, e há essa demanda por uma integração maior com o mercado
da saúde”, nota Milva Pagano, diretora-executiva da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica
(Abramed).
Destaques da Hospitalar
Uma amostra das centenas de invenções e tendências apresentadas:
Máscara sob medida: Para encaixar melhor o acessório no rosto, a Philips exibiu o Mask Selector, que
usa tecnologia de ponta para analisar rostos e selecionar modelos.
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+ Veja também: A nova geração de máscaras faciais
Exoesqueletos: A Rede Lucy Montoro (SP), referência em reabilitação motora, criou dois exoesqueletos
robóticos para ajudar pessoas paralisadas a voltarem a andar.
Ultrassom turbinado: Philips e Fujifilm têm novidades que modernizam o exame, seja pela portabilidade,
com aparelhos menores, seja pela qualidade da imagem obtida.
Algoritmização: A transformação puxada pela inteligência artificial e pautada em melhor uso dos dados de
saúde é um movimento que só tende a se expandir.
Fonte: Guilherme Hummel, especialista em medicina digital e coordenador científico da Hospitalar
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