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UTIs do Hospital Alemão Oswaldo Cruz conquistam selo de Alta Performance

23/06/2022
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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 Antonio da Silva Bastos Neto, Diretor-executivo Médico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
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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.

A 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 Antonio da Silva Bastos Neto, Diretor-executivo Médico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
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Representantes de unidades como Sírio Libanês e HCor, por exemplo, visitaram a rede municipal e se

encontraram com o prefeito Odelmo Leão

Centro Colaborador do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) para boas práticas em

saúde, Uberlândia recebeu a visita de uma comitiva com profissionais de cinco hospitais de excelência do

Brasil. O grupo foi composto por representantes (confira abaixo) dos hospitais Sírio Libanês (HSL),

Beneficência Portuguesa (BP), Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), do Coração (HCor) e Moinho de Ventos

(HMV).

A programação realizada nesta segunda (30) e terça-feira (31) destacou o papel da Atenção Primária da

Prefeitura da segunda maior cidade de Minas Gerais enquanto ordenadora da rede de atenção à saúde.

Os profissionais também puderam falar sobre gestão no setor em encontro com o prefeito Odelmo Leão

no Centro Administrativo Municipal.

“Desde 2017, investimos, além dos 15% do orçamento previstos constitucionalmente, mais de R 1,26

bilhão para garantir assistência de qualidade e no enfrentamento à pandemia. Significa que a Saúde,

para nós, é prioridade. Portanto, abrimos as portas e estamos à disposição para parcerias com as quais,

na troca de experiências, todos nós aprendemos”, destacou o prefeito Odelmo Leão.

A visitação começou na manhã de segunda-feira (30) com apresentação da interface da atenção

hospitalar com a Atenção Primária na Rede Materno-Infantil. A visitação ocorreu no Hospital e

Maternidade Municipal de Uberlândia. Para a tarde, foram apresentados os processos da Planificação da

Atenção Saúde durante visita à Unidade Laboratório da APS – UBSF Santa Luzia. Nesta quarta, a visita

técnica foi à UAI São Jorge, a UBSF Shopping Park I e se encontraram com o chefe do executivo

municipal.

Nesta terça-feira (31), os representantes das unidades hospitalares estiveram na UAI São Jorge e

conheceram os programas de Atenção Contínua e da Alta Responsável do município. Além disso, a

visitação passou pela UBSF Shopping Park, para apresentação do modelo de construção de novas

UBSF.

O coordenador médico do Hospital Sírio Libanês, Stephan Sperling, acompanhou os detalhes

apresentados sobre os contratos de gestão do município com as Organizações Sociais (OS). Na ocasião,

ele pontuou a importância dos aprendizados obtidos com a visita.

“Temos uma expectativa em conhecer a realidade de Uberlândia para um projeto que executaremos via

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde em parceria com

Conass e o Ministério da Saúde. A ideia é levar esses pontos de atenção ambulatoriais secundários com

um viés digital para implantarmos, em estados do Nordeste, uma realidade similar à de Uberlândia. E o

que encontramos aqui foram políticas públicas efetivas e perenes”, disse.

A programação enfatiza, ainda, o modo que a saúde em Uberlândia trata o papel dos especialistas dentro

do Ponto de Atenção Secundária Ambulatorial – modelo PASA. No método, o atendimento vai para além

do ambulatório de especialidades e traz suporte educacional aos profissionais e assistencial aos

pacientes.

“Aqui temos feito o processo de auto cuidado apoiado e atenção contínua em que usamos a importância

de o especialista conhecer a importância do profissional da atenção primária. Essa integração faz ver o

paciente na integralidade”, pontuou o secretário Municipal de Saúde, Gladstone Rodrigues.

Confira os representantes de cada unidade hospitalar que participaram da visita técnica:

Hospital Sírio Libanês:

Stephan Sperling — Coordenador Médico Luina Rios Pereira
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Hosp. Alemão Oswaldo Cruz:

Fernanda Saks Hahne — Coordenadora de Projetos André Felipe Silva Eno Dias Filho

Hospital Moinhos de Vento

Thaís de Campos Moreira – Líder Projeto Saúde Digital Hilda Maria Moleda Constant

Beneficência Portuguesa

Railda Carone – Especialista em Projetos Mônica Molida Ludmila Guimarães

HCor

Camila Rocon – Médico Coordenador Maria Letícia

O post Uberlândia é referência de boas práticas em saúde para hospitais de excelência do país apareceu

primeiro em FBH - Federação Brasileira de Hospitais.
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Depois de um salto expressivo no início do ano, o volume de casos de covid-19 no país voltou a

aumentar neste mês de junho.

 

Conforme o boletim Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass), são cerca de 35 mil novos

diagnósticos da doença por dia, como indica a média móvel de sete dias (uma medida que suaviza as

oscilações dos registros diários e mostra uma linha de tendência da pandemia).

 

O ritmo é mais de duas vezes maior do que o observado em abril, quando o Brasil contabilizava cerca de

15 mil novos diagnósticos por dia.

 

Desde o surto de janeiro e fevereiro, o país conta com uma nova modalidade de diagnóstico — os

autotestes de antígeno, aprovados pela Anvisa neste ano e comercializados nas farmácias a partir de

março, que podem ser feitos em casa pelos próprios pacientes.

 

Em que situações esses testes são indicados? Como eles se comparam a outros testes de antígeno e ao

PCR? Como interpretar corretamente a célula de leitura? A BBC News Brasil ouviu três especialistas para

responder a estas e outras perguntas sobre as modalidades de diagnóstico da doença.

 

Unidos por um swab

 

Tanto RT-PCR quanto os testes de antígeno — incluídos aí os autotestes e os testes realizados em

farmácias e laboratórios — são feitos a partir de uma amostra coletada do nariz do paciente com uma

haste longa, o swab.

 

Mas as semelhanças acabam por aí. O RT-PCR, também chamado de teste molecular, pesquisa o RNA

do vírus, seu material genético, enquanto os testes de antígeno detectam uma proteína presente na

estrutura celular do vírus.

 

No caso do RT-PCR, a amostra é processada em uma máquina capaz de multiplicar o material genético

da coleta mais de um milhão de vezes. Isso aumenta a sensibilidade do exame e, por consequência, a

probabilidade de que ele detecte o micro-organismo. Há laboratórios que disponibilizam o resultado em

até quatro horas — durante o surto do início do ano, contudo, diante da grande procura, esse prazo

chegou a ser estendido para alguns dias.

 

Com os testes de antígeno, a amostra é depositada sobre um pedaço de papel impregnado com um

produto que reage na presença de uma proteína do vírus: uma parte da lâmina (a "tirinha" do teste) muda

de cor em alguns minutos caso a proteína seja detectada.

 

Os especialistas ouvidos pela BBC News Brasil reiteram que o RT-PCR continua sendo o "padrão ouro"

dos diagnósticos.

 

"Para quem puder fazer, esse é o ideal", diz Celso Granato, infectologista do grupo Fleury. "Mas nós

sabemos que entre o ideal e o viável tem uma longa distância", ele completa.
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Antígeno: autoteste, na farmácia ou no laboratório?

 

Muita gente tem optado pelos testes de antígeno porque eles são mais baratos e apresentam resultado

mais rápido.

 

Para o pneumologista Gustavo Prado, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, no atual momento da

pandemia, em que o país tem uma ampla cobertura vacinal — o que garante que a maior parte das

pessoas que contraírem o Sar-CoV-2 não terão formas graves da doença —, os testes de antígeno,

"guardadas as limitações", são uma ferramenta útil para detectar os casos leves.

 

Quem está com uma manifestação grave de síndrome respiratória, ele frisa, seja ou não suspeita de

covid, deve procurar um serviço de saúde.

 

Já aqueles que não apresentam sintomas graves — como falta de ar, desorientação e confusão mental,

tosse permanente e desconfortável, febre persistente —, ele avalia, podem procurar os testes de

antígeno.

 

"A grande questão é entender que os testes não são todos iguais e têm desempenhos diagnósticos

diferentes", completa. "E é preciso voltar até ao momento da coleta, não só ao reagente em si — ao

quanto ele é sensível e específico. Essas condições pré-analíticas são fundamentais para que o resultado

seja crível."

 

Nesse sentido, para que os testes de antígeno tenham maior chance de sucesso, diz o pneumologista,

eles precisam ser realizados no momento certo (leia mais abaixo), com uma técnica de coleta e mistura

ao reagente apropriadas, aplicação adequada na célula de leitura e com o devido tempo de

processamento.

 

O diretor do comitê de análises clínicas da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed),

Alex Galoro, também reitera a importância da qualidade da realização das diferentes etapas do teste,

especialmente no momento de escolher entre o autoteste, o teste de antígeno feito na farmácia e o teste

de antígeno feito em laboratório.

 

"O profissional de laboratório é treinado, vive disso, o da farmácia pode ter recebido algum treinamento,

mas certamente menos — assim, pode haver alguma falha na execução. No caso do autoteste, mais

ainda", ele completa.

 

Os kits do autoteste para detecção de antígeno, aliás, são diferentes daqueles utilizados nas farmácias e

laboratórios, apesar de usarem o mesmo mecanismo.

 

Por razões de segurança, a coleta do material no autoteste não é feita na região mais profunda do nariz,

mas apenas na área mais superficial — de maneira geral, as instruções indicam inserir o swab entre dois

e três centímetros no nariz.
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Na prática, isso significa que a probabilidade de a amostra coletada no autoteste ter uma carga viral

pequena — que não chega a ser detectada pelo reagente — é maior do que no teste realizado na

farmácia ou no laboratório.

 

"Pode haver muito falso negativo", ressalta Galoro.

 

Quando fazer?

 

No caso dos testes de antígeno, a recomendação é que seja feito no segundo ou terceiro dia de

sintomas, quando há maior carga viral no sistema respiratório do indivíduo infectado e, assim, a

probabilidade de que ela seja detectada é maior. Oficialmente, a Anvisa sugere que eles sejam feitos

entre o primeiro e o sétimo dia de sintomas.

 

Para os assintomáticos, o ideal é fazer entre três e cinco dias depois do contato com alguém que foi

diagnosticado com a doença, por conta do tempo de incubação do vírus — que diminuiu

consideravelmente desde o início da pandemia, especialmente depois do surgimento da variante ômicron,

responsável pelas explosões mais recentes de casos pelo mundo.

 

"Lá no começo, o tempo de incubação podia ir de dois a até 14 dias — isso não é mais verdade. Estamos

vendo muitas pessoas que tiveram contato com alguém contaminado e três dias depois já estão com

diagnóstico positivo", pontua Granato, do grupo Fleury.

 

Como ler o autoteste

 

Para quem optar pelo autoteste, é importante saber ler o resultado.

 

A lâmina de teste tem dois campos: C, de "controle", e T de "teste". Quando o resultado é negativo, a

linha colorida aparece apenas na área C. Quando positivo, ambas as áreas ficam "pintadas" na lâmina.

 

A Anvisa destaca que o resultado é considerado positivo independentemente da intensidade da cor das

linhas.

 

O exame é considerado inválido caso apenas a linha T fique colorida, mas não a linha de controle; caso

nenhuma das duas seja pintada ou se houver um grande borrão na lâmina, como indicado na ilustração

abaixo:

 

Deu positivo, e agora?

 

O pneumologista Gustavo Prado ressalta que os testes de antígeno são bastante específicos e, por isso,

têm uma incidência baixa de falsos positivos.

 

"Teste positivo é resultado positivo."
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A recomendação é de isolamento por um período entre 7 e 10 dias, a contar a partir do primeiro dia de

sintomas.

 

A Anvisa chegou a emitir uma sugestão liberando o fim do isolamento a partir do quinto dia, com a

realização de um novo teste que traga resultado negativo, mas o pneumologista não considera a medida

segura.

 

"Algo entre 10% e 20% dos pacientes ainda podem estar transmitindo o vírus no quinto dia. O ideal é que

a pessoa complete pelo menos os sete dias de isolamento."

 

Deu negativo, não tenho covid?

 

Os resultados negativos, por sua vez, precisam ser olhados com mais cautela, dizem os especialistas.

 

A sensibilidade dos autotestes varia, mas muitos atingem cerca de 80%, afirma Prado — o que significa

que, de cada 100 casos positivos, o exame detectará 80.

 

"Teste negativo pode ser falso negativo", pondera. A depender do quadro do paciente, caso seja um caso

com alta suspeita clínica de covid, é possível que o profissional de saúde peça para repetir o teste ou

fazer um exame com maior sensibilidade, como o RT-PCR.

 

Para aqueles que fizeram o teste porque estão sem sintomas e tiveram contato com alguém que teve

diagnóstico positivo, a recomendação do médico é que mantenha os cuidados para evitar a transmissão

— uso de máscara, higiene das mãos, distanciamento social, preferência por ambientes abertos e

ventilados.

 

No início da pandemia, a orientação era de que aqueles que tivessem contato com alguém infectado

também fizessem isolamento — uma recomendação que mudou com a evolução da doença e com a

ampliação da vacinação.

 

Onda de subnotificações

 

Os três especialistas ouvidos pela reportagem ressaltaram que a disseminação dos testes de antígeno,

especialmente dos autotestes, têm gerado um aumento significativo da subnotificação dos novos casos

de covid-19, principalmente dos quadros leves.

 

"O que me preocupa em relação ao autoteste é que nem todo mundo notifica as autoridades de saúde

quando o resultado dá positivo", diz o infectologista Celso Granato. "Aqui no Fleury, estamos vendo uma

positividade de 50% nos testes, um percentual muito alto, que indica que a doença está amplamente

disseminada entre a população", completa.

 

"Esse pico [de casos] está subdimensionado", concorda Galoro.

4ª onda de covid: como e quando usar os testes de farmácia?
6/24/2022 | BBC BRASIL/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Continuação

https://visualizacao.boxnet.com.br/?t=0005714A7C346E4383703FC93899783402000000A5E53DC66616475352261D59436FC970CF32B948FB94EA06DA4EEE46136512E108D641A0CF6B4DCAD038DAA48A2182C6B5ACB631DB866108E0DC2C4FDA7DDD50AA5D9A3905C3D0A00D8922CAA7FC5E5794A0A16FD63A5E53B93F2436263248949D60288F65DE0E8C06866988586B6C45


 

A Anvisa não considera os autotestes como diagnósticos para covid-19. A recomendação é que, uma vez

que o exame dê positivo, o paciente procure um diagnóstico de confirmação em um serviço de saúde. Na

vida real, contudo, muitas das pessoas que têm resultados positivos nos autotestes, principalmente nos

casos leves da doenças, seguem em isolamento em casa.

 

A necessidade de "confirmação" do resultado pelo sistema de saúde, na visão de Prado, é "uma

redundância que onera o sistema" e pode saturá-lo. Em paralelo, ele acrescenta, o teste positivo que

deixa de ser contabilizado "é um diagnóstico que não necessariamente está gerando conhecimento [em

relação à situação da pandemia no país] ou mudança de planejamento".
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Depois de um salto expressivo no início do ano, o volume de casos de Covid-19 no país voltou a

aumentar neste mês de junho.

Conforme o boletim Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass), são cerca de 35 mil novos

diagnósticos da doença por dia, como indica a média móvel de sete dias (uma medida que suaviza as

oscilações dos registros diários e mostra uma linha de tendência da pandemia).

O ritmo é mais de duas vezes maior do que o observado em abril, quando o Brasil contabilizava cerca de

15 mil novos diagnósticos por dia.

Desde o surto de janeiro e fevereiro, o país conta com uma nova modalidade de diagnóstico — os

autotestes de antígeno, aprovados pela Anvisa neste ano e comercializados nas farmácias a partir de

março, que podem ser feitos em casa pelos próprios pacientes.

Em que situações esses testes são indicados? Como eles se comparam a outros testes de antígeno e ao

PCR? Como interpretar corretamente a célula de leitura? A BBC News Brasil ouviu três especialistas para

responder a estas e outras perguntas sobre as modalidades de diagnóstico da doença.

Unidos por um swab

Tanto RT-PCR quanto os testes de antígeno — incluídos aí os autotestes e os testes realizados em

farmácias e laboratórios — são feitos a partir de uma amostra coletada do nariz do paciente com uma

haste longa, o swab.

Mas as semelhanças acabam por aí. O RT-PCR, também chamado de teste molecular, pesquisa o RNA

do vírus, seu material genético, enquanto os testes de antígeno detectam uma proteína presente na

estrutura celular do vírus.

No caso do RT-PCR, a amostra é processada em uma máquina capaz de multiplicar o material genético

da coleta mais de um milhão de vezes. Isso aumenta a sensibilidade do exame e, por consequência, a

probabilidade de que ele detecte o micro-organismo. Há laboratórios que disponibilizam o resultado em

até quatro horas — durante o surto do início do ano, contudo, diante da grande procura, esse prazo

chegou a ser estendido para alguns dias.

Com os testes de antígeno, a amostra é depositada sobre um pedaço de papel impregnado com um

produto que reage na presença de uma proteína do vírus: uma parte da lâmina (a "tirinha" do teste) muda

de cor em alguns minutos caso a proteína seja detectada.

Os especialistas ouvidos pela BBC News Brasil reiteram que o RT-PCR continua sendo o "padrão ouro"

dos diagnósticos.

"Para quem puder fazer, esse é o ideal", diz Celso Granato, infectologista do grupo Fleury. "Mas nós

sabemos que entre o ideal e o viável tem uma longa distância", ele completa.

Antígeno: autoteste, na farmácia ou no laboratório?

Muita gente tem optado pelos testes de antígeno porque eles são mais baratos e apresentam resultado

mais rápido.

Para o pneumologista Gustavo Prado, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, no atual momento da

pandemia, em que o país tem uma ampla cobertura vacinal — o que garante que a maior parte das

pessoas que contraírem o Sars-CoV-2 não terão formas graves da doença —, os testes de antígeno,

"guardadas as limitações", são uma ferramenta útil para detectar os casos leves.

Quem está com uma manifestação grave de síndrome respiratória, ele frisa, seja ou não suspeita de

Covid, deve procurar um serviço de saúde.

Já aqueles que não apresentam sintomas graves — como falta de ar, desorientação e confusão mental,

tosse permanente e desconfortável, febre persistente —, ele avalia, podem procurar os testes de
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antígeno.

"A grande questão é entender que os testes não são todos iguais e têm desempenhos diagnósticos

diferentes", completa. "E é preciso voltar até ao momento da coleta, não só ao reagente em si — ao

quanto ele é sensível e específico. Essas condições pré-analíticas são fundamentais para que o resultado

seja crível."

Nesse sentido, para que os testes de antígeno tenham maior chance de sucesso, diz o pneumologista,

eles precisam ser realizados no momento certo (leia mais abaixo), com uma técnica de coleta e mistura

ao reagente apropriadas, aplicação adequada na célula de leitura e com o devido tempo de

processamento.

O diretor do comitê de análises clínicas da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed),

Alex Galoro, também reitera a importância da qualidade da realização das diferentes etapas do teste,

especialmente no momento de escolher entre o autoteste, o teste de antígeno feito na farmácia e o teste

de antígeno feito em laboratório.

"O profissional de laboratório é treinado, vive disso, o da farmácia pode ter recebido algum treinamento,

mas certamente menos — assim, pode haver alguma falha na execução. No caso do autoteste, mais

ainda", ele completa.

Os kits do autoteste para detecção de antígeno, aliás, são diferentes daqueles utilizados nas farmácias e

laboratórios, apesar de usarem o mesmo mecanismo.

Por razões de segurança, a coleta do material no autoteste não é feita na região mais profunda do nariz,

mas apenas na área mais superficial — de maneira geral, as instruções indicam inserir o swab entre dois

e três centímetros no nariz.

Na prática, isso significa que a probabilidade de a amostra coletada no autoteste ter uma carga viral

pequena — que não chega a ser detectada pelo reagente — é maior do que no teste realizado na

farmácia ou no laboratório.

"Pode haver muito falso negativo", ressalta Galoro.

Quando fazer?

No caso dos testes de antígeno, a recomendação é que seja feito no segundo ou terceiro dia de

sintomas, quando há maior carga viral no sistema respiratório do indivíduo infectado e, assim, a

probabilidade de que ela seja detectada é maior. Oficialmente, a Anvisa sugere que eles sejam feitos

entre o primeiro e o sétimo dia de sintomas.

Para os assintomáticos, o ideal é fazer entre três e cinco dias depois do contato com alguém que foi

diagnosticado com a doença, por conta do tempo de incubação do vírus — que diminuiu

consideravelmente desde o início da pandemia, especialmente depois do surgimento da variante ômicron,

responsável pelas explosões mais recentes de casos pelo mundo.

"Lá no começo, o tempo de incubação podia ir de dois a até 14 dias — isso não é mais verdade. Estamos

vendo muitas pessoas que tiveram contato com alguém contaminado e três dias depois já estão com

diagnóstico positivo", pontua Granato, do grupo Fleury.

Como ler o autoteste

Para quem optar pelo autoteste, é importante saber ler o resultado.

A lâmina de teste tem dois campos: C, de "controle", e T de "teste". Quando o resultado é negativo, a

linha colorida aparece apenas na área C. Quando positivo, ambas as áreas ficam "pintadas" na lâmina.

A Anvisa destaca que o resultado é considerado positivo independentemente da intensidade da cor das

linhas.
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O exame é considerado inválido caso apenas a linha T fique colorida, mas não a linha de controle; caso

nenhuma das duas seja pintada ou se houver um grande borrão na lâmina, como indicado na ilustração

abaixo:

Deu positivo, e agora?

O pneumologista Gustavo Prado ressalta que os testes de antígeno são bastante específicos e, por isso,

têm uma incidência baixa de falsos positivos.

"Teste positivo é resultado positivo."

A recomendação é de isolamento por um período entre 7 e 10 dias, a contar a partir do primeiro dia de

sintomas.

A Anvisa chegou a emitir uma sugestão liberando o fim do isolamento a partir do quinto dia, com a

realização de um novo teste que traga resultado negativo, mas o pneumologista não considera a medida

segura.

"Algo entre 10% e 20% dos pacientes ainda podem estar transmitindo o vírus no quinto dia. O ideal é que

a pessoa complete pelo menos os sete dias de isolamento."

"Algo entre 10% e 20% dos pacientes ainda podem estar transmitindo o vírus no quinto dia. O ideal é que

a pessoa complete pelo menos os sete dias de isolamento."

Deu negativo, não tenho Covid?

Os resultados negativos, por sua vez, precisam ser olhados com mais cautela, dizem os especialistas.

A sensibilidade dos autotestes varia, mas muitos atingem cerca de 80%, afirma Prado — o que significa

que, de cada 100 casos positivos, o exame detectará 80.

"Teste negativo pode ser falso negativo", pondera. A depender do quadro do paciente, caso seja um caso

com alta suspeita clínica de Covid, é possível que o profissional de saúde peça para repetir o teste ou

fazer um exame com maior sensibilidade, como o RT-PCR.

"Teste negativo pode ser falso negativo", pondera. A depender do quadro do paciente, caso seja um caso

com alta suspeita clínica de Covid, é possível que o profissional de saúde peça para repetir o teste ou

fazer um exame com maior sensibilidade, como o RT-PCR.

Para aqueles que fizeram o teste porque estão sem sintomas e tiveram contato com alguém que teve

diagnóstico positivo, a recomendação do médico é que mantenha os cuidados para evitar a transmissão

— uso de máscara, higiene das mãos, distanciamento social, preferência por ambientes abertos e

ventilados.

No início da pandemia, a orientação era de que aqueles que tivessem contato com alguém infectado

também fizessem isolamento — uma recomendação que mudou com a evolução da doença e com a

ampliação da vacinação.

Onda de subnotificações

Os três especialistas ouvidos pela reportagem ressaltaram que a disseminação dos testes de antígeno,

especialmente dos autotestes, têm gerado um aumento significativo da subnotificação dos novos casos

de Covid-19, principalmente dos quadros leves.

"O que me preocupa em relação ao autoteste é que nem todo mundo notifica as autoridades de saúde

quando o resultado dá positivo", diz o infectologista Celso Granato. "Aqui no Fleury, estamos vendo uma

positividade de 50% nos testes, um percentual muito alto, que indica que a doença está amplamente

disseminada entre a população", completa.

"Esse pico [de casos] está subdimensionado", concorda Galoro.

A Anvisa não considera os autotestes como diagnósticos para Covid-19. A recomendação é que, uma vez
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que o exame dê positivo, o paciente procure um diagnóstico de confirmação em um serviço de saúde. Na

vida real, contudo, muitas das pessoas que têm resultados positivos nos autotestes, principalmente nos

casos leves da doenças, seguem em isolamento em casa.

A necessidade de "confirmação" do resultado pelo sistema de saúde, na visão de Prado, é "uma

redundância que onera o sistema" e pode saturá-lo. Em paralelo, ele acrescenta, o teste positivo que

deixa de ser contabilizado "é um diagnóstico que não necessariamente está gerando conhecimento [em

relação à situação da pandemia no país] ou mudança de planejamento".

'Este texto foi originalmente publicado em https://www.bbc.com/portuguese/geral-61913887'
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Novo pico de casos no Brasil conta com nova modalidade de diagnóstico: os autotestes, vendidos desde

março nas farmácias. Especialistas explicam a diferença deles para os demais exames de antígenos e

alertam para os erros na realização e interpretação dos resultados.

Depois de um salto expressivo no início do ano, o volume de casos de covid-19 no país voltou a

aumentar neste mês de junho.

Conforme o boletim Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass), são cerca de 35 mil novos

diagnósticos da doença por dia, como indica a média móvel de sete dias (uma medida que suaviza as

oscilações dos registros diários e mostra uma linha de tendência da pandemia).

O ritmo é mais de duas vezes maior do que o observado em abril, quando o Brasil contabilizava cerca de

15 mil novos diagnósticos por dia.

Desde o surto de janeiro e fevereiro, o país conta com uma nova modalidade de diagnóstico ? os

autotestes de antígeno, aprovados pela Anvisa neste ano e comercializados nas farmácias a partir de

março, que podem ser feitos em casa pelos próprios pacientes.

Em que situações esses testes são indicados? Como eles se comparam a outros testes de antígeno e ao

PCR? Como interpretar corretamente a célula de leitura? A BBC News Brasil ouviu três especialistas para

responder a estas e outras perguntas sobre as modalidades de diagnóstico da doença.

Unidos por um swab

Tanto RT-PCR quanto os testes de antígeno ? incluídos aí os autotestes e os testes realizados em

farmácias e laboratórios ? são feitos a partir de uma amostra coletada do nariz do paciente com uma

haste longa, o swab.

Mas as semelhanças acabam por aí. O RT-PCR, também chamado de teste molecular, pesquisa o RNA

do vírus, seu material genético, enquanto os testes de antígeno detectam uma proteína presente na

estrutura celular do vírus.

No caso do RT-PCR, a amostra é processada em uma máquina capaz de multiplicar o material genético

da coleta mais de um milhão de vezes. Isso aumenta a sensibilidade do exame e, por consequência, a

probabilidade de que ele detecte o micro-organismo. Há laboratórios que disponibilizam o resultado em

até quatro horas ? durante o surto do início do ano, contudo, diante da grande procura, esse prazo

chegou a ser estendido para alguns dias.

Com os testes de antígeno, a amostra é depositada sobre um pedaço de papel impregnado com um

produto que reage na presença de uma proteína do vírus: uma parte da lâmina (a "tirinha" do teste) muda

de cor em alguns minutos caso a proteína seja detectada.

Os especialistas ouvidos pela BBC News Brasil reiteram que o RT-PCR continua sendo o "padrão ouro"

dos diagnósticos.

"Para quem puder fazer, esse é o ideal", diz Celso Granato, infectologista do grupo Fleury. "Mas nós

sabemos que entre o ideal e o viável tem uma longa distância", ele completa.

Antígeno: autoteste, na farmácia ou no laboratório?

Muita gente tem optado pelos testes de antígeno porque eles são mais baratos e apresentam resultado

mais rápido.

Para o pneumologista Gustavo Prado, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, no atual momento da

pandemia, em que o país tem uma ampla cobertura vacinal ? o que garante que a maior parte das

pessoas que contraírem o Sar-CoV-2 não terão formas graves da doença ?, os testes de antígeno,

"guardadas as limitações", são uma ferramenta útil para detectar os casos leves.

Quem está com uma manifestação grave de síndrome respiratória, ele frisa, seja ou não suspeita de
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covid, deve procurar um serviço de saúde.

Já aqueles que não apresentam sintomas graves ? como falta de ar, desorientação e confusão mental,

tosse permanente e desconfortável, febre persistente ?, ele avalia, podem procurar os testes de antígeno.

"A grande questão é entender que os testes não são todos iguais e têm desempenhos diagnósticos

diferentes", completa. "E é preciso voltar até ao momento da coleta, não só ao reagente em si ? ao

quanto ele é sensível e específico. Essas condições pré-analíticas são fundamentais para que o resultado

seja crível."

Nesse sentido, para que os testes de antígeno tenham maior chance de sucesso, diz o pneumologista,

eles precisam ser realizados no momento certo (leia mais abaixo), com uma técnica de coleta e mistura

ao reagente apropriadas, aplicação adequada na célula de leitura e com o devido tempo de

processamento.

O diretor do comitê de análises clínicas da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed),

Alex Galoro, também reitera a importância da qualidade da realização das diferentes etapas do teste,

especialmente no momento de escolher entre o autoteste, o teste de antígeno feito na farmácia e o teste

de antígeno feito em laboratório.

"O profissional de laboratório é treinado, vive disso, o da farmácia pode ter recebido algum treinamento,

mas certamente menos ? assim, pode haver alguma falha na execução. No caso do autoteste, mais

ainda", ele completa.

Os kits do autoteste para detecção de antígeno, aliás, são diferentes daqueles utilizados nas farmácias e

laboratórios, apesar de usarem o mesmo mecanismo.

Por razões de segurança, a coleta do material no autoteste não é feita na região mais profunda do nariz,

mas apenas na área mais superficial ? de maneira geral, as instruções indicam inserir o swab entre dois e

três centímetros no nariz.

Na prática, isso significa que a probabilidade de a amostra coletada no autoteste ter uma carga viral

pequena ? que não chega a ser detectada pelo reagente ? é maior do que no teste realizado na farmácia

ou no laboratório.

"Pode haver muito falso negativo", ressalta Galoro.

Quando fazer?

No caso dos testes de antígeno, a recomendação é que seja feito no segundo ou terceiro dia de

sintomas, quando há maior carga viral no sistema respiratório do indivíduo infectado e, assim, a

probabilidade de que ela seja detectada é maior. Oficialmente, a Anvisa sugere que eles sejam feitos

entre o primeiro e o sétimo dia de sintomas.

Para os assintomáticos, o ideal é fazer entre três e cinco dias depois do contato com alguém que foi

diagnosticado com a doença, por conta do tempo de incubação do vírus ? que diminuiu

consideravelmente desde o início da pandemia, especialmente depois do surgimento da variante ômicron,

responsável pelas explosões mais recentes de casos pelo mundo.

"Lá no começo, o tempo de incubação podia ir de dois a até 14 dias ? isso não é mais verdade. Estamos

vendo muitas pessoas que tiveram contato com alguém contaminado e três dias depois já estão com

diagnóstico positivo", pontua Granato, do grupo Fleury.

Como ler o autoteste

Para quem optar pelo autoteste, é importante saber ler o resultado.

A lâmina de teste tem dois campos: C, de "controle", e T de "teste". Quando o resultado é negativo, a

linha colorida aparece apenas na área C. Quando positivo, ambas as áreas ficam "pintadas" na lâmina.
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A Anvisa destaca que o resultado é considerado positivo independentemente da intensidade da cor das

linhas.

O exame é considerado inválido caso apenas a linha T fique colorida, mas não a linha de controle; caso

nenhuma das duas seja pintada ou se houver um grande borrão na lâmina, como indicado na ilustração

abaixo:

Deu positivo, e agora?

O pneumologista Gustavo Prado ressalta que os testes de antígeno são bastante específicos e, por isso,

têm uma incidência baixa de falsos positivos.

"Teste positivo é resultado positivo."

A recomendação é de isolamento por um período entre 7 e 10 dias, a contar a partir do primeiro dia de

sintomas.

A Anvisa chegou a emitir uma sugestão liberando o fim do isolamento a partir do quinto dia, com a

realização de um novo teste que traga resultado negativo, mas o pneumologista não considera a medida

segura.

"Algo entre 10% e 20% dos pacientes ainda podem estar transmitindo o vírus no quinto dia. O ideal é que

a pessoa complete pelo menos os sete dias de isolamento."

Deu negativo, não tenho covid?

Os resultados negativos, por sua vez, precisam ser olhados com mais cautela, dizem os especialistas.

A sensibilidade dos autotestes varia, mas muitos atingem cerca de 80%, afirma Prado ? o que significa

que, de cada 100 casos positivos, o exame detectará 80.

"Teste negativo pode ser falso negativo", pondera. A depender do quadro do paciente, caso seja um caso

com alta suspeita clínica de covid, é possível que o profissional de saúde peça para repetir o teste ou

fazer um exame com maior sensibilidade, como o RT-PCR.

Para aqueles que fizeram o teste porque estão sem sintomas e tiveram contato com alguém que teve

diagnóstico positivo, a recomendação do médico é que mantenha os cuidados para evitar a transmissão ?

uso de máscara, higiene das mãos, distanciamento social, preferência por ambientes abertos e

ventilados.

No início da pandemia, a orientação era de que aqueles que tivessem contato com alguém infectado

também fizessem isolamento ? uma recomendação que mudou com a evolução da doença e com a

ampliação da vacinação.

Onda de subnotificações

Os três especialistas ouvidos pela reportagem ressaltaram que a disseminação dos testes de antígeno,

especialmente dos autotestes, têm gerado um aumento significativo da subnotificação dos novos casos

de covid-19, principalmente dos quadros leves.

"O que me preocupa em relação ao autoteste é que nem todo mundo notifica as autoridades de saúde

quando o resultado dá positivo", diz o infectologista Celso Granato. "Aqui no Fleury, estamos vendo uma

positividade de 50% nos testes, um percentual muito alto, que indica que a doença está amplamente

disseminada entre a população", completa.

"Esse pico [de casos] está subdimensionado", concorda Galoro.

A Anvisa não considera os autotestes como diagnósticos para covid-19. A recomendação é que, uma vez

que o exame dê positivo, o paciente procure um diagnóstico de confirmação em um serviço de saúde. Na

vida real, contudo, muitas das pessoas que têm resultados positivos nos autotestes, principalmente nos

casos leves da doenças, seguem em isolamento em casa.
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A necessidade de "confirmação" do resultado pelo sistema de saúde, na visão de Prado, é "uma

redundância que onera o sistema" e pode saturá-lo. Em paralelo, ele acrescenta, o teste positivo que

deixa de ser contabilizado "é um diagnóstico que não necessariamente está gerando conhecimento [em

relação à situação da pandemia no país] ou mudança de planejamento".

'Este texto foi originalmente publicado em https://www.bbc.com/portuguese/geral-61913887'

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!

https://www.youtube.com/watch?v=V1eraWXMFBg
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Depois de um salto expressivo no início do ano, o volume de casos de covid-19 no país voltou a

aumentar neste mês de junho.

Conforme o boletim Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass), são cerca de 35 mil novos

diagnósticos da doença por dia, como indica a média móvel de sete dias (uma medida que suaviza as

oscilações dos registros diários e mostra uma linha de tendência da pandemia).

O ritmo é mais de duas vezes maior do que o observado em abril, quando o Brasil contabilizava cerca de

15 mil novos diagnósticos por dia.

Desde o surto de janeiro e fevereiro, o país conta com uma nova modalidade de diagnóstico — os

autotestes de antígeno, aprovados pela Anvisa neste ano e comercializados nas farmácias a partir de

março, que podem ser feitos em casa pelos próprios pacientes.

Em que situações esses testes são indicados? Como eles se comparam a outros testes de antígeno e ao

PCR? Como interpretar corretamente a célula de leitura? A BBC News Brasil ouviu três especialistas para

responder a estas e outras perguntas sobre as modalidades de diagnóstico da doença.

Unidos por um swab

Tanto RT-PCR quanto os testes de antígeno — incluídos aí os autotestes e os testes realizados em

farmácias e laboratórios — são feitos a partir de uma amostra coletada do nariz do paciente com uma

haste longa, o swab.

Mas as semelhanças acabam por aí. O RT-PCR, também chamado de teste molecular, pesquisa o RNA

do vírus, seu material genético, enquanto os testes de antígeno detectam uma proteína presente na

estrutura celular do vírus.

No caso do RT-PCR, a amostra é processada em uma máquina capaz de multiplicar o material genético

da coleta mais de um milhão de vezes. Isso aumenta a sensibilidade do exame e, por consequência, a

probabilidade de que ele detecte o micro-organismo. Há laboratórios que disponibilizam o resultado em

até quatro horas — durante o surto do início do ano, contudo, diante da grande procura, esse prazo

chegou a ser estendido para alguns dias.

Com os testes de antígeno, a amostra é depositada sobre um pedaço de papel impregnado com um

produto que reage na presença de uma proteína do vírus: uma parte da lâmina (a "tirinha" do teste) muda

de cor em alguns minutos caso a proteína seja detectada.

Os especialistas ouvidos pela BBC News Brasil reiteram que o RT-PCR continua sendo o "padrão ouro"

dos diagnósticos.

"Para quem puder fazer, esse é o ideal", diz Celso Granato, infectologista do grupo Fleury. "Mas nós

sabemos que entre o ideal e o viável tem uma longa distância", ele completa.

Antígeno: autoteste, na farmácia ou no laboratório?

Muita gente tem optado pelos testes de antígeno porque eles são mais baratos e apresentam resultado

mais rápido.

Para o pneumologista Gustavo Prado, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, no atual momento da

pandemia, em que o país tem uma ampla cobertura vacinal — o que garante que a maior parte das

pessoas que contraírem o Sar-CoV-2 não terão formas graves da doença —, os testes de antígeno,

"guardadas as limitações", são uma ferramenta útil para detectar os casos leves.

Quem está com uma manifestação grave de síndrome respiratória, ele frisa, seja ou não suspeita de

covid, deve procurar um serviço de saúde.

Já aqueles que não apresentam sintomas graves — como falta de ar, desorientação e confusão mental,

tosse permanente e desconfortável, febre persistente —, ele avalia, podem procurar os testes de
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antígeno.

"A grande questão é entender que os testes não são todos iguais e têm desempenhos diagnósticos

diferentes", completa. "E é preciso voltar até ao momento da coleta, não só ao reagente em si — ao

quanto ele é sensível e específico. Essas condições pré-analíticas são fundamentais para que o resultado

seja crível."

O diretor do comitê de análises clínicas da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed),

Alex Galoro, também reitera a importância da qualidade da realização das diferentes etapas do teste,

especialmente no momento de escolher entre o autoteste, o teste de antígeno feito na farmácia e o teste

de antígeno feito em laboratório.

"O profissional de laboratório é treinado, vive disso, o da farmácia pode ter recebido algum treinamento,

mas certamente menos — assim, pode haver alguma falha na execução. No caso do autoteste, mais

ainda", ele completa.

Os kits do autoteste para detecção de antígeno, aliás, são diferentes daqueles utilizados nas farmácias e

laboratórios, apesar de usarem o mesmo mecanismo.

Por razões de segurança, a coleta do material no autoteste não é feita na região mais profunda do nariz,

mas apenas na área mais superficial — de maneira geral, as instruções indicam inserir o swab entre dois

e três centímetros no nariz.

Na prática, isso significa que a probabilidade de a amostra coletada no autoteste ter uma carga viral

pequena — que não chega a ser detectada pelo reagente — é maior do que no teste realizado na

farmácia ou no laboratório.

"Pode haver muito falso negativo", ressalta Galoro.

Quando fazer?

No caso dos testes de antígeno, a recomendação é que seja feito no segundo ou terceiro dia de

sintomas, quando há maior carga viral no sistema respiratório do indivíduo infectado e, assim, a

probabilidade de que ela seja detectada é maior. Oficialmente, a Anvisa sugere que eles sejam feitos

entre o primeiro e o sétimo dia de sintomas.

Para os assintomáticos, o ideal é fazer entre três e cinco dias depois do contato com alguém que foi

diagnosticado com a doença, por conta do tempo de incubação do vírus — que diminuiu

consideravelmente desde o início da pandemia, especialmente depois do surgimento da variante ômicron,

responsável pelas explosões mais recentes de casos pelo mundo.

"Lá no começo, o tempo de incubação podia ir de dois a até 14 dias — isso não é mais verdade. Estamos

vendo muitas pessoas que tiveram contato com alguém contaminado e três dias depois já estão com

diagnóstico positivo", pontua Granato, do grupo Fleury.

Como ler o autoteste

Para quem optar pelo autoteste, é importante saber ler o resultado.

A lâmina de teste tem dois campos: C, de "controle", e T de "teste". Quando o resultado é negativo, a

linha colorida aparece apenas na área C. Quando positivo, ambas as áreas ficam "pintadas" na lâmina.

A Anvisa destaca que o resultado é considerado positivo independentemente da intensidade da cor das

linhas.

O exame é considerado inválido caso apenas a linha T fique colorida, mas não a linha de controle; caso

nenhuma das duas seja pintada ou se houver um grande borrão na lâmina, como indicado na ilustração

abaixo:

Deu positivo, e agora?
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O pneumologista Gustavo Prado ressalta que os testes de antígeno são bastante específicos e, por isso,

têm uma incidência baixa de falsos positivos.

"Teste positivo é resultado positivo."

A recomendação é de isolamento por um período entre 7 e 10 dias, a contar a partir do primeiro dia de

sintomas.

A Anvisa chegou a emitir uma sugestão liberando o fim do isolamento a partir do quinto dia, com a

realização de um novo teste que traga resultado negativo, mas o pneumologista não considera a medida

segura.

"Algo entre 10% e 20% dos pacientes ainda podem estar transmitindo o vírus no quinto dia. O ideal é que

a pessoa complete pelo menos os sete dias de isolamento."

Deu negativo, não tenho covid?

Os resultados negativos, por sua vez, precisam ser olhados com mais cautela, dizem os especialistas.

A sensibilidade dos autotestes varia, mas muitos atingem cerca de 80%, afirma Prado — o que significa

que, de cada 100 casos positivos, o exame detectará 80.

"Teste negativo pode ser falso negativo", pondera. A depender do quadro do paciente, caso seja um caso

com alta suspeita clínica de covid, é possível que o profissional de saúde peça para repetir o teste ou

fazer um exame com maior sensibilidade, como o RT-PCR.

Para aqueles que fizeram o teste porque estão sem sintomas e tiveram contato com alguém que teve

diagnóstico positivo, a recomendação do médico é que mantenha os cuidados para evitar a transmissão

— uso de máscara, higiene das mãos, distanciamento social, preferência por ambientes abertos e

ventilados.

No início da pandemia, a orientação era de que aqueles que tivessem contato com alguém infectado

também fizessem isolamento — uma recomendação que mudou com a evolução da doença e com a

ampliação da vacinação.

Onda de subnotificações

Os três especialistas ouvidos pela reportagem ressaltaram que a disseminação dos testes de antígeno,

especialmente dos autotestes, têm gerado um aumento significativo da subnotificação dos novos casos

de covid-19, principalmente dos quadros leves.

"O que me preocupa em relação ao autoteste é que nem todo mundo notifica as autoridades de saúde

quando o resultado dá positivo", diz o infectologista Celso Granato. "Aqui no Fleury, estamos vendo uma

positividade de 50% nos testes, um percentual muito alto, que indica que a doença está amplamente

disseminada entre a população", completa.

"Esse pico [de casos] está subdimensionado", concorda Galoro.

A Anvisa não considera os autotestes como diagnósticos para covid-19. A recomendação é que, uma vez

que o exame dê positivo, o paciente procure um diagnóstico de confirmação em um serviço de saúde. Na

vida real, contudo, muitas das pessoas que têm resultados positivos nos autotestes, principalmente nos

casos leves da doenças, seguem em isolamento em casa.

A necessidade de "confirmação" do resultado pelo sistema de saúde, na visão de Prado, é "uma

redundância que onera o sistema" e pode saturá-lo. Em paralelo, ele acrescenta, o teste positivo que

deixa de ser contabilizado "é um diagnóstico que não necessariamente está gerando conhecimento [em

relação à situação da pandemia no país] ou mudança de planejamento".

'Este texto foi originalmente publicado em https://www.bbc.com/portuguese/geral-61913887'

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.
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Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!
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Depois de um salto expressivo no início do ano, o volume de casos de covid-19 no país voltou a

aumentar neste mês de junho.

Conforme o boletim Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass), são cerca de 35 mil novos

diagnósticos da doença por dia, como indica a média móvel de sete dias (uma medida que suaviza as

oscilações dos registros diários e mostra uma linha de tendência da pandemia).

O ritmo é mais de duas vezes maior do que o observado em abril, quando o Brasil contabilizava cerca de

15 mil novos diagnósticos por dia.

Desde o surto de janeiro e fevereiro, o país conta com uma nova modalidade de diagnóstico — os

autotestes de antígeno, aprovados pela Anvisa neste ano e comercializados nas farmácias a partir de

março, que podem ser feitos em casa pelos próprios pacientes.

Em que situações esses testes são indicados? Como eles se comparam a outros testes de antígeno e ao

PCR? Como interpretar corretamente a célula de leitura? A BBC News Brasil ouviu três especialistas para

responder a estas e outras perguntas sobre as modalidades de diagnóstico da doença.

Unidos por um swab

Tanto RT-PCR quanto os testes de antígeno — incluídos aí os autotestes e os testes realizados em

farmácias e laboratórios — são feitos a partir de uma amostra coletada do nariz do paciente com uma

haste longa, o swab.

Mas as semelhanças acabam por aí. O RT-PCR, também chamado de teste molecular, pesquisa o RNA

do vírus, seu material genético, enquanto os testes de antígeno detectam uma proteína presente na

estrutura celular do vírus.

No caso do RT-PCR, a amostra é processada em uma máquina capaz de multiplicar o material genético

da coleta mais de um milhão de vezes. Isso aumenta a sensibilidade do exame e, por consequência, a

probabilidade de que ele detecte o micro-organismo. Há laboratórios que disponibilizam o resultado em

até quatro horas — durante o surto do início do ano, contudo, diante da grande procura, esse prazo

chegou a ser estendido para alguns dias.

Com os testes de antígeno, a amostra é depositada sobre um pedaço de papel impregnado com um

produto que reage na presença de uma proteína do vírus: uma parte da lâmina (a "tirinha" do teste) muda

de cor em alguns minutos caso a proteína seja detectada.

Os especialistas ouvidos pela BBC News Brasil reiteram que o RT-PCR continua sendo o "padrão ouro"

dos diagnósticos.

"Para quem puder fazer, esse é o ideal", diz Celso Granato, infectologista do grupo Fleury. "Mas nós

sabemos que entre o ideal e o viável tem uma longa distância", ele completa.

Antígeno: autoteste, na farmácia ou no laboratório?

Muita gente tem optado pelos testes de antígeno porque eles são mais baratos e apresentam resultado

mais rápido.

Para o pneumologista Gustavo Prado, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, no atual momento da

pandemia, em que o país tem uma ampla cobertura vacinal — o que garante que a maior parte das

pessoas que contraírem o Sar-CoV-2 não terão formas graves da doença —, os testes de antígeno,

"guardadas as limitações", são uma ferramenta útil para detectar os casos leves.

Quem está com uma manifestação grave de síndrome respiratória, ele frisa, seja ou não suspeita de

covid, deve procurar um serviço de saúde.

Já aqueles que não apresentam sintomas graves — como falta de ar, desorientação e confusão mental,

tosse permanente e desconfortável, febre persistente —, ele avalia, podem procurar os testes de
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antígeno.

"A grande questão é entender que os testes não são todos iguais e têm desempenhos diagnósticos

diferentes", completa. "E é preciso voltar até ao momento da coleta, não só ao reagente em si — ao

quanto ele é sensível e específico. Essas condições pré-analíticas são fundamentais para que o resultado

seja crível."

Nesse sentido, para que os testes de antígeno tenham maior chance de sucesso, diz o pneumologista,

eles precisam ser realizados no momento certo (leia mais abaixo), com uma técnica de coleta e mistura

ao reagente apropriadas, aplicação adequada na célula de leitura e com o devido tempo de

processamento.

O diretor do comitê de análises clínicas da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed),

Alex Galoro, também reitera a importância da qualidade da realização das diferentes etapas do teste,

especialmente no momento de escolher entre o autoteste, o teste de antígeno feito na farmácia e o teste

de antígeno feito em laboratório.

"O profissional de laboratório é treinado, vive disso, o da farmácia pode ter recebido algum treinamento,

mas certamente menos — assim, pode haver alguma falha na execução. No caso do autoteste, mais

ainda", ele completa.

Os kits do autoteste para detecção de antígeno, aliás, são diferentes daqueles utilizados nas farmácias e

laboratórios, apesar de usarem o mesmo mecanismo.

Por razões de segurança, a coleta do material no autoteste não é feita na região mais profunda do nariz,

mas apenas na área mais superficial — de maneira geral, as instruções indicam inserir o swab entre dois

e três centímetros no nariz.

Na prática, isso significa que a probabilidade de a amostra coletada no autoteste ter uma carga viral

pequena — que não chega a ser detectada pelo reagente — é maior do que no teste realizado na

farmácia ou no laboratório.

"Pode haver muito falso negativo", ressalta Galoro.

Quando fazer?

No caso dos testes de antígeno, a recomendação é que seja feito no segundo ou terceiro dia de

sintomas, quando há maior carga viral no sistema respiratório do indivíduo infectado e, assim, a

probabilidade de que ela seja detectada é maior. Oficialmente, a Anvisa sugere que eles sejam feitos

entre o primeiro e o sétimo dia de sintomas.

Para os assintomáticos, o ideal é fazer entre três e cinco dias depois do contato com alguém que foi

diagnosticado com a doença, por conta do tempo de incubação do vírus — que diminuiu

consideravelmente desde o início da pandemia, especialmente depois do surgimento da variante ômicron,

responsável pelas explosões mais recentes de casos pelo mundo.

"Lá no começo, o tempo de incubação podia ir de dois a até 14 dias — isso não é mais verdade. Estamos

vendo muitas pessoas que tiveram contato com alguém contaminado e três dias depois já estão com

diagnóstico positivo", pontua Granato, do grupo Fleury.

Como ler o autoteste

Para quem optar pelo autoteste, é importante saber ler o resultado.

A lâmina de teste tem dois campos: C, de "controle", e T de "teste". Quando o resultado é negativo, a

linha colorida aparece apenas na área C. Quando positivo, ambas as áreas ficam "pintadas" na lâmina.

A Anvisa destaca que o resultado é considerado positivo independentemente da intensidade da cor das

linhas.
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O exame é considerado inválido caso apenas a linha T fique colorida, mas não a linha de controle; caso

nenhuma das duas seja pintada ou se houver um grande borrão na lâmina, como indicado na ilustração

abaixo:

Deu positivo, e agora?

O pneumologista Gustavo Prado ressalta que os testes de antígeno são bastante específicos e, por isso,

têm uma incidência baixa de falsos positivos.

"Teste positivo é resultado positivo."

A recomendação é de isolamento por um período entre 7 e 10 dias, a contar a partir do primeiro dia de

sintomas.

A Anvisa chegou a emitir uma sugestão liberando o fim do isolamento a partir do quinto dia, com a

realização de um novo teste que traga resultado negativo, mas o pneumologista não considera a medida

segura.

"Algo entre 10% e 20% dos pacientes ainda podem estar transmitindo o vírus no quinto dia. O ideal é que

a pessoa complete pelo menos os sete dias de isolamento."

Deu negativo, não tenho covid?

Os resultados negativos, por sua vez, precisam ser olhados com mais cautela, dizem os especialistas.

A sensibilidade dos autotestes varia, mas muitos atingem cerca de 80%, afirma Prado — o que significa

que, de cada 100 casos positivos, o exame detectará 80.

"Teste negativo pode ser falso negativo", pondera. A depender do quadro do paciente, caso seja um caso

com alta suspeita clínica de covid, é possível que o profissional de saúde peça para repetir o teste ou

fazer um exame com maior sensibilidade, como o RT-PCR.

Para aqueles que fizeram o teste porque estão sem sintomas e tiveram contato com alguém que teve

diagnóstico positivo, a recomendação do médico é que mantenha os cuidados para evitar a transmissão

— uso de máscara, higiene das mãos, distanciamento social, preferência por ambientes abertos e

ventilados.

No início da pandemia, a orientação era de que aqueles que tivessem contato com alguém infectado

também fizessem isolamento — uma recomendação que mudou com a evolução da doença e com a

ampliação da vacinação.

Onda de subnotificações

Os três especialistas ouvidos pela reportagem ressaltaram que a disseminação dos testes de antígeno,

especialmente dos autotestes, têm gerado um aumento significativo da subnotificação dos novos casos

de covid-19, principalmente dos quadros leves.

"O que me preocupa em relação ao autoteste é que nem todo mundo notifica as autoridades de saúde

quando o resultado dá positivo", diz o infectologista Celso Granato. "Aqui no Fleury, estamos vendo uma

positividade de 50% nos testes, um percentual muito alto, que indica que a doença está amplamente

disseminada entre a população", completa.

"Esse pico [de casos] está subdimensionado", concorda Galoro.

A Anvisa não considera os autotestes como diagnósticos para covid-19. A recomendação é que, uma vez

que o exame dê positivo, o paciente procure um diagnóstico de confirmação em um serviço de saúde. Na

vida real, contudo, muitas das pessoas que têm resultados positivos nos autotestes, principalmente nos

casos leves da doenças, seguem em isolamento em casa.

A necessidade de "confirmação" do resultado pelo sistema de saúde, na visão de Prado, é "uma

redundância que onera o sistema" e pode saturá-lo. Em paralelo, ele acrescenta, o teste positivo que

4ª onda de covid: como e quando usar os testes de farmácia?
6/24/2022 | TERRA/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Continuação

https://visualizacao.boxnet.com.br/?t=0005714A7C346E4383703FC93899783402000000061F8B2F27964A7318923B76C9DA36D17EF32F69D6DE06C1BCCC566D06F786AD5584CE598489FEB5ACCE79829737B874408DE770806BDCAF14B11E74F4BD10072EC694A9F55A09CE452A1B079CCCB8D1199DCB83B11AFE44820165201931E361878C70BA94B32F30AE28904A62B0FBE6


deixa de ser contabilizado "é um diagnóstico que não necessariamente está gerando conhecimento [em

relação à situação da pandemia no país] ou mudança de planejamento".

'Este texto foi originalmente publicado em https://www.bbc.com/portuguese/geral-61913887'
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Testes rápidos de antígeno foram aprovados em janeiro pela Anvisa e estão disponíveis desde março em

farmácias

Depois de um salto expressivo no início do ano, o volume de casos de covid-19 no país voltou a

aumentar neste mês de junho.

Conforme o boletim Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass), são cerca de 35 mil novos

diagnósticos da doença por dia, como indica a média móvel de sete dias (uma medida que suaviza as

oscilações dos registros diários e mostra uma linha de tendência da pandemia).

O ritmo é mais de duas vezes maior do que o observado em abril, quando o Brasil contabilizava cerca de

15 mil novos diagnósticos por dia.

Desde o surto de janeiro e fevereiro, o país conta com uma nova modalidade de diagnóstico os

autotestes de antígeno, aprovados pela Anvisa neste ano e comercializados nas farmácias a partir de

março, que podem ser feitos em casa pelos próprios pacientes.

Em que situações esses testes são indicados? Como eles se comparam a outros testes de antígeno e ao

PCR? Como interpretar corretamente a célula de leitura? A BBC News Brasil ouviu três especialistas para

responder a estas e outras perguntas sobre as modalidades de diagnóstico da doença.

Kits usados em autotestes e testes realizados nas farmácias e laboratórios são diferentes

Unidos por um swab

Tanto RT-PCR quanto os testes de antígeno incluídos aí os autotestes e os testes realizados em

farmácias e laboratórios são feitos a partir de uma amostra coletada do nariz do paciente com uma haste

longa, o swab.

Mas as semelhanças acabam por aí. O RT-PCR, também chamado de teste molecular, pesquisa o RNA

do vírus, seu material genético, enquanto os testes de antígeno detectam uma proteína presente na

estrutura celular do vírus.

No caso do RT-PCR, a amostra é processada em uma máquina capaz de multiplicar o material genético

da coleta mais de um milhão de vezes. Isso aumenta a sensibilidade do exame e, por consequência, a

probabilidade de que ele detecte o micro-organismo. Há laboratórios que disponibilizam o resultado em

até quatro horas durante o surto do início do ano, contudo, diante da grande procura, esse prazo chegou

a ser estendido para alguns dias.

Com os testes de antígeno, a amostra é depositada sobre um pedaço de papel impregnado com um

produto que reage na presença de uma proteína do vírus: uma parte da lâmina (a "tirinha" do teste) muda

de cor em alguns minutos caso a proteína seja detectada.

Os especialistas ouvidos pela BBC News Brasil reiteram que o RT-PCR continua sendo o "padrão ouro"

dos diagnósticos.

"Para quem puder fazer, esse é o ideal", diz Celso Granato, infectologista do grupo Fleury. "Mas nós

sabemos que entre o ideal e o viável tem uma longa distância", ele completa.

Autotestes têm manuais de instrução extensos

Antígeno: autoteste, na farmácia ou no laboratório?

Muita gente tem optado pelos testes de antígeno porque eles são mais baratos e apresentam resultado

mais rápido.

Para o pneumologista Gustavo Prado, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, no atual momento da

pandemia, em que o país tem uma ampla cobertura vacinal o que garante que a maior parte das pessoas

que contraírem o Sar-CoV-2 não terão formas graves da doença , os testes de antígeno, "guardadas as

limitações", são uma ferramenta útil para detectar os casos leves.
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Quem está com uma manifestação grave de síndrome respiratória, ele frisa, seja ou não suspeita de

covid, deve procurar um serviço de saúde.

Já aqueles que não apresentam sintomas graves como falta de ar, desorientação e confusão mental,

tosse permanente e desconfortável, febre persistente , ele avalia, podem procurar os testes de antígeno.

"A grande questão é entender que os testes não são todos iguais e têm desempenhos diagnósticos

diferentes", completa. "E é preciso voltar até ao momento da coleta, não só ao reagente em si ao quanto

ele é sensível e específico. Essas condições pré-analíticas são fundamentais para que o resultado seja

crível."

Nesse sentido, para que os testes de antígeno tenham maior chance de sucesso, diz o pneumologista,

eles precisam ser realizados no momento certo (leia mais abaixo), com uma técnica de coleta e mistura

ao reagente apropriadas, aplicação adequada na célula de leitura e com o devido tempo de

processamento.

O diretor do comitê de análises clínicas da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed),

Alex Galoro, também reitera a importância da qualidade da realização das diferentes etapas do teste,

especialmente no momento de escolher entre o autoteste, o teste de antígeno feito na farmácia e o teste

de antígeno feito em laboratório.

"O profissional de laboratório é treinado, vive disso, o da farmácia pode ter recebido algum treinamento,

mas certamente menos assim, pode haver alguma falha na execução. No caso do autoteste, mais ainda",

ele completa.

Os kits do autoteste para detecção de antígeno, aliás, são diferentes daqueles utilizados nas farmácias e

laboratórios, apesar de usarem o mesmo mecanismo.

Por razões de segurança, a coleta do material no autoteste não é feita na região mais profunda do nariz,

mas apenas na área mais superficial de maneira geral, as instruções indicam inserir o swab entre dois e

três centímetros no nariz.

Na prática, isso significa que a probabilidade de a amostra coletada no autoteste ter uma carga viral

pequena que não chega a ser detectada pelo reagente é maior do que no teste realizado na farmácia ou

no laboratório.

"Pode haver muito falso negativo", ressalta Galoro.

Coleta para PCR e testes de antígeno realizados por profissionais acessam regiões mais profundas do

nariz

Quando fazer?

No caso dos testes de antígeno, a recomendação é que seja feito no segundo ou terceiro dia de

sintomas, quando há maior carga viral no sistema respiratório do indivíduo infectado e, assim, a

probabilidade de que ela seja detectada é maior. Oficialmente, a Anvisa sugere que eles sejam feitos

entre o primeiro e o sétimo dia de sintomas.

Para os assintomáticos, o ideal é fazer entre três e cinco dias depois do contato com alguém que foi

diagnosticado com a doença, por conta do tempo de incubação do vírus que diminuiu consideravelmente

desde o início da pandemia, especialmente depois do surgimento da variante ômicron, responsável pelas

explosões mais recentes de casos pelo mundo.

"Lá no começo, o tempo de incubação podia ir de dois a até 14 dias isso não é mais verdade. Estamos

vendo muitas pessoas que tiveram contato com alguém contaminado e três dias depois já estão com

diagnóstico positivo", pontua Granato, do grupo Fleury.

Como ler o autoteste
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Para quem optar pelo autoteste, é importante saber ler o resultado.

A lâmina de teste tem dois campos: C, de "controle", e T de "teste". Quando o resultado é negativo, a

linha colorida aparece apenas na área C. Quando positivo, ambas as áreas ficam "pintadas" na lâmina.

A Anvisa destaca que o resultado é considerado positivo independentemente da intensidade da cor das

linhas.

O exame é considerado inválido caso apenas a linha T fique colorida, mas não a linha de controle; caso

nenhuma das duas seja pintada ou se houver um grande borrão na lâmina, como indicado na ilustração

abaixo:

Possíveis resultados dos autotestes de antígeno para detecção de covid-19

Deu positivo, e agora?

O pneumologista Gustavo Prado ressalta que os testes de antígeno são bastante específicos e, por isso,

têm uma incidência baixa de falsos positivos.

"Teste positivo é resultado positivo."

A recomendação é de isolamento por um período entre 7 e 10 dias, a contar a partir do primeiro dia de

sintomas.

A Anvisa chegou a emitir uma sugestão liberando o fim do isolamento a partir do quinto dia, com a

realização de um novo teste que traga resultado negativo, mas o pneumologista não considera a medida

segura.

"Algo entre 10% e 20% dos pacientes ainda podem estar transmitindo o vírus no quinto dia. O ideal é que

a pessoa complete pelo menos os sete dias de isolamento."

Deu negativo, não tenho covid?

Os resultados negativos, por sua vez, precisam ser olhados com mais cautela, dizem os especialistas.

A sensibilidade dos autotestes varia, mas muitos atingem cerca de 80%, afirma Prado o que significa que,

de cada 100 casos positivos, o exame detectará 80.

"Teste negativo pode ser falso negativo", pondera. A depender do quadro do paciente, caso seja um caso

com alta suspeita clínica de covid, é possível que o profissional de saúde peça para repetir o teste ou

fazer um exame com maior sensibilidade, como o RT-PCR.

Para aqueles que fizeram o teste porque estão sem sintomas e tiveram contato com alguém que teve

diagnóstico positivo, a recomendação do médico é que mantenha os cuidados para evitar a transmissão

uso de máscara, higiene das mãos, distanciamento social, preferência por ambientes abertos e

ventilados.

No início da pandemia, a orientação era de que aqueles que tivessem contato com alguém infectado

também fizessem isolamento uma recomendação que mudou com a evolução da doença e com a

ampliação da vacinação.

Onda de subnotificações

Os três especialistas ouvidos pela reportagem ressaltaram que a disseminação dos testes de antígeno,

especialmente dos autotestes, têm gerado um aumento significativo da subnotificação dos novos casos

de covid-19, principalmente dos quadros leves.

"O que me preocupa em relação ao autoteste é que nem todo mundo notifica as autoridades de saúde

quando o resultado dá positivo", diz o infectologista Celso Granato. "Aqui no Fleury, estamos vendo uma

positividade de 50% nos testes, um percentual muito alto, que indica que a doença está amplamente

disseminada entre a população", completa.

"Esse pico [de casos] está subdimensionado", concorda Galoro.
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A Anvisa não considera os autotestes como diagnósticos para covid-19. A recomendação é que, uma vez

que o exame dê positivo, o paciente procure um diagnóstico de confirmação em um serviço de saúde. Na

vida real, contudo, muitas das pessoas que têm resultados positivos nos autotestes, principalmente nos

casos leves da doenças, seguem em isolamento em casa.

A necessidade de "confirmação" do resultado pelo sistema de saúde, na visão de Prado, é "uma

redundância que onera o sistema" e pode saturá-lo. Em paralelo, ele acrescenta, o teste positivo que

deixa de ser contabilizado "é um diagnóstico que não necessariamente está gerando conhecimento [em

relação à situação da pandemia no país] ou mudança de planejamento".

'Este texto foi originalmente publicado em https://www.bbc.com/portuguese/geral-61913887'

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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Oferecer acesso à saúde de qualidade por valores acessíveis. Este é o propósito da cuidar.me,

healthtech que une a especialidade dos principais grupos hospitalares da Grande São Paulo com uma

operação inteligente e tecnológica. A marca fornece planos de saúde digitais, divididos por faixas etárias

e preços 40% mais baratos do que a média oferecida no mercado. Tudo isso com um acompanhamento

humanizado.

Diferentemente de outras operadoras, que focam apenas em planos para quem tem CNPJ, a cuidar.me

também oferece planos individuais, com contrato direto no CPF, com o que, para os consumidores, é o

mais essencial: uma rede hospitalar de alta qualidade, composta por unidades de saúde como o Hospital

Alemão Oswaldo Cruz Vergueiro, o Hospital Samaritano Paulista e o Hospital e Maternidade Santa

Joana. As opções de planos variam de acordo com a necessidade de cada cliente.

De forma totalmente digital, o contrato é realizado em poucos minutos, sem questionários extensos e

burocracias desnecessárias, taxa de adesão ou multa de cancelamento. Entre as facilidades disponíveis

no aplicativo da cuidar.me estão o acesso rápido à carteirinha, consulta da rede credenciada e o uso do

serviço de telemedicina 24 horas.

A operadora surgiu com uma proposta moderna, focada em atender uma parcela da população que hoje

depende do SUS (Sistema Único de Saúde) e pessoas que não querem mais arcar com um plano de

saúde privado tradicional. “Atualmente, apenas 23% da população possui planos de saúde, ou seja, o

Brasil tem mais de 165 milhões de pessoas desassistidas. Queremos oferecer acesso à saúde de

qualidade, uma solução simples e eficaz que ajude a população e também desafogue o Sistema Único de

Saúde”, afirma Dr. Marcus Vinicius, CEO da cuidar.me.

Ainda de acordo com o Dr. Marcus Vinicius, a cuidar.me cobre todos os tratamentos de doenças graves

estabelecidos pela ANS. “Essa é uma grande vantagem para as pessoas que não conseguem arcar com

os custos do plano tradicional. A cobertura as mantém protegidas no caso de qualquer acidente ou

necessidade de pronto atendimento. Outro benefício está na cobertura obstetrícia, já que todos os nossos

planos oferecem a rotina e os procedimentos que uma mãe precisa”, explica.

A solução oferece todos os serviços de um plano de saúde com cobertura hospitalar: acesso a prontos-

socorros com profissionais de ponta, internações, UTI, cirurgias de urgência ou eletivas e consultas

ambulatoriais em períodos de internação.

No início deste ano, cuidar.me anunciou a parceria com o dr.consulta, atualmente o principal investidor da

healthtech, e juntos oferecem planos com cobertura ambulatorial. A partir de agora os clientes da

cuidar.me têm a possibilidade de incluir em seus planos digitais as opções de exames e consultas

eletivas ilimitadas em toda a rede de clínicas e laboratórios do dr.consulta. Nesta opção, os clientes têm

acesso a mais de 60 especialidades médicas e outros serviços. Com isso, a previsão da empresa é

assistir até 10 mil pessoas até o final do ano. Por enquanto, esse é um serviço oferecido exclusivamente

aos usuários da capital e da região metropolitana de São Paulo, Jundiaí e Campinas.

Eficiência operacional

A cuidar.me foi criada com um modelo totalmente inovador que permite manter os custos de operações

baixos que resulta em um preço de plano acessível ao beneficiário. “Isso acontece porque o tipo de

acordo com os prestadores de serviços, chamado verticalização por contrato, favorece uma gestão

eficiente pois por meio dele, além de ter alguns gastos compartilhados com os próprios hospitais e

parceiros, a cuidar.me garante previsibilidade desses custos e pode, assim, manter um time menor para

fazer a gestão dos sinistros (consumo de saúde por parte dos beneficiários)”, explica Rafael Morgado,

fundador e CFO da cuidar.me.

Com planos até 40% mais baratos do que a média, essa healthtech pretende democratizar acesso à saúde no Brasil
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Outro diferencial da empresa está na forma de gerir os dados de saúde de seus beneficiários. A

healthtech utiliza essas informações para acompanhar de maneira ativa a saúde de seus clientes o que

ajuda na prevenção de doenças e consequente aumento dos custos hospitalares.

Sobre a cuidar.me

A cuidar.me é uma healthtech que tem como objetivo democratizar o acesso à saúde de qualidade aos

brasileiros. Com o propósito de ser a operadora de planos de saúde do futuro, a marca vem

revolucionando o segmento ao unir a qualidade da cobertura dos principais grupos hospitalares de São

Paulo com a praticidade de um serviço digital. Prezando sempre pela boa experiência ao usuário, a

startup possui parceria com o dr.consulta que, além de ter liderado uma rodada de investimento no plano

de saúde, também atende consultas e exames dos clientes da cuidar.me na maioria de seus produtos.

Com atuação na região metropolitana de São Paulo, Campinas e Jundiaí, a cuidar.me projeta expansão

em 2022 para o Litoral Paulista e outras regiões no interior de São Paulo, consolidando seu propósito de

oferecer mais acesso à saúde.

Com planos até 40% mais baratos do que a média, essa healthtech pretende democratizar acesso à saúde no Brasil
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40% de toda a população já teve dermatite seborreica ou apresenta episódios em determinadas épocas,

como nas estações mais frias do ano

Também conhecida como caspa, a dermatite seborreica é caracterizada por uma inflamação crônica da

pele, gerando vermelhidão, prurido e descamação em algumas áreas da face e no couro cabeludo. Pode

ter origem genética ou ser desencadeada por agentes externos, como alergias, situações de fadiga ou

estresse emocional, álcool, medicamentos, excesso de oleosidade, presença do fungo Pityrosporum

ovale e a baixa temperatura.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), 40% de toda a população já teve

dermatite seborreica ou apresenta episódios em determinadas épocas, como no frio. “Neste período, o

tempo de maturação celular diminui, aumentando a descamação. Além disso, a exposição ao sol acaba

sendo menor, prejudicando o auxílio da radiação ultravioleta no combate à dermatite seborreica”, explica

Renato Pazzini, dermatologista Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e Membro do

Corpo Clínico dos Hospitais Albert Einstein e Oswaldo Cruz.

Para evitar o desconforto dos pontos brancos no couro cabeludo, que chegam a aparecer nas roupas, o

especialista pontua 5 dicas para controlar a dermatite seborreica:
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Não deixe de lavar a cabeça

O frio não dá o menor ânimo para lavar os cabelos, certo? No entanto, se você já tem propensão à

descamação do couro cabeludo, precisa encarar o chuveiro, nem que seja em dias alternados. Com a

cabeça lavada, você consegue manter a área higienizada e livre de fungos.

Aposte no jeito certo de higienizar os cabelos

Primeiramente, nada de água pelando. A temperatura correta é a morna. Segundo Pazzini, a água quente

estimula a oleosidade do couro cabeludo. Já o shampoo deve conter ativos como ácido salicílico,

alcatrão, selênio, enxofre, zinco e antifúngicos (consulte o dermatologista). Aplique apenas na raiz,

massageie bem o couro cabeludo, deixe agir por alguns minutos e enxague bem para retirar todo o

produto. Em relação ao condicionador, evite passar na raiz, pois os resíduos dos produtos se acumulam

5 dicas para combater a dermatite seborreica no frio
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no couro cabeludo, aumentando a oleosidade e as chances de piora da dermatite seborreica. O correto é

passar o creme longe da raiz até as pontas.

Deixe a cabeça respirar

Mesmo no frio, evite usar toucas, chapéus, bonés, lenços ou qualquer outro acessório que cubra a

cabeça. “Isso aumenta a temperatura do couro cabeludo e, consequentemente, a produção de sebo”, diz

Pazzini.
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Não prenda o cabelo molhado

Prender o cabelo molhado, seja com coque, elástico ou fivela, dificulta a secagem, aumentando a

umidade no couro cabeludo e favorecendo a dermatite seborreica.

Jamais durma com o cabelo molhado

Os fios úmidos e abafados tornam o travesseiro um ambiente favorável para a proliferação de fungos.

Nesta situação específica, o fungo que surge com mais frequência é o Malassezia spp, que causa a

descamação da derme e até a queda dos cabelos.

“Outros cuidados podem ajudar a controlar ou combater a dermatite seborreica, como retirar

completamente o xampu e o condicionador dos cabelos (para evitar resíduos), enxugar bem a cabeça,

evitar o uso de roupas sintéticas (que costumam reter o suor) e, claro, rever conceitos como a

alimentação e o estresse em excesso. Caso a dermatite seborreica persista ou piore, busque um

dermatologista, que irá avaliar sua inflamação e indicar o tratamento adequado”, finaliza o médico.

5 dicas para combater a dermatite seborreica no frio
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Com o desenvolvimento tecnológico na área médica surgem novas formas de tratamento para diversas

doenças ou condições, inclusive na área urológica. A hiperplasia benigna da próstata é uma condição de

aumento da próstata masculina, parte do envelhecimento natural que atinge 7 a cada 10 homens, a partir

dos 40 anos. Com o crescimento, o canal da uretra começa a se estreitar e gerar desconfortos.

O urologista e oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Bruno Benigno, aponta que o tratamento

começa na prevenção e nas formas com que o homem pode evitar que a próstata cresça rapidamente.

Um dos quadros que acelera o processo é a síndrome metabólica, por isso a mudança de estilo de vida é

tão importante. Pouco diagnosticado, a síndrome tem como sintomas a obesidade, apneia do sono,

diabetes, pressão alta e impotência sexual.

Portanto, segundo o médico, para tratar a hiperplasia benigna da próstata existem 3 estratégias:

mudança do estilo de vida, uso de medicamentos e a realização da cirurgia. A última opção consiste na

desobstrução do canal entupido ou estreito da próstata, procedimento conhecido como a RTU

(Ressecção Transuretral).

Para próstatas que saem dos 30g de normalidade e aumentam até 100g, o médico introduz uma

microcâmera pela uretra do paciente, e raspa a próstata com um tipo de bisturi para alargar o canal. Já

para próstatas maiores que 100g é necessário a cirurgia para remoção de parte da próstata. No passado

existiam apenas essas duas formas de cirurgia para tratar o problema, mas agora já surgiram novas

alternativas.

Urolíft

A grande novidade para o tratamento da hiperplasia benigna da próstata é o Urolíft. O urologista Bruno

Benigno explica que ao invés da raspagem é instalado na próstata dos pacientes pequenos implantes

parecidos com clipes, que alargam o canal. “Então o homem continua com a próstata grande mas o canal

se torna mais amplo, de modo que não atrapalhe o funcionamento da próstata ou da uretra”, explica.

A principal vantagem é que em até 80% dos casos os homens conseguem manter a ejaculação, diferente

de outros procedimentos em que as chances variam de 20% a 30%. Outras vantagens são que o

paciente sai de alta no mesmo dia e o porte anestésico é menor.

Nos EUA a tecnologia já foi aprovada e está no seu sexto ano de funcionamento. Portanto, dados da

literatura médica apontam resultados positivos e a novidade se expande a outros mercados. No Brasil, o

procedimento já foi liberado pela Anvisa, mas ainda está em fase de liberação para ser comercializado,

com previsão para agosto.

Rezum

O tratamento da hiperplasia benigna da próstata pelo Rezum é realizado a partir da introdução de uma

câmera na uretra, com uma agulha que injeta na próstata um vapor de água em alta temperatura (102

ºC). O vapor é aplicado em várias áreas da próstata fazendo com que sejam destruídos os tecidos.

“Da mesma forma que o Urolíft, proporciona maiores chances de manter a ejaculação, porém o tempo de

recuperação do paciente é maior. Enquanto no Urolíft o paciente recebe alta no mesmo dia, no Rezum a

próstata fica inchada e o paciente precisa usar sonda por um tempo médio de 7 dias”, explica o

urologista.

A previsão para aprovação do Rezum pela Anvisa é novembro deste ano, e o início da comercialização

para 2023.

Green Light Laser

Outro tipo de tratamento inovador, mas já estabelecido no Brasil, é o Green Light Laser. Após seis anos
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em utilização, agora ganha mais popularidade pela baixa do custo do procedimento, que fica em torno de

8 mil reais a fibra.

Nesse tipo de tratamento também é usada uma microcâmera, que ao invés da raspagem, possui um laser

por meio de uma fibra fina, que vaporiza a próstata. A vantagem é a fácil absorção pelo sangue da

molécula de hemoglobina vaporizada, fazendo com que a cirurgia ocorra praticamente sem sangramento.

Porém, da mesma forma que o RTU, de 70% a 80% dos homens correm o risco de não conseguir mais

ejacular após o procedimento.

Tratamento tradicional

Independente das novas formas de tratamento, a cirurgia ainda continua sendo uma opção viável e

acessível, em termos de recuperação e custo. Enquanto a cirurgia aberta retira uma parte da próstata

pelo abdômen, a cirurgia robótica realiza o mesmo procedimento sem grandes cortes na barriga do

paciente.

Diferente de um câncer de próstata, a cirurgia para a hiperplasia não precisa retirar toda a próstata, mas

somente a parte interna, garantindo já pela própria natureza do procedimento menores chances do

paciente ter incontinência urinária e impotência sexual.

Vale ressaltar que em nenhuma das cirurgias o homem perde a ereção, somente possui as chances de

perder a capacidade de ejacular. Portanto, existem hoje mais ferramentas para fornecer tratamentos

individualizados para os pacientes, conforme a idade, o tamanho da próstata e o desejo de ejacular.

Novas tecnologias inovam o tratamento para hiperplasia benigna da próstata
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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.

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.

Jornal de Brasília
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Em sua primeira edição, o Safety Summit 2022 foi dividido em três pilares - tecnologia, liderança e

segurança - e contou com mais de 25 palestrantes

Diante do aumento das ocorrências de acidentes de trabalho e consequências físicas e psicológicas pós-

pandemia da Covid-19 no Brasil, a MSA Safety, empresa líder em equipamentos de segurança e de

combate a incêndio, promoveu o Safety Summit 2022, evento que mostrou como a tecnologia pode ser

uma aliada para reduzir tragédias e melhorar a qualidade de vida de empresários e funcionários, em

negócios de todos os portes e segmentos.

Apresentado em formato híbrido, o Safety Summit 2022 foi fundamentado em três pilares: tecnologia,

liderança e segurança. Para falar dessa tríade, foram realizadas mesas-redondas e palestras com

profissionais renomados no Brasil e no exterior em SMS (Saúde, Meio Ambiente e Segurança). Todas

com um objetivo em comum: ter um futuro com condições mais seguras – e produtivas – para o trabalho,

evitando acidentes e protegendo o bem maior das pessoas – a vida.

Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde apontam, de

2012 a 2020, o registro de 5,6 milhões de doenças e acidentes do trabalho, os quais culminaram com um

custo previdenciário que, desde 2012, ultrapassa os R$ 100 bilhões somente com despesas acidentárias

e a perda de 430 milhões de dias de trabalho. A situação é tão grave que, dentre os países do G20, o

Brasil, com uma taxa de 6 óbitos a cada 100 mil empregos formais, ocupa a segunda colocação em

mortalidade trabalhista, atrás somente do México (primeiro colocado), com 8 óbitos a cada 100 mil

vínculos de emprego entre 2002 e 2020. A informação é do Observatório de Segurança e Saúde no

Trabalho, em estudo do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Organização Internacional do

Trabalho (OIT).

O primeiro dia foi dedicado ao “Digital Transformation” e, logo após a mestre de cerimônias, Adriana

Bittar, dar as boas-vindas ao público, formado por 120 participantes presenciais e mais de 1500 de

maneira virtual, foi a vez de Ricardo Hegele, vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina de

Tráfego, falar sobre o Maio Amarelo e como o controle emocional pode contribuir para diminuir o

percentual de acidentes de trânsito, os quais ficaram em 31 mil óbitos, só no ano passado.

Dando continuidade ao primeiro dia do Safety Summit 2022, Victoriana Leonora, líder LATAM para

Sustentabilidade e ESG, focou sua explanação na inclusão das mulheres nas empresas. Já Vitor Kiem,

diretor de negócios do Brasil, Argentina e Chile da MSA, comentou sobre o papel da organização

centenária que dedicou toda a sua história a proteger vidas e a garantir que, em todo o mundo, as

pessoas possam trabalhar em segurança; enquanto Victor Venâncio, diretor da IHM Stefanini Group,

tratou da adoção de tecnologias emergentes da Indústria 4.0.

Ainda no primeiro dia, outras palestras de destaque foram proferidas por Antonio Pinho, diretor da Mature

Wellness e sócio da DMS Partners Management Solutions, que falou sobre as tendências Environmental,

Social and Corporate Governance, da sigla ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa), e a

importância das empresas trabalharem em prol dos objetivos sociais; Adriano Esposito, VP Global de

Digital Business e Inovação na SONDA; Gustavo Lopes, vice-presidente da MSA; Jorge Thirige Junior e

Flaubert Machado, ambos da Petrobras; Pedro Bocchese, do Núcleo de Sistemas; e Romeo Deon

Busarello, MSC em Transformação Digital.

No último dia do evento, o gestor de saúde corporativa do Hospital Oswaldo Cruz, Leonardo Piovesan,

palestrou sobre os primeiros socorros para a saúde mental dos trabalhadores, dados os altos índices de

estresse, depressão e ansiedade, agravados pela pandemia da Covid-19. Logo depois, Kwami Correia,

CEO da Tereos Amido, explanou a respeito da diversidade e inclusão; enquanto Paula Harraca, diretora
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de estratégia, ESG e Inovação na ArcelorMittal, tratou sobre o “líder ambidestro”, um “comportamento

que conduz à inovação da equipe por utilizar habilidades opostas e contraditórias ao mesmo tempo”,

segundo a especialista.

Dando continuidade ao ciclo de palestras, Gerardo Portela, especialista em fatores humanos no

gerenciamento de riscos e crises, elencou as principais práticas para que as empresas tenham

possibilidades de lidar com um problema inesperado, interno ou externo, que pode causar prejuízos

financeiros e/ou abalar a reputação da empresa. Já Michael Oliveira, fundador do Instituto Brasileiro de

Liderança (IBL), preveniu sobre as mudanças que se fazem necessárias para um líder, “sendo a

sustentabilidade uma delas”. Por fim, grandes nomes, como Sidney Dekker, diretor de segurança da

Universidade de Griffith; Paulo Gomes, idealizador do Grupo Nova Visão Segurança no Brasil; e Juliana

Bley, facilitadora de processos educacionais, discursaram acerca dos melhores aspectos para um maior

desempenho organizacional.

Entre as mesas-redondas, a primeira delas, formada por Fabrício Trevisan, gerente de segurança da

multinacional CMPC; Thiago Avelino, CEO da Safety TEC; Ettore Rossi, diretor HSE LATAM na Bayer;

Patrícia Fonseca, especialista em análise global de dados de saúde, segurança e riscos operacionais da

Vale; e Zubeni Purushotam, diretor EHS LATAM Sul, se referiu à tecnologia como impulsionadora dos

avanços na saúde, meio ambiente e segurança no trabalho.

No segundo dia do evento, destinado ao assunto “Liderança”, a mesa-redonda, composta por Eder

Henriqson, especialista em inovações de ciências de segurança da PUC-RS; Karen Volpato, fundadora

da AVP EHS; Ivan Rigoletto, engenheiro químico e de segurança do trabalho; Maria Cândida Amado,

EHS Manager da Kimberly-Clark; e José Carlos Bueno, líder de fator humano na Petrobras, retratou o

papel dos líderes para avançar em sistemas de precaução e segurança, investindo na saúde do

trabalhador, de suas famílias e da sociedade, de forma geral.

Mais sobre o Safety Summit 2022

A primeira edição do Safety Summit, destinada a profissionais que desejam aumentar os procedimentos

de segurança no ambiente de trabalho, teve o apoio da Associação Brasileira de Higienistas

Ocupacionais (ABHO), AÇO BRASIL, Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e

Proteção ao Trabalho (Animaseg), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-

SP) e Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP).

Especialistas explicam como alinhar tecnologia e liderança à segurança do trabalho
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OUTROS ESCRITOS

Olhando para o fogo

A ciência que salva e mata nos livros de Benjamín Labatut e Jean-Claude Bernardet

Por Michel Laub

Michel Laub, jornalista e autor dos romances "Diário cia Queda" (2011) e "Solução de Dois Estados"

(2020), escre

 

Por determinação do jornal Valor Econômico, as matérias dos seus veículos (jornal e site) não poderão

mais ser disponibilizadas, através do clipping, por empresas do segmento, agências de comunicação e

sites corporativos. As notícias devem remeter os usuários para o site do veículo e serem acessadas

individualmente através de assinaturas digitais.    O Valor Econômico, através do seu departamento

jurídico, determinou que não autoriza a utilização do seu material em qualquer hipótese, sob a pena de

serem tomadas  medidas judiciais cabíveis.    Diante disso, a Boxnet continuará realizando o

monitoramento do Jornal e do Portal, porém remetendo o usuário à leitura das notícias no site oficial do

Valor Econômico.
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Elas fazem acontecer
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Projeto de pesquisa espera aprovação da Anvisa; técnica promete mudar o prognóstico de pacientes que

não possuem mais opções de tratamento

Por Fernanda Bassette, da Agência Einstein

Um dos principais avanços no tratamento do câncer é a terapia celular CAR-T (receptor quimérico de

antígeno) – um tipo de imunoterapia que utiliza células do sistema imune do próprio paciente para

combater e eliminar as células doentes. A tecnologia, que deve mudar o prognóstico das pessoas com

linfomas e leucemias, começará a ser testada em breve no Hospital Israelita Albert Einstein, que aguarda

apenas a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para iniciar a pesquisa no Brasil.

A tecnologia celular CAR-T já está aprovada nos Estados Unidos há cinco anos. Por enquanto, a

indicação é apenas para pacientes refratários (que não respondem ao tratamento convencional) ou que

tiveram recidiva e não possuem mais opções terapêuticas. No Brasil, começou a ser testada de forma

experimental por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) de forma compassiva (por decisão

médica quando não há mais opções de tratamento). Assim que o pedido do Einstein for aprovado pela

Anvisa, este será o primeiro protocolo de pesquisa clínica totalmente nacional a ser realizado no país.

Como funciona?

Para se preparar para o procedimento, o paciente passa por um condicionamento parecido ao que é feito

antes do transplante de medula óssea. O tratamento com a tecnologia CAR-T consiste em retirar os

linfócitos T do paciente, levar essas células para o laboratório onde os linfócitos serão isolados e

multiplicados. Em seguida, essas células são colocadas em contato com um vetor viral (incapaz de

causar doença) que possui a informação genética de um receptor presente na superfície das células

tumorais de cânceres hematológicos.

Essa é a chamada “reprogramação” celular, que vai fazer com que o vetor faça as células T (linfócitos)

originem as células CAR-T que serão usadas na terapia. Esse material é congelado e passa por rigorosos

testes de controle de qualidade antes de ser reinfundido no paciente. Em seguida, de volta à corrente

sanguínea do paciente, esses linfócitos vão reconhecer as células do câncer de forma mais eficaz e vão

agir para eliminá-las do organismo.

No Einstein, a pesquisa envolve vários setores do hospital e dezenas de profissionais. Ela será conduzida

pela equipe do médico hematologista Nelson Hamerschlak, coordenador da Unidade de Transplante de

Medula Óssea do hospital, por meio do programa Proadi-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento

Institucional do Sistema Único de Saúde). O protocolo de pesquisa é de fase 1 (testa a eficácia e a

segurança do procedimento) e prevê que a tecnologia seja usada em 30 pacientes, mas, nesse primeiro

momento, 10 pacientes participarão.

Entusiasta do procedimento, Hamerschlak ressalta que ainda não sabe se esse tratamento será um

substituto do transplante de medula óssea, por exemplo. A principal indicação, por enquanto, é para

casos avançados e sem opção terapêutica. “Cada um tem o seu espaço. Às vezes o paciente vai precisar

fazer o CAR-T primeiro e depois o transplante. Talvez o contrário também. Não é uma competição entre

os dois tratamentos e nem uma substituição”, diz o hematologista, que reforça, no entanto, que a

expectativa é que com o tempo essa tecnologia seja indicada para casos mais precoces da doença.

Hamerschlak destaca ainda que assim como outros tratamentos, a terapia CAR-T não é totalmente

inócua. “Há risco de o paciente sofrer com a síndrome de liberação de citocinas, como acontece em

algumas pessoas que tem Covid-19, e algumas síndromes neurológicas”, ponderou o médico.

Outro fator importante é o custo do procedimento, ainda bastante caro. Hoje em dia, diz Hamerschlak,

apenas os insumos para a realização de uma terapia CAR-T para uma única pessoa custam em torno de

Terapia celular CAR-T será testada em pacientes com linfoma e leucemia
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US$ 350 mil a US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões de reais), fora os custos com preparação do

paciente (com imunoterapia e quimioterapia), internação e possíveis complicações.

“Por outro lado, a tecnologia de CAR-T que estamos desenvolvendo no Einstein deve custar cerca de

10% desse valor, ficando em torno de US$ 35 mil (cerca de R$ 192 mil). O custo-efetividade do

tratamento é uma questão amplamente discutida pelos cientistas”, afirmou o hematologista.

O Einstein adquiriu o equipamento que é usado para fazer a reprogramação celular e todo o

procedimento será feito dentro do hospital, sem precisar levar as células para outros ambientes, o que

aumenta a segurança e reduz riscos. “A vantagem dessa nossa pesquisa é que todo o procedimento, do

início até o final, será feito no Einstein. Por enquanto vamos testar em pacientes com leucemia linfocítica

B e linfoma tipo B, mas nada impede que, no futuro, o Proadi expanda para outras doenças, como o

mieloma múltiplo, por exemplo”, finalizou Hamerschlak.

Fonte: Agência Einstein

The post Terapia celular CAR-T será testada em pacientes com linfoma e leucemia appeared first on

Agência Einstein.

+ Autoescola pode deixar de ser obrigatória para tirar a CNH

+ Hilary Duff posa nua para revista feminina

+ FGTS tem 2 saques de R$ 1.000 esta semana: esta quarta (11) e sábado (14); veja quem recebe

+ Hubble mostra as consequências de um cataclismo cósmico

Terapia celular CAR-T será testada em pacientes com linfoma e leucemia
6/23/2022 | ISTOÉ ONLINE/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Continuação

https://visualizacao.boxnet.com.br/?t=0005714A7C346E4383703FC93899783402000000655A12840CE1B7989E5DC3759F505CACD09BC47CAEF5D0844BC684E9EEA72C58FD6A3DC644FE50FA26C4D86A985A5CD6C0F9924B651DA62B885FC356559B4326167F24E14EFA9B0282A9702B519962A87A97E5A770F9C4105266EF14CD5124A2B774358864199CD8592F6662246477EA


A acetilcisteína é um medicamento expectorante que serve para aliviar a tosse e secreções respiratórias

provocadas por diferentes razões, como pneumonia e bronquite. É vendido como xarope pediátrico e

adulto, e em forma de granulado (pó), ingerido como efervescente.

Esse remédio é comercializado por diversas empresas farmacêuticas e pode ser encontrado pelos nomes

NAC, Fluimucil, Flucistein ou Cisteil. Sua forma genérica é vendida por acetilcisteína ou N-acetilcisteína.

O que a acetilcisteína faz e para que serve?

A acetilcisteína ou N-acetilcisteína age como expectorante. Ou seja, diminui a viscosidade da secreção

pulmonar e facilita a sua remoção pela tosse. Ele não é um antibiótico.

“Este é um medicamento indicado quando se tem dificuldade para expectorar e há muita secreção densa

e viscosa”, pontua a farmacêutica Letícia Nogueira Leite, do Centro Brasileiro de Informação sobre

Medicamentos (Cebrim/CFF).

Essa tosse pode ser provocada por:

bronquite enfisema doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) pneumonia

O remédio também é indicado como antídoto na intoxicação por paracetamol. “Nesse caso, a

acetilcisteína inativa a molécula utilizada para a metabolização desse medicamento, que é muita tóxica

para o fígado”, completa Letícia.

Compartilhe essa matéria via:

WhatsAPP Telegram

O medicamento é encontrado nas farmácias na forma de xarope e efervescente, mas em ambiente

hospitalar o tratamento pode ser via injetável ou por nebulização, segundo o médico pneumologista e

cirurgião Marcelo Basso Gazzana, do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

A ampola utilizada para nebulização pode até ser levada para casa, mas é prudente que as primeiras

aplicações ocorram no hospital pelo risco de broncoespasmo. “É uma espécie de crise de asma”, explica

Gazzana. “Já a versão injetável intravenosa serve para tratar aquela intoxicação por paracetamol”,

esclarece o médico do Hospital Moinhos de Vento.

+Leia também: Fluoxetina: o que é, para que serve e como funciona esse antidepressivo

Como tomar acetilcisteína?

O xarope pediátrico é indicado para crianças com mais de 2 anos. A orientação deve, claro, vir do

pediatra, porém a bula indica uma dose de 5 mililitros (ml), de duas a três vezes por dia. Crianças

maiores podem precisar de mais doses.

Já o xarope para adultos tem indicação de 15 ml, uma vez por dia, preferencialmente à noite. Isso

também pode mudar dependendo da gravidade da doença.

A forma em pó ou granulada é vendida em sachês com gramagens diferentes. O envelope de 200

miligramas (mg) pode ter indicação para ser utilizado de duas a três vezes por dia. Já o de 600 mg,

apenas uma dose, de preferência à noite.

Continua após a publicidade

Pode ser utilizado por idosos e gestantes?

Não há estudos conclusivos sobre esse medicamento em mulheres grávidas. Ele só deve ser usado se o

médico entender que os benefícios são maiores que os riscos.

Os idosos também seguem as doses indicadas para adultos, mas sempre sob prescrição médica.

Quanto tempo dura o tratamento?

Como de costume, isso deve ser avaliado pelo médico. Em geral, o remédio age na fase aguda da

infecção respiratória ou das exacerbações de doenças.

Acetilcisteína: o que é, para que serve e como funciona esse remédio
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“A indicação costuma variar de sete a dez dias. Mas pacientes com secreção crônica podem usar por

mais tempo, embora a eficácia da acetilcisteína seja modesta em casos mais graves de doença pulmonar

recorrente”, pontua Gazzana.

Nessas situações, o médico tende a optar por outros tipos de medicamento, como broncodilatadores de

longa ação, corticoides inalatórios, entre outros.

+ Leia também: Ibuprofeno: o que é, para que serve e quais as indicações de uso

Quais os riscos de tomar acetilcisteína sem prescrição?

A automedicação é comum com ela, até por ser de baixo custo e vendida sem receita. “Ao aliviar um

sintoma, há o risco de mascarar doenças mais graves, como a pneumonia”, alerta Gazzana.

O médico defende que a acetilcisteína não deve ser utilizada para aliviar sintomas alérgicos e

respiratórios em casa, sem orientação de um profissional. Até porque existem diferentes opções para

conter essas manifestações.

Quais são os principais efeitos colaterais da acetilcisteína?

Os mais comuns são os gastrointestinais, como náusea, vômito e diarreia. Sintomas dermatológicos

podem ocorrer, a exemplo de erupção na pele ou urticária.

“Os comprimidos efervescentes contêm sal, o que pode ser prejudicial para pacientes com insuficiência

renal, cirrose e doença cardíaca. Já a forma injetável para uso intravenoso raramnte provoca choque

anafilático [uma reação alérgica grave]”, pontua Gazzana.

Esse medicamento é utilizado no tratamento da Covid?

Houve tentativas de utilizar a acetilcisteína no tratamento de pacientes graves da Covid-19, mas sem

sucesso.

“O medicamento tem um potencial mecânico lógico e pareceu ter efeito em estudos observacionais. Mas

pesquisas randomizadas, controladas e duplo cego não mostraram benefícios. A acetilcisteína não é um

tratamento preconizado para a Covid-19”, afirma Gazzana.

Aliás, essa medicação já foi testada contra diferentes doenças, mas até agora sem sucesso para além

das indicações já previstas em bula, segundo o pneumologista Rodolfo Bacelar Athayde, do Complexo

Hospitalar Dr. Clementino Fraga, de João Pessoa.
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No Forbes Radar de hoje (23), a Rede D’Or informou que passou a deter 64.217.141 units da

SulAmérica, equivalente a aproximadamente 15,08% do seu capital social. A aquisição ocorre no

contexto da operação de combinação de negócios entre as empresas.

Já o GPA anunciou a conclusão do programa de recompra de ações da Éxito, levantando um valor de R$

398,1 milhões pela venda de 3,40% de sua participação.

Acompanhe em primeira mão o conteúdo do Forbes Money no Telegram

Veja esses e outros destaques corporativos do dia:

Rede D’Or (RDOR3) e SulAmérica (SULA11)

A Rede D’Or passou a deter 64.217.141 units da SulAmérica, representadas por 64.217.141 ações

ordinárias e 128.434.282 ações preferenciais de sua emissão. A referida participação equivale a

aproximadamente 15,08% do capital social da SulAmérica, sendo 10,03% do total de ações ordinárias e

20,16% do total de ações preferenciais.

A Rede D’Or informa que tal aquisição ocorre no contexto da operação de combinação de negócios entre

a empresa e a SulAmérica.

GPA (PCAR3)

O GPA anunciou a conclusão do programa de recompra de ações da Éxito, sociedade de capital aberto

com sede na Colômbia da qual o GPA é acionista controlador.

Considerando as taxas de câmbio aplicadas para conversão ao real dos valores pagos em pesos

colombianos pelas ações de Éxito vendidas pelo GPA no âmbito do programa de recompra, o GPA

recebeu o valor total de R$ 398,1 milhões pela venda de 3,40% de sua participação.

Após a efetivação da recompra, o GPA passou a deter 96,52% do capital social de Éxito, sendo 91,52%

diretamente pelo GPA e 5,00% por sua subsidiária GPA2 Empreendimentos e Participações Ltda.

Unidas (LCAM3) e Localiza (RENT3)

O Cade aprovou um fundo da gestora canadense Brookfield, que controla a locadora de veículos Ouro

Verde, como comprador dos ativos vendidos no âmbito da fusão entre as líderes do setor Localiza e

Unidas.

Com o sinal verde do Cade, Localiza e Unidas esperam fechar a combinação de negócios em 1º de julho,

disseram as duas empresas em fato relevante conjunto.

A venda é de ativos da Unidas, incluindo 49 mil carros, e foi determinada pelo tribunal do Cade em

dezembro como condição para que o negócio, uma fusão entre as duas maiores locadoras de veículos do

país, recebesse a aprovação da autarquia.

Cosan (CSAN3)

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou a compra de 51% da distribuidora de

gás Gaspetro pela Compass, o que deve colaborar para o fortalecimento do grupo Cosan no setor,

apesar de protestos de consumidores sobre a concentração de poucas empresas neste mercado..

Com a operação, a Compass passará a ter participação em 18 distribuidoras de gás natural, reforçando

sua atuação no setor. Ela já detém a Comgás, em São Paulo, e a Sulgás, no Rio Grande do Sul. Os 49%

restantes da Gaspetro pertencem à japonesa Mitsui.

Pague Menos (PGMN3)

O Cade aprovou, por unanimidade, a venda da rede de farmácias Extrafarma para a Pague Menos,

impondo restrições que incluem a venda de oito lojas no Nordeste do país.
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“O simples desinvestimento não é suficiente por si só”, afirmou o relator do caso, Gustavo Augusto

Freitas de Lima, ao ler o seu voto em sessão do Cade. “O desinvestimento somente faz sentido se os

pontos forem vendidos para redes regionais, redes nacionais ou associação de farmácias”, acrescentou.

Segundo ele, a venda dos ativos está sendo firmada para a rede Bruno Farma e o negócio deverá ser

acertado em até 180 dias. Se o prazo for superado, um ‘trustee’ deverá se encarregar pelo

desinvestimento.

O grupo Ultrapar, que está vendendo a Extrafarma, afirmou em comunicado que a determinação da

venda das lojas não altera o valor do negócio acertado com a Pague Menos, que calcula o valor do

negócio em R$ 700 milhões. A Ultrapar disse que espera concluir a venda da Extrafarma em 1º de

agosto.

Hypera (HYPE3)

A Hypera informou que foi aprovada a distribuição de JCP (juros sobre capital próprio) no montante bruto

de R$ 194,7 milhões, equivalente a R$ 0,30776 por ação ordinária. O pagamento será realizado até o

final do exercício social de 2023, com base na posição acionária constante dos registros da companhia

ao final do pregão de 27 de junho de 2022.

(Com Reuters)

Inscreva-se na seleção para a lista Under 30 2022
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As ações da empresa Rede D'or (RDOR3) fecharam em queda de 1,07% nesta quinta-feira (23), na B3, a

Bolsa de Valores do Brasil. Os papéis da companhia estão cotados a R$ 29,60.

A mudança no valor ocorre no mesmo dia em que o Ibovespa, principal índice da B3 (Bolsa de Valores

brasileira), variou -1,45%, fechando em 98.080,34 pontos.

Ainda no cenário econômico, o dólar comercial fechou hoje com variação de +1,02% ante o real, cotado a

R$ 5,230 na venda.

Sabia que você pode ter acesso a uma plataforma de conteúdo para aprender a investir melhor? No UOL

você tem acesso a carteiras recomendadas, e-books, grupos de WhatsApp e Telegram, lives exclusivas

com especialistas em investimentos e finanças, análises da Bolsa e muito mais.

Assine agora tenha 7 dias grátis para acessar o melhor conteúdo do UOL

A assinatura também dá acesso irrestrito a conteúdos esportivos exclusivos, centenas de blogs e colunas

de opinião, horóscopo mensal e comentários em notícias.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela

redação antes de ser publicado.
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Hospitais têm alta de internações de crianças por problemas respiratórios
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Um aviso no site do Sabará Hospital Infantil, na Consolação, na capital paulista, alerta os pais para a

lotação no hospital e pronto-socorro. No momento, é priorizado o atendimento a crianças com quadros

mais graves. Aos demais, não há como estimar o tempo de espera. O plano de contingência é necessário

devido à alta de casos respiratórios.

Para o pediatra Felipe Lora, diretor-médico do Sabará, a situação não é nova. "Estamos vivendo o pico

sazonal de todos os anos. Houve uma exceção, em 2020 e 2021, por causa da pandemia e do

isolamento social. Desde março, estamos passando por algo muito parecido com o vivenciado em 2019 e

2018. São doenças respiratórias virais, das mais variadas causas", explica Lora.

Segundo o especialista, o vírus que mais agride as crianças é o sincicial respiratório. Além dele, há o

rinovírus, o parainfluenza 3, o bocavírus, o adenovírus e o metapneumovírus.

Nesta quinta (23), a taxa de ocupação na UTI chegou a 87,3%; na unidade de internação (quartos

individuais, onde permanecem pacientes com quadros mais leves e que não requerem cuidados

intensivos) o índice é de 97,1%. Por consequência, o pronto-socorro também lota, de acordo com o

médico. Entre os dias 2 e 16 de junho, a UTI tinha 92% de ocupação e a unidade de internação, 92%.

Além de lavar bem as mãos e usar máscaras, o que é recomendável a partir de dois anos de idade, a

orientação é evitar levar as crianças para a escola se estiverem doentes —qualquer sinal de febre ou

sintoma mais importante que não seja alérgico ou habitual, especialmente respiratório, uma tosse com

secreção, por exemplo.

"Para tranquilizar os pais, a informação que podemos dar é a de que vai reduzir nas próximas semanas.

Tradicionalmente, o pico dessas doenças sazonais é de março a junho, e vem se comportando como nos

anos pré-pandemia", diz o médico.

No pronto-atendimento do Hospital Santa Catarina, na Bela Vista (região central), a situação é a mesma:

o tempo de espera é imensurável devido à alta de casos respiratórios. O aviso também aparece em

destaque no portal da instituição.

Nesta quinta, havia 54 pacientes pediátricos internados. Destes, 42 com diagnóstico de problemas

respiratórios, sendo 17 na UTI e 25 nas unidades de internação —ocupação de 65% e 58%,

respectivamente.

Nos dias 2 e 16 de junho, havia 33 e 28 hospitalizados pelo mesmo motivo, respectivamente.

No Hospital Santa Catarina, a prevalência dos atendimentos pediátricos envolve casos respiratórios,

bronquiolite, Covid-19 e pneumonias. A instituição está com 43 leitos pediátricos nas unidades de

internação e 26 na UTI.

A reportagem também pediu dados ao Hospital Sírio-Libanês, mas não recebeu resposta até a publicação

deste texto.

Rede Pública

No Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, referência no atendimento de crianças e adolescentes na

cidade de São Paulo, a taxa de ocupação da UTI pediátrica nesta quinta era de 90%.

No total, a rede pública municipal possui 368 leitos de enfermaria pediátrica e 131 de UTI para este

público. Nesta data, 347 estão ocupados na enfermaria (94%) e 111 (85%) nas UTIs.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, com a chegada do inverno é esperado aumento nos

atendimentos e internações por doenças respiratórias, principalmente o vírus sincicial respiratório e a

Covid-19.

Procurada, a Secretaria de Estado da Saúde não informou os dados dos hospitais localizados na capital

paulista. Em nota, a pasta afirmou que conta com cerca de 770 leitos pediátricos de enfermaria, com
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ocupação de 55,3%, e 400 de UTI, do mesmo tipo, com 49,6% de ocupação.

No dia 2 de junho, os leitos de UTI registravam 49,7% de ocupação e os de enfermaria 51,6%. Já em 16

de junho, a ocupação era de 48,9% na enfermaria e 46,2% na UTI.

Síndrome Respiratória Aguda Grave

A média móvel do total de crianças internadas (UTI e enfermaria) por dia em decorrência de alguma

SRAG (síndrome respiratória aguda grave) também aumentou nos hospitais estaduais Darcy Vargas

(Morumbi) e Infantil Cândido Fontoura (Mooca), e no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus (região

central).

De acordo com dados da plataforma SP Covid-19 Info Tracker, criada por pesquisadores da USP e da

Unesp com apoio da Fapesp, entre os dias 1º e 26 de junho, a alta foi de 28,57% —a média móvel

passou de 42 para 54 hospitalizados.
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manhã apresentação nicole fusco para oito encontra da manhã está estamos começando aqui a nossa

terceira hora do cmn e manhã desta quinta-feira vinte e três de junho de dois mil e vinte e dois seja

sempre muito bem vindo e muito bem vindo aqui a nossa programação e agora oito e um l m no plural

mas com rafael câmara mas agora então o cmn no coral mais o rafael câmara já está que nos estúdios

com a gente oi rafa muito bom dia bem-vindo onde nicole porque pra você bom dia a todos que nos

assistem ótimo dia pra gente ótimo dia e rafa hoje a gente vai falar que no quadro né sobre a decisão da

federação federação federação internas internacional de anotação sobre a inclusão de mulheres trans em

esportes de alto rendimento como por exemplo a própria natação este é um tema que ainda tem poucos

estudos muita polêmica muitas opiniões divididas né rafa e você trouxe um entrevistado super especial é

pra comentar e pra esclarecer um pouco pra gente os assuntos é a ideia é exatamente essa a nicole é

tentar esclarecer logo depois que a fina a federação internacional de natação e relata o humor essa

decisão ela votou na é que mulheres trans só podem competir com mulheres se alcançar em um nível de

hormônio que é mais ou menos dois ponto cinco nanda mol por litro quem vai explicar isso mesmo assim

o médico mas é essa a verdade foi a explicação dada pela fina o que importante ou se a gente chama o

entrevistado nicole a gente entender a importância da federação internacional de natação pro sport né ela

é o órgão máximo que dita as regras dos esportes aquáticos no mundo todo então isso claro que vai

bater aqui no brasil independentemente do esporte aquático ou não outros esportes também começam a

analisar as novas regras essas novas regras spoiler e impostas pela pela fina com por exemplo a fifa que

é também a federação internacional de atletismo do

a entender melhor tudo isso eu convidei e convido agora novamente doutor leonardo alves que médico

em repetições e professor do centro universitário são camilo ele que faz estudos com pessoas trans e

poder nos é nos responder muitas dessas questões não é bom dia professor se escuta bom dia rafael

bom dia nicole band todos os ouvem é brigada pela oportunidade de está participando aqui com vocês

tudo leonardo queria começar perguntando qual sua avaliação sobre essa decisão da fina e se eles estão

de acordo com a decisão do coi que o comitê olímpico internacional perfeito né o coi e até o presente

momento ele tinha sido o principal órgão regulamentador ainda sai em questões dj da participação de

mulheres estranho digamos estranho no esporte de alto rendimento de uma forma geral as outras

associações de atletas médio dos diversos exporta seguindo as orientações do comitê olímpico

internacional e no ano passado o coi e é sugeriu ele recomendou na verdade que cada federação cada

esporte é conseguisse dentro das suas especificidades criar também as suas regulamentações a é pra

essa participação dos indivíduos estranhos no esporte de alto rendimento é só a sugestão do core essa

orientação do qual ela é interessante porque ela começa a e mostrar né a a definição de a evidenciar

uma necessidade e de individualizar esportes uma vez que cada um vai ter uma especificidade cada um

vai ter uma é e aspectos físicos diferentes que vou englobar naquela modalidade ao encontro disso vem

a china agora com essa regulamentação específica para dos aquáticos i é com essa criação de polêmica

justamente em relação a esse é aos níveis de poste tanto de hormônio quanto ao quanto à idade de início

de bloqueio puberal e hormonioterapia e porque doutor bom dia mais uma vez pra senhora porque que é

uma polêmica essa questão aí da quantidade e da idade porque até pelo o que o rafa tavam me

explicando que antes da gente entrar ao vivo com o senhor é não é permitido pelo menos aqui no brasil

não sei se noutros países também assim é que essas crianças nem até doze anos já comecem o

tratamento hormonal isso dói né quando uma criança ou adolescente e penso que ele pode ser um

indivíduo tranque e começam um segmento com uma equipe multidisciplinar isso seria o ideal né com

médico a escola que a seja feita esta avaliação muito adolescentes essa avaliação é muito difícil a gente

CNN no Plural Mais, com Rafael Câmara - Entrevista com o médico endocrinologista, Leonardo Alves
6/23/2022 | RÁDIO TRANSAMÉRICA FM 100,1/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

https://visualizacao.boxnet.com.br/?t=0005714A7C346E4383703FC93899783402000000047FC30A7A7C515A1BF50A1E3AB1462AE5C86671C36CFBBB00E11AE699A079D403907335D3A6481F0A148B155BACF42016B4317B7ABC4667503540B3C0816B3F72BCFC6F9A51F1C8DB526D8B7441E5F55E5D752A69E7D8E168C865C160D4D2BBB2C3BB3E47D6AA84E75A9492929F76CD


tem dados aí que ao final da puberdade no final da adolescência até oitenta e cinco por cento muito

adolescente que eram consideradas transgênero na verdade não serão realmente trem aí na vida adulta

digamos assim não serão um irmão será um partido de marcelo digamos assim e continente não será

feito então a uma terapia de transição da nossa preocupação com esse ponto de corte de idade de início

de bloqueio operava a partir de doze anos é nos preocupa do ponto de vista médico boa vista a gente

pode tar ali antecipando uma decisão e é importante que pode trazer consequências daí a longo prazo na

vida do indivíduo por exemplo como a alterações do metabolismo ósseo e também mestre de fertilidade

então doze anos de idade é pedir isso é é realmente gostavam expandem sua decisão e as

consequências podem ter sérios além disso o acesso de crianças e adolescente transar serviços de

saúde antes dessa idade muitas vezes é muito difícil pra gente pegar por exemplo a realidade do nosso

país do brasil é super hiper ultra mente especializado existem poucos locais apenas inclusive só pode ser

feito em hospitais escolas não pode ter feito a em consultórios e ambulatórios que não sejam vinculados

a centros de pesquisa dada a seriedade dado a aos empates e as esse bloqueio puberal e a

hormonioterapia podem gerar um indivíduo então o acesso a esse tipo de serviço é muito difícil também

nessa idade na grande maioria dos países a história isso né

veja você passou também a bola para você mas para isso depende também que os pais aceitem né e

que os pais concordam com isso e aceitem a criança que ela mude ali é de de sexo né que a gente faz

parte do gênero de gênero isso então é algo que a gente sabe que também é muito difícil olhar pros pais

toma é primeiro que aceitarem já na vida adulta isso já é complicado a gente sempre aborda isso aqui no

feminino plural mais mas mais do que isso até pelo pelo pelo pelo risco pelas consequências pelo medo

do que pode acontecer com criança então também é uma decisão é conjunto em conjunto exatamente no

que eu acho que muito do que o doutor já falou pra gente né na verdade quando eu acredito que quando

uma criança manifesta essa essa vontade e começa a conversar com os países do mundo perfeito um e

o ideal é que comece ali um tratamento multidisciplinar para que não gosto de falar palavra tratamento

mas uma acompanhamento multidisciplinar para que esta criança realmente se ela vastos e salawati se

desenvolver por esse caminho isso seja feita da melhor maneira doutor voltando a falar dos campeonatos

é quando a gente olha pros últimos estudos é e campeão e atletas de alta performance realmente há

vantagens quando a gente faz essa comparação entre a mulher trans né com a mulher se esconde a

gente pega esse caso da fina para esse lado o doutor respondeu vou pedir pra você explicar o x para

quitar as perdão fiz a orientação sexual de uma pessoa que fiz ela se identifica como um sexo que ela foi

que foi dito a ela quando ela nasceu por exemplo eu sou um homem gay fiz outra pessoa trans na

verdade ela se identifica com um outro sexo perfeito obrigado infecta o eu considero que está fisiologia do

esporte a gente tem um gatinho ainda nos estudos de e relacionados a fisiologia dos indivíduos

estrangeiros emitidos a hormonioterapia é que que a gente tem a cor mais atual aí nos estudos é que a

os a massa muscular das mulheres estranhas àquelas desenvolver a puberdade masculina que depois

iniciaram em mono terapia a qual o hormônio ficou no caso o estrógeno amássemos favelas cai mas não

chega a se comparar a das mulheres perguntam fica uma massa muscular intermediária utilizou-se deste

em relação à força muscular e também sinto observado exatamente a mesma coisa este padrão de

comportamento a força muscular e cai do padrão usualmente mas não chega ao padrão de mulher se

mostra um padrão intermediário aqui no hospital das clinicas a minha tese de doutorado a gente esse

meu primeiro estupro em do mundo a respeito de capacidade aeróbica carbonar i a gente jorge e

participou de alguns congresso mostrou dados tão parciais a data está mostrando que a capacidade

aeróbica tubetes com por fatos da mesma forma capacidade erótica das mulheres estranho ela cai ou
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seja não fica no mesmo nível de zona seis participem não chega ao nível das mulheres se então fica num

padrão intermediário tão tecnicamente ponto de vista científico que vinte tem mulher estranha e

desenvolveram puberdade masculina iniciaram estrogênio terapia após a finalização da puberdade penso

capacidades esportivas intermediárias entre os homens e as mulheres se só uma correção inocência falei

orientação sexual na cidade a identidade de gênero ok implementar de gênero fiz ou transgênero ok

orientação sexual é quando a gente fala sobre atração outro sexo à tarde no sexo oposto heterossexual

atração pelos antecedentes fica homossexual uma mulher ou como isso vai agradar seu orientação

sexual é a atração pelo sexo oposto ou pelo sexo ou pelo mesmo sexo que você não é homossexual ou

heterossexual identidade de gênero sim esta divisão entre si gênero e transgênero perfeito a gente

sempre vai ter que caralho mesmo é que isso é muito necessário é necessário para que realmente

normalize que se na cabeça de todo mundo de-repente não faça confusão um com certeza e doutor é

apesar da então de toda essa essa polêmica crescer explicou a esta questão não é tão complexa e que a

gente estava falando aí dessa idade dos doze anos porque a federação internacional de natação e

determinou então essa idade doze anos eu acredito que a sua identidade de alertou autoridades grupo

pressionados do ponto de vista social eles precisam dar respostas para sociedade eleição pressionada

tanto pela população trans quanto pela população fixa diante dessa opressão anos a tomou

como as decisões é entretanto ainda faltam dados científicos para que elas possam se passar mais então

eu entendo que elas ficam ali damos entre a cruz e a espada e ainda não tem estádios técnico-científicos

daquelas possa se apoiar e aí muitas vezes as decisões são pautadas ali em tempos não tão concretos

dez recorde-se estão na sua avaliação a essa determinação exatamente nela eu costumo falar que os

estudos de fisiologia dos povos da década de oitenta noventa começou como pessoas a ti mas depois fui

para atletas de uma forma geral e depois pra casa é área específica déficit ou vôlei natação acredito que

agora é com a população pranchetas aos esforços de altitude de a gente vai seguir esse mesmo caminho

também de conhecimento científico é a desenvolvimento de estudo com pessoas ativas das atletas

deposto atletas com a forma geral de postadas orcs fazendo ali a avaliação das esportivas dessa

população a gente está no caminho desta crescente de conhecimento do a fina ela quer criar uma

categoria intermediária né pra que as pessoas trans as mulheres trans possam competir a sua opinião

pode segregar ainda mais está essa população que já sofre tanto ora a fala do ponto de vista médico

técnico e eu consigo te falar muito dos dados científicos hardy do padrão da fisiologia a questão de

terceira categoria a de inclusão acredito que e acha que irma e profissionais de o ética por exemplo

profissionais direitos humanos esta é esse olhar eu consigo te falar apenas uma visão técnica de um

ponto de vista mais o a o ser humano indivíduo assim como elite chico trans ele tem que ser visto por

diversas estradas então eu não ouso a collection concorda ou discorda esportista eu uso apenas falar

que do ponto de vista técnico médico hoje o que a gente tem e que as atividades esportivas são

intermediários mas acredito que essa decisão ela tem que levar em consideração uma totalidade

indivíduo ser humano é inclusive tantas questões a equipe oeste como te falei eu cantar a gente tem

falado muito arcar agora neto sobre esta questão é das mulheres trans em relação aos homens trens é

não muda nada pra pra eles de outros homens trans na soma geral as entidades desportivas o col e a

própria fina é a de que eles podem participar desde que lhes é informa que estão fazendo uso da

testosterona para essa transição de genes de uma forma geral quando a gente faz a função do gênero de

zona estranho a gente deste tipo de testosterona eles no nível de testosterona nos homens dos homens

cisgênero então teoricamente é ele a teria aí o começo do nível de testosterona no momento da

competição o cuidado de teerã a talvez de doses supra fisiológicas muitas vezes até mesmo checando as
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a caracterizar pop por desempenho esportivo que obter escutasse causando uma dose maior do que

necessário entretanto ponto de vista técnico médico eu acho bem desenvolvido estudos também com os

homens estranhos porque esta gente para pra pensar e esse indivíduo nasceu eu fui designado

nascimento como do gênero feminino passou por uma verdade feminina mas depois começa a usar

testosterona como será que e e a capacidade desportiva desse indivíduo ou e concorrer a partir de fome

testosterona não sabe também mudou hoje há uma liberação apenas preocupação e menos polêmica

também inclusive social porém acredito que precisa ser analisado de seu estado será que os homens

estranhos estou usando testosterona ex-miss tem alguma desvantagem competitiva em relação aos

somente que sempre tiveram exposição testosterona desde sua propriedade eu não sei gostaria de ter

resposta também cientista doutor pra encerrar sua acredita que essa decisão da fina ela passe por

alguma nova avaliação eles podem é reconsiderar a decisão deles com certeza seu dinâmico a lois gás

do ponto de vista é de pesquisa médico eu na verdade

os profissionais de saúde que trabalham o esporte a as pessoas são obrigação de cumprir mais mais

estudos para que a gente possa um pasar essa sociedades aí haiti esforço para tomarem suas decisões

é algo que não acontecia antes que o mesmo impacto alfa que ocorra é justamente que essas entidades

comecem a chamar os profissionais qualificados para embasarem essas decisões prost foi importante

como comunidade científica gerar dados a ex-atleta dois das sociedades da turnê de usar esses dados

para que possam adquirir suas regulamentações acho que esse é o caminho isso é muito dinâmico pois

esta gente está o acrescente de conhecimento como falei pra vocês muito obrigado doutor acredito que

essa entrevista tem sido muito esclarecedora para gente fui pra quem também a companhia da argentina

é um rádio na no youtube muito obrigado um bom dia pro senhor obrigado bom dia todos realmente a

garrafa um tema super complexo que envolve aí até como a gente estava mencionando a questão do dos

hormônios mas a questão dos países à família anel quanto também é importante ter esse apoio e essa

conversa transparência desde cedo é exatamente isso a gente vai continuar acompanhando nicole

principalmente como os outros esportes estão reagindo vão reagir que decisões vão tomar com relação a

essa nova regra da fina bom dia pra você nicole brigada rafa brigada por mais esse quadro é que do

feminino plural mais a gente volta então na próxima quinta ótima semana pra você pra você também

brigado agora oito e dezenove a gente vai ao vivo mais uma vez até o rio de janeiro conversar com a

isabelle salemi
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E se existisse uma forma de saber se os pacientes estão bem sem que eles precisem passar pelo

hospital? Essa é a ideia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo (InCor), que pretende utilizar smartwatch da Samsung para tratar pessoas a

distância.

O projeto de pesquisa tem como foco o monitoramento remoto de pacientes que passaram por cirurgias

cardíacas. A parceria tem a duração inicial de 14 meses e tem como proposta criar uma plataforma de

telemonitoramento digital utilizando os smartwatches Galaxy Watch4 para coleta de dados de pacientes

cardiopatas nos períodos pré-operatório e pós-operatório de cirurgia cardiovascular.

“A inovação na saúde não se dá apenas nas novas ideias, produtos e soluções, mas também de como

podemos integrá-los na assistência aos pacientes e para vencermos os desafios relacionados ao

engajamento em sua jornada de tratamento, como por exemplo, o monitoramento remoto de alguns

parâmetros fisiológicos do paciente", explica o professor Fabio B. Jatene, vice-presidente do InCor e

coordenador do InovaInCor.

O produto mais recente da Samsung permite que os usuários monitorem a pressão arterial, além de

detectar um batimento cardíaco irregular através de um eletrocardiograma. O aparelho permite também o

monitoramento da saturação do oxigênio, batimentos cardíacos e qualidade do sono.

Dependendo dos resultados da iniciativa, existe a possibilidade de se replicar essa solução tecnológica

em outros ambientes do sistema brasileiro de saúde (SUS), viabilizando seu uso no acompanhamento

clínico de pacientes de forma escalável. Além de reduzir os riscos de contaminação hospitalar, o cuidado

à distância previne sequelas e ajuda a planejar o retorno para o acompanhamento médico.

Smartwatch da Samsung será usado para tratar pacientes a distância
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A alimentação tem uma grande influência na saúde do corpo. No caso das mulheres, ao chegar no

período do climatério —fase de transição do período reprodutivo para o não reprodutivo—, essa atenção

se torna uma importante aliada no alívio dos sintomas.

O climatério tem início por volta dos 40 anos e se estende até os 65 anos, e a menopausa (última

menstruação) ocorre durante esse período. Nessa etapa há progressiva redução da produção de

hormônios ovarianos, sobretudo do estrogênio e da progesterona, provocando alterações físicas e

psíquicas que interferem na qualidade de vida da mulher.

Essas transformações têm início com ondas de calor, irritabilidade, insônia, cefaleia, mudança da libido,

secura vaginal e às vezes alterações na memória e depressão. Assim, a mulher precisa procurar um

especialista em climatério para fazer o acompanhamento e indicar o tratamento mais adequado, além de

adotar uma dieta mais rica e equilibrada para dar suporte a essa terapia.

"Mulheres em menopausa têm deficiências de nutrientes, mas isso pode ser bem avaliado, com

orientação dietética de um profissional de nutrição", orienta Maurício Abrão, coordenador do

departamento de Ginecologia do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Além disso, o excesso de gordura corporal está associado a uma maior frequência de ondas de calor, por

isso é essencial regularizar o peso com exercícios físicos e cuidados com a alimentação, evitando

alimentos processados/industrializados, açúcares, gorduras ruins (trans/saturadas), fast-foods, enlatados,

embutidos, frituras e sal.

Esses alimentos promovem uma inflamação crônica no organismo. "Esse impacto no estado nutricional

aumenta a incidência de doenças relacionadas à nutrição e piora os sintomas da menopausa, em razão

da maior sensibilidade à insulina e colesterol elevado", destaca o médico nutrólogo Eduardo Della Valle

Munhoz.

A importância de uma alimentação mais equilibrada ajuda a mulher a passar melhor pelo período da

menopausa. Nessa fase, elas apresentam perda óssea mais acelerada, e isso se deve pela diminuição

do estrogênio e também ao avanço da idade, portanto, precisam ter atenção especial na ingestão de

cálcio e vitamina D, que são nutrientes relacionados à prevenção do enfraquecimento ósseo. "Quando

ocorre deficiência na ingestão, uma consequência pode ser a osteoporose", lembra Munhoz.

Além disso, algumas mulheres nesse período podem ter sangramentos excessivos durante a

menstruação irregular, podendo apresentar deficiência de ferro e aumentando o risco de anemia.

Alguns alimentos ainda são pilares importantes na diminuição dos sintomas do climatério, como os

fogachos, que incomodam muito as mulheres. "A amora é um deles, uma vez que age como fito-

hormônio, ajudando a diminuir as ondas de calor e completando a reposição hormonal", informa Abrão.

Munhoz também aponta alimentos que são capazes de agir como estrogênio, entre eles o resveratrol,

encontrado nas uvas, os isoflavonoides da soja e as lignanas da linhaça, que diminuem igualmente as

ondas de calor. Ele também recomenda as sementes oleaginosas e óleos vegetais, ricos em vitamina E.

"O chá de folha de amora e o inhame auxiliam naturalmente no controle dos fogachos", acrescenta.

Outros alimentos que também podem amenizar os calorões são a beterraba e a melancia, que possuem

uma substância vasodilatadora (óxido nítrico).

Cecilia Braz Garcia, médica ginecologista e obstetra, alerta para a redução de gatilhos alimentares. "Os

fogachos podem ser despertados pelo consumo de alimentos apimentados e evitá-los é uma opção", diz.

O chocolate com alta concentração de cacau, acima de 70%, é rico em polifenóis e tem a capacidade de

reduzir o estresse. "Podem fazer parte da dieta, mas não se deve abusar da quantidade", aconselha

Munhoz.
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Além dele, no geral, a dieta mediterrânea traz alimentos que promovem, além de mais saúde, mais bem-

estar, reduzindo o estresse. Essa alimentação preza pela comida fresca e natural como frutas, legumes,

peixes, azeite, oleaginosas, grãos e cereais. Leites e queijos são consumidos com parcimônia. A carne

vermelha é consumida raramente. Estão fora da dieta os embutidos, enlatados e os alimentos

ultraprocessados.

No entanto, a nutricionista Janaína Cavalcanti Costa de Oliveira lembra que uma dieta individualizada

poderá trazer resultados mais positivos, visto que existem mulheres que podem apresentar um

desequilíbrio da microbiota intestinal ou bactérias "boas" do intestino. "Tratar esse intestino é o início de

tudo", pondera. O tratamento consiste em consumir quantidade e qualidade mais adequadas de

alimentos ricos em fibra e, se for necessário, o uso de probióticos.

"O equilíbrio intestinal é fundamental, inclusive para quem optar pela reposição hormonal, pois pode

prejudicar a ação destes medicamentos e causar danos à saúde", explica Oliveira.

Os ovários têm um tempo de vida útil determinado geneticamente para cada mulher, mas sabe-se que a

exposição a toxinas, como cigarro e um estilo de vida não saudável, pode antecipar a falência da função

ovariana, levando à menopausa precoce. "Portanto, mantendo alimentação e estilo de vida saudáveis, é

possível usar toda a potência dos ovários que já vêm pré-determinada ao nascimento, mas não se

consegue adiar a menopausa", assegura Garcia.

Por outro lado, um estudo da Universidade de Leeds, publicado em maio de 2018 no Journal of

Epidemiology and Community Health, associa o consumo de alguns alimentos a um atraso no início da

menopausa. Os pesquisadores viram que as mulheres que ingeriam mais peixes gordurosos, como

salmão, sardinha e atum, tiveram um atraso de 3,3 anos na interrupção definitiva da menstruação. Quem

comia mais fontes de vitamina B6 (batata, feijão, milho) e zinco (pescados, camarão, carne, leguminosas

e oleaginosas) também demorou um pouco mais para a menopausa.

"Apesar disso, ainda não é possível aconselhar uma mudança de dieta capaz de adiar o início da

menopausa", pondera Munhoz. Mesmo assim, os investigadores conseguem explicar alguns resultados.

Por exemplo, o consumo das leguminosas e ácidos graxos ômega 3 presentes nos peixes, por serem

antioxidantes, podem preservar a menstruação por mais tempo.

Nesse mesmo estudo da Universidade de Leeds, nas mulheres que consumiam massas e grãos

refinados acima da media, notou-se uma propensão maior para chegar nessa fase um ano e meio antes

das outras participantes.

Segundo Abrão, em alguns casos, considerando que a menopausa é precoce, ela acontece mais

frequentemente quando a mulher apresenta algumas disfunções do sistema imunológico ou

endometriose. "Sempre quando houver um estímulo ao exercício físico regrado, ao controle do peso e

alimentação correta, é possível até postergar um pouco a menopausa, mas isso depende muito de cada

situação", reforça.

Fontes: Cecília Braz Garcia, médica ginecologista e obstetra, especialista em ginecologia endócrina pela

EPM/Unifesp (Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo) e atualmente

preceptora no ambulatório de climatério da Maternidade Escola Januário Cicco da UFRN (Universidade

Federal do Rio Grande do Norte); Eduardo Della Valle Munhoz, médico nutrólogo, responsável pelo

serviço de nutrologia do CHS (Conjunto Hospitalar de Sorocaba); Janaina Cavalcanti Costa de Oliveira,

especialista em nutrição clínica, com experiência em cuidados nutricionais da mulher e da criança na

Maternidade Escola Januário Cicco da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte); Maria

Angela de Souza, mestre em ginecologia pela Unifesp e nutróloga pela Abran (Associação Brasileira de
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Nutrologia); Maurício Abrão, médico ginecologista e obstetra e coordenador do departamento de

Ginecologia do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo.
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Quando assumiu a presidência do Fleury, rede de medicina diagnóstica, em fevereiro do ano passado, a

doutora em cardiologia Jeane Tsutsui tinha como missão levar a companhia para além dos laboratórios. A

pandemia iniciava sua segunda onda de contágio, e o setor de saúde estava em evidência. O mundo

percebia a necessidade de contar com sistemas de saúde acessíveis e eficientes. O desafio é saber

como, num país continental com mais de 200 milhões de habitantes, criar uma rede com essa

capacidade. “A pandemia mostrou que a saúde é fundamental, e tomamos a decisão estratégica de

investir em um ecossistema de saúde sustentável”, afirma Tsutsui. “Colocamos o paciente no centro do

processo.”

O plano é criar uma plataforma integrada de saúde, que vai conectar diversos serviços, inclusive de

terceiros. Dessa forma, o Fleury pretende participar mais da jornada de saúde dos clientes, da prevenção

ao tratamento. Ao mesmo tempo, tem a ambição de solucionar um velho conflito do setor de saúde: a

relação entre operadoras de planos de saúde e prestadores de serviços. Com o uso de tecnologia, a

empresa se desafia a ampliar o acesso da população à saúde. “Há mais de 20 anos olhamos para a

sustentabilidade, mas não podemos nos conformar”, diz a CEO. “O social está atrelado ao negócio.

Buscamos resolver um problema da sociedade.”

Esse objetivo está traduzido em metas. A remuneração variável dos executivos depende delas. O Fleury

também emitiu debêntures de impacto social, cuja remuneração está atrelada à meta de impactar, com

acesso à saúde, 1 milhão de pessoas das classes C, D e E. O sucesso na execução de estratégias ESG

como a do Fleury, segundo Tsutsui, depende de planejamento e, especialmente, de quem está no

comando das ações. Em 2021, a empresa criou um comitê ESG em seu conselho de administração. Seu

papel é alinhar os planos de longo prazo com os princípios socioambientais e acompanhar os resultados,

para garantir a implementação.

Uma grande aliada nessa estratégia de aumentar o acesso à saúde é a telemedicina. Esse serviço,

oferecido pelo Fleury, já realizou mais de 1 milhão de atendimentos. O interessante é que 40% deles são

feitos onde a empresa não tem operação física. As parcerias também são de grande importância. “Não há

modelo único em um país tão grande”, diz a CEO. A companhia firmou acordos com os hospitais

Beneficência Portuguesa e Atlântica na área de oncologia, e criou um fundo de venture capital, junto com

o concorrente Sabin, batizado de Cortez Venture, para investir em startups.

Há também programas de treinamentos voltados para o setor público e de abertura de dados a

universidades. E, para garantir os talentos necessários para essa revolução, o Fleury se preocupa com a

diversidade. A força de trabalho da empresa é 80% composta de mulheres. “Diferentes culturas ajudam a

inovar. Os pensamentos se complementam para achar as soluções”, afirma Tsutsui. “Somos uma

empresa que contribui para a sustentabilidade. O ESG não pode ser uma ação pontual.”
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Na década de 1980 o vírus do HIV e a Aids foram considerados uma ameaça mundial: de repente

diversas pessoas estavam com essa doença, apresentando uma aparência muito mais magra, fraqueza,

diarreia e diversos sintomas. No entanto, quando o assunto é primeiros sintomas de HIV, na verdade eles

são bem diferentes desses.

"A infecção aguda se manifesta depois de 15 dias do contato com o vírus, entre 2 e 4 semanas. Nessa

hora, pode não surgir sintoma nenhum —até dois terços das pessoas podem não tê-los", explica o

infectologista Celso Granato, diretor clínico do Grupo Fleury e professor adjunto da Unifesp (Universidade

Federal do Estado de São Paulo).

Quando aparecem, os primeiros sintomas de HIV são muito semelhantes a uma virose:

"São sintomas inespecíficos e que muitas vezes a pessoa tem e nem pensa que pode ser HIV e não

chega a buscar atendimento", considera Rico Vasconcelos, do SEAP/HIV, o ambulatório especializado

em HIV do Hospital das Clínicas da FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) e

colunista de VivaBem.

Depois dessa primeira manifestação, que pode nem acontecer, o vírus costuma ficar quieto por um

tempo, na chamada fase de latência. "Ele continua se multiplicando de forma lenta, sem causar sintomas,

mas comprometendo o sistema imune a longo prazo", alerta o infectologista Jaime Araújo, gerente de

atenção à saúde do Huac-UFCG (Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de

Campina Grande), que faz parte da rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

Então, depois de 10 ou 12 anos, aproximadamente, esse equilíbrio acaba e doenças oportunistas

começam a aparecer. São elas que vão determinar os diferentes sintomas que podem surgir nessa fase,

como:

1. Diarreia

"O vírus HIV causa um processo inflamatório crônico no intestino, destruindo as vilosidades e células

intestinais", ensina Araújo. Com isso, a absorção de água e nutrientes pelo órgão é prejudicada, o que

causa as diarreias.

"No intestino, temos muitos linfócitos TCD4 (os mais atacados pelo HIV) nas chamadas placas de Peyer,

elas são infectadas e destruídas, fazendo com que o intestino perca a capacidade de funcionar como

uma barreira imune", elucida Vasconcelos.

2. Emagrecimento

Com o processo explicado acima, aliado à perda de apetite e à alta atividade inflamatória da infecção

(que aumenta a queima calórica do corpo, é comum que a pessoa perca peso muito rapidamente. "O

paciente está tanto se consumindo mais rapidamente como está se alimentando pior", resume

Vasconcelos.

3. Sarcoma de Kaposi

Esse tumor é causado pelo vírus da herpes tipo 8, que pode estar presente em pessoas

imunocompetentes, mas se manifesta em quem possui HIV devido ao enfraquecimento do sistema

imunológico. "É uma doença oportunista que costumava ser muito comum nas pessoas com Aids, que é

uma neoplasia de vasos sanguíneos", considera o infectologista.

De acordo com Granato, a infecção é bastante rara fora de quem tem HIV, tanto que o vírus herpes tipo 8

foi descoberto pela ciência depois da alta desta doença. "Normalmente é preciso estar com a imunidade

muito baixa, com uma contagem de menos de 50 mil células T4 por mm³ de sangue", explica o

especialista, que reforça que hoje esse quadro é bem menos encontrado.

4. Manchas brancas na boca e língua

Primeiros sintomas de HIV/Aids: saiba os sinais iniciais da doença no corpo
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Esses sintomas ocorrem devido a candidíase oral: "Todos temos o fungo Candida na boca, mas apenas

quem está com o sistema imunológico enfraquecido apresenta o desenvolvimento desse quadro", reforça

Vasconcelos. Ou seja, sua presença mostra como a imunidade do paciente já está comprometida.

5. Tosse e suores noturnos

Tosse e suores noturnos são sintomas são típicos da tuberculose, "uma doença oportunista muito típica e

muito frequente nas pessoas com Aids", aponta Vasconcelos.

6. Perda de memória

O Sistema Nervoso Central também costuma ser afetado pelo vírus. "Existe até uma categoria de

doenças chamadas de alterações neuropsiquiátricas associadas ao HIV que podem ter várias

manifestações, perda de memória é uma delas", reforça Vasconcelos. Podem até surgir manifestações

de demências em pessoas não tratadas.

Mas é muito importante ressaltar que quando a pessoa segue o tratamento adequado, esse tipo de

sintoma não aparece e ela leva uma vida normal. "Quando médico e paciente encontram a melhor

combinação de medicamento, a pessoa vai viver até a velhice. Mas é preciso seguir o tratamento

certinho", explica Granato.

Para Rico Vasconcelos, para se ter um diagnóstico precoce é muito importante as pessoas terem uma

rotina de testagem anualmente. Todas as pessoas com vida sexual ativa ou com exposições de risco

devem fazer o teste periodicamente, segundo os médicos.

Granato reforça também que os médicos estejam atentos a pacientes sintomáticos na fase aguda (ou

seja, inicial). "Os sintomas são muito semelhantes à mononucleose, que é uma doença mais comum em

crianças. Ou seja, se um adulto aparece com eles, é importante ter uma história bem tirada e então testar

para HIV", reforça o especialista.

Quando o quadro é diagnosticado precocemente, o paciente precisará usar o antirretroviral, medicamento

que impede a replicação e multiplicação do vírus HIV no corpo.
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A infertilidade masculina ainda é um assunto tabu. Descobrir que é infértil parece ser o fim da linha do

sonho de ser pai. Uma avaliação clínica detalhada pode fornecer informações para que um diagnóstico

precoce seja realizado de maneira precisa e, consequentemente, uma terapia seja proposta.

Estima-se que a infertilidade masculina atinja cerca de 80 milhões de pessoas ao redor do mundo.

A infertilidade masculina é a incapacidade do homem em produzir espermatozoides em quantidade ou

qualidade suficiente para fecundar o óvulo e resultar em uma gravidez.

1) Varicocele é principal causa de infertilidade masculina. Está presente em 15% da população masculina

e em aproximadamente 40% dos homens com infertilidade primária, que nunca engravidaram. Este

número pode aumentar para até 80% dos homens com diagnóstico de infertilidade secundária (que já

engravidaram, mas não conseguem engravidar novamente). Pode ter uma questão hereditária envolvida

na predisposição para o aparecimento desta doença, que ocorre sempre na adolescência.

2) Criptorquidia (testículo que não desceu) é uma causa importante de infertilidade masculina e pode

estar associada, inclusive, ao desenvolvimento de tumor de testículo. É importante uma avaliação

precoce pelo especialista, pois quanto mais cedo o testículo criptorquídico for corrigido, maiores são as

chances de preservação da fertilidade masculina. Nos casos de criptorquidia unilateral, a chance de o

menino desenvolver infertilidade na vida adulta é de 30%. Este risco mais do que dobra quando a

criptorquidia é bilateral.

A cirurgia de correção de criptorquidia não aumenta a produção de espermatozoides, mas, sim, protege

contra uma piora do quadro.

3) Fibrose cística é uma doença genética que também é conhecida como a doença do beijo salgado, pois

as secreções do organismo têm alto teor de sal. Cerca de 4% da população brasileira porta um gene da

fibrose cística sem, entretanto, ter a doença.

Na maioria das vezes, a doença é diagnosticada logo após o nascimento pelo famoso teste do pezinho

(especialmente nos casos mais graves), porém ela pode ser diagnosticada apenas na idade adulta.

4) Síndrome de Klinefelter é quando o homem não ejacula espermatozoides, caracterizando-o como

portador de azoospermia não obstrutiva. As chances de sucesso para aquisição de espermatozoides são

muito baixas, não passando dos 30%.

5) Síndrome de Kallmann é caracterizada como uma insuficiência testicular gerada por redução dos

hormônios hipofisários associada a anosmia (ausência de percepção dos cheiros). A reposição de alguns

hormônios injetáveis, como o HCG e o FSH, tem a função de estimular o testículo a voltar a produzir

espermatozoides e testosterona.

6) Uso de cigarro tradicional, eletrônico e vaporizadores afetam a função reprodutiva do homem. O hábito

de fumar e a consequente inalação e absorção de substâncias tóxicas pelo organismo podem alterar o

volume do sêmen, prejudicar sua qualidade, alterando a concentração e a motilidade dos

espermatozoides.

Com mais radicais livres no sêmen, os fumantes podem sofrer o que chamamos de estresse oxidativo,

que, frequentemente, está relacionado ao aumento de fragmentação do DNA do espermatozoide. Altas

taxas de DNA fragmentado indicam baixa capacidade de gravidez natural, aumento do número de

abortos e necessidade de maior número de tratamentos de fertilização in vitro para alcançar uma

gestação.

7) Obesidade leva a um aumento crônico de temperatura testicular. Um estudo da Universidade de Utah

nos Estados Unidos comprovou que homens obesos na faixa dos 60 anos têm contagens de espermas

mais baixas do que indivíduos mais magros na mesma faixa etária.
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Quando exposto a temperaturas mais elevadas constantemente, os testículos sofrem um processo de

estresse oxidativo, com a produção excessiva dos temíveis radicais livres. Estes radicais livrem atuam

eliminando as células produtoras de espermatozoides, além de prejudicar a qualidade dos

espermatozoides produzidos para ejaculação.

Os homens obesos tendem também a transformar o hormônio de testosterona produzidos pelo testículo

em hormônio estradiol, tipicamente feminino. O tecido gorduroso induz a um aumento na produção de

hormônio feminino em pacientes homens. Então quanto mais gordura, mais hormônio feminino no corpo,

gerando uma alteração hormonal que desfavorece a produção de um bom espermatozoide.

Segundo o urologista Antonio Cesar Cruz o homem pode ser fértil a vida toda. "Idade não é fator para

diminuir a produção de espermatozoides. O homem produz espermatozoides a vida toda. É muito comum

se encontrar homens com 80 anos sendo pai. É diferente da mulher que já nasce com todos os óvulos e

vai só amadurecendo a cada ciclo menstrual", explica o especialista.

8) Uso de testosterona e anabolizantes é uma das principais causas de infertilidade nos homens adultos

jovens. O uso de qualquer dose de testosterona e de outros anabolizantes pode zerar a produção de

espermatozoides, seja de forma transitória ou de forma definitiva, dependendo do tempo de uso, das

doses utilizadas e da suscetibilidade individual de cada homem.

O uso destas substâncias inibe a produção de FSH, hormônio responsável pela produção de

espermatozoides pelo testículo. Quando inibido cronicamente, ocorre a morte de células produtoras de

espermatozoides e, como consequência, o testículo perde volume e fica pequeno de forma irreversível.

9) ISTs (infecções sexualmente transmissíveis) são importantes causas de infertilidade masculina e

feminina. Segundo o Ministério da Saúde, entre brasileiros com 15 e 24 anos, apenas 56,6% usam

camisinha no ato sexual.

Infecções como gonorreia e clamídia podem afetar os testículos, gerando uma infecção conhecida como

orquite, que pode afetar a produção de espermatozoides. Muitos homens acabem se infectando e muitas

vezes, por não apresentarem sintomas, viram disseminadores de ISTs para suas parceiras. Nas

mulheres, os agentes infecciosos podem levar a infecção das tubas e do endométrio (endometrite),

gerando uma perda importante de potencial reprodutivo feminino.

Espermograma: exame que avalia os espermatozoides e o líquido seminal. Com base no resultado, o

médico terá melhores informações para conduzir o tratamento de infertilidade.

Teste de fragmentação do DNA espermático: mapeia o percentual de espermatozoides com alterações

de DNA.

Exames de imagem: complementa o diagnóstico do paciente e podem ser solicitados, como a

ultrassonografia testicular com Doppler colorido.

Dosagens hormonais: avalia as alterações nas taxas hormonais envolvidas na produção dos

espermatozoides - como o LH, FSH e a testosterona.

Avaliação genética: em alguns casos deve ser feita a investigação de causas genéticas para a

infertilidade masculina, principalmente nos casos mais graves. Os testes mais comuns são o cariótipo,

pesquisa de microdeleção do cromossomo Y e a pesquisa de alterações nos genes da fibrose cística

(CFTR).

Tratamentos clínicos, quando é corrigida uma disfunção ou baixa hormonal.

Tratamentos cirúrgicos, como da varicocele, e reversão de vasectomia.

Laboratorial, quando se usa inseminação artificial e fertilização in vitro (fertilização de um óvulo por um

espermatozoide) por alterações no número e qualidade.
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No Brasil, a esterilização cirúrgica está regulamentada por meio da Lei nº 9.263/1.996 que trata do

planejamento familiar, que estabelece no seu artigo 10º os critérios e as condições obrigatórias para a

sua execução.

A lei determina a realização da cirurgia em homens maiores de 25 anos e com dois filhos vivos, desde

que observado o prazo mínimo de 60 dias após a manifestação expressa do desejo e aconselhamento

por equipe multidisciplinar, a fim de desencorajar a esterilização precoce.

A vasectomia pode ser sempre ser revertida, mas as chances de sucesso dependem de três grandes

fatores: tempo de vasectomia, idade da esposa e habilidade do cirurgião em realizar este procedimento

cirúrgico, preferencialmente com a técnica de microcirurgia.

A vasectomia é um procedimento seguro, que não traz riscos de câncer de próstata e testículos, não

aumenta o risco de desenvolver hipertensão arterial, doenças cardíacas ou demências. Além disso, a

vasectomia não altera a produção dos níveis hormonais, do prazer sexual ou da libido.

A infertilidade conjugal de causa masculina pode afetar negativamente o lado psicológico dos homens,

sobretudo quando o fator está associado a ausência de espermatozoides. Nestes casos, o homem pode

ter sua virilidade fortemente impactada, a ponto de o próprio homem questionar a si mesmo o seu papel

na relação conjugal.

Apesar de não haver uma relação direta da produção de espermatozoides com a produção de

testosterona e masculinidade, muitos homens fazem esta associação de uma forma negativa,

prejudicando o relacionamento com a sua parceira por se sentirem incapazes de provê-la naturalmente

com a formação de uma família.

Nestes casos, seja o fator masculino grave ou não, muitas vezes o médico deve ter a sensibilidade de

solicitar ajuda de um profissional mais capacitado, como um psicólogo, para lidar com as frustrações e os

medos inerentes ao diagnóstico de infertilidade masculina.

Fontes: Antonio Cesar Cruz, urologista, professor de urologia da FMO (Faculdade de Medicina de Olinda)

e professor de laparoscopia urológica do Ircad - América Latina; Daniel Suslik Zylbersztejn, membro do

Departamento de Saúde Sexual e Reprodutiva da SBU-SP (Sociedade Brasileira de Urologia - Regional

São Paulo), coordenador médico do Fleury Fertilidade e diretor médico da DSZ medicina reprodutiva; Luiz

Fernando Dale, ginecologista especialista em medicina da reprodução e diretor-geral da Clínica Dale; e

Bernardo Puglia, urologista e diretor médico do Instituto Puglia.

Referências:
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https://www.researchgate.net/publication/281433855_Varicocele_A_Principal_Causa_da_Infertilidade_Ma

sculina
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Conheça 9 causas de infertidade masculina e o que pode ser feito
6/24/2022 | UOL VIVA BEM/UOL/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Continuação

https://visualizacao.boxnet.com.br/?t=0005714A7C346E4383703FC93899783402000000F5B9335341913E26CADC98D889E7296D49FD0247EB7C671399A4E7455B0096AAE9E1C2DAB027D2C49316CD65A5D038DE9110B92E067999B77F1C84C69C4885FBD2CC185498B81415BB8C143E25159F8A941DC4741788CA5EF9057D3E484678074B4352B7383290DAB40585C31D138041


Desde um profundo estudo de revisão de propósito, iniciado em 2017, a rede de laboratórios Dasa reuniu

objetivos e indicadores bastante ligados ao ESG. Dessa forma, há resultados recentes, como a compra

de energia renovável no mercado livre, com 63 unidades já operando com energia limpa, o que

corresponde ao consumo mensal de 7,304 megawatts.

Ou ainda a entrega das 17 usinas de geração distribuída previstas para 2023, que juntas devem atender

385 unidades de diagnóstico da Dasa. Mesmo durante a pandemia, foram percebidas oportunidades.

Receba gratuitamente a newsletter da EXAME sobre ESG. Inscreva-se aqui

Um exemplo foi a mudança para aventais não descartáveis com uma tecnologia que aponta quando é a

hora de fazer a lavagem, além de mostrar a segurança do item para menor infecção de profissionais e

pacientes. Em dois anos foram 1,9 milhão de aventais descartáveis economizados, o que também

representa a redução de 95.500 sacos de lixo de 100 litros de resíduos infectantes que iriam para

tratamento e depois para o aterro sanitário.

“Fomos a primeira instituição a apontar o surgimento de algumas variantes da covid-19 no país”, diz

Sergio Ricardo, vice-presidente de estratégia, jurídico e ESG da Dasa. Com um investimento de 5

milhões de reais, a Dasa fez o mapeamento de 30.000 genomas.

Para os funcionários, a Dasa ampliou o Programa Dasa Cuida para o bem-estar físico e mental da rede e

de suas famílias por meio de um conjunto de ações baseadas em cinco pilares: espiritual, físico,

intelectual, relacional e emocional.

Além disso, a companhia reforçou os programas de diversidade e inclusão e mapeou um quadro de

funcionários 78% formado por mulheres; 50%, pretos e pardos; 9%, LGBTI+; 8%, pessoas com 50 anos

ou mais; e 2%, pessoas com deficiência.

Na Dasa, a pandemia da covid-19 acelerou as práticas ESG
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Diante de denúncias de reajuste que ultrapassam os 130%, a Secretaria Nacional do Consumidor

(Senacon), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), notificou, nesta quinta-feira, dez

operadoras de planos de saúde a prestar informação sobre os aumentos aplicados às mensalidades de

seus usuários, sejam contratos individuais ou coletivos, conforme antecipou o colunista Lauro Jardim.

Planos de saúde: STJ diz que operadoras não podem cancelar plano coletivo de quem está em

tratamento

Telemarketing abusivo: Anatel acaba com gratuidade de chamadas até três segundos

Se ao fim da análise for identificada alguma abusividade as empresas podem ser multadas em até R$ 13

milhões e serem obrigadas a fazer mudanças em suas práticas.

Bradesco Saúde, NotreDame Intermédica, Amil, Hapvida, SulAmérica, São Francisco Sistema de Saúde,

Grupo Hospital Rio de Janeiro, Prevent Sênior, Unimed Seguros Saúde e Unimed-Rio terão dez dias para

entregar à Senacon dados como histórico de reajustes, informações de balanço e faturamento, além dos

percentuais de sinistralidade das suas carteiras, que mostra o quanto do valor arrecadado com

mensalidades foi gasto com assistência ao consumidor.

Planos de saúde: Veja quais são três procedimentos incluído na lista de cobertura obrigatória pela ANS

Na caso da Unimed-Rio, no qual a secretaria identificou um reajuste de 133,45%, foi feita uma notificação

do Procon-RJ para que abra um procedimento para apurar o aumento. O órgão de defesa do consumidor

do estado do Rio, no entanto, disse que ainda não foi notificado.

Segundo Laura Tirelli, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), do MJ,

mesmo nos planos individuais, em que os reajustes foram limitados pela Agência Nacional de Saúde

Suplementar (ANS), em 15,5%, há caso em que o aumento da mensalidade ultrapassa os 40%, quando

há reajuste por mudança de faixa etária.

— Por isso notificamos operadoras que trabalham com planos coletivos e individuais Já fizemos o

monitoramento dos reajustes no ano passado e continuamos monitorando e acompanhando denúncias

feitas ao sistema e em matérias na imprensa. O nosso objetivo é não só identificar se o aumento é

abusivo, mas também se há informação adequada ao consumidor. Além disso, vamos verificar se são

oferecidas alternativas para quem não tem condição de pagar a mensalidade reajustada, como planos

mais baratos, a portabilidade — destaca Laura.

Unimed-Rio: ANS renova por mais um ano direção fiscal da operadora carioca

Procurada, a Unimed-Rio que foi apontada pela Senacon como a empresa que fez o maior reajuste entre

as notificadas, afirma que seguir “o índice da ANS para reajuste de seus planos pessoa física, mas

lembra que existe outro mecanismo, o reenquadramento etário, que pode alterar o valor das

mensalidades, em caso de o cliente migrar de uma faixa etária para outra, dentro dos padrões definidos

pelo órgão regulador. Em situações em que ambos ocorram concomitantemente, a variação total do valor

da mensalidade pode ser superior a 15,5%, conforme prevê a regulação”.

A operadora diz ainda que no caso “dos planos coletivos, o reajuste é definido pela média de utilização

dos integrantes do contrato nos últimos doze meses, com o objetivo de equilibrar a defasagem entre

receita e despesa ao longo do período”.

A Prevent Senior, por sua vez, diz ter seguido rigorosamente o reajuste de 15,5% determinado pela ANS.

A empresa esclarece que não comercializa planos coletivos.

Alta de até 80%: Planos de saúde disparam, e empresas vão à Justiça contra operadoras para impedir

reajustes

Todas as demais empresas ao serem procuradas informaram que responderiam via as entidades

Planos de saúde: governo notifica dez operadoras para apurar se aumentos são abusivos
6/23/2022 | YAHOO! NOTÍCIAS/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

https://visualizacao.boxnet.com.br/?t=0005714A7C346E4383703FC93899783402000000516593E0C74314C42E7329EFF7A409773D56C14810559FCD742E86C4E584588A3E2AE81E47ECCE1D780650AB4643F63E1DA76F374F1845DDE0EAC1A91F3B488436B2B01EDCB9350CD0A510EAB2DF5BDEB7C68C380BC2961E636653EE5B1D59DBF44416033D6C1A3B859312644DFE49D6


representativas do setor, a Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) e a Associação

Brasileira de Planos de Saúde (Abramge).

Procurada, a FenaSaúde destacou que os dados oficiais, que constam da mais recente atualização do

Painel de Reajustes de Planos Coletivos divulgado pela ANS, atestam que neste ano os planos coletivos

tiveram, em média, reajustes entre 7,5% e 8,5%, percentual que destaca esta abaixo da inflação.

Segundo a federação os aumentos citados são exceções e não regra.

Já segundo a Abramge, o reajuste médio dos planos de saúde coletivos até fevereiro de 2022 (contados

os últimos 12 meses) com 30 ou mais beneficiários foi de 8,81% e o de planos de saúde coletivos com

até 29 vidas ficou em 10,37%.

Planos de saúde: Tudo o que você precisa saber para escolher, entender reajustes e cobertura na

pandemia

A associação ressalta que “os reajustes anuais têm como objetivo manter o equilíbrio entre a utilização

dos serviços pelos beneficiários, a sua qualidade e a constante modernização de todo o sistema de

saúde.

Ambas as entidades ressalta que a possibilidade de haver no mesmo ano o reajuste por faixa etária, feito

a cada cinco anos no aniversário do beneficiário, pode elevar o percentual de aumento da mensalidade.

Planos de saúde: governo notifica dez operadoras para apurar se aumentos são abusivos
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ANS inclui três procedimentos em rol de cobertura obrigatória
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de planos de saúde para pacientes com transtornos globais de desenvolvimento entre eles o autismo com

a nova norma a partir de primeiro de julho as operadoras serão obrigadas a cobrir qualquer método com

indicação médica para tratamento de transtornos identificados como é feita e quatro de acordo com a

classificação internacional de doenças também ficou definido que para esses diagnósticos as sessões

com fonoaudiólogos psicólogos terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas sejam ilimitadas a

determinação acontece quase duas semanas depois da decisão do superior tribunal de justiça que

desobrigou os planos de saúde a custear procedimentos não incluídos na lista da ans um dos

tratamentos mais afetados foi o de pacientes com transtorno do espectro autista o governo já bateu o

martelo com relação a benefícios para reduzir o estrago feito pela alta dos preços dos combustíveis e

agora à noite o

ANS amplia cobertura de planos de saúde
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A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incluiu novos procedimentos no rol obrigatório para

cobertura de planos de saúde. A resolução publicada na edição desta quinta-feira, 23, do Diário Oficial da

União, entra em vigor no dia 22 de outubro.

Passam a fazer parte da lista os três seguintes procedimentos: alfacerliponase para tratar lipofuscinose

ceroide neuronal tipo 2 (CLN2); implante intracerebroventricular de bomba de infusão de fármacos; e

aplicação de contraceptivo hormonal injetável.

A CLN2 é uma doença "ultrarrara" e, que na forma clássica, atinge crianças de 2 a 4 anos de idade, com

evolução degenerativa irreversível. Em resolução de fevereiro, a Comissão Nacional de Incorporação de

Tecnologias no SUS (Conitec) recomendou não incorporar a alfacerliponase ao Sistema Único de Saúde.

"Os membros da Conitec consideraram evidência clínica adequada, ponderando-se a gravidade e

raridade da doença e potencial de mudança do curso natural da doença, porém com elevada relação de

custo-efetividade e impacto orçamentário."

Quanto à aplicação de contraceptivo em mulheres em período fértil, a cobertura será obrigatória para os

medicamentos medroxiprogesterona + cipionato de estradiol e algestona acetofenida + enantato de

estradiol. Ambos tiveram, por unanimidade, recomendação do Conitec para inclusão no SUS em reunião

de abril deste ano.

No início do mês, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu restringir os

procedimentos oferecidos pelas operadoras de planos de saúde no País. Os ministros definiram que a

natureza do rol da ANS é taxativo, o que desobriga empresas de cobrir pedidos médicos que estejam fora

da lista.

Caso não haja substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol, porém, o STJ definiu que

pode haver a título excepcional a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo. Mas, para

isso, é necessário que: não tenha sido indeferida pela ANS a incorporação do procedimento ao rol; haja a

comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina; haja recomendações de órgãos técnicos de

renome nacional e estrangeiro, como Conitec e Natjus; seja realizado quando possível o diálogo

interinstitucional dos magistrados com experts na área da saúde, sem deslocamento da competência do

julgamento do feito para a Justiça Federal.

O rol consiste em uma lista de "procedimentos considerados indispensáveis ao diagnóstico, tratamento e

acompanhamento de doenças e eventos em saúde" que os planos de assistência médica do País são

obrigados a oferecer - a depender do tipo de plano assinado. A lista está disponível no site da agência.

ANS inclui 3 procedimentos na lista de cobertura obrigatória de planos de saúde
6/23/2022 | EXAME.COM/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

https://visualizacao.boxnet.com.br/?t=0005714A7C346E4383703FC93899783402000000CD53F9B96680EE143855C428428EF62A7A1D45214C958CC63A951F1152702759230417B515F5AB84FAF0102D0EEB710E461B8D88BF638FD61A3E66EB8B7D7BE634F205AF543F4334C736DF2C83E59FE428C2F0E645FC0A4768F6EF986E902D7ADFE9632905B9B6845D852199BC429AE2


A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incluiu mais três tratamentos no rol de procedimentos

de cobertura obrigatória dos planos de saúde. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União

(DOU)desta quinta-feira (dia 23). Entre os novos tratamento previstos está um medicamento para uma

doença infantil rara que atinge o sistema nervoso e o outro é um contraceptivo.

Plano de saúde:

Essa foi a primeira inclusão de procedimentos após a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que

entendeu que o rol é taxativo, autorizando as operadoras a negarem cobertura de tratamentos que não

estão presentes na lista da ANS. Após a decisão, o Ministério Público Federal recomendou que a ANS

esclareça aos planos de saúde as diretrizes sobre cobertura obrigatória para pacientes com Transtorno

do Espectro Autista (TEA).

Até o julgamento, a lista de cobertura da ANS era considerada exemplificativa pela maior parte dos

tribunais, isto é, se o tratamento indicado ao paciente não constasse na lista, ele poderia entrar na Justiça

e para que o plano de saúde cobrisse o tratamento. Com o novo entendimento do STJ, na prática, os

planos só precisam fornecer o que consta no rol. Mas o STJ entendeu que ha exceções, quando houver

recomendação médica e não existir tratamento substituto na lista oficial.

Tratamentos incluídos no rol de procedimentos:

Plano de saúde: ANS inclui mais três tratamentos no rol de procedimentos de cobertura obrigatória
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A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incluiu novos procedimentos no rol obrigatório para

cobertura de planos de saúde. A resolução publicada na edição desta quinta-feira, 23, do Diário Oficial da

União, entra em vigor no dia 22 de outubro.

Passam a fazer parte da lista os três seguintes procedimentos: alfacerliponase para tratar lipofuscinose

ceroide neuronal tipo 2 (CLN2); implante intracerebroventricular de bomba de infusão de fármacos; e

aplicação de contraceptivo hormonal injetável.

A CLN2 é uma doença “ultrarrara” e, que na forma clássica, atinge crianças de 2 a 4 anos de idade, com

evolução degenerativa irreversível. Em resolução de fevereiro, a Comissão Nacional de Incorporação de

Tecnologias no SUS (Conitec) recomendou não incorporar a alfacerliponase ao Sistema Único de Saúde.

“Os membros da Conitec consideraram evidência clínica adequada, ponderando-se a gravidade e

raridade da doença e potencial de mudança do curso natural da doença, porém com elevada relação de

custo-efetividade e impacto orçamentário.”

Quanto à aplicação de contraceptivo em mulheres em período fértil, a cobertura será obrigatória para os

medicamentos medroxiprogesterona + cipionato de estradiol e algestona acetofenida + enantato de

estradiol. Ambos tiveram, por unanimidade, recomendação do Conitec para inclusão no SUS em reunião

de abril deste ano.

No início do mês, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu restringir os

procedimentos oferecidos pelas operadoras de planos de saúde no País. Os ministros definiram que a

natureza do rol da ANS é taxativo, o que desobriga empresas de cobrir pedidos médicos que estejam fora

da lista.

Caso não haja substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol, porém, o STJ definiu que

pode haver a título excepcional a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo. Mas, para

isso, é necessário que: não tenha sido indeferida pela ANS a incorporação do procedimento ao rol; haja a

comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina; haja recomendações de órgãos técnicos de

renome nacional e estrangeiro, como Conitec e Natjus; seja realizado quando possível o diálogo

interinstitucional dos magistrados com experts na área da saúde, sem deslocamento da competência do

julgamento do feito para a Justiça Federal.

O rol consiste em uma lista de “procedimentos considerados indispensáveis ao diagnóstico, tratamento e

acompanhamento de doenças e eventos em saúde” que os planos de assistência médica do País são

obrigados a oferecer – a depender do tipo de plano assinado. A lista está disponível no site da agência.

ANS inclui três procedimentos na lista de cobertura obrigatória de planos de saúde
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A Diretoria Colegiada da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), órgão que regula os planos de

saúde do Brasil, realizou uma reunião extraordinária hoje (23) e aprovou uma normativa que amplia as

regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do

desenvolvimento.

Entende-se por transtorno global do desenvolvimento o conjunto de condições que geram dificuldades de

comunicação e de comportamento, prejudicando a interação dos pacientes com outras pessoas e o

enfrentamento de situações cotidianas.

Por exemplo, o autismo infantil, o autismo atípico, a Síndrome de Rett, a Síndrome de Asperger, entre

outros.

Com as novas regras, a partir do próximo mês passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método

ou técnica indicada por médicos para o tratamento do paciente que tenha um desses transtornos.

A normativa também trouxe avanços ao garantir sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos,

terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para todos os transtornos globais de desenvolvimento.

Para o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebello, o órgão está avaliando o rol de cobertura obrigatórias

de forma permanente.

"As discussões técnicas sobre as terapias para tratamento do Espectro Autista já vinham acontecendo

internamente, em um Grupo de Trabalho criado em 2021 e formado por representantes de quatro das

cinco diretorias da Agência. Com base nessas discussões e considerando o princípio da igualdade,

decidimos estabelecer a obrigatoriedade da cobertura dos diferentes métodos ou terapias não apenas

para pacientes com TEA, mas para usuários de planos de saúde diagnosticados com qualquer transtorno

enquadrado como transtorno global do desenvolvimento", ele completou.

ANS amplia cobertura para tratamento de transtornos do desenvolvimento
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A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) decidiu nesta quinta-feira (23) ampliar a cobertura dos

planos de saúde para usuários com transtornos globais do desenvolvimento, como o TEA (Transtorno do

Espectro Autista).

A normativa começa a valer no próximo dia 1º de julho, quando passará a ser obrigatória a cobertura de

qualquer técnica ou método indicado pelo médico assistente para tratamento de algum dos transtornos

enquadrados na CID F84 (Classificação Internacional de Doenças).

O texto determina que as sessões ilimitadas com fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e

fisioterapeuta englobem todos os transtornos da CID F84. Para isso, foi ajustado o anexo 2 do Rol de

Procedimentos da ANS, que lista o que é de cobertura obrigatória dos convênios.

Em decisão recente, de 8 de junho, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) desobrigou as operadoras de

custear procedimentos não incluídos na lista de cobertura da ANS. E um dos tratamentos mais afetados

foi o das crianças com transtorno do espectro autista, já que muitas das terapias não constam na lista.

Com a decisão, favorável às empresas, firmou-se o entendimento de que o rol da ANS é taxativo —e não

exemplificativo.

Chamada de Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, a lista especifica consultas, exames, terapias e

cirurgias que constituem a cobertura obrigatória dos planos de saúde regulamentados, ou seja,

contratados após 2 de janeiro de 1999 ou adaptados à lei 9.656/98. Segundo a ANS, o rol tem

atualmente cerca de 3.000 procedimentos.

Publicidade

A mudança anunciada nesta quinta-feira foi aprovada em reunião extraordinária da Diretoria Colegiada da

agência.

Transtorno global do desenvolvimento

O transtorno global do desenvolvimento é caracterizado por um conjunto de condições que geram

dificuldades de comunicação e de comportamento, prejudicando a interação dos pacientes com outras

pessoas, bem como o enfrentamento de situações cotidianas.

De acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID10), são considerados transtornos globais

do desenvolvimento:

Autismo infantil (CID10-F84.0)

Autismo atípico (CID10-F84.1)

Síndrome de Rett (CID10-F84.2)

Outro transtorno desintegrativo da infância (CID10-F84.3)

Transtorno com hipercinesia associada a retardo mental e a movimentos estereotipados (CID10-F84.4)

Síndrome de Asperger (CID10-F84.5)

Outros transtornos globais do desenvolvimento (CID10-F84.8)

Transtornos globais não especificados do desenvolvimento (CID10-F84.9)

De acordo com a ANS, existem diversas formas de tratar esses transtornos, e a escolha do método mais

adequado deve ser feita pela equipe assistente com a família do paciente.

Entre as técnicas estão o modelo applied behavior analysis (ABA), o modelo Denver de intervenção

precoce (Denver ou ESDM), a integração sensorial, a comunicação alternativa e suplementar —ou picture

exchange communication system (PECS)—, entre outras.

ANS amplia cobertura para tratamento de autismo e outros transtornos
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A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incluiu novos procedimentos no rol obrigatório para

cobertura de planos de saúde. A resolução publicada na edição desta quinta-feira (23) do Diário Oficial da

União, entra em vigor no dia 22 de outubro.

Passam a fazer parte da lista os três seguintes procedimentos: alfacerliponase para tratar lipofuscinose

ceroide neuronal tipo 2 (CLN2); implante intracerebroventricular de bomba de infusão de fármacos; e

aplicação de contraceptivo hormonal injetável.

A CLN2 é uma doença “ultrarrara” e, que na forma clássica, atinge crianças de 2 a 4 anos de idade, com

evolução degenerativa irreversível. Em resolução de fevereiro, a Comissão Nacional de Incorporação de

Tecnologias no SUS (Conitec) recomendou não incorporar a alfacerliponase ao Sistema Único de Saúde.

“Os membros da Conitec consideraram evidência clínica adequada, ponderando-se a gravidade e

raridade da doença e potencial de mudança do curso natural da doença, porém com elevada relação de

custo-efetividade e impacto orçamentário.”

Quanto à aplicação de contraceptivo em mulheres em período fértil, a cobertura será obrigatória para os

medicamentos medroxiprogesterona + cipionato de estradiol e algestona acetofenida + enantato de

estradiol. Ambos tiveram, por unanimidade, recomendação do Conitec para inclusão no SUS em reunião

de abril deste ano.

No início do mês, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu restringir os

procedimentos oferecidos pelas operadoras de planos de saúde no país. Os ministros definiram que a

natureza do rol da ANS é taxativo, o que desobriga empresas de cobrir pedidos médicos que estejam fora

da lista.

Caso não haja substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol, porém, o STJ definiu que

pode haver a título excepcional a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo.

Mas, para isso, é necessário que: não tenha sido indeferida pela ANS a incorporação do procedimento ao

rol; haja a comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina; haja recomendações de órgãos

técnicos de renome nacional e estrangeiro, como Conitec e Natjus; seja realizado quando possível o

diálogo interinstitucional dos magistrados com experts na área da saúde, sem deslocamento da

competência do julgamento do feito para a Justiça Federal.

O rol consiste em uma lista de “procedimentos considerados indispensáveis ao diagnóstico, tratamento e

acompanhamento de doenças e eventos em saúde” que os planos de assistência médica do País são

obrigados a oferecer – a depender do tipo de plano assinado. A lista está disponível no site da agência.

ANS inclui 3 procedimentos na lista de cobertura obrigatória de planos de saúde
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Sempre dedicada a oferecer soluções para seus cooperados e continuamente conectada aos temas da

inovação na área médica, a Unicred participa, de 29 de junho a 02 de julho, da 39ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia (CIOSP), considerado um dos maiores encontros do setor no mundo.

Realizado no Distrito Anhembi, em São Paulo, o evento vai contar com estande exclusivo da Unicred.

O espaço foi elaborado com a estrutura premium que é característica das agências. A cooperativa vai

contar com representantes de todo o país para receber os integrantes do congresso com a excelência

pela qual é reconhecida com seu atendimento personalizado. Considerando que o CIOSP é referência no

setor da odontologia, a Unicred vai oferecer produtos e condições exclusivas ao longo de todo o evento.

Ao longo deste ano, a Unicred do Brasil participou de diferentes eventos da área da saúde, criando linhas

de crédito e produtos exclusivos para seus cooperados nestas ocasiões. Até o momento, previamente à

participação na CIOSP, a instituição financeira cooperativa teve um total de R$ 38,8 milhões em

propostas solicitadas de diferentes partes do país – resultando em R$ 6,7 milhões em recursos

aprovados.

Para Vladimir Duarte, Diretor Executivo da Unicred do Brasil, a participação em eventos no setor da

saúde é de grande importância e relevância para a cooperativa: “Desejamos estar sempre próximos de

nossos cooperados, desenvolvendo produtos e serviços para atender suas mais diferentes necessidades.

Assim, é com entusiasmo que participamos do CIOSP e nos preparamos para outros eventos, para

assessorar nossos cooperados com as melhores oportunidades de negócios”, declara.

Ainda neste ano a Unicred vai seguir uma agenda crescente de eventos, com a intenção de se manter

próxima de seus cooperados e atualizada com o que há de mais inovador na área médica. Após a

CIOSP, a cooperativa participa do Congresso Brasileiro do Cooperativismo de Crédito (CONCRED), em

agosto, do Congresso Brasileiro de Educação Médica (COBEM), que ocorre entre setembro e outubro, da

Convenção Nacional Unimed, também em outubro, e do Congresso Nacional de Hospitais Privados

(CONAHP), agendado para novembro.

Sobre a Unicred

O Sistema Unicred nasceu há 32 anos com o propósito de levar prosperidade à vida de todos os

cooperados, pois tem como missão ser um agente em busca do bem-estar social e econômico dos

Cooperados e da comunidade em que se integra. Oferece aos seus Cooperados atendimento qualificado,

e diversas soluções financeiras. Dentre os produtos e serviços estão: conta corrente, linhas de crédito e

financiamentos, cartões, seguros, consórcio e previdência, entre outros. Tudo isso com as vantagens de

ser uma cooperativa de crédito. A principal delas é poder praticar uma taxa de juros justa, porque a

instituição não visa o lucro e sim a prosperidade de todos envolvidos. A Unicred nasceu e existe para

criar um mundo próspero, sem perdedores. O Sistema Unicred conta com uma Confederação, 4 Centrais,

33 Cooperativas, aproximadamente 307 Unidades de Negócios em 15 estados brasileiros e mais de 253

mil Cooperados.

Unicred participa da 39ª edição do CIOSP, em São Paulo
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A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) decidiu ampliar as coberturas para usuários de planos

de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais está incluído o transtorno do

espectro autista (TEA). A decisão foi tomada pela diretoria colegiada, em reunião extraordinária realizada

na tarde desta quinta-feira (23/6).

Dessa forma, a partir de 1º de julho de 2022, os planos de saúde passam a ser obrigados a cobrir

qualquer método ou técnica indicado pelos médicos no tratamento do paciente que tenha um dos

transtornos enquadrados na Classificação Internacional de Doenças F48 (CID F84).

De acordo com a normativa, as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e

fisioterapeutas, fundamentais no tratamento dos transtornos globais de desenvolvimentos, se tornam

ilimitados.

“A ANS tem avaliado o rol de cobertura obrigatórias de forma permanente e nós estamos atentos aos

anseios da sociedade. As discussões técnicas sobre as terapias para tratamento do Espectro Autista já

vinham acontecendo internamente, em um Grupo de Trabalho criado em 2021 e formado por

representantes de quatro das cinco diretorias da Agência. Com base nessas discussões e considerando o

princípio da igualdade, decidimos estabelecer a obrigatoriedade da cobertura dos diferentes métodos ou

terapias não apenas para pacientes com TEA, mas para usuários de planos de saúde diagnosticados

com qualquer transtorno enquadrado como transtorno global do desenvolvimento”, explica o diretor-

presidente da ANS, Paulo Rebello.

O recuo por parte da ANS ocorre após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovar o rol de

exemplificativo para taxativo, restringindo assim uma série de exames e procedimentos considerados

pelos médicos como a melhor opção de tratamento para doenças raras, patologias graves ou condições

específicas.

A decisão do STJ repercutiu negativamente na sociedade civil e provocou uma grande pressão por parte

dos movimentos que defendem e apoiam as pessoas com autismo, doenças raras ou deficiências.

Em um comunicado conjunto, a ANS, UNIMED CMB e ABRAMGE afirmam que a a decisão do STJ

"apenas reforçou as previsões já existentes nas normas em vigor, publicadas pela ANS, não havendo

qualquer perda ou alteração das coberturas vigentes. O documento recomenda que as associadas

continuem seguindo os mesmos critérios para liberação e/ou continuidade de tratamentos em favor dos

nossos beneficiários, sendo certo que todos os tratamentos em andamento devem ter sua continuidade

assegurada, sem quaisquer prejuízos ou interrupções de cuidado".

"Neste momento, enquanto muitas questões estão em discussão com todos os órgãos referidos,

lembramos da importância de permanecermos acolhendo os nossos beneficiários e seguirmos

trabalhando para garantir a continuidade do cuidado e do acesso sustentável a uma saúde de qualidade",

disse o comunicado.

Para a advogada Camila Varella Guimarães, representante do Movimento de Mobilização Nacional contra

o Rol Taxativo, a decisão é para se comemorar, mas nem tanto, já que beneficia apenas pacientes com

transtornos globais do desenvolvimento e deixa de fora doenças graves como paralisia cerebral,

esquizofrenia, câncer, doenças degenerativas e outras doenças raras.

"A gente tem notícias de pessoas que estão tendo o oxigênio desligado porque o home care não está no

rol na ANS e não houve uma sinalização de que vai ser colocado. Então é essa a sensação que a gente

teve: que como comunidade autista bateu muita panela, fez muita pressão, aconteceu sim de ser

colocado e explicitado no rol de tratamentos para os autistas. Mas uma gama imensa de pessoas que a

gente chama de hipervulneráveis, que são pessoas com doenças crônicas, doenças graves, síndromes

ANS amplia cobertura de tratamentos de transtornos do desenvolvimento
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raras vão continuar por isso mesmo”, denuncia.

Em entrevista ao Correio, a advogada disse que esteve em reunião na Secretaria Nacional do

Consumidor, com o secretário Rodrigo Roca, que contou com a participação de representantes das

operadoras de saúde, da Fenasaúde, inclusive do presidente da ANS, Paulo Rebello, e, segundo ela, no

encontro ficou claro que a pressão feita pelos movimentos sociais, especialmente pelos autistas, fez com

que a ANS admitisse os procedimentos que beneficiam os autistas como uma forma de “calar” o

movimento. “É essa a sensação que a gente tem”, afirmou Guimarães.

“ Durante vinte anos a gente teve o rol como exemplificativo a todas as demandas. Quando vinha a

negativa (pelo tratamento) eram judicializadas. E agora a gente observou com essa decisão do STJ, uma

tentativa de silenciar os pacientes que tem os seus tratamentos negados pelas operadoras de saúde. E

esse tratamento que foi liberado (para os autistas) não resolve o problema e nós vamos continuar (ltando

pelos direitos de todas as pessoas que precisam do plano de saúde para acessarem os tratamentos)".

Logo após a aprovação do rol taxativo pelo STJ, passou a circular diversas denúncias contra as

operadoras de planos de saúde, que começaram a rejeitar tratamentos fora do rol.

Em resposta, a ANS argumenta que só hoje, através da normativa, foram incluídos mais três

procedimentos no rol, além de outros quatorze medicamentos e seis exames incluídos em 2022. "Esse

fluxo é uma forma de atender um anseio da sociedade. As pessoas estavam pedindo por isso e essa

demanda foi atendida".

Em nota, a Associação Brasileira dos Planos de Saúde (Abramge) informou que avaliará cuidadosamente

a decisão da ANS e que entende a importância da iniciativa para esclarecer que os tratamentos de

transtornos globais do desenvolvimento não serão impactados.

"O órgão regulador abre um canal de diálogo importante junto às representações de profissionais de

saúde, operadoras e sociedade, principalmente pais e pacientes, buscando garantir que a cobertura

dessas terapias seja resolutiva e equilibrada, fundamentada em critérios técnicos de Avaliação de

Tecnologia em Saúde (ATS)", afirma a Abramge.

Transtornos Globais do Desenvolvimento

O transtorno global do desenvolvimento é caracterizado por um conjunto de condições que geram

dificuldades de comunicação e de comportamento, prejudicando a interação dos pacientes com outras

pessoas e o enfrentamento de situações cotidianas.

De acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) são considerados transtornos globais

do desenvolvimento:

Autismo infantil (CID 10 – F84.0)

Autismo atípico (CID 10 – F84.1)

Síndrome de Rett (CID 10 – F84.2)

Outro transtorno desintegrativo da infância (CID 10 – F84.3)

Transtorno com hipercinesia associada a retardo mental e a movimentos estereotipados (CID 10 – F84.4)

Síndrome de Asperger (CID 10 – F84.5)

Outros transtornos globais do desenvolvimento (CID 10 – F84.8)

Transtornos globais não especificados do desenvolvimento (CID 10 – F84.9)

Até a última atualização dessa reportagem, a ANS não esclareceu se os tratamentos para outras

patologias serão incluídas no rol. A associação também não respondeu a cerca dos casos em que o

paciente necessita de homecare - cuidados em casa.

ANS amplia cobertura de tratamentos de transtornos do desenvolvimento
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Rodrigo Giordano (à esq.) e Marcelo Segalis, do Itaú: busca por gestão ativa

SulAmérica Investimentos estreia carteira imobiliária

De São Paulo

A SulAmérica Investimentos vai estrear no segmento imobiliário por meio de um fundo de fundos (FoF).

Co

 

Por determinação do jornal Valor Econômico, as matérias dos seus veículos (jornal e site) não poderão

mais ser disponibilizadas, através do clipping, por empresas do segmento, agências de comunicação e

sites corporativos. As notícias devem remeter os usuários para o site do veículo e serem acessadas

individualmente através de assinaturas digitais.    O Valor Econômico, através do seu departamento

jurídico, determinou que não autoriza a utilização do seu material em qualquer hipótese, sob a pena de

serem tomadas  medidas judiciais cabíveis.    Diante disso, a Boxnet continuará realizando o

monitoramento do Jornal e do Portal, porém remetendo o usuário à leitura das notícias no site oficial do

Valor Econômico.

 

Acesse: http://www.valor.com.br/busca/{0}

SulAmérica Investimentos estreia carteira imobiliária
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SÃO PAULO (Reuters) – O grupo de saúde Rede D’Or e seus acionistas controladores compraram mais

units da SulAmérica e passaram a deter aproximadamente 15,08% do capital da seguradora.

A informação foi divulgada pela SulAmérica na noite da véspera.

A Rede D’Or disse que a aquisição ocorre no contexto de acordo para compra da SulAmérica pela

empresa, conforme anunciado em fevereiro pelas duas partes. A operação, via troca de ações, avaliaria a

seguradora em 13 bilhões de reais, segundo os termos anunciados.

Analistas do Citi enxergam as aquisições de papéis da SulAmérica pela Rede D’Or e acionistas

controladores nos últimos meses como “um sinal de confiança nas ações e no sucesso da aprovação do

negócio”, segundo relatório a clientes assinado por Leandro Bastos e Renan Prata, e datado de quarta-

feira.

Eles estimam um total de 1,9 bilhão de reais empenhados na compra de papéis da SulAmérica desde

fevereiro.

As units de SulAmérica, classe de ativo da empresa que faz parte do Ibovespa, acumulam queda de

18,5% no ano, enquanto as ações de Rede D’Or têm recuo de 33,1%. O principal índice da bolsa

brasileira apura declínio de 5,1% em 2022.

(Por Andre Romani)
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Rede D’Or e controladores elevam a 15% fatia na SulAmérica; Citi vê confiança com aquisição
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Na Rede D’Or São Luiz o desafio é mostrar para os mais de 67.000 funcionários e demais stakeholders

que mudanças climáticas e outras agendas ESG estão diretamente relacionadas ao setor de saúde.

Para isso, a empresa tem investido em cursos e palestras sobre o tema, além de promover práticas como

um inventário de emissões de gases de efeito estufa desde 2016 — que atualmente acontece em 78

unidades de negócios, sendo 61 hospitalares.

Receba gratuitamente a newsletter da EXAME sobre ESG. Inscreva-se aqui

A companhia também está comprometida em zerar as emissões de carbono até 2050. “Todos os meses

os hospitais geram indicadores de resíduos e outros dados de sustentabilidade em nosso sistema. O

acompanhamento é contínuo e trabalhamos para ampliá-lo cada vez mais. É importante que todos

entendam como a saúde é diretamente afetada pelas mudanças climáticas, por exemplo”, diz Ingrid

Cicca, gerente de sustentabilidade.

Segundo a executiva, fornecedores também estão sendo envolvidos nos processos e treinados sobre

práticas ESG. Ainda na área ambiental, em 2021 o consumo total de água foi 28% menor em relação a

2020.

Na frente social, um dos destaques é o montante de 300 milhões de reais destinados ao combate à covid-

19, além dos mais de 300 artigos científicos produzidos em 2021 pelos mais de 100 pesquisadores do

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR), sendo 110 deles relacionados à pandemia.

“O IDOR se preparou, por exemplo, para realizar em poucas semanas os testes com a vacina de Oxford

em 4.000 voluntários em duas cidades diferentes, Rio de Janeiro e Salvador”, diz Cicca. Neste ano, a

Rede D’Or comprou a SulAmérica Seguros, outra empresa comprometida com o ESG.

Rede D'Or São Luiz quer engajar funcionários e fornecedores em sustentabilidade
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EUA proíbem cigarros eletrônicos da marca Juul
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Cientistas acham molécula que altera apetite apos exercício
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Vacinação da primeira infância contra covid-19 tem análise lenta no Brasil
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A farmacêutica Pfizer afirmou ao GLOBO que prepara a documentação para solicitar à Agência Nacional

de Vigilância Sanitária (Anvisa) para vacinar bebês a partir de 6 meses até crianças de 5 anos com a

vacina contra Covid-19. A estratégia está ligada à mesma abrangência de imunização praticada nos

Estados Unidos. Por lá, a reguladora Food and Drug Administration (FDA), aprovou as aplicações para

esse público na semana passada.

Vacinação infantil: Tudo o que você precisa saber sobre a vacinação contra a Covid-19 de crianças

menores de 5 anos

Covid-19: médias móveis de casos e mortes entram em estabilidade no Brasil, mostra boletim

Vacinômetro: Saiba como avança a campanha de vacinação no Brasil e em outros países

No documento, a farmacêutica diz que o esquema proposto conta com três doses, tendo em vista que o

estudo foi realizado em um momento de predominância da variante Ômicron.

Para os estudos que basearam o pedido foram recrutadas 1.678 crianças com idade inferior a 5 anos e

com no mínimo 6 meses de idade. De acordo com a farmacêutica, trata-se de uma vacina segura para

bebês e crianças — além de funcionar na proteção contra a infecção pelo coronavírus.

Por enquanto não há previsão para que o pedido seja realizado — embora a empresa esteja trabalhando

na documentação. Também não há previsão para a chegada das doses específicas para esse público no

país.

Caso Gleycy Correia: Mortes por cirurgia nas amígdalas são 'extremamente raras'; entenda

Diagnóstico de Covid-19 após AVC: Pai de Anitta deve receber alta nas próximas 48 horas, afirma

médica responsável pelo tratamento

A título de comparação, contudo, o tempo que decorreu entre a autorização do FDA para o uso de

terceira dose contra Covid-19 para crianças acima de 6 anos, por exemplo, ocorreu cerca de um mês

antes da farmacêutica efetivamente realizar a mesma solicitação à Anvisa no Brasil.

Meses atrás, a farmacêutica Zodiac — em preparação para iniciar a operação da vacina da Moderna no

Brasil — também afirmou ao GLOBO que pedirá autorização para operacionalizar a vacina para bebês

acima de 6 anos até os adultos do país.

Covid-19: Pfizer pedirá à Anvisa para vacinar bebês acima de 6 meses no Brasil
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A acupuntura, técnica utilizada há pelo menos 3 mil anos, se espalhou da Ásia para o Ocidente. Ying Li,

especialista de Medicina Chinesa Tradicional na Universidade de Chengdu (sudoeste da China),

comprovou que a acupuntura diminui a frequência de dores de cabeça crônicas.

O estudo foi publicado nesta quarta-feira (22/6) na edição on-line da revista científica Neurology, da

Academia Americana de Neurologia. "As dores de cabeça do tipo tensional são um dos tipos mais

comuns. Pessoas que têm muitas dessas dores podem estar buscando alternativas à medicação. Nosso

estudo descobriu que a acupuntura reduz o número médio de dias com dores de cabeça por mês entre

aqueles que enfrentam crises dolorosas e perturbadoras", afirmou Li.

O estudo envolveu 218 pessoas que foram diagnosticadas com dores de cabeça tensionais. Em média,

os voluntários da pesquisa sofreram com os sintomas da doença entre 11 e 22 dias. Li e sua equipe

escolheram os voluntários, de modo aleatório, para serem submetidos às chamadas acupuntura

verdadeira ou superficial.

Por meio da primeira técnica, os pacientes alcançavam uma sensação de deqi - formigamento, dormência

ou peso após a colocação e a movimentação da agulha pelo corpo. Os tratamentos superficiais tiveram

uma profundidade menor na pele, a fim de evitar a deqi. Os dois grupos receberam de duas a três

sessões por semana, totalizando 20, durante dois meses. Depois, os pacientes foram acompanhados por

mais seis meses.

A principal conclusão da pesquisa foi uma redução em pelo menos 50% no número de dias com dores de

cabeça. Todos os participantes do estudo visitaram uma clínica a cada quatro semanas. Li pediu-lhes que

registrassem em uma espécie de diário as dores de cabeça, os sintomas e o uso de medicamentos

agudos.

Ao fim do estudo, 68% das pessoas que receberam o tratamento de acupuntura reportaram uma redução

de pelo menos 50% no número de dias em que tiveram dores de cabeça, no mês, enquanto aquelas

submetidas à variante superficual tiveram 50%.

Li percebeu que o número de dias com registros de dores de cabeça reduziu de modo gradual depois do

tratamento nos dois grupos. A amostra que recebeu a acupuntura verdadeira percebeu diminuição de 20

para sete dias de dores de cabeça por mês. A outra parcela (acupuntura superficial) reduziu as crises de

23 dias por mês para 12.

"Embora este estudo tenha mostrado que a acupuntura pode reduzir as dores de cabeça, é preciso mais

pesquisa para determinar a eficiência, a longo prazo, da acupuntura e para compará-la a outras opções

de tratamento", comentou Li, citado pelo site EurekAlert! O especialista defende a importância de se

avaliar o custo-benefício da técnica.

Constantes e moderadas

As dores de cabeça tensionais geralmente envolvem uma sensação de pressão ou de aperto em ambos

os lados da cabeça com intensidade leve a moderada. Elas não pioram após atividadses físicas e não

incluem náuseas, um sintoma comum na enxaqueca. Geralmente, ocorrem em ao menos 15 dias por

mês.

Acupuntura reduz dores de cabeça crônicas, comprova estudo
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Para a advogada Daniela Ito, negar a regulamentação de tratamento comprovadamente benéfico e eficaz

afronta a Constituição

A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizando a três pessoas cultivarem maconha

para a extração do óleo de canabidiol para uso medicinal, “denota uma evidente necessidade da

regulamentação do uso da substância para fins de saúde”, diz a advogada Daniela Ito, especialista em

Direito Médico e sócia do escritório Fonseca, Moreti Advogados.

A advogada chama a atenção para os votos dos ministros que, com críticas ao Poder Legislativo,

cobraram a coragem necessária para o enfrentamento de um assunto que, “por ser polêmico, torna-se

perigoso quando se tem como preocupação suprema os fins eleitoreiros”, diz ela.

“O fato, é que é indiscutível que a aplicação do canabidiol é eficaz para diversas patologias, entre elas,

por exemplo, a complexa Doença de Parkinson, que tem apresentado resultados ainda mais promissores

na medicina”, destaca Ito.

Para a especialista, a melhor forma de se dirimir a questão do cultivo da cannabis sativa, extração e

comercialização do óleo de canabidiol é a regulamentação pelo legislativo e posterior tutela do Ministério

da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Não se trata de liberação da maconha, como pretendem fazer crer muitos. Os aspectos morais e

religiosos aqui não têm espaço, uma vez que o tema tem natureza exclusivamente científica”, entende Ito.

Para ela, a concessão pontual não é medida suficiente para a real demanda, sem contar que tais

medidas judiciais tornam ainda mais conflituosa a questão.

A produção industrial da maconha envolve diversos aspectos

“Somente uma produção industrial controlada pelas autoridades competentes atenderá, de forma

igualitária, a demanda de pacientes agregando garantias de ordem quantitativa e qualitativa. Além disso,

temos os aspectos econômicos envolvidos com a criação de empregos e o incremento das pesquisas

científicas no País”, diz a advogada.

Para Ito, negar a regulamentação de tratamento comprovadamente benéfico e eficaz afronta a

Constituição.

“A classe política deve ser cobrada com rigor, decisões judiciais esparsas, ainda que justamente

motivadas, não dão a resposta adequada e suficiente aos anseios sociais e, podem ainda, culminar na

criação de outros conflitos desnecessários em um futuro próximo”, conclui a advogada.

Canabidiol Prati-Donaduzzi completa dois anos no mercado trazendo inovação a médicos e pacientes

Fonte: Advogada especialista em Direito Médico é professora de Direito Penal, em cursos de graduação,

e de Direito Médico, em cursos de pós-graduação e sócia do Fonseca Moreti Ito Stefano Advogados,

Daniela Ito.

Foto: Shutterstock
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Maconha: para especialista, só a produção industrial controlada atenderá demanda de pacientes
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Único laboratório no mundo a fabricar uma vacina licenciada contra a varíola, a empresa dinamarquesa

Bavarian Nordic viu a demanda de pedidos aumentar subitamente à medida em que a doença se espalha

pelo mundo. O país nórdico foi pego de surpresa pela propagação repentina da doença no início deste

ano para dezenas de países fora da África Ocidental e Central, onde antes estava delimitado.

“A aprovação que obtivemos em 2019, quando vendemos apenas algumas centenas de doses, de

repente se tornou muito, muito relevante para a saúde internacional”, comemorou com um sorriso o vice-

presidente da empresa, Rolf Sass Sorensen, na sede da empresa de biotecnologia, em Copenhague.

Varíola dos macacos: OMS deixa de diferenciar países africanos como endêmicos e afirma que 83% dos

casos são na Europa

Saiba o que dizem os estudos: Varíola dos macacos é transmitida sexualmente?

Varíola dos macacos: Ministério da Saúde confirma oitavo caso no Brasil

Sorensen diz estar confiante de que a empresa pode atender à demanda global, embora tenha apenas

uma unidade de produção.

“Com a demanda atual, podemos facilmente abastecer o mercado global. Temos alguns milhões de

doses a granel que podemos colocar em frascos e garantir que o surto atual seja controlado”, disse ele,

em entrevista à AFP.

A Bavarian Nordic tem uma capacidade de produção anual de 30 milhões de doses do imunizante. A

vacina contra a varíola da empresa dinamarquesa é um soro de terceira geração (uma vacina viva que

não se replica no corpo humano) e está licenciada na Europa desde 2013.

Varíola dos macacos: SP anuncia 3 novos registros da doença e total no país chega a 11; saiba mais

sobre casos confirmados e suspeitos

O imunizante foi desenvolvido contra a varíola em adultos, doença considerada erradicada há cerca de

40 anos, e requer duas doses para inoculação. Segundo Sorensen, a vacina está em estoque “em muitos

países” e também pode ser usada contra a varíola, tanto antes quanto depois da exposição ao vírus.

“Se você for vacinado alguns dias depois de ser exposto, também poderá ficar protegido”, explicou.

Depois de obter permissão da Food and Drug Administration (FDA) (agência que regula a liberação de

medicamentos nos EUA) há três anos para usar a vacina contra a varíola, a Bavarian Nordic agora está

se candidata para fazer o mesmo na Europa.

Varíola dos macacos: Reino Unido recomenda vacinação para pessoas consideradas ‘de risco’

A Autoridade Europeia de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias (HERA), criada pela

Comissão Europeia durante a pandemia de Covid-19, já comprou mais de 100 mil doses para os 27

países da União Europeia, além da Noruega e Islândia.

As primeiras entregas estão previstas para o final de junho para os países considerados prioritários. Os

Estados Unidos também fizeram estoques com um pedido de 500 mil doses, além de 100 milhões de

doses de uma vacina antiga contra a varíola, anteriormente fabricada pela francesa Sanofi, mas que é

conhecida por ter alguns efeitos colaterais. Canadá e a Dinamarca também fizeram pedidos com a

Bavarian Nordic.

Varíola dos macacos: Ministério da Saúde define Fiocruz como laboratório referência

Além desses anúncios feitos pelos próprios países, a Bavarian Nordic — que também fabrica vacinas

contra encefalite transmitida por carrapatos, raiva, Ebola, Covid-19 e o vírus respiratório RS — não

divulga quais outras nações fizeram pedidos.

“Mas posso dizer que temos pedidos de compras de todo o mundo. Temos pedidos de compras dos EUA,

países europeus, países do Oriente Médio, países asiáticos”, disse Sorensen.

Na Dinamarca, único laboratório a fabricar vacina licenciada contra varíola dos macacos se diz apto a abastecer mercado
global
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Apesar do aumento dos casos de varíola em todo o mundo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) não

recomendou que os países vacinem em massa suas populações nesta fase. Os Estados Unidos, até

agora, recomendaram a vacinação de pessoas que estiveram em contato próximo com uma pessoa

infectada, enquanto a França recomendou uma dose única para casos de contato em grupos de risco que

foram vacinados contra varíola antes de 1980.

Varíola dos macacos: OMS avaliará se doença representa 'emergência de saúde pública internacional'

A Agência Europeia de Medicamentos aprovou um medicamento contra a varíola, o Tecovirimat, para o

tratamento da varíola no início deste ano, mas ainda não está amplamente disponível.

A maioria das pessoas se recupera da varíola do macaco em algumas semanas, e a doença só é fatal em

casos raros. Os sintomas incluem lesões, erupções na face, palmas das mãos ou solas dos pés, crostas,

febre, dores musculares e calafrios.

De 1º de janeiro a 15 de junho, a OMS registrou mais de 2.103 casos e uma morte em 42 países. A

Europa foi o epicentro do surto, com 1.773 casos confirmados, ou 84% do total global.

Na Dinamarca, único laboratório a fabricar vacina licenciada contra varíola dos macacos se diz apto a abastecer mercado
global
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma nova vacina contra o herpes-zóster, também conhecido como

cobreiro, está disponível no Brasil a partir deste mês de junho em clínicas privadas. Chamada de Shingrix

e fabricada pela farmacêutica GSK, o produto tem preço recomendado de R$ 843 por cada dose -o

esquema é feito por duas aplicações- , mas o valor pode variar dependendo da clínica.

Além da Shingrix, a vacina Zostavax, da MSD, já era comercializada no país. Ambas podem ser aplicadas

em pessoas acima de 50 anos, mas o produto da GSK também pode ser utilizado nos maiores de 18

anos que são imunossuprimidos -portadores de HIV ou em tratamento de câncer, por exemplo.

Os imunizantes são indicados para esses públicos porque são os que têm maior risco de desenvolver a

doença. A condição é causada pelo vírus varicela-zóster, o mesmo que provoca a catapora, que

permanece em latência durante toda a vida do indivíduo infectado. Quando ele é reativado, normalmente

nos mais velhos ou com o comprometimento do sistema imunológico, a pessoa pode apresentar o

herpes-zóster, que em casos raros pode causar a morte.

Segundo o CDC (Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos), 1 a cada 3 pessoas no país

norte-americano pode desenvolver a doença. Os riscos aumentam quanto mais velha for a pessoa. Na

bula da vacina da MSD, é mencionado que nos maiores de 85 anos de idade se espera o problema de

saúde em 1 a cada 2 indivíduos. Na pandemia de Covid-19, os casos da doença também aumentaram.

O principal sintoma do herpes-zóster são lesões nas peles. Lauro Pinto Neto, médico e membro da

Comissão Técnica para Revisão dos Calendários Vacinais da Sbim (Sociedade Brasileira de

Imunizações), diz que elas têm algumas semelhanças com as feridas vistas em casos de varíola dos

macacos, porque também causam bolhas e pústulas.

"A diferença do herpes-zóster é que são lesões mais localizadas, elas não se espalham no corpo todo",

afirma.

Após essa fase aguda, a pessoa pode se curar completamente ou apresentar algumas complicações,

sendo a principal delas a neuralgia pós-herpética. Esse problema causa uma dor crônica, sensação de

coceira e queimação que se estende por meses ou anos.

Por ser uma condição de longo prazo, a neuralgia pós-herpética demanda um tratamento longo e caro

com uso de medicamentos anticonvulsivantes. "São medicações que têm ação na terminação nervosa",

explica Pinto Neto. Além deles, podem ser adotados antidepressivos e analgésicos potentes, como

opioides.

Mesmo assim, o tratamento atual não tem efeito em todos os pacientes, afirma Thiago Cunha, professor

do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP

(Universidade de São Paulo).

"E naqueles que respondem [aos medicamentos], há uma melhora bem pequena", completa.

Cunha já pesquisa sobre como evitar que a neuralgia pós-herpética se desenvolva nos pacientes com

herpes-zóster. Ele explica que o ideal é reduzir a fase aguda da doença, pois isso reduz as chances do

aparecimento da dor crônica.

Um dos caminhos para isso pode ser o TNF (Fator de Necrose Tumoral), que é um mediador inflamatório.

Em um estudo em camundongos com o HSV-1 -que é o vírus da herpes simples e da mesma família do

varicela-zóster-, o bloqueio do TNF durante a fase aguda teve impacto na prevenção da dor crônica.

"O TNF participa de alguma forma, que não entendemos tão bem ainda, desse processo de cronificação",

diz Cunha.

No entanto, existe um dilema. Por ser um mediador inflamatório, o TNF também tem um papel no controle

da infecção viral. "Quando se mexe em mediadores inflamatórios, em algumas circunstâncias, se

Nova vacina contra herpes-zóster chega ao Brasil, mas só à rede privada
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prejudica a resposta contra a infecção", explica o professor. Mesmo assim, foi visto que os animais

tratados com medicações anti-TNF conseguiram lidar com a infecção, mas demoraram um pouco mais de

tempo.

A ideia é que a adoção de um esquema farmacológico com inibidores do TNF e com anti-virais possam

ser ideais para evitar a neuralgia pós-herpética. Isso ainda precisa de mais pesquisas, até porque foi

utilizado um vírus da mesma família do varicela-zóster, mas sem ser propriamente o patógeno, já que ele

não infecta camundongos.

Vacinas ainda indisponíveis na rede pública Um modo para evitar o aparecimento da doença e de suas

complicações são pelas duas vacinas do herpes-zóster. No Brasil, os imunizantes ainda se encontram

disponíveis somente na rede privada.

"Toda discussão de vacina na rede pública envolve a questão de custo-benefício", afirma Pinto Neto. O

médico também diz que outras vacinas podem ser mais prioritárias para incorporação no SUS antes dos

imunizantes para herpes-zóster. Um exemplo é a inclusão definitiva das vacinas contra Covid-19 no

calendário de vacinação.

Para Thiago Cunha, é importante considerar, na avaliação de incorporar o imunizante no SUS, que a

doença pode afetar muito a qualidade de vida do paciente.

"O indivíduo tem uma dor muito intensa. Ele mal consegue colocar uma roupa ou tomar banho. Isso dura

por meses ou anos em que a pessoa tem uma grande perda na qualidade de vida", afirma, referindo-se à

neuralgia pós-herpética.

Um exemplo de sistema público de saúde que adotou as vacinas para herpes-zóster foi o NHS (Sistema

Nacional de Saúde), espécie de SUS da Inglaterra. Os imunizantes são disponibilizados para pessoas de

70 a 79 anos. Tanto a vacina da MSD quanto a da GSK são aplicadas pelo órgão.

Atualmente, o calendário nacional de vacinação conta com a vacina tetraviral que previne contra a

varicela (catapora) e é aplicada em crianças. Por serem causadas pelo mesmo vírus, pode ser que esse

imunizante diminua os casos de herpes-zóster no futuro, mas isso carece de evidências científicas.

"Essa geração vacinada para varicela, no futuro quando chegar aos 50 ou 60 anos, pode apresentar

menos herpes-zóster, mas não vai ser zero", diz Pinto Neto.

A Folha de S.Paulo entrou em contato com o Ministério da Saúde para comentar, mas não recebeu

resposta até a publicação desta reportagem.
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Priscila Carvalho

Do Rio de Janeiro para a BBC News Brasil

Os métodos contraceptivos já estão na vida das mulheres há muitos anos. Um dos mais conhecidos é a

pílula, com maior prevalência entre as brasileiras. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, de

17.809 mulheres entrevistadas, 34,2% utilizam esse anticoncepcional.

"O Brasil é um país que não exige consulta com o médico para comprar a pílula na farmácia. Mas é algo

que tem que ser visto com bastante cuidado. Pela dificuldade de acesso médico, falta de orientação e

receio da família, muitas mulheres acabam comprando-a por indicação de amigas ou do farmacêutico",

diz Fernanda Schier de Fraga, médica ginecologista, obstetra e professora da Escola de Medicina da

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

Ainda de acordo com o estudo, 25,9% disseram utilizar métodos cirúrgicos e 14,5%, camisinhas. As

pretas e pardas, nortistas e com baixo grau de escolaridade são as que mais passaram por processos de

laqueadura, enquanto as brancas, com maior escolaridade e das regiões Sul e Sudeste, são as que

utilizam anticoncepcional oral e dupla proteção.

Entre as dezenas de opções no mercado, existem os métodos hormonais, não hormonais, reversíveis e

comportamentais. Como cada um deles tem suas especificidades e depende muito da rotina da mulher, o

recomendado é sempre conversar com um médico e discutir as necessidades para o uso ao longo da

vida. Veja abaixo a lista de todos disponíveis atualmente e para quem são indicados.

Métodos comportamentais

Esses são antigos, mas não são considerados totalmente seguros, pois a chance de engravidar é de

20%. "O índice de falha é extremamente alto e não indicamos somente ele. A não ser que a mulher

associe com outros métodos", destaca Lilian Fiorelli, uroginecologista e especialista em Sexualidade

Feminina pela USP (Universidade de São Paulo).

Tabelinha

Ela é usada para saber os dias em que a mulher está no período fértil e se pode evitar relações sexuais

desprotegidas. No entanto, esse método não é seguro, pois há muitas falhas e nem sempre o ciclo

menstrual é regular. Fatores como estresse e outros meios podem fazer com que a menstruação fique

desregulada.

Quando não existe o desejo de engravidar, deve-se evitar o sexo sem preservativo durante o período

fértil, que é entre o 11º e 17º, contando a partir do primeiro dia da menstruação, em um ciclo de 28 dias.

Os especialistas recomendam sempre combinar com outro método contraceptivo para evitar uma

gestação indesejada.

Temperatura basal

A prática faz com que mulheres evitem uma gravidez não planejada medindo a temperatura corporal

basal. É feito com um termômetro comum, que não deve ser compartilhado com outras pessoas.

É aconselhado anotar todos os valores diariamente, a partir do primeiro dia da menstruação, no mesmo

horário e mesmas condições, de preferência temperatura oral. "Quando há um aumento de 0,5 grau é o

período fértil", explica Fiorelli.

Coito interrompido

A prática é utilizada entre casais e ocorre quando o homem está na iminência de ejacular e retira o pênis.

Mesmo antes de ele retirar o órgão genital há possibilidade do líquido que sai antes da ejaculação conter

esperma e, dessa forma, provocar a fecundação.

Lactação
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Quando a mulher está amamentando, ela não menstrua e muitas delas optam por não usar um método

contraceptivo em paralelo. No entanto, não há garantia e o processo de ovulação ocorre normalmente.

Métodos hormonais

Pílula

Existem as pílulas combinadas, com estrogênio sintético ou natural associado a um progestágeno, e as

que possuem somente componentes da progesterona. Nesta primeira, o medicamento é contraindicado

em pacientes que já sofreram ou têm risco de desenvolver trombose.

Ela ainda pode causar dor de cabeça, desconfortos gastrointestinais, aumento de varizes e perda da

libido. Contudo, é indicada para melhora da acne e regulação do ciclo menstrual. "Essa pílula pode ser

usada até no máximo 40 anos e vai ter o efeito enquanto ela for utilizada. A partir do momento que a

mulher parar de usar, a fertilidade volta rapidamente", diz Fraga.

As que são somente à base de progesterona devem ser prescritas para quem tem histórico de trombose

e também para quem está amamentando. O medicamento pode ser ingerido sem necessidade de pausa

na cartela. Porém, há alguns prejuízos para as mulheres. "Essas inibem a ovulação, dificultam o controle

de sangramento e não ajudam na pele. É necessário ingeri-las em horários corretos, pois um simples

esquecimento aumenta o risco de engravidar", diz a médica da PUC-PR.

A eficácia delas diminui quando ocorrem diarreias ou há uso frequente de antibióticos e

anticonvulsivantes.

Ambas são seguras e garantem uma proteção contra a gravidez, mas é preciso tomá-las nos dias e

horários corretos. Por isso não é recomendada para mulheres que são muito esquecidas ou sem uma

rotina.

Adesivo

Ele é baseado na administração de hormônios por meio de um adesivo, que libera estrogênio e

progesterona em contato com a pele. O material bloqueia a ovulação e também faz com que o muco

cervical fique mais espesso, impedindo que os espermatozoides cheguem até o local de encontro com o

óvulo. Além disso, deixa o endométrio — tecido que reveste o útero — mais fino.

Para colocá-lo, a pele precisa estar limpa, seca e a mulher deve estar no primeiro dia da menstruação. É

recomendado colá-lo nas nádegas, braços, costas e evitar as mamas, já que ele pode causar dor e

incômodo na região.

A troca deve ser feita a cada uma semana e, após 21 dias, é preciso retirá-lo para a menstruação. Como

possui combinação de hormônios, ele não é indicado para quem tem risco de trombose ou sobrepeso. "A

absorção do hormônio é reduzida por causa da maior quantidade de tecido adiposo", afirma Natália

Piovani Banzato, ginecologista, obstetra e professora do curso de Medicina da Universidade Positivo, em

Curitiba (PR).

Se o método descolar da pele por menos de 24 horas, o adesivo deve ser recolocado no mesmo local. Já

se ele não se fixar, deve-se colar um novo. Se o intervalo sem o método for maior que um dia, é

necessário ter relação sexual com outro método de contracepção, como a camisinha feminina ou

masculina.

Anel vaginal

O contraceptivo é feito de silicone e contém progesterona e estrogênio em sua composição. Quando

utilizado de maneira correta, apresenta uma eficácia de quase 99% contra a gravidez.

O anel deve ser introduzido suavemente na vagina, no primeiro dia da menstruação, com a mulher

deitada e apertando o anel no meio, formando um "oito". Ao final de três semanas, deve-se retirá-lo e,
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após sete dias de pausa, é possível inserir um novo.

Ele pode provocar náuseas, dor de cabeça, ganho de peso e, se não estiver bem colocado, pode sair

durante a relação sexual. Vale lembrar que esse anticoncepcional não provoca incômodo ou atrapalha as

relações sexuais. O método não é indicado para mulheres que apresentam risco de trombose.

Injeção

O anticoncepcional é aplicado no músculo do glúteo e libera o hormônio ao longo de três meses ou um

mês. No caso da injeção mensal, que possui progesterona e estrogênio em sua composição, é possível

ter um limite até a próxima data de aplicação, sendo necessário tomar no máximo três dias antes ou

depois da data oficial.

Já na trimestral, que apresenta somente progesterona, o medicamento deve ser administrado

corretamente para não ocorrer falhas. Ela vai funcionar semelhante à pílula, que inibe a liberação dos

óvulos pelo ovário e atrofia a camada endometrial. Esse injetável pode provocar ganho de peso,

aumentar o fluxo menstrual e retardar o organismo para uma futura gravidez. "Algumas mulheres podem

demorar até um ano para conseguir engravidar depois que param de usá-lo", diz Fiorelli.

Ambos são indicados para mulheres que não são tão regradas com prazos e horários, já que a aplicação

pode ser feita uma vez por mês ou a cada três meses na farmácia, consultório médico e em hospitais

pelo SUS (Sistema único de Saúde).

Diu hormonal

O dispositivo intrauterino libera progesterona no útero e na região pélvica, o que impede a gestação. Um

dos mais conhecidos é o Mirena, que tem duração de cinco anos, pode ser colocado em consultório

médico, com a paciente sedada ou não. Após 30 dias da colocação, é recomendado voltar ao

ginecologista. Ele pode ser inserido em locais particulares ou pelo SUS.

Também existe o chamado Kyleena, que tem um pouco menos de progesterona em sua composição, e é

recomendado para adolescentes que iniciaram a vida sexual ou para mulheres que são mais sensíveis ao

hormônio.

Os métodos são considerados de longa duração e também são indicados para mulheres que não tem

uma rotina regrada.

Implante subdérmico

Conhecido como iplanon, esse anticoncepcional é reversível e tem ação prolongada. Ele tem a forma de

um bastão, com aproximadamente quatro centímetros de comprimento e dois milímetros de diâmetro, que

libera etonogestrel—hormônio sintético e semelhante à progesterona. "Atualmente, é considerado o

método mais eficaz no mundo pelos médicos e tem duração de três anos", afirma Fraga.

Para colocá-lo, é necessário uma anestesia local na parte interna do braço, no qual ele é inserido por

meio de uma agulha específica. A vantagem desse contraceptivo, segundo os médicos, é que há poucos

efeitos colaterais, pode ser usado em mulheres que tiveram trombose e até lactantes.

O único ponto negativo é que o implante subdérmico pode deixar com um sangramento irregular, no

entanto, cerca de 50% das mulheres que o colocam ficam sem menstruar.

O custo dele ainda é alto, aproximadamente R$ 1.300, e só está disponível na rede pública para

mulheres em situação de vulnerabilidade.

Após o prazo de validade, caso a mulher não queira colocar um novo, é possível retirá-lo e iniciar o

processo para engravidar, já que a fertilidade volta rapidamente.

Métodos não hormonais

DIU de cobre
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Esse dispositivo é livre de hormônios e provoca uma inflamação controlada no útero, espessando o muco

cervical, fazendo com que o esperma morra. Vale lembrar que o DIU de cobre não é abortivo. Ele é o que

tem maior tempo de duração: dez anos.

Assim como os DIUs hormonais, é necessário fazer exames para verificar se ele está no lugar e está

funcionando perfeitamente.

Como benefício, ele pode ser uma alternativa para mulheres que não querem ou não podem usar

hormônios. A desvantagem é que ele aumenta o fluxo menstrual e cólicas.

Diu de prata

Ele funciona como o DIU de cobre, mas tem um pouco de prata em sua composição. O elemento ajuda a

diminuir a quantidade de sangue durante a menstruação e dores. No entanto, sua eficácia dura cinco

anos e não dez, como o de cobre.

A mulher precisa fazer exames de ultrassom para monitorá-lo e ver se ele está bem encaixado.

Métodos de barreira

Camisinha masculina

É o mais tradicional entre homens e mulheres. Esse, além de prevenir uma gravidez indesejada, também

age contra infecções sexualmente transmissíveis como sífilis, AIDS, HPV, gonorreia e outras.

É importante destacar que o preservativo deve ser colocado logo no começo da relação sexual e não

apenas pouco antes da ejaculação.

Camisinha feminina

É um método contraceptivo usado para prevenir ISTs (infecções sexualmente transmissíveis). No modelo

feminino, o material funciona como uma "bolsa", fazendo com que a mulher não receba o líquido

ejaculado pelo homem.

Ela é mais larga do que a masculina e deve ser colocada em pé, com a mulher sentada com os joelhos

afastados, agachada ou deitada. Ao introduzi-la, o ideal é colocá-la o mais fundo possível, cobrindo o colo

do útero. Os médicos ressaltam que a camisinha feminina é um pouco desconfortável, mas a mulher

pode inseri-la e ficar até oito horas com ela.

O produto ainda não é tão popular entre o público feminino, mas serve para dar mais independência, de

acordo com os médicos.

Método de emergência

Pílula do dia seguinte

O método não é abortivo e é composto por uma alta dose de progesterona que, dependendo da fase do

ciclo menstrual, vai atrasar a ovulação ou impedir o desenvolvimento do espermatozoide.

Ela pode ser usada na ausência de proteção e deve ser engolida até três dias depois do sexo

desprotegido. No entanto, como o nome já sugere, só pode ser usada em emergências.

A ingestão de mais de duas vezes ao ano aumenta o risco de AVC (acidente vascular cerebral) e faz com

que sua eficácia diminua.

Método irreversível

Laqueadura

Existem dois tipos que podem ser feitos quando a mulher opta pela laqueadura. Em um deles, as tubas

uterinas são cortadas no meio e têm as extremidades amarradas, impedindo que os óvulos entrem em

contato com os espermatozoides.

No outro procedimento, existe a possibilidade de colocar grampos, que "espremem" as trompas e fecham

a passagem dos óvulos liberados do ovário para o útero.
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O método ainda é bem debatido pelas mulheres e médicos, já que há uma série de exigências. "É preciso

ter 25 anos ou mais de dois filhos vivos. Ainda tem que expressar por um processo de manifestação e

passar com psicólogos para o desencorajamento. Caso ela persista com o desejo, o procedimento é

realizado", diz Fraga.

'Este texto foi originalmente publicado em https://www.bbc.com/portuguese/geral-61842564'
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São Paulo, 23 – Grupos agrícolas defenderam o uso do glifosato após a Suprema Corte dos Estados

Unidos decidir não analisar um recurso da Bayer em um caso envolvendo o ingrediente. Segundo o setor,

a decisão coloca em risco o fornecimento global de alimentos, já que pode restringir o uso ou as vendas

de agrotóxicos. De acordo com o grupo, “não é hora de limitar os produtos químicos que podem aumentar

a produção de alimentos”, já que a invasão russa da Ucrânia elevou os preços globais dos insumos.

“Há muita coisa em jogo para permitir o surgimento de uma colcha de retalhos não científica de rótulos

estaduais de defensivos que ameaçariam o acesso dos produtores às ferramentas necessárias”,

escreveram os grupos comerciais, incluindo a American Farm Bureau Federation, American Soybean

Association, National Corn Growers Association e Associação Nacional de Produtores de Trigo.

Na última terça-feira, a Suprema Corte negou o recurso da Bayer em um caso que ligava o herbicida da

empresa que tem como ingrediente-base o glifosato, Roundup, ao linfoma não-Hodgkin de um

demandante da Califórnia, Meadows. Ele disse que estava pulverizando o produto químico em sua

própria fazenda de 4 mil acres. Sob as mesmas alegações, a companhia já venceu quatro casos e perdeu

três.

A Bayer sustenta que o glifosato não representa risco de câncer. A empresa ainda defende o Roundup,

embora esteja começando a remover o glifosato do produto vendido a consumidores residenciais

americanos, que representam a maioria das reivindicações contra a empresa.

Os agricultores dos EUA aplicam quase 300 milhões de libras de glifosato em seus campos anualmente,

de acordo com dados do Serviço Geológico dos EUA. A Bayer disse que os agricultores sabem como

usar o glifosato com segurança. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da Organização

Mundial da Saúde classificou o glifosato como um provável cancerígeno humano em 2015.
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Grupos agrícolas criticam decisão nos EUA contra Bayer e alegam risco
6/23/2022 | ISTOÉ ONLINE/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

https://visualizacao.boxnet.com.br/?t=0005714A7C346E4383703FC9389978340200000097EA0164881CE103E1F1EF5B5BBBFFF1B58430DDBF2F63B704A72868902D0BD6D8B247BC948DD3025F239C2EE3D2986755E683F8386416BC7894E9EB03F5FBBC5D05FB4459AE665A1CA43E8D277DEC02D2E39B32E0BFF887803828C9AE3A1D114C2C973B909189672BE73091EEAF6972


São Paulo, 23 – Grupos agrícolas defenderam o uso do glifosato após a Suprema Corte dos Estados

Unidos decidir não analisar um recurso da Bayer em um caso envolvendo o ingrediente. Segundo o setor,

a decisão coloca em risco o fornecimento global de alimentos, já que pode restringir o uso ou as vendas

de agrotóxicos. De acordo com o grupo, “não é hora de limitar os produtos químicos que podem aumentar

a produção de alimentos”, já que a invasão russa da Ucrânia elevou os preços globais dos insumos.

“Há muita coisa em jogo para permitir o surgimento de uma colcha de retalhos não científica de rótulos

estaduais de defensivos que ameaçariam o acesso dos produtores às ferramentas necessárias”,

escreveram os grupos comerciais, incluindo a American Farm Bureau Federation, American Soybean

Association, National Corn Growers Association e Associação Nacional de Produtores de Trigo.

Na última terça-feira, a Suprema Corte negou o recurso da Bayer em um caso que ligava o herbicida da

empresa que tem como ingrediente-base o glifosato, Roundup, ao linfoma não-Hodgkin de um

demandante da Califórnia, Meadows. Ele disse que estava pulverizando o produto químico em sua

própria fazenda de 4 mil acres. Sob as mesmas alegações, a companhia já venceu quatro casos e perdeu

três.

A Bayer sustenta que o glifosato não representa risco de câncer. A empresa ainda defende o Roundup,

embora esteja começando a remover o glifosato do produto vendido a consumidores residenciais

americanos, que representam a maioria das reivindicações contra a empresa.

Os agricultores dos EUA aplicam quase 300 milhões de libras de glifosato em seus campos anualmente,

de acordo com dados do Serviço Geológico dos EUA. A Bayer disse que os agricultores sabem como

usar o glifosato com segurança. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da Organização

Mundial da Saúde classificou o glifosato como um provável cancerígeno humano em 2015.
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Eles já estão na vida das mulheres há muitos anos, sendo a pílula um dos mais conhecidos; mas há

vários outros.

Os métodos contraceptivos já estão na vida das mulheres há muitos anos. Um dos mais conhecidos é a

pílula, com maior prevalência entre as brasileiras. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, de

17.809 mulheres entrevistadas, 34,2% utilizam esse anticoncepcional.

"O Brasil é um país que não exige consulta com o médico para comprar a pílula na farmácia. Mas é algo

que tem que ser visto com bastante cuidado. Pela dificuldade de acesso médico, falta de orientação e

receio da família, muitas mulheres acabam comprando-a por indicação de amigas ou do farmacêutico",

diz Fernanda Schier de Fraga, médica ginecologista, obstetra e professora da Escola de Medicina da

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

Ainda de acordo com o estudo, 25,9% disseram utilizar métodos cirúrgicos e 14,5%, camisinhas. As

pretas e pardas, nortistas e com baixo grau de escolaridade são as que mais passaram por processos de

laqueadura, enquanto as brancas, com maior escolaridade e das regiões Sul e Sudeste, são as que

utilizam anticoncepcional oral e dupla proteção.

Entre as dezenas de opções no mercado, existem os métodos hormonais, não hormonais, reversíveis e

comportamentais. Como cada um deles tem suas especificidades e depende muito da rotina da mulher, o

recomendado é sempre conversar com um médico e discutir as necessidades para o uso ao longo da

vida. Veja abaixo a lista de todos disponíveis atualmente e para quem são indicados.

Esses são antigos, mas não são considerados totalmente seguros, pois a chance de engravidar é de

20%. "O índice de falha é extremamente alto e não indicamos somente ele. A não ser que a mulher

associe com outros métodos", destaca Lilian Fiorelli, uroginecologista e especialista em Sexualidade

Feminina pela USP (Universidade de São Paulo).

Tabelinha

Ela é usada para saber os dias em que a mulher está no período fértil e se pode evitar relações sexuais

desprotegidas. No entanto, esse método não é seguro, pois há muitas falhas e nem sempre o ciclo

menstrual é regular. Fatores como estresse e outros meios podem fazer com que a menstruação fique

desregulada.

Quando não existe o desejo de engravidar, deve-se evitar o sexo sem preservativo durante o período

fértil, que é entre o 11º e 17º, contando a partir do primeiro dia da menstruação, em um ciclo de 28 dias.

Os especialistas recomendam sempre combinar com outro método contraceptivo para evitar uma

gestação indesejada.

Temperatura basal

A prática faz com que mulheres evitem uma gravidez não planejada medindo a temperatura corporal

basal. É feito com um termômetro comum, que não deve ser compartilhado com outras pessoas.

É aconselhado anotar todos os valores diariamente, a partir do primeiro dia da menstruação, no mesmo

horário e mesmas condições, de preferência temperatura oral. "Quando há um aumento de 0,5 grau é o

período fértil", explica Fiorelli.

Coito interrompido

A prática é utilizada entre casais e ocorre quando o homem está na iminência de ejacular e retira o pênis.

Mesmo antes de ele retirar o órgão genital há possibilidade do líquido que sai antes da ejaculação conter

esperma e, dessa forma, provocar a fecundação.

Lactação

Quando a mulher está amamentando, ela não menstrua e muitas delas optam por não usar um método
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contraceptivo em paralelo. No entanto, não há garantia e o processo de ovulação ocorre normalmente.

Pílula

Existem as pílulas combinadas, com estrogênio sintético ou natural associado a um progestágeno, e as

que possuem somente componentes da progesterona. Nesta primeira, o medicamento é contraindicado

em pacientes que já sofreram ou têm risco de desenvolver trombose.

Ela ainda pode causar dor de cabeça, desconfortos gastrointestinais, aumento de varizes e perda da

libido. Contudo, é indicada para melhora da acne e regulação do ciclo menstrual. "Essa pílula pode ser

usada até no máximo 40 anos e vai ter o efeito enquanto ela for utilizada. A partir do momento que a

mulher parar de usar, a fertilidade volta rapidamente", diz Fraga.

As que são somente à base de progesterona devem ser prescritas para quem tem histórico de trombose

e também para quem está amamentando. O medicamento pode ser ingerido sem necessidade de pausa

na cartela. Porém, há alguns prejuízos para as mulheres. "Essas inibem a ovulação, dificultam o controle

de sangramento e não ajudam na pele. É necessário ingeri-las em horários corretos, pois um simples

esquecimento aumenta o risco de engravidar", diz a médica da PUC-PR.

A eficácia delas diminui quando ocorrem diarreias ou há uso frequente de antibióticos e

anticonvulsivantes.

Ambas são seguras e garantem uma proteção contra a gravidez, mas é preciso tomá-las nos dias e

horários corretos. Por isso não é recomendada para mulheres que são muito esquecidas ou sem uma

rotina.

Adesivo

Ele é baseado na administração de hormônios por meio de um adesivo, que libera estrogênio e

progesterona em contato com a pele. O material bloqueia a ovulação e também faz com que o muco

cervical fique mais espesso, impedindo que os espermatozoides cheguem até o local de encontro com o

óvulo. Além disso, deixa o endométrio, tecido que reveste o útero, mais fino.

Para colocá-lo, a pele precisa estar limpa, seca e a mulher deve estar no primeiro dia da menstruação. É

recomendado colá-lo nas nádegas, braços, costas e evitar as mamas, já que ele pode causar dor e

incômodo na região.

A troca deve ser feita a cada uma semana e, após 21 dias, é preciso retirá-lo para a menstruação. Como

possui combinação de hormônios, ele não é indicado para quem tem risco de trombose ou sobrepeso. "A

absorção do hormônio é reduzida por causa da maior quantidade de tecido adiposo", afirma Natália

Piovani Banzato, ginecologista, obstetra e professora do curso de Medicina da Universidade Positivo, em

Curitiba (PR).

Se o método descolar da pele por menos de 24 horas, o adesivo deve ser recolocado no mesmo local. Já

se ele não se fixar, deve-se colar um novo. Se o intervalo sem o método for maior que um dia, é

necessário ter relação sexual com outro método de contracepção, como a camisinha feminina ou

masculina.

Anel vaginal

O contraceptivo é feito de silicone e contém progesterona e estrogênio em sua composição. Quando

utilizado de maneira correta, apresenta uma eficácia de quase 99% contra a gravidez.

O anel deve ser introduzido suavemente na vagina, no primeiro dia da menstruação, com a mulher

deitada e apertando o anel no meio, formando um "oito". Ao final de três semanas, deve-se retirá-lo e,

após sete dias de pausa, é possível inserir um novo.

Ele pode provocar náuseas, dor de cabeça, ganho de peso e, se não estiver bem colocado, pode sair
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durante a relação sexual. Vale lembrar que esse anticoncepcional não provoca incômodo ou atrapalha as

relações sexuais. O método não é indicado para mulheres que apresentam risco de trombose.

Injeção

O anticoncepcional é aplicado no músculo do glúteo e libera o hormônio ao longo de três meses ou um

mês. No caso da injeção mensal, que possui progesterona e estrogênio em sua composição, é possível

ter um limite até a próxima data de aplicação, sendo necessário tomar no máximo três dias antes ou

depois da data oficial.

Já na trimestral, que apresenta somente progesterona, o medicamento deve ser administrado

corretamente para não ocorrer falhas. Ela vai funcionar semelhante à pílula, que inibe a liberação dos

óvulos pelo ovário e atrofia a camada endometrial. Esse injetável pode provocar ganho de peso,

aumentar o fluxo menstrual e retardar o organismo para uma futura gravidez. "Algumas mulheres podem

demorar até um ano para conseguir engravidar depois que param de usá-lo", diz Fiorelli.

Ambos são indicados para mulheres que não são tão regradas com prazos e horários, já que a aplicação

pode ser feita uma vez por mês ou a cada três meses na farmácia, consultório médico e em hospitais

pelo SUS (Sistema único de Saúde).

Diu hormonal

O dispositivo intrauterino libera progesterona no útero e na região pélvica, o que impede a gestação. Um

dos mais conhecidos é o Mirena, que tem duração de cinco anos, pode ser colocado em consultório

médico, com a paciente sedada ou não. Após 30 dias da colocação, é recomendado voltar ao

ginecologista. Ele pode ser inserido em locais particulares ou pelo SUS.

Também existe o chamado Kyleena, que tem um pouco menos de progesterona em sua composição, e é

recomendado para adolescentes que iniciaram a vida sexual ou para mulheres que são mais sensíveis ao

hormônio.

Os métodos são considerados de longa duração e também são indicados para mulheres que não tem

uma rotina regrada.

Conhecido como iplanon, esse anticoncepcional é reversível e tem ação prolongada. Ele tem a forma de

um bastão, com aproximadamente quatro centímetros de comprimento e dois milímetros de diâmetro, que

libera etonogestrel —hormônio sintético e semelhante à progesterona. "Atualmente, é considerado o

método mais eficaz no mundo pelos médicos e tem duração de três anos", afirma Fraga.

Para colocá-lo, é necessário uma anestesia local na parte interna do braço, no qual ele é inserido por

meio de uma agulha específica. A vantagem desse contraceptivo, segundo os médicos, é que há poucos

efeitos colaterais, pode ser usado em mulheres que tiveram trombose e até lactantes.

O único ponto negativo é que o implante subdérmico pode deixar com um sangramento irregular, no

entanto, cerca de 50% das mulheres que o colocam ficam sem menstruar.

O custo dele ainda é alto, aproximadamente R$ 1.300, e só está disponível na rede pública para

mulheres em situação de vulnerabilidade.

Após o prazo de validade, caso a mulher não queira colocar um novo, é possível retirá-lo e iniciar o

processo para engravidar, já que a fertilidade volta rapidamente.

DIU de cobre

Esse dispositivo é livre de hormônios e provoca uma inflamação controlada no útero, espessando o muco

cervical, fazendo com que o esperma morra. Vale lembrar que o DIU de cobre não é abortivo. Ele é o que

tem maior tempo de duração: dez anos.

Assim como os DIUs hormonais, é necessário fazer exames para verificar se ele está no lugar e está
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funcionando perfeitamente.

Como benefício, ele pode ser uma alternativa para mulheres que não querem ou não podem usar

hormônios. A desvantagem é que ele aumenta o fluxo menstrual e cólicas.

Diu de prata

Ele funciona como o DIU de cobre, mas tem um pouco de prata em sua composição. O elemento ajuda a

diminuir a quantidade de sangue durante a menstruação e dores. No entanto, sua eficácia dura cinco

anos e não dez, como o de cobre.

A mulher precisa fazer exames de ultrassom para monitorá-lo e ver se ele está bem encaixado.

Camisinha masculina

É o mais tradicional entre homens e mulheres. Esse, além de prevenir uma gravidez indesejada, também

age contra infecções sexualmente transmissíveis como sífilis, AIDS, HPV, gonorreia e outras.

É importante destacar que o preservativo deve ser colocado logo no começo da relação sexual e não

apenas pouco antes da ejaculação.

Camisinha feminina

É um método contraceptivo usado para prevenir ISTs (infecções sexualmente transmissíveis). No modelo

feminino, o material funciona como uma "bolsa", fazendo com que a mulher não receba o líquido

ejaculado pelo homem.

Ela é mais larga do que a masculina e deve ser colocada em pé, com a mulher sentada com os joelhos

afastados, agachada ou deitada. Ao introduzi-la, o ideal é colocá-la o mais fundo possível, cobrindo o colo

do útero. Os médicos ressaltam que a camisinha feminina é um pouco desconfortável, mas a mulher

pode inseri-la e ficar até oito horas com ela.

O produto ainda não é tão popular entre o público feminino, mas serve para dar mais independência, de

acordo com os médicos.

Pílula do dia seguinte

O método não é abortivo e é composto por uma alta dose de progesterona que, dependendo da fase do

ciclo menstrual, vai atrasar a ovulação ou impedir o desenvolvimento do espermatozoide.

Ela pode ser usada na ausência de proteção e deve ser engolida até três dias depois do sexo

desprotegido. No entanto, como o nome já sugere, só pode ser usada em emergências.

A ingestão de mais de duas vezes ao ano aumenta o risco de AVC (acidente vascular cerebral) e faz com

que sua eficácia diminua.

Laqueadura

Existem dois tipos que podem ser feitos quando a mulher opta pela laqueadura. Em um deles, as tubas

uterinas são cortadas no meio e têm as extremidades amarradas, impedindo que os óvulos entrem em

contato com os espermatozoides.

No outro procedimento, existe a possibilidade de colocar grampos, que "espremem" as trompas e fecham

a passagem dos óvulos liberados do ovário para o útero.

O método ainda é bem debatido pelas mulheres e médicos, já que há uma série de exigências. "É preciso

ter 25 anos ou mais de dois filhos vivos. Ainda tem que expressar por um processo de manifestação e

passar com psicólogos para o desencorajamento. Caso ela persista com o desejo, o procedimento é

realizado", diz Fraga.

'Este texto foi originalmente publicado em https://www.bbc.com/portuguese/geral-61842564'
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Estresse social, como discriminação e problemas familiares, juntamente com problemas de trabalho e

financeiros, podem contribuir para o envelhecimento prematuro do sistema imunológico, segundo um

estudo recente. O que representa um golpe duplo, pois o sistema imunológico já se deteriora com a

idade.

O envelhecimento imunológico, fenômeno conhecido como imunossenescência, pode levar ao câncer,

doenças cardíacas e outras condições de saúde relacionadas à idade, além de reduzir a eficácia das

vacinas, como a Covid-19, disse o principal autor Eric Klopack, pós-doutorando na Escola de

Gerontologia Leonard Davis da Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos.

“Pessoas com pontuações mais altas de estresse apresentavam perfis imunológicos aparentemente mais

velhos, com porcentagens mais baixas de combatentes de doenças recentes e porcentagens mais altas

de células T desgastadas”, disse Klopack.

As células T são alguns dos defensores mais importantes do corpo, desempenhando várias funções-

chave. As células T “assassinas” podem eliminar diretamente células infectadas por vírus e cancerosas e

ajudar a eliminar as chamadas “células zumbis”, células senescentes que não se dividem mais, mas se

recusam a morrer.

As células senescentes são um problema porque liberam uma variedade de proteínas que afetam os

tecidos ao seu redor. Tais células demonstraram contribuir para a inflamação crônica. À medida que mais

e mais delas se acumulam no corpo, elas promovem condições de envelhecimento, como osteoporose,

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e Alzheimer.

Além de descobrir que as pessoas que relataram níveis mais altos de estresse tinham mais células

zumbis, Klopack e sua equipe descobriram que também tinham menos células T “ingênuas”, que são as

células jovens necessárias para enfrentar novos invasores.

“Este artigo contribui para as descobertas de que o estresse psicológico, por um lado, e o bem-estar e os

recursos, por outro, estão associados ao envelhecimento imunológico”, disse a psicóloga clínica Suzanne

Segerstrom, que não esteve envolvida no estudo.

Suzanne, professora de psicologia do desenvolvimento, social e da saúde da Universidade de Kentucky

em Lexington, estudou a conexão entre autorregulação, estresse e função imunológica.

“Em um de nossos estudos mais recentes… pessoas mais velhas com mais recursos psicológicos tinham

células T ‘mais jovens'”, disse Suzanne.

Comportamentos de saúde ruins

O estudo de Klopack, publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS),

analisou biomarcadores sanguíneos de 5.744 adultos com mais de 50 anos coletados como parte do

Estudo de Saúde e Aposentadoria, um estudo nacional de longo prazo sobre estresse econômico, de

saúde, conjugal e familiar em americanos mais velhos.

As pessoas no estudo foram questionadas sobre seus níveis de estresse social, que incluíam “eventos

estressantes da vida, estresse crônico, discriminação cotidiana e ao longo da vida”, disse Klopack. Suas

respostas foram então comparadas com os níveis de células T encontrados em exames de sangue.

“É a primeira vez que informações detalhadas sobre células imunes foram coletadas em uma grande

pesquisa nacional”, disse Klopack. “Identificamos que adultos mais velhos com baixas proporções de

células ingênuas e altas proporções de células T mais velhas têm um sistema imunológico mais

envelhecido”.

O estudo apontou que a associação entre eventos estressantes da vida e menos células T ingênuas

permaneceu forte mesmo após comparativos de educação, tabagismo, bebida, peso e raça ou etnia,
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disse Klopack.

No entanto, quando a má alimentação e a falta de exercício foram levadas em consideração, parte da

conexão entre os níveis de estresse social e o envelhecimento do sistema imunológico desapareceu.

Essa descoberta indica que o quanto nosso sistema imunológico envelhece quando estamos estressados

está sob nosso controle, disse Klopack.

Como o estresse afeta o cérebro

À medida que os hormônios do estresse se espalham pelo organismo, os circuitos neurais no cérebro

mudam, afetando nossa capacidade de pensar e de tomar decisões, dizem os especialistas. A ansiedade

aumenta e o humor pode mudar. Todas essas alterações neurológicas afetam o corpo, incluindo nossos

sistemas autônomo, metabólico e imunológico.

“Os estressores mais comuns são aqueles que operam cronicamente, muitas vezes em um nível baixo, e

que nos levam a nos comportar de certas maneiras. Por exemplo, estar “estressado” pode nos deixar

ansiosos ou deprimidos, perder o sono à noite, comer alimentos reconfortantes e ingerir mais calorias do

que nosso corpo precisa, e fumar ou beber álcool em excesso”, escreveu o renomado

neuroendocrinologista Bruce McEwen em uma revisão de 2017 sobre o impacto do estresse no cérebro.

McEwen, que fez a descoberta histórica de 1968 de que o hipocampo do cérebro pode ser alterado por

hormônios do estresse como o cortisol, faleceu em 2020 após 54 anos pesquisando neuroendocrinologia

na Universidade Rockefeller, em Nova York.

“Estar ‘estressado’ também pode nos levar a negligenciar ver amigos, ou tirar um tempo de nosso

trabalho, ou reduzir nosso envolvimento em atividades físicas regulares, como nós, por exemplo,

sentamos em um computador e tentamos sair do fardo de muito o que fazer”, escreveu McEwen.

O que fazer

Existem maneiras de parar o estresse no meio do caminho.

A respiração profunda impulsiona nosso sistema nervoso parassimpático, o oposto da resposta de “fuga

ou luta”. Encher o peito com ar até a contagem de seis garantirá que você esteja respirando

profundamente. Mover seu corpo como se estivesse em câmera lenta é outra maneira de desencadear

esse reflexo calmante, dizem os especialistas.

Interrompa seu pensamento estressante e ansioso com terapia cognitivo-comportamental ou TCC, que foi

demonstrada em ensaios clínicos randomizados para aliviar a depressão, ansiedade, pensamento

obsessivo, distúrbios alimentares e do sono, abuso de substâncias, transtorno de estresse pós-traumático

e muito mais.

Essa prática tende a se concentrar mais no presente do que no passado e normalmente é um tratamento

de curto prazo, dizem os especialistas.

Este conteúdo foi criado originalmente em inglês.

versão original
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Os casos graves de diabetes com necessidade de amputação registraram patamares recordes nos

primeiros meses de 2022, como reflexo da pandemia de Covid-19. É o que aponta um estudo inédito da

Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (Sbacv) divulgado nesta quinta-feira (23).

A doença, que cresce há pelo menos dez anos entre a população brasileira, está associada a problemas

vasculares.

O levantamento indica que, a cada dia, cerca de 82 brasileiros precisaram amputar algum membro

inferior, após complicações vasculares nos primeiros meses de 2022. O índice representa três

amputações a cada hora – um recorde, segundo a pesquisa, que tem como base dados do Ministério da

Saúde.

Em números absolutos, os estados que mais realizaram procedimentos de amputações de membros

inferiores no sistema público foram São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Os quatro estados

representam mais de 40% de todos as intervenções cirúrgicas.

Histórico de procedimentos diários no Brasil:

2012: 52

2013: 54

…

2016: 63

2018: 71

….

2020: 75

2021: 79

2022: 82 (até março)

Para os especialistas consultados pela CNN, o aumento no número de procedimentos desse tipo é

consequência do isolamento social causado pela pandemia, período que houve a suspensão de

tratamentos clínicos contra a diabetes.

O cirurgião vascular e diretor da Sbacv, Mateus Borges, explicou que a crise sanitária causou uma

evasão de pacientes dos tratamentos, que ficaram com medo de se infectar pelo vírus. Ele lembrou que

pessoas com casos graves de diabetes demandam longos períodos de internação, o que não aconteceu

durante a pandemia.

“Esses dados demonstram o impacto da pandemia no cuidado e na qualidade de vida dos pacientes com

essa doença. Pacientes com casos graves de diabetes, que desenvolvem úlcera, demandam longos

períodos de internação ou reinternações, com consequentes períodos de perda ou afastamento do

trabalho, aposentadoria precoce e, por vezes, queda na autoestima, depressão ou criação de um quadro

de dependência de familiares ou amigos”, disse o médico.

Isolamento social na pandemia aumenta casos graves de diabetes, aponta pesquisa
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Neurocientista alerta para os perigos do uso de redes sociais e sua cultura em esconderem um

narcisismo patológico

O Brasil já enfrentou diversas epidemias de dengue, zika, etc. Mas existe uma epidemia “silenciosa”,

ocultada pela aceitação social, que afeta cada vez mais pessoas e compromete o comportamento e

personalidade? Estamos falando do narcisismo patológico.

É para o que alerta o PhD neurocientista, mestre em psicologia e biólogo, Dr. Fabiano de Abreu Agrela,

autor de diversos estudos publicados sobre o assunto, segundo ele, os índices de ansiedade e uso de

eletrônicos no Brasil facilitam a instalação do que para ele, seria uma patologia e poderia ser considerada

desde já uma doença.

"O narcisismo e forma exacerbada leva a sintomas que tornam-se psicopatologias que acarretam em

sintomas físicos e levam, inclusive, à diagnósticos de ansiedade, depressão, trantorno bipolar, das

personalidades dramáticas, entre outros. Tudo isso é consequência, porém a causa está no narcisismo

patológico. A sociedade brasileira é a mais ansiosa do mundo, também a que mais passa tempo nas

telas. A ansiedade leva a sensações de pendências que coloca o sujeito em uma atmosfera negativa de

ameaça e o comportamento na rotina de redes sociais, é para conseguir recompensa e sair desta

atmosfera, mascara o narcisismo patológico, tornando-o uma epidemia, normalizada pela aceitação, o

perigo avança sem resistência.”

Há quem duvide da classificação do narcisismo como um transtorno, qualificando-o apenas como um

traço de personalidade, no entanto, de acordo com o Dr. Fabiano de Abreu, o narcisismo patológico,

principalmente por ser culturalmente aceito, representa um perigo para o futuro da sociedade.

“Na tentativa de impedir seu avanço, criando mecanismos mais salutares de exposição nas redes sociais.

A recompensa instantânea, retira-o dessa sensação, mas torna-se viciante, iniciando um círculo vicioso

acionando um gatilho interminável de dor e prazer, o processo molda o cérebro e acarreta em

comportamentos que tornam-se culturais e desenvolvem a patologia.” Explica.

“Estamos falando de narcisismo patológico, que formata um cérebro e um DNA, que será passado de

geração para geração,enraizado em comportamentos culturalmente aceitos porém trazendo

consequências sérias para o futuro, promovendo psicopatologias futuras que se tornaram epidêmicas.”

O que é o narcisismo patológico?

O narcisismo é uma admiração e valorização extrema por si mesmo, no entanto, em níveis mais

elevados, o comportamento torna-se uma patologia que gera um super auto-apego e necessidade de

admiração e reconhecimento.

As pessoas que sofrem da patologia podem ser manipuladoras e abusivas com terceiros para conseguir

aclamações, comumente usam de dissimulação para não passar a ideia de desequilíbrio, podendo

dificultar a identificação do transtorno e até torná-lo socialmente aceito.

Sobre o Dr. Fabiano de Abreu

Dr. Fabiano de Abreu Agrela, é um PhD em neurociências, mestre em psicologia, licenciado em biologia e

história; também tecnólogo em antropologia com várias formações nacionais e internacionais em

neurociências. É diretor do Centro de Pesquisas e Análises Heráclito (CPAH), Cientista no Hospital

Universitário Martin Dockweiler, Chefe do Departamento de Ciências e Tecnologia da Logos University

International, Membro ativo da Redilat - La Red de Investigadores Latino-americanos, do comitê científico

da Ciência Latina, da Society for Neuroscience, maior sociedade de neurociências do mundo nos Estados

Unidos e professor nas universidades; de medicina da UDABOL na Bolívia, Escuela Europea de

Negócios na Espanha, FABIC do Brasil, investigador cientista na Universidad Santander de México e
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membro-sócio da APBE - Associação Portuguesa de Biologia Evolutiva.

Narcisismo patológico: A epidemia “invisível”que afeta principalmente o Brasil
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Além de contribuir para o aquecimento global, a poluição do ar também tem o potencial de causar

diversos problemas à saúde, incluindo doenças cardiovasculares e câncer de pulmão. Mas isso não é

tudo: ela também pode reduzir a expectativa de vida em cerca de dois anos, de acordo com uma nova

pesquisa.

Assinado pelo Instituto de Política Energética da Universidade de Chicago (EPIC), nos Estados Unidos, o

Annual Update (Atualização Anual, em tradução livre) de 2022 contém descobertas sobre o chamado

“Índice de Qualidade de Vida do Ar”.

De acordo com a “Slice”, de onde são as informações, os resultados indicam que reduzir

permanentemente a poluição do ar para atender às expectativas da Organização Mundial da Saúde

(OMS) adicionaria até 2,2 anos à expectativa de vida humana média.

Segundo o estudo do EPIC, a poluição do ar pode ser mais devastadora do que fumar cigarros e

consumir bebidas alcoólicas. Isso porque a redução da expectativa de vida causada por fumar cigarros é

de 1,9 ano e por beber álcool é de oito meses.

Nesse sentido, os efeitos devastadores da poluição do ar podem ser ainda piores nas regiões mais

afetadas por ele, como no sul da Ásia — especialmente em Bangladesh, Índia, Nepal e Paquistão,

segundo o portal. Os dados sugerem que, se a poluição fosse reduzida de acordo com as diretrizes da

OMS nesses países, a população poderia viver até cinco anos mais.

Do mesmo modo, as regiões central e oeste da África — em países como República Democrática do

Congo, Ruanda e Burundi — também são afetadas. Lá, mais de 97% da população é exposta a níveis de

poluição que ultrapassam os níveis das diretrizes da OMS. Nessa região, a expectativa de vida média é

1,6 ano menor para os residentes e até cinco anos menor nas áreas com as maiores concentrações de

poluição.

+ Autoescola pode deixar de ser obrigatória para tirar a CNH

+ Hilary Duff posa nua para revista feminina

+ FGTS tem 2 saques de R$ 1.000 esta semana: esta quarta (11) e sábado (14); veja quem recebe

+ Hubble mostra as consequências de um cataclismo cósmico

Poluição do ar pode reduzir expectativa de vida em cerca de 2 anos
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Anahp apoia o Fórum Expectativas 2023, sobre economia e política, promovido pelo Sindusfarma

23 de junho, 2022

O evento, on-line e gratuito, já está com as inscrições abertas

No próximo dia 30 de junho, o tradicional Fórum Expectativas 2023 promovido pelo Sindusfarma vai

analisar as perspectivas econômicas e políticas do país e o panorama do mercado farmacêutico

brasileiro, em debate on-line, das 17h às 18h.

O encontro reunirá Sydney Clark, da IQVIA; Marcos Calliari, da Ipsos; e Fábio Moreira, consultor do

Sindusfarma, que apresentará os resultados da pesquisa sobre as expectativas das empresas

associadas à entidade para o ano que vem.

>> Saiba mais e inscreva-se:
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Enquanto o Ministério da Saúde amplia o público elegível ao reforço contra a covid-19, crianças com

menos de 5 anos seguem sem imunizante disponível para iniciar a cobertura vacinal. Por quê? Nos

Estados Unidos, as vacinas da Pfizer e da Moderna receberam aval para aplicação em bebês a partir dos

6 meses, mas nenhuma das farmacêuticas submeteu pedido para a faixa etária no País. Enquanto isso, a

solicitação de uso da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos aguarda decisão da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa) há cerca de 100 dias.

Pediatras destacam que a imunização dos pequenos contra o novo coronavírus se mostra cada vez mais

importante. Isso porque o Brasil vive uma “epidemia” de vírus respiratórios na população pediátrica, e

embora adultos tenham sido mais acometidos, a covid também leva jovens a óbito. Ao mesmo tempo, o

País enfrenta nova alta de casos alavancada por variantes mais transmissíveis.

O Instituto Butantan, parceiro do laboratório chinês Sinovac, protocolou a solicitação de aplicação da

Conovac em crianças de 3 a 5 anos no dia 11 de março, mas segue sem uma resposta. Essa é a terceira

vez que o centro de pesquisa tenta a liberação do imunizante nessa faixa etária. A vacina já é aplicada

em pessoas a partir de 3 anos em países como China, Chile, Colômbia e Equador.

As últimas atualizações dadas pela Anvisa sobre o processo foram de que, em 1º de junho, o Butantan

submeteu dados adicionais para análise, e de que, no dia 8, a agência fez reunião com especialistas

externos. Ao Estadão, o órgão regulatório informou ter recebido “pareceres das sociedades médicas” e

que “vai dar continuidade ao processo”.

A primeira solicitação de dados complementares foi feita pela Anvisa em 14 de abril. Em 11 de maio, o

instituto disse ter submetido novos dados para dar suporte ao pedido de extensão do uso pediátrico da

Coronavac.

No material, conforme postagem no site oficial do Butantan, foi anexado um relatório que calculou

quantas mortes teriam sido evitadas se a vacina tivesse sido aprovada para a faixa etária. “O estudo

demonstra que ao menos 1.471 vidas teriam sido poupadas se as crianças de 3 a 5 anos tivessem sido

vacinadas entre 1º de dezembro e 21 de março 2022, que teríamos 58% menos hospitalizações, 57%

menos mortes e 599 hospitalizações evitadas.”

Nova tentativa

Essa já é a terceira vez que o Butantan tenta liberação para aplicação do imunizante a partir dos 3 anos.

Em julho do ano passado, foi feito o primeiro pedido de inclusão do público de 3 anos a 17 anos em bula,

negado em agosto. Em dezembro, a solicitação foi feita novamente.

Em janeiro, o centro de pesquisa recebeu autorização da Anvisa para aplicar o imunizante em pessoas

de 6 anos até 17 anos sem imunodepressão. A agência considerou que não havia dados robustos que

sustentassem a liberação para as crianças mais novas.

O médico pediatria Eduardo Jorge da Fonseca Lima, ligado à Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), diz

confiar na Anvisa, mas que, de fato, a decisão “tem demorado mais do que o esperado”. Na visão dele, a

agência pode estar esperando pela publicação dos dados de segurança e eficácia da vacina em crianças

de 3 a 5 anos serem publicados em revista científica e revisado por pares.

Lima destaca que os dados apresentados, enviados pelo Ministério da Saúde do Chile, são “bem

convincentes”. A SBP, assim como a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), a Sociedade Brasileira

de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) e a Associação

Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), foram consultadas pela agência.

O pediatra afirma que não pode falar sobre o teor do parecer apresentado pela associação à qual é

ligado, no entanto, diz esperar que a inclusão em bula seja aprovada. “Por ser uma vacina de uma
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plataforma inativada, portanto, uma plataforma muito usada na pediatria, muito segura.”

Marcelo Otsuka, infectologista e vice-presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade de

Pediatria de São Paulo (SPSP), concorda que a agência está demorando para se posicionar. “É um

atraso que não procede, que não deveria ocorrer. São situações que acabam prejudicando a população,

até porque nós temos muito mais facilmente a Coronavac aqui do que outras vacinas.”

“A partir do momento que nós temos uma infecção grave, todos os fatores que forem benéficos para o

controle ou tratamento dessa infecção devem ter agilidade”, explica. “É lógico que nós precisamos de

dados robustos. É uma liberação que precisa ser embasada em uma teoria, em uma confiabilidade muito

grande. Nós temos isso pra Coronavac? Temos. Inclusive, no Chile tem sido feita a utilização da vacina

acima de 3 anos há um bom tempo.”

Mortes entre crianças

A demora no processo se dá em um momento em que a vacinação pediátrica se mostra cada vez mais

essencial. Lima destaca que, por mais que tenha acometido mais os adultos, foram cerca de 3 mil óbitos

de crianças por covid entre 2020 e 2021. “É uma das doenças infecciosas prevenidas por vacina que teve

maior impacto no Brasil nos últimos anos.”

Por outro lado, há incertezas sobre a síndrome de covid longa nos mais jovens. “Hoje há uma linha de

entendimento que aquela hepatite misteriosa está associada a uma forma de covid longa. É uma

preocupação a mais”, afirma o pediatra ligado à SBP.

Além disso, conforme explica Lima, o País vive “a pior epidemia de doenças respiratórias em pediatria

dos últimos anos”. Ele destaca, porém, que a covid não representa a maior parte dos casos. Conforme

mostrou o Estadão no final de maio, Estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e

Pernambuco viram explosão de crianças internadas, o que tem causado sobrecarga nas unidades, com

falta de leitos de UTI e mortes à espera de vaga.

Otsuka lembra que o País também vive nova alta de casos da covid puxada pelas sublinhagens BA.4 e

BA.5 da Ômicron. Conforme a Organização Mundial da Saúde, as duas carregam mutação que parece

estar relacionada a maior transmissibilidade e escape imune – seja de infecções anteriores ou da vacina.

“A partir do momento que nós temos uma população que é suscetível a infecção, a gente propicia maior

circulação e maiores chances de mutações de variantes que podem eventualmente ser mais graves. A

BA.4 e a BA.5, de uma certa forma, têm uma maior gravidade pulmonar do que a BA.1”, frisa.

Na segunda-feira, 20, o Ministério da Saúde divulgou que apenas 37,5% das crianças de 5 a 11 anos

completaram esquema vacinal primário de duas doses contra covid. Lima considera que essa taxa é

“preocupante”. O pediatra avalia que o resultado aquém do esperado se dá devido à associação de fake

news com uma “inércia” do governo em divulgar informação que tranquilize os pais e estimule-os a

vacinar os pequenos.

“Não é desleixo dos pais. É o medo de eventos adversos, por isso que a gente ressalta tanto que os

eventos adversos das vacinas já administradas no Brasil no público pediátrico, seja Coronavac, seja a

Pfizer, são, na densa maioria, leves”, destaca o médico. Além de mais campanhas, ele pede por

imunização nas escolas.

Aprovadas nos EUA, Pfizer e Moderna não submeteram pedido de uso de vacinas em crianças a partir de

6 meses no Brasil

A Food and Drug Administration (FDA), órgão americano equivalente à Anvisa, expandiu na sexta-feira,

17, a aplicação das vacinas anticovid da Pfizer e Moderna para bebês acima dos 6 meses de idade. A

agência concluiu que os benefícios superam riscos, e atestou segurança e eficácia dos imunizantes. A
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decisão foi endossada pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Conforme a Anvisa, nenhuma das farmacêuticas protocolou pedido de expansão para esse público no

Brasil. Questionado se, frente à aprovação do órgão americano se mobilizava para estimular que as

farmacêuticas protocolassem solicitação no País, o Ministério da Saúde respondeu apenas que

“considera a vacinação de todos os públicos desde que aprovada pela Anvisa”.

Ao Estadão, a Pfizer Brazil disse que a companhia trabalha para submeter pedido a outras agências,

inclusive à Anvisa, porém, ainda “não há uma previsão exata de data para submissão”.

Nos EUA, o imunizante da Pfizer foi aprovado em um esquema primário de três doses. As duas primeiras

são aplicadas em um intervalo de três semanas. A terceira injeção é aplicada ao menos oito semanas

após a segunda. A dosagem é de 3µg (microgramas).

Para crianças de 5 a 11 anos a dosagem utilizada é de 10 microgramas e para pessoas a partir de 12

anos, 30 microgramas. Para ambos, o esquema primário é de duas doses.

Na terça-feira, 21, a Anvisa recebeu pedido da Pfizer para a inclusão da dose de reforço na bula da

vacina para crianças de 5 a 11 anos. A solicitação é de aplicação da injeção após 5 meses da segunda.

O prazo da análise é de 30 dias. O reforço do imunizante já é aprovado para pessoas com 12 anos ou

mais.

A Moderna ainda não tem registro para aplicação do imunizante Spikevax em nenhuma faixa etária no

País. Mas assinou contrato com a Zodiac Produtos Farmacêuticos, subsidiária do Adium no Brasil, para

distribuir doses por aqui.

Em maio, ao Estadão, a Zodiac disse que pretendia submeter o imunizante ao crivo da agência ainda no

primeiro semestre deste ano. Isso ainda não aconteceu. “Como há a inclusão das indicações para todas

as faixas etárias, a documentação é mais extensa e demanda um trabalho maior. Todos os esforços

estão sendo realizados, para que a submissão à Autoridade Sanitária e a disponibilização para população

ocorra o mais brevemente possível”, declarou, em nota.

No caso da Moderna, a FDA incluiu em bula o uso de imunizante para pessoas de 6 meses até 17 anos.

O imunizante é administrado em uma série primária de duas doses – com intervalo de um mês -, com

liberação de reforço (terceira dose) ao menos um mês após completar o ciclo para alguns indivíduos com

imunodepressão.
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A falta de vitamina D durante a gestação está ligada ao desenvolvimento de uma série de doenças na

fase adulta – desde problemas de crescimento até diabetes, obesidade e esclerose múltipla. Agora, uma

pesquisa realizada na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-

USP) mostrou que esse nutriente também é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento dos

músculos ao longo da vida.

Por meio de experimentos com ratos, o grupo de cientistas concluiu que a deficiência de vitamina D

materna afeta seletivamente o desenvolvimento de fibras musculares do tipo 2 (o chamado músculo

branco) nos filhotes machos. Essas fibras atrofiaram mais durante o período juvenil (prole com 21 dias).

Ao longo da vida do animal, porém, elas conseguem se recuperar e se adaptar à deficiência. Isso porque

o próprio músculo é capaz de produzir a vitamina D na vida adulta.

Nutriente obtido por meio da alimentação, mas principalmente sintetizado pelo organismo humano após

exposição à radiação solar, a vitamina D é um hormônio que atua na saúde óssea, no crescimento, na

imunidade e no metabolismo. Na literatura científica há poucos dados sobre seus efeitos nos músculos.

O que intrigou os pesquisadores e demandará mais estudos é o motivo de a prole fêmea ter sido

protegida das alterações induzidas pela deficiência materna. Uma das hipóteses é que a proteção esteja

ligada a algum hormônio, como o estrogênio, ou a algo na placenta.

O trabalho faz parte de um Projeto Temático da FAPESP e foi publicado no Journal of Cachexia,

Sarcopenia and Muscle. É resultado do trabalho de doutorado da biomédica Natany Garcia Reis.

"A descoberta de que o músculo do animal adulto deficiente é capaz de compensar a deficiência

endógena de hormônio circulante aumentando sua produção interna, para mim, como fisiologista, é muito

gratificante porque abre um campo de pesquisa enorme. Podemos avaliar, por exemplo, se o exercício

físico estimula esse sistema", explica Luiz Carlos Navegantes, professor do Departamento de Fisiologia

da FMRP-USP e autor correspondente do artigo.

Segundo Navegantes, os resultados obtidos trazem mensagens relevantes, que reforçam a importância

da vitamina D durante a gestação e a lactação. "Trazemos um novo olhar clínico, destacando a

importância fisiológica do hormônio não só para os ossos, mas chamando a atenção para a força

muscular", completa.

Precedente

Os cientistas da FMRP-USP usaram como um dos pontos iniciais para o estudo o conceito de que

doenças em pacientes adultos podem ter origem no período fetal.

Ratas fêmeas foram alimentadas com uma dieta normal ou uma dieta sem vitamina D durante seis

semanas e, na sequência, durante todo o período de gestação e lactação. No desmame, os filhotes

machos e fêmeas foram separados e receberam dieta padrão até os 180 dias de idade.

A deficiência de vitamina D induziu atrofia muscular na prole masculina ao final do desmame, efeito

revertido ao longo do tempo. Após 180 dias, os músculos esqueléticos de contração rápida (brancos)

mostraram uma diminuição no número de fibras totais, mas aumento do tamanho das fibras (hipertrofia),

enquanto os músculos de contração lenta (vermelhos) apresentaram grande prejuízo da força muscular,

sem alterações morfológicas aparentes.

A hipertrofia das fibras brancas foi associada aos maiores níveis proteicos de MyoD e miogenina (fatores

envolvidos na coordenação do desenvolvimento e reparação do músculo esquelético). Por razões

desconhecidas, a maioria das alterações morfológicas e bioquímicas não foi observada no tecido

musculoesquelético das fêmeas.

Navegantes destaca que havia estudos realizados com porcos mostrando evidências de que a
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suplementação materna com vitamina D promovia crescimento muscular. "Partimos dessas informações

para avançar na pesquisa. Agora temos alunos avaliando os efeitos no coração, no pâncreas e em outros

órgãos. Também vamos analisar como se comporta em prole castrada para tentar entender a proteção

para as fêmeas", diz o professor.

Em 2020, outro trabalho do grupo coordenado por Navegantes e pela professora Isis do Carmo Kettelhut,

também da FMRP-USP, demonstrou, pela primeira vez, que estimular a expressão de uma proteína

naturalmente produzida pelo corpo humano pode ser uma estratégia para combater a perda de massa

muscular. Esse processo natural do envelhecimento pode ser intensificado em casos de doenças

neurodegenerativas, inflamatórias ou de indivíduos que precisam passar longos períodos internados em

Unidades de Terapia Intensiva (leia mais em: agencia.fapesp.br/34302/).

O artigo Maternal vitamin D deficiency affects the morphology and function of glycolytic muscle in adult

offspring rats pode ser lido em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jcsm.12986.
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Um levantamento inédito produzido pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular

(SBACV) aponta que, a cada hora, pelo menos 3 pessoas sofreram amputação de pernas ou pés no

Brasil entre 2012 e 2021. A pesquisa foi divulgada pela entidade nesta quinta-feira (23).

Mais de 245 mil brasileiros tiveram os membros inferiores amputados no período avaliado, segundo a

SBACV. O estudo, que contou com dados do Ministério da Saúde, sugere uma alta no número de

amputações e desarticulações de pés e pernas, em especial durante a pandemia de Covid-19.

Em 2020, quando a crise epidemiológica se instalou no Brasil, a média diária de amputação dos membros

inferiores era de 75,64. Em 2021, o número subiu para 79,19 cirurgias por dia. Acredita-se que o aumento

estar relacionado à descontinuidade no acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, como o

diabetes.

Entre 2020 e 2021, 56.513 brasileiros foram submetidos ao processo de amputação ou desarticulação.

Isso significa que a média mensal de procedimentos foi de 2,3 mil em plena crise sanitária — o que

corresponde a uma média de 77,4 cirurgias por dia.

Os profissionais da SBACV veem a questão como um alerta para as consequências da suspensão de

tratamentos clínicos na pandemia, com perspectiva de que o aumento das amputações continue em

2022. Dados preliminares de janeiro até março deste ano mostram uma média mensal que já ultrapassa a

observada em 2021, com pelo menos 82 pessoas amputadas por dia.

O acúmulo de procedimentos até março de 2022 tem maior expressão nas regiões Sudeste e Nordeste,

sendo a primeira responsável por mais de 42% de todas as cirurgias realizadas no Brasil, com um total

superior a 103,5 mil pessoas amputadas. Já o Nordeste somou mais de 80,1 mil procedimentos de

amputação ou desmobilização de membros inferiores. Na sequência, vem a região Sul, com 35,2 mil

registros; o Centro-Oeste, com 13,5 mil; e o Norte, com 13,4 mil.

Condições relacionadas

Segundo os especialistas da SBACV, as cirurgias dos membros inferiores podem estar relacionadas a

fatores de risco como tabagismo, hipertensão arterial, dislipidemia (níveis elevados de lipídios no

sangue), idade avançada, insuficiência renal crônica, estados de hipercoagubilidade e histórico familiar.

No entanto, mais da metade dos casos de amputações envolvem pessoas com diabetes. Em

comunicado, Mateus Borges, diretor de Publicações da entidade, explica que pessoas com a doença que

desenvolvem úlceras e evoluem para quadros infecciosos demandam longos períodos de internação ou

até mesmo reinternações, o que pode gerar afastamento do trabalho, aposentadoria precoce, queda na

autoestima, depressão, etc.

“No mundo, uma em cada cinco pessoas não sabe que é portador dessa doença. A pandemia nos

revelou isso. Muitos pacientes que chegam ao consultório ou aos serviços de urgência com complicações

do diabetes só descobrem que a têm após o atendimento”, problematiza o médico.
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Os métodos contraceptivos já estão na vida das mulheres há muitos anos. Um dos mais conhecidos é a

pílula, com maior prevalência entre as brasileiras. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, de

17.809 mulheres entrevistadas, 34,2% utilizam esse anticoncepcional.

"O Brasil é um país que não exige consulta com o médico para comprar a pílula na farmácia. Mas é algo

que tem que ser visto com bastante cuidado. Pela dificuldade de acesso médico, falta de orientação e

receio da família, muitas mulheres acabam comprando-a por indicação de amigas ou do farmacêutico",

diz Fernanda Schier de Fraga, médica ginecologista, obstetra e professora da Escola de Medicina da

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

Ainda de acordo com o estudo, 25,9% disseram utilizar métodos cirúrgicos e 14,5%, camisinhas. As

pretas e pardas, nortistas e com baixo grau de escolaridade são as que mais passaram por processos de

laqueadura, enquanto as brancas, com maior escolaridade e das regiões Sul e Sudeste, são as que

utilizam anticoncepcional oral e dupla proteção.

Entre as dezenas de opções no mercado, existem os métodos hormonais, não hormonais, reversíveis e

comportamentais. Como cada um deles tem suas especificidades e depende muito da rotina da mulher, o

recomendado é sempre conversar com um médico e discutir as necessidades para o uso ao longo da

vida. Veja abaixo a lista de todos disponíveis atualmente e para quem são indicados.

Métodos comportamentais

Esses são antigos, mas não são considerados totalmente seguros, pois a chance de engravidar é de

20%. "O índice de falha é extremamente alto e não indicamos somente ele. A não ser que a mulher

associe com outros métodos", destaca Lilian Fiorelli, uroginecologista e especialista em Sexualidade

Feminina pela USP (Universidade de São Paulo).

Tabelinha

Ela é usada para saber os dias em que a mulher está no período fértil e se pode evitar relações sexuais

desprotegidas. No entanto, esse método não é seguro, pois há muitas falhas e nem sempre o ciclo

menstrual é regular. Fatores como estresse e outros meios podem fazer com que a menstruação fique

desregulada.

Quando não existe o desejo de engravidar, deve-se evitar o sexo sem preservativo durante o período

fértil, que é entre o 11º e 17º, contando a partir do primeiro dia da menstruação, em um ciclo de 28 dias.

Os especialistas recomendam sempre combinar com outro método contraceptivo para evitar uma

gestação indesejada.

Temperatura basal

A prática faz com que mulheres evitem uma gravidez não planejada medindo a temperatura corporal

basal. É feito com um termômetro comum, que não deve ser compartilhado com outras pessoas.

É aconselhado anotar todos os valores diariamente, a partir do primeiro dia da menstruação, no mesmo

horário e mesmas condições, de preferência temperatura oral. "Quando há um aumento de 0,5 grau é o

período fértil", explica Fiorelli.

Coito interrompido

A prática é utilizada entre casais e ocorre quando o homem está na iminência de ejacular e retira o pênis.

Mesmo antes de ele retirar o órgão genital há possibilidade do líquido que sai antes da ejaculação conter

esperma e, dessa forma, provocar a fecundação.

Lactação

Quando a mulher está amamentando, ela não menstrua e muitas delas optam por não usar um método

contraceptivo em paralelo. No entanto, não há garantia e o processo de ovulação ocorre normalmente.

De pílula a anel vaginal: quais os métodos contraceptivos para a mulher
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Métodos hormonais

Pílula

Existem as pílulas combinadas, com estrogênio sintético ou natural associado a um progestágeno, e as

que possuem somente componentes da progesterona. Nesta primeira, o medicamento é contraindicado

em pacientes que já sofreram ou têm risco de desenvolver trombose.

Ela ainda pode causar dor de cabeça, desconfortos gastrointestinais, aumento de varizes e perda da

libido. Contudo, é indicada para melhora da acne e regulação do ciclo menstrual. "Essa pílula pode ser

usada até no máximo 40 anos e vai ter o efeito enquanto ela for utilizada. A partir do momento que a

mulher parar de usar, a fertilidade volta rapidamente", diz Fraga.

As que são somente à base de progesterona devem ser prescritas para quem tem histórico de trombose

e também para quem está amamentando. O medicamento pode ser ingerido sem necessidade de pausa

na cartela. Porém, há alguns prejuízos para as mulheres. "Essas inibem a ovulação, dificultam o controle

de sangramento e não ajudam na pele. É necessário ingeri-las em horários corretos, pois um simples

esquecimento aumenta o risco de engravidar", diz a médica da PUC-PR.

A eficácia delas diminui quando ocorrem diarreias ou há uso frequente de antibióticos e

anticonvulsivantes.

Ambas são seguras e garantem uma proteção contra a gravidez, mas é preciso tomá-las nos dias e

horários corretos. Por isso não é recomendada para mulheres que são muito esquecidas ou sem uma

rotina.

Adesivo

Ele é baseado na administração de hormônios por meio de um adesivo, que libera estrogênio e

progesterona em contato com a pele. O material bloqueia a ovulação e também faz com que o muco

cervical fique mais espesso, impedindo que os espermatozoides cheguem até o local de encontro com o

óvulo. Além disso, deixa o endométrio — tecido que reveste o útero — mais fino.

Para colocá-lo, a pele precisa estar limpa, seca e a mulher deve estar no primeiro dia da menstruação. É

recomendado colá-lo nas nádegas, braços, costas e evitar as mamas, já que ele pode causar dor e

incômodo na região.

A troca deve ser feita a cada uma semana e, após 21 dias, é preciso retirá-lo para a menstruação. Como

possui combinação de hormônios, ele não é indicado para quem tem risco de trombose ou sobrepeso. "A

absorção do hormônio é reduzida por causa da maior quantidade de tecido adiposo", afirma Natália

Piovani Banzato, ginecologista, obstetra e professora do curso de Medicina da Universidade Positivo, em

Curitiba (PR).

Se o método descolar da pele por menos de 24 horas, o adesivo deve ser recolocado no mesmo local. Já

se ele não se fixar, deve-se colar um novo. Se o intervalo sem o método for maior que um dia, é

necessário ter relação sexual com outro método de contracepção, como a camisinha feminina ou

masculina.

Anel vaginal

O contraceptivo é feito de silicone e contém progesterona e estrogênio em sua composição. Quando

utilizado de maneira correta, apresenta uma eficácia de quase 99% contra a gravidez.

O anel deve ser introduzido suavemente na vagina, no primeiro dia da menstruação, com a mulher

deitada e apertando o anel no meio, formando um "oito". Ao final de três semanas, deve-se retirá-lo e,

após sete dias de pausa, é possível inserir um novo.

Ele pode provocar náuseas, dor de cabeça, ganho de peso e, se não estiver bem colocado, pode sair
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durante a relação sexual. Vale lembrar que esse anticoncepcional não provoca incômodo ou atrapalha as

relações sexuais. O método não é indicado para mulheres que apresentam risco de trombose.

Injeção

O anticoncepcional é aplicado no músculo do glúteo e libera o hormônio ao longo de três meses ou um

mês. No caso da injeção mensal, que possui progesterona e estrogênio em sua composição, é possível

ter um limite até a próxima data de aplicação, sendo necessário tomar no máximo três dias antes ou

depois da data oficial.

Já na trimestral, que apresenta somente progesterona, o medicamento deve ser administrado

corretamente para não ocorrer falhas. Ela vai funcionar semelhante à pílula, que inibe a liberação dos

óvulos pelo ovário e atrofia a camada endometrial. Esse injetável pode provocar ganho de peso,

aumentar o fluxo menstrual e retardar o organismo para uma futura gravidez. "Algumas mulheres podem

demorar até um ano para conseguir engravidar depois que param de usá-lo", diz Fiorelli.

Ambos são indicados para mulheres que não são tão regradas com prazos e horários, já que a aplicação

pode ser feita uma vez por mês ou a cada três meses na farmácia, consultório médico e em hospitais

pelo SUS (Sistema único de Saúde).

Diu hormonal

O dispositivo intrauterino libera progesterona no útero e na região pélvica, o que impede a gestação. Um

dos mais conhecidos é o Mirena, que tem duração de cinco anos, pode ser colocado em consultório

médico, com a paciente sedada ou não. Após 30 dias da colocação, é recomendado voltar ao

ginecologista. Ele pode ser inserido em locais particulares ou pelo SUS.

Também existe o chamado Kyleena, que tem um pouco menos de progesterona em sua composição, e é

recomendado para adolescentes que iniciaram a vida sexual ou para mulheres que são mais sensíveis ao

hormônio.

Os métodos são considerados de longa duração e também são indicados para mulheres que não tem

uma rotina regrada.

Implante subdérmico

Conhecido como iplanon, esse anticoncepcional é reversível e tem ação prolongada. Ele tem a forma de

um bastão, com aproximadamente quatro centímetros de comprimento e dois milímetros de diâmetro, que

libera etonogestrel—hormônio sintético e semelhante à progesterona. "Atualmente, é considerado o

método mais eficaz no mundo pelos médicos e tem duração de três anos", afirma Fraga.

Para colocá-lo, é necessário uma anestesia local na parte interna do braço, no qual ele é inserido por

meio de uma agulha específica. A vantagem desse contraceptivo, segundo os médicos, é que há poucos

efeitos colaterais, pode ser usado em mulheres que tiveram trombose e até lactantes.

O único ponto negativo é que o implante subdérmico pode deixar com um sangramento irregular, no

entanto, cerca de 50% das mulheres que o colocam ficam sem menstruar.

O custo dele ainda é alto, aproximadamente R$ 1.300, e só está disponível na rede pública para

mulheres em situação de vulnerabilidade.

Após o prazo de validade, caso a mulher não queira colocar um novo, é possível retirá-lo e iniciar o

processo para engravidar, já que a fertilidade volta rapidamente.

Métodos não hormonais

DIU de cobre

Esse dispositivo é livre de hormônios e provoca uma inflamação controlada no útero, espessando o muco

cervical, fazendo com que o esperma morra. Vale lembrar que o DIU de cobre não é abortivo. Ele é o que
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tem maior tempo de duração: dez anos.

Assim como os DIUs hormonais, é necessário fazer exames para verificar se ele está no lugar e está

funcionando perfeitamente.

Como benefício, ele pode ser uma alternativa para mulheres que não querem ou não podem usar

hormônios. A desvantagem é que ele aumenta o fluxo menstrual e cólicas.

Diu de prata

Ele funciona como o DIU de cobre, mas tem um pouco de prata em sua composição. O elemento ajuda a

diminuir a quantidade de sangue durante a menstruação e dores. No entanto, sua eficácia dura cinco

anos e não dez, como o de cobre.

A mulher precisa fazer exames de ultrassom para monitorá-lo e ver se ele está bem encaixado.

Métodos de barreira

Camisinha masculina

É o mais tradicional entre homens e mulheres. Esse, além de prevenir uma gravidez indesejada, também

age contra infecções sexualmente transmissíveis como sífilis, AIDS, HPV, gonorreia e outras.

É importante destacar que o preservativo deve ser colocado logo no começo da relação sexual e não

apenas pouco antes da ejaculação.

Camisinha feminina

É um método contraceptivo usado para prevenir ISTs (infecções sexualmente transmissíveis). No modelo

feminino, o material funciona como uma "bolsa", fazendo com que a mulher não receba o líquido

ejaculado pelo homem.

Ela é mais larga do que a masculina e deve ser colocada em pé, com a mulher sentada com os joelhos

afastados, agachada ou deitada. Ao introduzi-la, o ideal é colocá-la o mais fundo possível, cobrindo o colo

do útero. Os médicos ressaltam que a camisinha feminina é um pouco desconfortável, mas a mulher

pode inseri-la e ficar até oito horas com ela.

O produto ainda não é tão popular entre o público feminino, mas serve para dar mais independência, de

acordo com os médicos.

Método de emergência

Pílula do dia seguinte

O método não é abortivo e é composto por uma alta dose de progesterona que, dependendo da fase do

ciclo menstrual, vai atrasar a ovulação ou impedir o desenvolvimento do espermatozoide.

Ela pode ser usada na ausência de proteção e deve ser engolida até três dias depois do sexo

desprotegido. No entanto, como o nome já sugere, só pode ser usada em emergências.

A ingestão de mais de duas vezes ao ano aumenta o risco de AVC (acidente vascular cerebral) e faz com

que sua eficácia diminua.

Método irreversível

Laqueadura

Existem dois tipos que podem ser feitos quando a mulher opta pela laqueadura. Em um deles, as tubas

uterinas são cortadas no meio e têm as extremidades amarradas, impedindo que os óvulos entrem em

contato com os espermatozoides.

No outro procedimento, existe a possibilidade de colocar grampos, que "espremem" as trompas e fecham

a passagem dos óvulos liberados do ovário para o útero.

O método ainda é bem debatido pelas mulheres e médicos, já que há uma série de exigências. "É preciso

ter 25 anos ou mais de dois filhos vivos. Ainda tem que expressar por um processo de manifestação e
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passar com psicólogos para o desencorajamento. Caso ela persista com o desejo, o procedimento é

realizado", diz Fraga.

'Este texto foi originalmente publicado em https://www.bbc.com/portuguese/geral-61842564'

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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Ácidos graxos ômega-3 compõem uma família de gorduras muito associadas à boa saúde. Um deles, o

ALA – ácido alfa-linolênico – é essencial para nós. Ou seja, nosso corpo não é capaz de produzi-lo e,

portanto, deve ser obtido por meio da dieta.

Populares na forma de cápsulas e facilmente encontradas em farmácias e lojas de produtos naturais, as

gorduras ômega-3 também são achadas em peixes, como salmão e sardinha (alimentos pouco

frequentes na mesa dos brasileiros), além de óleos vegetais, oleaginosas e linhaça.

São vários os benefícios associados ao consumo adequado de ômega-3: prevenção de doenças

cardiovasculares, redução de processos inflamatórios, melhora do sono… Essa gordura também tem

ação importante nas funções cognitivas, na saúde ocular e na imunidade – por isso, certamente você já

ouviu falar que deve consumi-los com frequência.

A Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo, recomenda consumo de 0,5 a 2g de ômega-3 por

dia, quantidade encontrada em 1 posta de salmão selvagem.

BUSCA DE MEDICAMENTOS

DISTRIBUÍDO POR

Consulte remédios com os melhores preços

Favor usar palavras com mais de dois caracteres

Buscar

DISTRIBUÍDO POR

× O conteúdo apresentado no resultado da pesquisa realizada (i) não representa ou se equipara a uma

orientação/prescrição por um profissional da saúde e (ii) não substitui uma orientação e prescrição

médica, tampouco serve como prescrição de tratamento a exemplo do que consta no site da Farmaindex:

“TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE SITE TÊM A INTENÇÃO DE INFORMAR E EDUCAR,

NÃO PRETENDENDO, DE FORMA ALGUMA, SUBSTITUIR AS ORIENTAÇÕES DE UM

PROFISSIONAL MÉDICO OU SERVIR COMO RECOMENDAÇÃO PARA QUALQUER TIPO DE

TRATAMENTO. DECISÕES RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE PACIENTES DEVEM SER

TOMADAS POR PROFISSIONAIS AUTORIZADOS, CONSIDERANDO AS CARACTERÍSTICAS

PARTICULARES DE CADA PESSOA” • O conteúdo disponibilizado é meramente informativo, tendo sido

obtido em banco de dados fornecido exclusivamente pela Farmaindex, sendo de única responsabilidade

daquela empresa; • Isenção de qualquer garantia de resultado a respeito do conteúdo pesquisado; •

Informativo de que caberá ao usuário utilizar seu próprio discernimento para a utilização responsável da

informação obtida.

Preciso comer salmão todos os dias para ter ômega-3 na dieta?

Felizmente não. O salmão é um peixe pouco acessível aqui no Brasil, principalmente devido ao custo

elevado.

Além disso, a quantidade de ômega-3 presente no peixe depende da forma como foi criado: para que o

salmão de cativeiro ofereça o nutriente, ele deve receber ração que contenha ômega-3.

Já o salmão selvagem, natural de regiões de águas frias como o Alasca, armazena essa gordura a partir

do consumo de crustáceos, algas e fitoplâncton. No entanto, esse tipo de salmão é ainda menos

disponível por aqui.

Compartilhe essa matéria via:

WhatsAPP Telegram

Sendo assim, buscar outras fontes de ômega-3 pode ser necessário para atingir as recomendações das

sociedades médicas.
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Existe associação entre ômega-3 e redução de risco de desenvolver câncer. Há pouco tempo, estudo

italiano envolvendo 7000 pessoas analisou a relação entre o consumo de peixes enlatados (atum, cavala

e sardinha) com o risco de câncer colorretal.

Continua após a publicidade

A ingestão de peixes enlatados, que é muito mais acessível para a população, se associou com

diminuição de 23% do risco de desenvolvimento desse tipo de câncer. Aliás, o resultado foi parecido com

o obtido por pessoas que consumiram peixe fresco. Os pesquisadores relacionaram esse bom resultado

com a presença de ômega-3, tanto no peixe em si como no azeite utilizado na conserva.

Os peixes citados contêm EPA e DHA, tipos de ômega-3 bem absorvidos por nós. Já o azeite e outras

fontes vegetais carregam o ALA, benéfico para a nossa saúde.

O azeite possui pouco ômega-3 quando comparado a outros óleos vegetais. Uma colher de sopa de

azeite tem 0,06g dessa gordura, enquanto que na mesma quantidade de óleo de canola encontramos

0,54g e no óleo de soja, 0,45g. Os dois últimos são considerados boas fontes de ALA na dieta.

As oleaginosas podem também oferecer o nutriente. As nozes, por exemplo, possuem maior quantidade

de ômega-3 que os óleos vegetais: em um punhado de aproximadamente 30g, há 2,6g dessa gordura

essencial.

Outra fonte vegetal de ômega-3 interessante é a linhaça. Ao consumir uma colher de sobremesa de

semente de linhaça, conseguimos ingerir 2g de ALA. Bastante versátil, a semente de linhaça pode ser

incluída em frutas, iogurtes e saladas. Para melhor aproveitamento, a linhaça pode ser consumida

triturada exatamente no momento do consumo.

+Leia também: Ômega-3 ameniza a inflamação da Covid-19?

E suplementar ômega-3, vale a pena?

Quando a alimentação é variada, existe pouca ou nenhuma necessidade de suplementação.

E atenção! Existem dois cuidados importantes ao comprar cápsulas de ômega-3:

Analise a procedência para certificar se o óleo dentro da cápsula é mesmo fonte de ômega-3 A empresa

produtora precisa certificar que o item é isento de metais pesados (mercúrio), que podem ser prejudiciais

para nossas células.

O melhor mesmo é comprar o suplemento apenas com indicação de um profissional da saúde, pois há

ampla variedade de dosagens e quantidades diferentes de EPA e DHA, que possuem indicações

específicas para algumas condições, como prevenção de doença cardiovascular ou de declínio cognitivo

para idosos.

Nossa recomendação é: busque uma alimentação variada, que inclua peixes variados na dieta e coma,

com frequência, as fontes vegetais de ômega-3.

(Este texto foi produzido pelo Nutritotal em uma parceria exclusiva com VEJA SAÚDE)
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A hemofilia é uma doença genética e hereditária causada pela deficiência de um ou mais fatores de

coagulação do sangue que ajudam a conter hemorragias. A doença não tem cura e é necessário o

tratamento por toda a vida. Estima-se que cerca de 13 mil brasileiros convivam com a doença, segundo a

Federação Mundial de Hemofilia, o que coloca o Brasil em 4º lugar no ranking de países com maior

número de pacientes hemofílicos.

Procurando compreender os principais desafios na rotina dos pacientes, familiares e cuidadores, a Veja

Saúde, juntamente com a Federação Brasileira de Hemofilia e a Roche Farma Brasil, realizou uma

pesquisa online com 65 cuidadores de crianças e adolescentes de até 16 anos com hemofilia tipo A

moderada ou grave. O estudo Um Retrato da Hemofilia no Brasil teve os seus resultados publicados na

última edição da revista e também apresentados durante o Fórum Nacional de Pessoa com Hemofilia –

Desafios na Primeira Infância, que ocorreu no dia 1º de junho, em Brasília.

O encontro foi promovido pelo Instituto Brasileiro de Ação Responsável, em parceria com a Roche Farma

Brasil, e contou com a participação de especialistas no tema, com o objetivo de discutir dados e levantar

questões para que os cuidados de pessoas com hemofilia, em especial na primeira infância, sejam

desmistificados e suas famílias recebam o apoio necessário para enfrentar os desafios que a doença

pode trazer. O propósito é somar nas ações para crianças no enfrentamento da hemofilia no país e

promover discussão de melhorias nas políticas públicas, sociais e econômicas, incentivando ambientes

propícios ao diálogo sobre a questão.

<span class="hidden">–</span>Antonio Molina/Reprodução

UM RETRATO DA HEMOFILIA NO BRASIL

Para Clementina Moreira Alves, presidente do Instituto Brasileiro de Ação Responsável, a hemofilia é

“uma causa pela qual todos nós, atores na área da saúde, somos responsáveis”, partindo da premissa de

que cada órgão, público e privado, deve agir de acordo com suas possibilidades, e que a sociedade em

geral deve auxiliar na propagação de informação acerca do tema. “Nós temos avanços na medicina, nós

temos diferentes formas de cuidar, nós temos profissionais competentes. O que nós temos que fazer

agora é juntar todos os elos para ter um maior alcance”, afirmou.

A falta de informação é uma das maiores vilãs no alcance da qualidade de vida para a criança com

hemofilia e para quem a acompanha. Segundo o estudo feito, 82% dos participantes acreditam que é

necessário melhorar a qualidade de compartilhamento das informações sobre o que é a hemofilia e 77%

sobre as informações acerca dos tratamentos da doença.

Mas não para por aí. A relação familiares/cuidadores versus as demais pessoas da sociedade também é

dificultada pela falta de comunicação e 86% dos membros da pesquisa apontaram que a troca de

informações com a sociedade sobre como é conviver com hemofilia deve ser aprimorada. Acontece que

algumas famílias acabam enfrentando restrições financeiras, já que alguns familiares, por exemplo,

acabam por abandonar seus empregos devido à necessidade de frequentemente acompanhar seus filhos

nos hemocentros para aplicação das infusões necessárias para o manejo da doença. “O preconceito e a

falta de conhecimento estão muito ligados”, afirmou Maísa Sônego Alves, pesquisadora de mercado e

marketing e representante da Veja Saúde no encontro.

As escolas são outra barreira no desenvolvimento adequado dos pacientes. E os números coletados pela

pesquisa só evidenciam isso:

28% responderam que os filhos não frequentam a escola 96% das escolas não têm um profissional

treinado para acompanhar ou socorrer as crianças com hemofilia, 62% dos entrevistados julgam isso

como um fator importante 63% apontam a falta de conhecimento da escola para acolher e incluir a
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criança como uma barreira ao bem-estar do paciente

Não é raro que escolas, ao serem informadas sobre o diagnóstico da criança, rejeitem a matrícula

justamente por não estarem preparadas para lidar com as intercorrências da doença, seja de forma

pedagógica ou nos primeiros socorros.

INDEPENDÊNCIA IMPEDIDA

A hemofilia é uma realidade que, pelos mais variados motivos, pode acabar contendo a independência

das crianças e adolescentes. Sessenta por cento dos pesquisados destacaram que gostariam, sim, que

os pacientes tivessem mais liberdade para fazer exercícios físicos, brincar e viajar, mas o receio de que a

pessoa possa ter sangramentos se torna inimigo.

Por esse motivo, se enfatiza mais uma vez a importância do compartilhamento de informações,

preparando melhor a sociedade para o acolhimento dessas crianças e também para o avanço nos

cuidados adequados, contendo os riscos.

Continua após a publicidade

Esse foi um dos tópicos levantados pela dra. Melina Swain, médica, hematologista e hemoterapeuta da

Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) e do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB). A

médica reforçou a importância de cuidados personalizados: “dessa forma a gente vai conseguir dar

possibilidades ao paciente”.

A especialista também foi categórica em dizer que a informação é a maior aliada para conquistar apoio,

acolhimento e qualidade de vida, diminuindo assim também os traumas a que ficam expostos, inclusive

os pais, que chegam a pensar em maus-tratos e se culpam ao se deparar com os primeiros sinais físicos

da doença. Como médica pediatra, ela promoveu o ideal de que “as crianças têm o direito de explorar o

mundo”.

Os sintomas da hemofilia podem aparecer desde os primeiros meses do paciente e, pela falta de

conhecimento, podem causar desespero em quem recebe o diagnóstico. Muitos familiares relatam que

são questionados por médicos e até mesmo por assistentes sociais devido aos hematomas nas crianças,

que vão desde manchas roxas a sangramentos espontâneos.“É muito difícil às vezes a família aceitar o

diagnóstico. Muitas vezes passa pela falta de informação”, explica a doutora.

DIFICULDADES NOS CUIDADOS COM A DOENÇA

Melina ressalta que um acolhimento multidisciplinar no centro tratador é essencial no processo de

comunicação com as famílias dos pacientes. “Uma coisa é a informação que o médico dá e outra coisa é

essa troca de mães, de família”.

A adesão ao tratamento é um fator de extrema importância para a qualidade de vida dos pacientes. O

controle da doença e a avaliação regular nos hemocentros são etapas do dia a dia que impactam em

todos os aspectos da vida dos pacientes. Infelizmente, muitas vezes, a adesão acaba sendo dificultada

por diversos fatores. Entre os pesquisados, 62% indicaram a forma de aplicação como uma das principais

dificuldades.

“Eu falo para os pais que a prevenção aos sangramentos é o que vai fazer seu filho brincar, pular, correr

sem se machucar. Claro que isso é muito fácil de falar, mas é difícil viver”, relata a hematologista.

OS DESAFIOS DO COTIDIANO

Tânia Maria Onzi Pietrobelli, presidente da Federação Brasileira de Hemofilia, mãe de um homem com

hemofilia, luta por esta causa desde que recebeu o diagnóstico do filho, há mais de 40 anos. Ela contou

que, antes da notícia, chegou a questionar a babá sobre os maus-tratos aos quais pensou que a criança

havia sido exposta, inclusive incentivada pelo pediatra. Após muitos exames, veio o reconhecimento de
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que não havia culpados, e assim iniciou-se a busca pela qualidade de vida e pelos cuidados corretos para

seu filho, hoje já adulto. Esta é a busca diária da presidente da FBH: trazer de volta a esperança dos pais

das crianças com hemofilia, além de provocar a sociedade para obter o apoio do Congresso no

aperfeiçoamento das políticas públicas sobre o tema. Ela foi, inclusive, uma das grandes vozes que, em

2011, contribuíram para garantir a profilaxia das crianças, e em seguida, em 2012, a garantia do acesso

aos cuidados adequados de todos os brasileiros com hemofilia pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Devido ao grande número de pessoas com hemofilia no país, o Brasil é um dos poucos contemplados por

políticas públicas para o tratamento da doença. Segundo o Ministério da Saúde, para 2022 está previsto o

orçamento de 1,8 bilhão de reais para os cuidados adequados com a doença.

<span class="hidden">–</span>Antonio Molina/Reprodução

O QUE DEVE MUDAR?

Tânia Pietrobelli afirma que ainda há o que melhorar, desde os cuidados, educação e, novamente, o

acesso à informação. “Nos tornamos uma referência mundial. Nós temos que ter credibilidade, é com

essa credibilidade que se consegue avançar”, disse. A presidente da FBH defende que a união das

diversas esferas do poder é essencial para que se alcance cuidados menos invasivos, mais recursos

tecnológicos e financeiros, além da parceria do Brasil com países desenvolvidos que já tratam a hemofilia

com menos tabus e preconceitos. Ela ainda ressalta que, com a promoção de políticas públicas

sustentáveis, que garantam a evolução física, psicológica e social dos pacientes com hemofilia, inclusive

com o empoderamento da família por meio de ações integradoras, é possível diminuir sequelas nos

pacientes.

Tânia acredita que a parceria entre o legislativo, órgãos públicos competentes, como Ministério da Saúde,

Secretarias de Saúde (estaduais e municipais), prefeituras e corpo acadêmico (hospitais universitários e

clínicas de estágio das instituições educacionais), é essencial para o progresso da luta pelos pacientes, e

fará com que haja mais acesso à informação, e cobertura de todas as regiões do Brasil, desde as capitais

até comunidades ribeirinhas ou de difícil acesso no interior do País.
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