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Caros colegas de medicina, vivemos este ano algo nunca experimentado.
Esta foi uma crise que nos interpela, pois mexe diretamente com nossa
missão de médicos, muito embora as adversidades atingiram todas as áreas,
sejam na economia, na educação, na política, enfim.
Esta pandemia que parou o mundo não será esquecida, as marcas estarão
impressas nos livros futuros como um desastre sem precedentes. As mudanças de comportamento foram de uma virada copernicana. Provavelmente
as coisas não serão mais como antes. E o que fica disso tudo? Acredito que
só amor pode transformar alguém e nesse momento precisamos ter o olhar
voltado para o que é definitivo, só a espiritualidade nos inclinará para a retomada de uma sociedade mais justa, pois fica claro que estamos todos em
uma casa comum. Portanto só sobreviveremos juntos.
Por falar em mudanças, estamos inaugurando nossa revista em plataforma
digital. Já vinhamos testando esta plataforma desde outubro do ano passado e os últimos acontecimento aceleraram nossa decisão de trazer a Revista
Afeto, caderno oficial da Associação Médica de Cascavel, em forma fluída e
responsiva, acessível em qualquer lugar e em qualquer hora.
Portanto quero deixar meu voto de esperança, pois acredito, assim como
vocês que com a Graça de Deus tudo isso logo terá passado, deixando em
nos a vontade de festejar mais cada momento de nossas vidas. Ótima leitura,

Dr. Jorge Luiz dos Santos

em breve estares nos encontrando de novo em nossa entidade. Fiquemos

Presidente da Associação Médica de Cascavel

todos com a proteção do Pai celestial!!!
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Projeto Violão em Movimento
Foto: Cesar Pilatti

Dr. Márcio e Dr. Jorge com o professor Leandro

Você que sempre teve vontade de aprender a tocar violão, agora chegou sua vez.
Tão logo termine a quarentena, venha fazer parte do projeto “Violão em Movimento”, na
Associação Médica de Cascavel (AMC).
É uma oportunidade de aprender os mais diversos ritmos e estilos musicais. Obtenha
mais informações na secretaria da AMC, pelos telefones: (45) 9.9991-0294 ou com
professor Leandro, responsável pelo projeto (45) 9.9971-1047. Realize seu sonho de
tocar um instrumento!
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Reunião sobre protocolo do Covid 19
Fotos: Cesar Pilatti

Dr. Márcio Couto, Dr. Miroslau Bailak, Dr. Jorge Santos, Secretário Thiago Stefanello e Dr. Lisias Tomé

O presidente da Associação Médica de Cascavel Dr. Jorge dos Santos e seu

Na sequência no dia 06 de julho, os médicos: Dr. Miroslau Bailak, Dr.

vice o cardiologista Dr. Márcio Colto, estiveram reunidos no dia 02 de julho

Jorge Santos, Dr. Lisias Tomé e Dr. Márcio Couto, ambos favoráveis ao

na Prefeitura Municipal de Cascavel com o Secretário de Saúde do município

tratamento na primeira fase dos sintomas do Covid 19, reuniram-se no

Thiago Stefanello e médicos da linha de frente dos postos de atendimento a

gabinete do secretário Thiago Stefanello e com autorga do prefeito municipal

saúde da cidade para um diálogo sobre o protocolo do covid-19 em seus

Leonaldo Paranhos da-se início ao protocolo que está em vigência.

ambos aspectos, bem como a abordagem usada em diversos estados e seu
desdobramento e eficácia.

Médicos reunidos em prol da saúde da população
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Associação Médica de Cascavel (AMC)
recepcionou homenagem ao
Dia internacional da mulher
O Dia da Mulher foi marcado pela apresentação do grupo popular “Mulheres

Para quem tem interesse em participar do grupo “couro cênico Cascavel”

do Brasil”, que trouxe ainda como convidado especial o grupo juvenil “Couro

é mais voltado aos jovens, de 13 a 37 anos. Para as mulheres, o grupo

cênico Cascavel”. Com o título da apresentação de “Gogó das mulheres”, o

“mulheres do Brasil” é voltado para mulheres acima de 18 anos, com ênfase

grupo encantou o público. Vale ainda lembrar que a Associação Médica é

na música brasileira. Os ensaios do “Couro cênico Cascavel” são às terças

parceira do grupo popular “mulheres do Brasil”. Para Geferson Fel, “o grupo

e sábados, às 18:15 nas dependências da AMC. E o grupo “Mulheres do

mulheres do Brasil tem um papel acolhedor e também busca a autoestima

Brasil”, coordenado pela Zaida Nunes, acontecerá todas as quartas, às 19:00,

da mulher, mostrando seus potenciais e seus dons. O evento da noite veio

também na sede da AMC, tão logo termine a pandemia.

com essa força”. Geferson faz questão de agradecer o acolhimento da AMC,
na pessoa do seu presidente, Dr. Jorge Luiz dos Santos. “Ele nos acolheu de
braços abertos, trazendo assim mais um trabalho de responsabilidade social
para a entidade”.

Fotos: Cesar Pilatti

Evento da AMC no CRM, marcou o dia da mulher
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Hospital de retaguarda

Foto: Cesar Pilatti

Dr. Cristiano Mroginski

A prefeitura municipal de Cascavel, inaugurou no último dia 18 de maio o
Hospital de Retaguarda Allan Brame Pinho, com uma estrutura disponível na
fase I com 10 leitos de UTI adulto e 05 leitos de enfermaria. Com gestão e
operacionalização do CONSAMU.
O novo hospital municipal de retaguarda esta situado no antigo hospital
Santa Catarina/UPA Brasília. O diretor técnico intensivista será o nosso diretor
de patrimônio da Associação Médica de Cascavel o Dr. Cristiano Mroginski
e a enfermeira técnica responsável da UTI, Andréia Regina Piana.
Parabenizamos a prefeitura de Cascavel pela conquista bem como desejamos
boa sorte ao Dr. Cristiano.
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Entrega de carteira profissional aos novos
médicos
Fotos: Cesar Pilatti

Entrega de Carteiras aos novos médicos

No mês de março, foi entregue no CRM-Cascavel, anexo à AMC (Associação
Médica de Cascavel) a carteira de médico para os novos profissionais. A
entrega foi feita pelas mãos do Dr. Fábio Scarpa, diretor da delegacia regional
do CRM-Cascavel; e pela médica, Dra. Juliana G. Moroni, professora da
Unioeste e conselheira do CRM; e também pela médica e professora, Dra.
Karin Herdmann. Na ocasião, prestigiaram o evento os médicos Dr. Jorge
Luiz dos Santos, presidente da Associação Médica de Cascavel e seu vice, o
cardiologista Dr. Márcio Couto. Aos novos médicos as nossas boas-vindas!!!
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Reunião com prefeito de Cascavel e AMC
Fotos: Cesar Pilatti

Prefeito Leonaldo Paranhos e Dr. Jorge Santos, presidente da AMC

Entre os vários encontros com equipe técnica da prefeitura e da Associação
Médica de Cascavel, foi conseguido colocar a termo, o desmembramento
do prédio do Conselho Regional de Medicina, e as quitações de débitos
referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, bem como requerer isenção
da AMC. Outro ponto é que agora a entidade possui a possibilidade, como
também o CRM de fazer suas escriturações.

Equipes de trabalho da Prefeitura e da AMC reunidos
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Campeonato de futebol na sede da AMC
Fotos: Cesar Pilatti

Futebol na AMC

Teve início, o primeiro campeonato de futebol suíço do ano, na sede da
Associação Médica de Cascavel (AMC). A noite foi marcada pela disputa dos
times: Café Du Coin e Magalhães Radiologia, com o placar de 4 x 6 para o
Magalhães Radiologia. O segundo jogo foi entre J. Bauer e Farmácias Nissei,
que levou por 4 x 3. O terceiro jogo da noite aconteceu entre MB Sport e
Zorba lava-car. Um jogo acirrado, com empate de 6 x 6. Vale lembrar que tão
logo termine a quarentena a competição acontecerá como de costume, todas
as terças-feiras, com início às 19:30. Quem quiser passar horas agradáveis
torcendo ou batendo um papo saudável com amigos será bem-vindo na sede
recreativa da AMC. Para Cristiano Mroginski, da diretoria da AMC, o futebol é um ponto de encontro, um momento de lazer. “Aqui somos todos uma
família. E esperamos que o sucesso do campeonato de todos os outros anos
se repita”, finaliza Cristiano.
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Cascavel agora tem sede do Sinam na
AMC
Sistema Nacional de Atendimento Médico (Sinam), atende nas instalações da Associação Médica de Cascavel
(AMC)

A Associação Médica de Cascavel (AMC) e a Associação Médica do Paraná

destinados à saúde de seus colaboradores, que além das vantagens acima

(AMP) somam esforços e foi implantado o Sinam em nossa região. Sem

mencionadas, oferece a possibilidade de ser extensivo aos dependentes sem

carências, doenças pré-existentes ou limitadores de idade, o Sinam é um sis-

taxas adicionais.

tema de saúde, que oferece a possibilidade de realizar consultas particulares,
com valores reduzidos, além de exames (laboratório e imagem) e procedi-

O Sinam é um tripé que contempla a população, os médicos e sua entidade,

mentos nas clínicas e hospitais credenciados.

isto permite que todos ganhem. Quem quiser saber mais sobre o Sinam e
gozar desses benefícios, pode ir diretamente à AMC, ou ligar e falar com

O Sinam medicamentos garante que o usuário e seus dependentes possam

Zeliane, a secretária do Sinam em Cascavel. É possível entrar em contato pelo

usufruir de descontos significativos na compra de medicamentos de marca

(45) 9 9921-0296 ou (45) 3097-4007.

ou genéricos na rede Panvel.
Sejam todos bem vindos!
O Sinam corporativo se constitui em uma ferramenta moderna para que as
empresas que não abrem mão de fazer autogestão dos recursos financeiros

Foto: Cesar Pilatti

https://www.youtube.com/watch?v=3xrJoSjdWfw

Clique para ver o vídeo
ou acesse:

https://www.youtube.com/watch?v=3xrJoSjdWfw

O presidente da AMC, Dr. Jorge Santos e o presidente da AMP Dr. Nerlan Carvalho com Zeliane, secretária do Sinam de Cascavel
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Amor em fios
Dr. Jorge Luiz dos Santos, através do salão Ayala, fez mais uma entrega de
doação de cabelos para Dra. Simone Sarolli Preisner Braga Côrtes, criadora
do projeto amor em fios, que está sendo implantado em todo o Brasil. Simone
já enviou perucas de cabelos doados para Belém do Pará, Maceió, Natal,
Recife, Santa Catarina entre outros. Essas perucas ajudam na autoestima de
mulheres que passam pela quimioterapia decorrente de tratamento de câncer.
Para as crianças em tratamento Simone iniciou o projeto onde se entregam
peruquinhas inspiradas nas princesas da Disney bem como super-heróis.
Nossos parabéns aos que promovem o bem do próximo!

Foto: Cesar Pilatti

Dr. Jorge e Dra. Simone
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Homenagem da Associação Médica de
Cascavel
Dr. Jeferson Freitas Toregeani, recebeu em seu consultório a medalha de
honra comemorativa ao cinquentenário da entidade. A referida comenda é um
gesto de gratidão pelos serviços prestados a AMC em gestão passada. Nossa
entidade sente-se feliz por tantos colegas médicos terem colaborado para que
a mesma chegasse até aqui com tamanha expressividade.

Foto: Cesar Pilatti

Dr. Jefersom Toregeani
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Diretoria da AMC envia mensagem aos
amigos médicos
A diretoria da Associação Médica de Cascavel grava mensagem a classe
médica de Cascavel. A mesma tem o objetivo de falar de esperança e solidariedade aos colegas. Certamente este é um momento que ficara na história
da humanidade como um capítulo que ninguém desejava.
Peçamos a Deus que isso termine logo.

Clique para ver o vídeo
ou acesse:
https://www.youtube.com/watch?v=VHKCvBpKaYA
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Unicred chega a Cascavel com agência
Premium
Cooperativa é uma das maiores do País e tem previsão para iniciar operação na cidade em julho

A Unicred, uma das maiores cooperativas financeiras do País, inaugurará

realizado online, por meio das diversas plataformas da cooperativa,

uma nova agência em Cascavel. A expansão para o Paraná faz parte do plano

agilizando soluções e estreitando a comunicação com consultoria

estratégico da gigante que soma mais de 220 mil cooperados. A operação

especializada.

deste novo espaço está prevista para iniciar no dia 30 de julho. O espaço premium traz as características do projeto conceito desenvolvido pela Unicred

Unidos Somos Premium

SC/PR que agrega tecnologia, arquitetura de ponta e multifuncionalidade.

O Sistema Unicred contabiliza R$13,6 bilhões em ativos totais com 279
agências em todo o País. A central Unicred SC/PR alcançou no primeiro

Com características que tornam as agências umas das mais modernas do

trimestre desse ano 76.017 cooperados com a missão de oferecer soluções

Brasil, o projeto focará na utilização inteligente dos ambientes. Os espaços

financeiras competitivas e de qualidade, agregando resultados e fortalecen-

são pensados para proporcionarem conforto em um local aconchegante e

do relacionamentos. Fruto de uma extensa pesquisa nacional, a Unicred

dinâmico, com finalidades que vão além das oferecidas pelos bancos tradi-

busca compreender de forma cada vez mais profunda as necessidades dos

cionais, priorizando a aproximação e relacionamento com o Cooperado.

cooperados a fim de oferecer soluções reais para as demandas do cotidiano.
Foi desta forma que nasceu o conceito premium, com o intuito de ser a mais

A agência com mais de 386 m², na Rua Minas Gerais 2486, Centro, contará

atrativa e qualificada entre as instituições financeiras. Para o cooperado

com espaço pet friendly, terminais de autoatendimento, tablets e notebooks

isso reflete em um atendimento que contempla diversas esferas do dia a

com conexão à internet, áreas de coworking e ambientes para pequenas

dia. O posicionamento também é pensado internamente, com qualificação

reuniões.

constante dos colaboradores e aferição de competências humanas que gerem
impacto de valor.

A intenção é de que o atendimento presencial seja um complemento ao
Foto: Cesar Pilatti
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Testes Covid-19 exclusivos aos
profissionais da saúde são feitos em
apenas 24 horas por laboratório de
Cascavel
O laboratório Biovel destinou a unidade da Rua Eng. Rebouças com Rua Mato

são fundamentais no processo de enfrentamento da pandemia, estão na linha

Grosso nº 2752, exclusivamente para atender aos médicos e todos os profis-

de frente e este exame rápido é muito importante, tanto para segurança de nós

sionais da saúde de Cascavel e região. A Associação Médica de Cascavel

médicos como da sociedade como um todo. Por isso do apoio da AMC neste

(AMC) foi procurada pela direção do laboratório e a entidade entendeu perti-

momento”, explica o presidente da entidade.

nente a forma com que o laboratório irá atuar nas coletas, tanto para a classe
médica quanto para a população em geral.

O médico cardiologista e vice-presidente da AMC, Dr. Márcio Couto,
afirma que o exame do Covid-19 é fundamental para separar os médicos

Para o presidente da Associação Médica de Cascavel, o médico Dr. Jorge

que eventualmente estejam com o vírus do atendimento aos pacientes. E

Luiz dos Santos, salienta que ao ser procurado pelo Laboratório Biovel,

saber faz toda a diferença. “Para a população em geral também se faz impor-

achou a ideia muito boa em abrir um ponto de captação centrado para os

tante realizar o exame”, comenta ele. “Pois assim que passarem pelo vírus e

médicos, bem como a todos os profissionais da saúde em geral. “Os médicos

criarem anticorpos podem voltar à vida social. Outro ponto são as pessoas com

Ilustração: Designed by Freepik
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Foto: Cesar Pilatti

Presidente da AMC, Dr. Jorge Santos ao lado do responsável técnico pelo Biovel, Marco Antonio, com a companhia do
vice-presidente da AMC, Dr. Márcio Couto, em frente ao centro de testes Covid-19

patologia crônica, como por exemplo: Asma, diabete e hipertensão, porque
não estão se tratando com medo de sair de casa e ao saberem que já passaram
pelo vírus, podem seguir sem medo. Portanto, quanto mais rápido souber
melhor”, acrescenta Dr. Márcio.
O bioquímico e responsável técnico do Laboratório Biovel, Marco Antonio
Largura, disse que a ideia de procurar a Associação Médica se deu pelo fato
de que os médicos estão na linha de frente para contra a Covid-19, daí a
importância do exame imediatos a todos os médicos e profissionais da saúde
de cascavel e região. “Nós oferecemos também não só a pesquisa do vírus,
mas do anticorpo, como a imunoglobulina G, isto faz com que o profissional
da saúde saiba o que está acontecendo com o paciente”, explica Marco Antonio. “A parceria com a AMC, nos chancela a desenvolver o trabalho com
todo empenho, pois é bom saber que estamos colaborando no enfrentamento
desta doença. Também nossos colaboradores são testados para uma maior
segurança, não só nessa unidade, mas em todas as outras. Outro ponto importante que queremos frisar novamente é que o laboratório oferece além da
pesquisa do vírus também o passaporte imunológico, que permite saber se a
pessoa tem ou não o iG positivo”, destaca o responsável técnico do Biovel,
Marco Antonio Largura.
Marco comenta que além da unidade destinada aos profissionais da saúde
há ainda o serviço de coleta domiciliar, destinado a toda a população que
queira fazer o exame sem sair de casa. “Na unidade da Carlos Gomes (nº
3591), teremos uma espécie de Drive Thru, semelhante ao que a prefeitura
vem realizando com as vacinas. Queremos prestar todo apoio a nossa cidade
e região no sentido de minimizar prejuízos causados pela pandemia”, finaliza
o bioquímico.
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Você sabia que alimentos podem causar
alergia?
Sim! O número de pessoas com alergia alimentar tem aumentado nos últimos anos. Esse fato deve-se aos novos hábitos alimentares, as mudanças
do estilo de vida da população e a predisposição genética de cada indivíduo.
É possível que pacientes com asma ou rinite tenham mais chance de
desenvolver alergia a alimentos.
A alergia alimentar era considerada uma doença pediátrica, porém nos dias
de hoje nota-se um aumento deste diagnóstico em adolescentes e adultos.
As reações alérgicas induzidas por alimentos podem desencadear uma
variedade de sintomas envolvendo vários sistemas:
Sintomas
- Trato gastrointestinal: dor abdominal, cólica, vômito, náusea.
- Pele: urticária, angioedema, dermatite.
- Trato respiratório: tosse, chio no peito, falta de ar, coceira e obstrução nasal,
espirro, coriza, etc.
- Sistema nervoso: irritabilidade e ansiedade.

Ilustração: Designed by Freepik
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Principais Causadores
Entre os principais causadores de alergias alimentares podemos citar o leite
de qualquer animal e o ovo, frequentemente envolvidos nas dermatites alérgicas. Amendoim, soja, trigo, peixes, camarões e moluscos, também são
motivos frequentes de queixas no consultório.
Anamnese
Visto que vários alimentos podem causar alergia, o ponto de partida do
diagnóstico da alergia alimentar é a anamnese. As manifestações clínicas
variam de uma pessoa para outra, mas costumam seguir um padrão.
O diagnóstico correto tem importância inquestionável. O Alergologista
indicará os exames específicos para cada caso, buscando identificar o
alimento responsável pelas reações.
Após o diagnóstico o paciente deve ter seu tratamento acompanhado pelo
profissional nutricionista, a fim de evitar dietas restritivas que podem causar
carências nutricionais indesejadas.
A abordagem para pacientes alérgicos deve ser ampla, envolvendo
atendimento médico e nutricional, conscientizando os familiares sobre a
importância de seguir restritamente as orientações, para que os sintomas
sejam controlados.

Foto: Arquivo pessoal

Por:

Heloyse Bozzo S. dos Santos
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É chegada a era da resiliência
Competência fundamental para o século XXI, no campo pessoal e profissional,
resiliência é a nova palavra de ordem para o sucesso. Em 2000, Dr. Heckman, Prêmio Nobel de Economia já afirmava: “Nosso melhor investimento em longo prazo é no capital humano, na forma de educação emocional,
social e cognitiva. Atualmente, estamos falhando nas duas primeiras áreas do
desenvolvimento em nossos sistemas educacionais”.
Vinte anos depois, essa realidade se confirma. Vivemos em um momento em
que ter domínio cognitivo não basta para garantir um bom emprego ou ter
sucesso acadêmico. Hoje, se destaca no mercado e na vida que desenvolve
as habilidades socioemocionais e se torna uma pessoa RESILIENTE.
Resiliência significa a capacidade de se recuperar de situações de crise e
aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com as
metas claras e a certeza de que tudo passa. É principalmente saber extrair
os momentos felizes mesmo diante das adversidades. Um conjunto de
habilidades socioemocionais que podem ser desenvolvidas ao longo da vida.
Tais como: autoconfiança, reconhecimento dos sentimentos, autocontrole,
empatia, flexibilidade, entre outas. Todas as Habilidades do ser humano
podem ser treinadas e aprendidas.

Ilustração: Designed by Freepik
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Agora no Brasil e com turmas em Cascavel, já temos O Método FRIENDS que

contagiar por adversidades diárias. Aprendi a ter foco e sempre buscar novas

é um programa de desenvolvimento de Habilidades Sociais e Emocionais

estratégias para encarar desafios, e principalmente acreditar que dentro de

direcionado a crianças, jovens e adultos. O Método FRIENDS é um programa

mim tenho habilidades que só precisam ser potencializadas.”.

Australiano, sistematizado, baseado em evidências científicas e o único no
mundo reconhecido pela Organização Mundial de Saúde para desenvolver as

Durante a aplicação do Método várias ferramentas são ensinadas para que

habilidades socioemocionais. O objetivo é melhorar a confiança e autoestima

o indivíduo possa utiliza-la em todos os momentos da sua vida, proporcio-

do indivíduo através de estratégias práticas e ferramentas que os ajudem

nando felicidade e qualidade de vida. Fazendo com que se torne forte, mas

a lidar com sentimentos como medo, ansiedade, preocupação, depressão,

não rígido!

manejo de problemas comportamentais, promoção de resiliência e bem-estar
mental e melhora de desempenho acadêmico e laboral.

As habilidades sócio afetivas são essenciais no mundo atual para que o
indivíduo possa ser um bom aluno, trabalhador, empresário ou cidadão e

Thiara Marques de Matos é psicóloga e participou do grupo de Adultos

muitos comportamentos de risco (uso de drogas, violência, bulling) podem

“ADULT RESILIENCE” e afirma: “O FRIENDS me proporcionou momentos

ser reduzidos ou prevenidos quando essas habilidades são desenvolvidas.

de reflexão e aprendizado a cada novo encontro. Mostrou-me que é possível
buscar novas maneiras de encarar as dificuldades com ferramentas simples.

Portanto, é uma necessidade urgente desenvolvermos a Resiliência para

Ensinou-me a ser mais flexível, ter mais otimismo mesmo frente às adversi-

vivermos bem na atualidade. É como nos alerta Nicholas Humphrey, psicólogo

dades, ser uma pessoa melhor pra mim mesma e para as pessoas que me

inglês autor do livro “Inner Eye: A evolução da Inteligência social”:

cercam, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Hoje me sinto uma

“HUMANOS NÃO PODEM VIVER FORA DA SOCIEDADE. O SUCESSO

pessoa mais confiante, otimista, de bem com a vida e comigo mesma, mais

SOCIAL É A CHAVE PARA ALCANÇARMOS TODOS NOSSOS OBJETIVOS

feliz, afinal, o método me ensinou a ver que as alegrias estão nas pequenas

CULTURAIS E BIOLÓGICOS”.

coisas do dia a dia, que por vezes deixamos de perceber por nos deixar

Foto: Arquivo pessoal

Por:

Juliana Pinheiro
Mediadora do Método Friends – Alfabetização emocional
e social: Resiliência (Austrália), Neuropsicopedagoga,
Psicopedagoga, Palestrante e Consultora Educacional e
Empresarial

23

Revista Afeto

artigo

Neurose
Mal avassalador que envolve cada vez mais adolescentes, tornando-os agentes de violência, assaltos e
suicídio

Ilustração: Designed by Freepik
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Neuroses são casos de origem psíquica, muitas vezes ligados a situações

instantâneas e falar ao celular ao mesmo tempo. Porém , agora essa atitude

externas na vida do indivíduo, os quais provocam transtornos na área mental,

começa a ser compreendida com mais profundidade, pois as crianças da

física e/ou da personalidade. De acordo com a visão psicanalítica, as neuro-

atualidade tem tido contato ao conteúdo digital e à comunicação instantânea.

ses são frutos de tentativas ineficazes de lidar com conflitos e traumas incon-

Os jovens que nasceram dos anos 80 em diante- a geração Y- desenvolveram

scientes. O que distingue a neurose da normalidade é assim a intensidade do

seus cérebros de forma diferente da de seus pais e avós.

comportamento e a incapacidade do doente de resolver os conflitos internos
e externos de maneira satisfatória.

A geração NET está mudando seu mundo, afinal de contas, o acesso é muito
rápido, deixando nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos plugados

Vale ressaltar : Isso pode - Isso não pode.

numa geração onde esperar é um castigo. A partir disso, surgem patologias,

Os limites devem ser internalizados pelas crianças, desde a primeira infância,

inquietações, falta de compromisso e tédio de aguardar seu horário, pois na

cabendo aos pais a fundamental tarefa de estabelecimento de limites e regras

NET tudo é muito acessível e extremamente rápido. Nesta fase o adolescente

básicas de convivência, ou seja, o processo de socialização e desenvolvi-

tende a utilizar identificação projetiva com seu ídolo. Jogos e atuações dos

mento psíquico social, futuro das mesmas. Por vezes, esse processo perde

atores na NET, que refletem nos atos violentos, e assassinatos.

a continuidade devido aos pais sentirem-se culpados pela ausência, (consequência de pais profissionalmente realizados), ou medo de serem antiqua-

Cabe um alerta: jamais deixe de manter vínculos com amigos, colegas, inter-

dos e autoritários fazem que seus filhos perpetuem o meio social, primeiro

agir com a família e com os mais velhos. A troca afetiva é essencial para uma

através do grito (berra e esperneia), depois pela violência e agressão fazem

identificação saudável e construir a identidade do adolescente.

disseminar ou expandir a civilidade a seus filhos, substituindo os atos que a
criança teve no inicio da vida por formas reconhecidas socialmente.

Para nós, usuários da NET, fica uma dica: a amizade , a troca de energia
de um abraço e um beijo, a conversa informal, o bom bate-papo, a roda de

Quando o filho é rebelde

mate deve ser mantida. Afinal, os vínculos formados através de identificações

Destemperos emocionais são prejudiciais, assim, as agressões verbais (bul-

da nossa vida, se formam através dos vínculos. Atividades físicas, troca de

lying) ou físicas, como chutar , socar, morder e cuspir ninguém merece! As-

energia são essenciais para uma vida mais saudável. Fatores que contribuem

sim também os filhos não merecem o destempero dos pais, nem os pais, dos

para diminuir o estresse .

filhos. Quando o filho único, mesmo sofrendo com o destempero emocional,
insiste nele, está recebendo reforços para sua manutenção. As agressões e

A família é o contexto onde os filhos apreendem seus hábitos e elaboram

violências são produtos da imaturidade e impulsividade.

seus conflitos, assim é essencial um ambiente familiar saudável. Vale ressaltar que os hábitos que você realiza diante de seus filhos, tornam-se modelos.

Vida digital transforma a mente humana

O mundo oferece inúmeras oportunidades, porém o lar é o local apropriado

É comum ver um adolescente ouvir música, assistir tv, trocar mensagens

para dar suporte emocional ao seu filho.

Por:

Saionara Fátima Finatto
Psicóloga CRP 08/ 11911 - Terapia Familiar
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Sucessão na empresa familiar
“A empresa e a família só sobreviverão e se sairão bem se a família servir à empresa. Nenhuma das duas se
sairá bem se a empresa for dirigida para servir à família”. (Peter Druker)

As empresas familiares ocupam grande parte da economia brasileira, representando um total de aproximadamente 75% dentre as empresas do país, e
mais de 90% da quantidade de empresas privadas no Brasil. As 100 empresas familiares mais antigas do mundo possuem entre 226 e 1428 anos de
existência. Causa principal dessa longevidade? Sistema de Gestão Empresarial adequado, eficaz e eficiente, passado de geração para geração, e
melhorado continuamente.
Quem deseja ter um negócio que perpetue por várias gerações deve profissionalizar a gestão e então começar a preparar seu sucessor, ou melhor, criar
um planejamento sucessório. Segundo dados de pesquisa “30% destas empresas sobrevivem à segunda geração, e apenas 5% passam para a terceira
geração” Isto acontece principalmente devido aos conflitos entre familiares, e
a falta de planejamento no processo sucessório.

Ilustração: Designed by Freepik
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As principais dificuldades a serem enfrentadas no processo de
sucessão apontadas em estudo são:
- Falta de planejamento;
- Preparo inadequado dos sucessores;
- Conflitos;
- Centralização de poder;
- Sucessores sem vocação ou com falta de interesse;
- Os fundadores muitas vezes não acreditam na capacidade dos filhos;
- Os fundadores têm medo do futuro sem o comando da empresa;
- O sucesso do negócio está centrado na figura do fundador.
(Fonte: SEBRAE)

O que fazer então diante destas dificuldades? O primeiro cuidado neste processo é identificar claramente o perfil do sucessor e ter certeza que o mesmo
deseja continuar este negócio, muitas vezes a empresa faz parte do sonho do
fundador e não do sucessor. É importante diferenciar sucessor de herdeiro! O
próximo passo é iniciar um diálogo para contar com a participação ou, pelo
menos, o aval de todos os envolvidos. Conscientize os herdeiros de que eles
não vão herdar uma empresa, mas uma sociedade composta por pessoas que
não se escolheram.
Vencidos os primeiros desafios quanto ao perfil do sucessor, agora é
prepara-lo para assumir os negócios da família. Para isso é importante um
plano de desenvolvimento, quais os conhecimentos (operacionais, táticos e
estratégicos) e habilidades (técnicas e comportamentais) são necessárias?
Como irá adquirir o respeito e confiança do fundador e das pessoas que
trabalham na empresa? Como irá se relacionar com os agentes influentes no
negócio (clientes, fornecedores, bancos, concorrentes, colaboradores)? Que
tal uma experiência fora da empresa?
Lembre-se, a sucessão não parte somente da vontade do fundador ou sucedido, envolve também o sucessor que, além das competências técnicas e
comportamentais e visão estratégica, precisa de dois ingredientes indispensáveis: Motivação interior, querer! Merecimento: Fazer por merecer.
E os conflitos?
“O conflito é um sinal de que existem verdades mais amplas e
perspectivas mais belas.” (A. N. Whitehead)
Sucesso!

Por:

Bernardete Silveira Martins
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Nosso cérebro é capaz de aprender
enquanto dormimos, afirmam cientistas
Pesquisa indica que somos capazes de guardar novas informações durante o sono, no entanto não complexas
demais

O sono é uma importante forma de repor nossas energias, mas que papel ele

ticipantes que identificassem os padrões de sons a que haviam sido subme-

tem em incorporar novas informações ao nosso cérebro?

tidos. Os que memorizaram melhor foram os que escutaram os sons durante
a fase do sono.

Segundo um estudo publicado pelo periódico científico Nature Communications, o cérebro é capaz de aprender novos dados, mas apenas durante a fase

Os ruídos considerados brancos quando apresentados repetidamente faz com

de sono REM (movimento rápido dos olhos, na sigla em inglês).

que o cérebro comece automaticamente a aprendê-lo e também a individualizá-lo.

Para avaliar essa habilidade, o pesquisador Thomas Andrillon, da universidade parisiense PSL, monitorou o sono de 20 pessoas, que escutaram uma

Teoria inconclusiva

série de padrões de sons mesclados com ruídos brancos (sinal sonoro que

O resultado da pesquisa, reconcilia as duas teorias prevalentes e concor-

contém todas as frequências na mesma potência, como o som do ar-condi-

rentes - quanto ao papel do sono na memória.

cionado ou da TV fora do ar) enquanto estavam acordados e, depois, enquanto dormiam.

De um lado, um grupo de cientistas acredita que o sono ajuda a consolidar a memória, reativando as conexões neurais envolvidas no processo de

Na manhã seguinte ao experimento, Andrillon e sua equipe pediram aos par-

Ilustração: Designed by Freepik

aprendizagem enquanto ainda estamos acordados. De outro, há os que sus-
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tentam que, ao dormir, o cérebro se desfaz das conexões neurais mais fracas
para permitir que as mais fortes se solidifiquem.
A teoria recém-publicada une essas duas visões opostas porque sustenta
que, enquanto dormimos, o cérebro faz as duas coisas - cada uma delas em
uma fase diferente do sono.
O cientista esclarece que, ainda que o estudo traga evidências da capacidade
do cérebro de adquirir informação nova durante o sono, isso não significa
que sejamos capazes de processar informações complexas - por exemplo,
aprender um novo idioma ou memorizar um texto acadêmico.
Para alguns cientistas, porém, mais pesquisas são necessárias para entender
o processo de incorporação de dados durante o sono.
O neurocientista Jan Born, da Universidade de Tübingen (Alemanha), que não
está envolvido no estudo, afirmou ao Washington Post que o estudo francês
mostra o que ocorre no cérebro enquanto formamos novas memórias durante
o sono. Mas a memória tradicional - ou seja, as recordações do que vivemos
enquanto estamos acordados - talvez não funcione assim, argumenta ele.
* BBC Brasil

29

Revista Afeto

oftalmologia

Luz azul transmitida por aparelhos
eletrônicos pode causar danos a visão
O Conselho de especialistas é que o consumo seja moderado e com proteção de lentes fotossensíveis
Fotos: Cesar Pilatti

Com a evolução dos aparelhos eletrônicos, a capacidade de se comunicar
em um universo de multimeios trouxe praticidade e agilidade a um clique de
distância, e o melhor, tudo isso na palma das mãos e ao alcance dos olhos.
Com a incessante busca do melhor ângulo para a selfie, a previsão do tempo
ou até mesmo da notícia atualizada minuto a minuto nos tornamos reféns
e consumidores desses eletroeletrônicos. Até chegar ao ponto de não desgrudarmos os olhos, seja da tela do computador, tablet, celular e televisão,
em alguns casos, isso tudo ao mesmo tempo, mas não necessariamente
nessa ordem.
Hoje, a ideia de ficar um dia sequer sem esses aparelhos se torna uma missão
(quase) impossível, afinal, todos nossos compromissos, informações profissionais e pessoais, absolutamente tudo o que precisamos está em nossos
aparelhos. Tão verdade que passamos o dia voltando nossos olhares para
telas, que um estudo recentemente realizado pala Millward Brow Brasil
e NetQueste revelou que o brasileiro gasta mais de três horas por dia de
frente para a tela do celular. Já entre os jovens, a média é ainda maior: quatro
horas. É justamente por conta do uso excessivo desses aparelhos que tem
aumentado a incidência de problemas de visão.
Segundo Dr. Clodomir Carvalho (CRM/PR 25.133), o excesso de tempo
em frente a tela do computador ou de um celular pode causar cansaço visual.

“Vou dar um exemplo. Quando olhamos para longe estamos
com os olhos relaxados, quando estamos frente ao computador
ou celular estamos forçando a visão e, isso gera o cansaço
visual. Estudos na Ásia e na Europa tem mostrado que os mais
jovens estão desenvolvendo miopia, justamente por forçar
a visão, frente aos computadores e celulares, inclusive isso
vem acontecendo com quem tem um nível de escolaridade
mais alto, justamente por ficar mais tempo frente a uma tela,
isso sem falarmos na radiação ultravioleta emitida pelas telas.
E tudo isso pode causar lesão na retina e no cristalino”.

Dr. Clodomir Carvalho
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Os sintomas de problemas relacionados a este tipo de luminosidade não apa-

Uma medida aparentemente simples para proteger os olhos é piscar volun-

recem de imediato. É impossível perceber as primeiras anomalias em curto

tariamente quando estiver a frente dos aparelhos eletrônicos ou desfocar os

prazo, mas a qualquer sinal de fadiga visual, sensação de olhos secos, irri-

olhos da tela a cada 20 minutos e focar em algum objeto que está a certa

tação ocular e até mesmo coceira, é recomendado que se realize uma visita a

distância por pelo menos 20 segundos.

um médico especialista para ser avaliado clinicamente, onde possa ser feito
Dr. Clodomir Carvalho do hospital de HOlhos Prime salienta que é muito

o diagnóstico de maneira correta.

importante que quem faz o uso frequente de computadores ou celulares, deve
A luz azul violeta está presente em TV’s, celulares, computadores, tablets e em

fazer ao menos uma vez por ano uma consulta com o médico oftalmolo-

lâmpadas de LED. Por isso, quando estamos em contato com a tela de com-

gista. Quando perguntando se era mito ou verdade, se estamos em frente

putadores e celulares, piscamos menos e provocamos maior pressão para

ao computador e celular piscamos menos, Dr. Clodomir Carvalho confirma.

que a visão esteja focada. Com a finalidade de proteger os olhos da grande

“Piscamos até quatro vezes menos frente a tela do computador, o que pode

incidência da luz azul.

causar ressecamento da córnea, da o cansaço, a ardência e vermelhidão nos
olhos”, comenta.

Outro conselho para não agravar ou evitar a incidência de dados provocados
pela luz azul é usar lentes para filtrá-la. Para as pessoas que usam óculos de

Caso o problema não seja tratado, ele pode se tornar uma doença crôni-

grau há a possibilidade de fazer o acessório com esse filtro. Quem já fez o uso

ca. No decorrer do tempo, a exposição à luz azul violeta pode resultar em

dessas lentes afirma que é perceptível uma mudança imediata no conforto

risco aumentado para degeneração macular relacionada à idade, a catarata.

ocular. Um dos pontos que é destacado é a melhora do contraste, o relaxa-

Além disso, outras doenças oculares como presbiopia e problemas na área

mento dos olhos, que impedem que o sono seja prejudicado e garantem que

da córnea, retina e cristalino, levando a perda de visão de forma gradativa.

a vida útil dos olhos dure muito mais do que esses aparelhos tecnológicos.
A olheira e o cansaço no corpo do dia seguinte são dois dos efeitos
O publicitário e designer, Eduardo Bittencourt salienta que quando usava

colaterais – que você provavelmente já conhece – causados pelo uso do

óculos com lentes fotossensíveis sentia uma boa melhora. “Algo de que sinto

celular antes de dormir.

falta de quando usava óculos são as lentes de proteção. Hoje, percebo que
tenho muito mais sensibilidade a luz solar do que tinha antes”, ressalta.
De acordo com Bittencourt o computador é seu instrumento de trabalho há
24 anos e nos relata que já passou mais de 9 horas por dia em frente a tela
do computador. Por conta disso, o publicitário sentiu um incômodo em sua
visão. “Sentia a vista cansada. Para se ter uma ideia, ao final do dia, sentia
a vista pesada. Sou diagnosticado com miopia e astigmatismo, não acredito
que essas doenças agravaram o problema de vista cansada, pelo contrário,
por estar tantas horas em frente a tela, sinto que isso antecipou”. Destaca.
Para não agravar mais esse problema, Bittencourt frisa que é primordial
realizar as configurações da tela do computador.

“Para não prejudicar ainda mais a minha vista, diminuí muito brilho e aumentei o contraste, pois agride menos a vista. No meu caso, investi em um
monitor de qualidade que processa muito bem as imagens”.

Eduardo Bittencourt
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Ei, você!
O que faz por aqui? Mexa-se!
Deixe o sedentarismo e os maus hábitos alimentares de lado e mexa o seu corpo
Acordar. Café. Trabalhar. Comer. Casa. Família. Dormir. Acordar. Café. De
novo? Todo dia, a todo o instante a rotina maltrata nosso corpo, ainda mais
se levamos uma vida sedentária, sem nenhuma prática de exercícios. Cá,
entre nós, existe uma lista de desculpas para não levar uma vida saudável,
começando pelo cotidiano. No entanto, é preciso ter foco e determinação para
correr (literalmente) atrás do prejuízo.
Conforme um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia
(SBC) e divulgado recentemente, demonstra que as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no país. Dentre o público principal
que lidera o ranking no estudo de infartos e derrames, estão os homens.
O motivo é que a doença se manifesta mais cedo nos homens do que
nas mulheres, entretanto a pesquisa demonstra que a estatística de vida é
igual entre eles. Porém, para os homens, o índice no número de infartos já
contabiliza 68.018 mortes. Já os derrames fizeram 51.753 pessoas vítimas
do gênero masculino, conforme aponta os dados de 2016 levantados pela
Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).
Entre o público feminino os números se invertem, são mais mortes por AVC’s
(Acidente Vascular Cerebral) vitimando 51.198 mulheres. Quando se trata de
infarto feminino o índice demonstra que já foram 48.104 mortes, pesquisa
realizada no ano de 2016. Algumas causas estão diretamente ligadas ao estilo
de vida que essas pessoas levam.
O colesterol elevado, estresse, hipertensão, sedentarismo, obesidade, diabetes, tabagismo e álcool em excesso fazem parte dos fatores de risco para as
doenças cardiovasculares. De acordo com o médico cardiologista, Dr. Marcio
Couto uma das explicações das mulheres serem acometidas por esse mal é
por conta da chegada da menopausa.
“Com a chegada da menopausa a mulher tem uma redução no estrogênio,
que é um antiinflamatório e reestabilizador de membranas celulares, isso
acontece porque é próprio da natureza das mulheres. Quando isso acontece
a massa muscular diminui, o libido já não é mais o mesmo. A reposição de
hormônios também traz alguns problemas, como por exemplo a proximidade
com doenças mentais”, afirma.
Ilustração: Designed by Freepik

32

capa
Espiritualidade auxilia no tratamento cardiovascular

quadro. Por isso, a importância de ficar atento ao que está sentindo.

Outro ponto comentado pela comunidade médica durante um congresso brasileiro de cardiologia foi a importância da espiritualidade no tratamento de

Segundo o médico cardiologista, Dr. Marcio Couto, vice-presidente da

complicações cardiovasculares. Além dos fatores de risco já mencionados

Associação Médica de Cascavel, quem já possui histórico familiar de doenças

ao longo da matéria, o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia

cardiopatas tem que estar sempre em dia com exames como ecocardiograma,

(SBC), Oscar Dutra ressaltou que pessoas irritáveis e intolerantes estão mais

teste de esforço, raio-X de tórax, eletrocardiograma e exames de sangue.

propensas a desenvolver algum tipo de doença cardiovascular enquanto outras pessoas que buscam a primazia da espiritualidade apresentam em seu

“Quem tem histórico na família já tem que fazer a dosagem do colesterol,

quadro clínico uma redução significativa de 16% no índice de mortalidade

começa desde 15 anos de idade. O colesterol são as placas de gordura que

geral e 28% na causa de mortalidade cardíaca.

ficam localizadas nas paredes das artérias e, consequentemente, aumenta a
pressão, além disso, a prática de exercícios também deve ser constante”,

Na avaliação do médico cardiologista e vice-presidente da Associação Médica

finaliza.

de Cascavel, Marcio Couto, que já presenciou várias situações em que a fé
superava todo o mal, a espiritualidade no auxilio da cura de qualquer en-

Pensado em te ajudar a prevenir um infarto, elaboramos alguns conselhos

fermidade é primordial. “Como médico do interior, a oração e a fé seja do

para seguir uma vida mais saudável:

paciente ou de algum familiar e até mesmo de um líder religioso fazem a
diferença no tratamento. Cientistas renomados estão desenvolvendo esse

Siga uma dieta equilibrada

trabalho e constatando que realmente a fé ajuda e é uma corrente positiva,

Se alimentar de forma correta não quer dizer que pode exagerar na quanti-

independente da religião da pessoa, pois tudo está centrado no criador. A

dade. É essencial que em sua alimentação estejam presentes frutas, verduras,

espiritualidade é uma grande aliada em nosso trabalho”, salienta.

legumes e carboidratos, pois essa combinação vai refletir no colesterol. Uma
dieta controlada ajuda o organismo a equilibrar proteínas e nutrientes.

“O bom estado emocional e a espiritualidade, somados à medicina tradicional tem um papel importante e auxiliam no equilíbrio da saúde. Há estudos

Visite o médico regularmente

que mostram que pessoas que têm um nível de espiritualidade maior sofrem

Não apenas aqueles que têm histórico de doenças cardiovasculares na

menos desse tipo de doenças. Quando há uma alteração por nervosismo, o

família, e sim todos que a constituem devem procurar orientação médica, por

sistema cardiovascular fica sobrecarregado, ficando mais propensa a der-

meio de exames de rotina para detectar se os níveis de açúcar e o colesterol

rame, avc, angina e infarto. O ideal é que as pessoas busquem mais positivi-

estão normalizados.

dade, uma vida mais tranquila, menos agitada e ansiosa”, afirma o presidente
Fique de olho na sua faixa etária

da SBC.

Apesar de o infarto acometer muitas pessoas mais jovens, entre 18 e 40 anos,
Na avaliação do vice-presidente do Grupo de Estudos em Espiritualidade e

os idosos são o grupo de maior risco da doença. Muitas vezes, pelo fato

Medicina Cardiovascular da SBC, Mário Borba não há uma ligação especifica

de já terem desenvolvido um quadro de hipertensão ou diabetes ao longo

entre a espiritualidade e a religião, mas que a comunidade médica acredita e

dos anos, o que atrapalha o tratamento, pois essas mesmas doenças podem

reconhece que esse é um fator positivo.

implicar em lesões nos rins e no coração.

“Espiritualidade nada tem a ver com uma única religião, tanto que nos de-

Pare de fumar

bates sempre há cardiologistas de diferentes denominações religiosas,

As substâncias que constituem o cigarro destroem o endotélio, uma camada

ateus e agnósticos, todos empenhados em buscar comprovações científicas

de proteção das veias, e oxidam as artérias, deixando-as livres com o contato

de como a espiritualidade age no organismo e na saúde cardiovascular. É

de gordura no organismo, o que acarreta na formação de depósito de gordura

importante que a pessoa busque uma prática benéfica que lhe dê prazer, que

em locais inadequados.

tire um tempo para curtir a família e também para se auto-analisar”, orienta. ”
Faça exercícios físicos
Atividades que diminuem o risco de infartos e derrames

O que mais se tem visto é uma grande parte dos mais jovens apresentando

Grande parte dos casos das mortes por infarto acontece logo nas primeiras

níveis altos de colesterol, por conta do sedentarismo. A prática de exercícios

manifestações da doença, de acordo com os dados do Ministério de Saúde.

físicos contribui para evitar infartos e outras doenças, como por exemplo,

Na primeira hora depois do surgimento dos sintomas, em sua maioria, acon-

hipertensão, diabetes e o sobrepeso.

tecem 65% dos óbitos, enquanto 80% ocorrem até 24 horas após o início do
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capa
Evite alimentos com alto teor de gordura
As gorduras estão presentes em nossa alimentação, no entanto é necessário
cautela na hora de consumir, o ideal é que você opte por gorduras saudáveis,
facilmente encontradas no azeite, no chocolate meio amargo, na castanhado-pará e inclusive no abacate. É o que costumamos chamar de gorduras
polinsaturadas, aquelas que têm origem vegetal.
EVITE BEBIDAS ALCOÓLICAS
De acordo com alguns estudos a bebida alcoólica não está atrelada com os
infartos, mas, se consumida em excesso, prejudica muito a saúde. Para se
ter uma ideia, os estudos epidemiológicos dão conta que substâncias como
o vinho, em doses pequenas, auxiliam no sistema cardiológico do corpo,
pelo simples fato de que a bebida age no organismo como um antioxidante,
produzindo efeitos positivos refletidos na redução do risco de derrames
cerebrais.
Viva com diversão e alegria
É fundamental saber lidar com o estresse emocional. Pessoas que pisam o pé
no acelerador trabalhando demais estão propensas a serem acometidas por
infartos. Relaxe e divirta-se, pois atividades que nos proporcionam prazer
liberam a endorfina e equilibram o organismo.

Foto: Cesar Pilatti

Dr. Márcio Couto
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Coluna: a viga mestra do
corpo
Depois da gripe, os problemas de coluna são os mais comuns entre
adultos até 45 anos; conheça quais são os principais deles e como
preveni-los

Ilustração: Designed by Freepik
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A famosa “dor nas costas”, aquela na qual parece que você carrega o mundo todo, tem tratamento e é mais comum do que você imagina. Pesquisas
indicam que quatro a cada cinco pessoas irão sentir dor na coluna vertebral
durante algum estágio da vida. Entretanto, não é só com o passar da idade
que os problemas cervicais ou lombares iniciam. Maus hábitos posturais, na
infância ou adolescência, podem causar prejuízos.
O médico ortopedista Marcelo Accorsi alerta para alguns cuidados nas fases
iniciais. “Existem sérios problemas que começam na infância ou na adoles-

“

cência. A má postura na fase escolar, por exemplo, pode provocar ou agravar

Com a vida agitada que as pessoas levam,
o difícil é encontrar alguém que nunca tenha
tido alguma complicação na coluna.

problemas na coluna vertebral mais adiante. Para evitar essas complicações
é primordial que os pais observem seus filhos e corrijam os vícios posturais”,
adverte.
No total, 24 vértebras estão acomodadas em três regiões: cervical, torácica

”

e lombar. “A região cervical é constituída pelas sete vértebras do pescoço. A
primeira, chamada atlas, se articula com o crânio possibilitando que ele se
movimente. Já a região torácica tem doze vértebras que servem de ponto de
inserção para as costelas. A lombar tem cinco vértebras grandes, pois é a
região que suporta a maior carga”, explica Accorsi.
Ilustração: Designed by Freepik

O ortopedista complementa que, além das regiões já citadas, a coluna vertebral ainda é composta por uma quarta região, a sacrococcigiana. “Essa é
constituída pelo sacro e pelo cóccix. O osso sacro resulta da soldadura de
cinco vértebras, servindo de articulação para o osso itálico, que se articula
com o fêmur. O osso cóccix é formado pela soldadura das quatro últimas
vértebras. Somando um total de 33”, destaca.
Todas as vértebras são ligadas por articulações semimóveis ou anfiartroses,
separadas por discos de cartilagem que desempenham o papel de amortecedores quando andamos, corremos ou saltamos. “A coluna vertebral serve de
apoio para as outras partes do esqueleto. Além disso, as vértebras têm um
canal por onde passa a medula nervosa ou medula espinhal, que fica, assim,
muito bem protegida.”
É justamente por conta dessa estruturação que podemos realizar os movimentos de rotação, para frente e para trás e para os lados. E uma curiosidade:
quando a coluna é vista de frente, é reta; e quando ela é vista de lado, forma
duas curvaturas em forma de S. “Essa curvatura dá o equilíbrio necessário
para que o homem possa ter a postura vertical”, conclui Marcelo Accorsi.
Dia a dia
Muitas vezes achamos que o nosso organismo está em perfeita harmonia.
Mas um incômodo na coluna, a popular dor nas costas, é o primeiro sinal
de que algo não vai bem. O problema, segundo Marcelo Accorsi, pode
ser a reação do organismo a diversas causas como trabalho sob pressão,
rotina estafante, sedentarismo, má postura, falta de alongamento, excesso
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coluna
de atividades físicas, sintoma de doenças em outras áreas e até aspectos

mesmo predisposição genética”, observa.

psicológicos.
Assim, alguns cuidados simples podem amenizar os desgastes sofridos pela
“Com a vida agitada que as pessoas levam, o difícil é encontrar alguém que

coluna vertebral, indica o médico ortopedista. “Não cruze as pernas ao sentar.

nunca tenha tido alguma complicação na coluna”, reconhece. “Mas também

Mantenha as costas retas e utilize o encosto da cadeira. Evite pegar peso

existem outras causas físicas que promovem essas dores, como distensões

acima de 20% do seu peso corporal. Procure não carregar bolsas pesadas.

musculares e ligamentares, o desgaste de um disco entre as vértebras, a de-

Substitua a bolsa de uma alça só por uma mochila para dividir o peso entre

generação da coluna, a obesidade, a má postura e algumas atividades diárias

os ombros”, enumera.

- como levantamento de peso em excesso e de maneira inadequada - e até

Uma dor leve pode se transformar numa lesão grave na maioria dos casos. Esta é a principal razão para que, ao menor sinal de dor, que se procure atendimento
médico. Conheça quais as principais doenças da coluna vertebral:

HÉRNIA DE DISCO: A palavra hérnia significa projeção ou saída através de

DOR CIÁTICA: A dor ciática é uma dor persistente ao longo do nervo ciático,

uma fissura ou orifício, de uma estrutura contida. O disco intervertebral é a

o mais longo do corpo. Ela aparece quando o nervo está irritado por uma in-

estrutura cartilaginosa que fica entre uma vértebra e outra da coluna vertebral.

flamação, compressão externa, deslocamento do disco intervertebral, hérnia
de disco ou por uma contratura do músculo piramidal.

OSTEOPOROSE: A osteoporose é uma doença do tecido ósseo caracterizada
por perda gradual de massa, enfraquecendo os ossos devido à perda pro-

CERVICALGIA: A cervicalgia está relacionada com movimentos bruscos do

gressiva de elasticidade e homogeneidade.

pescoço, longa permanência em posição forçada, esforço ou trauma e até
mesmo alterações da ATM (articulação têmporo-mandibular).

ESCOLIOSE: A escoliose é uma deformação morfológica da coluna vertebral
nos três planos do espaço. Assim, a coluna realmente se torce, não somente

LOMBALGIA: é o conjunto de manifestações dolorosas na lombar, decor-

para os lados, mas para frente e para trás e em volta do seu próprio eixo.

rente de alguma anormalidade nessa região. Conhecida popularmente como

Essa torção em maiores graus determina a gravidade da escoliose e a forma

dor nas costas, a lombalgia é uma das grandes causas de morbidade e inca-

de ser tratada.

pacidade funcional.

Foto: Cesar Pilatti

O médico ortopedista Marcelo Accorsi relata que os problemas na coluna podem
começar na infância e adolescência

38

saúde

Suicídio: não deixe romper as cordas que
mantêm a vida
Vontade de morrer é apenas a ponta do iceberg, no qual existe uma montanha de problemas ocultos por
debaixo d’água; diálogo estimula prevenção e tratamento das doenças que levam ao comportamento suicida

O quê o mantém vivo? A convivência em família, a rotina com amigos, os

ou seja, o suicídio pode ser evitado. E, por isso, é importante que se fale de

desafios do emprego, os sonhos a realizar, a fé e esperança em um futuro

sintomas”, alerta Moreira.

melhor? Saiba, então, que soma de vários desses e outros fatores formam
uma espécie de rede de sustentação para o querer viver. Assim, na medida

“A pessoa tende a dar indícios de que está doente. Desde sinais de deses-

em que alguns dos elos se rompem, as chances de desistir da vida aumentam

pero, desesperança, como se a vida não tivesse mais sentido, como se as

e, quando não restar mais nada ao que se apegar, viver não fará mais sentido.

coisas não fossem mais melhorar, como se o futuro fosse algo que viesse só
trazer coisas mais negativas. Também é preciso verificar sinais de mudança

Quando a morte é a única solução na qual o indivíduo vê como possibilidade

no comportamento, principalmente uma pessoa muito impulsiva, que age

de acabar com o próprio sofrimento, é porque as cordas que o mantêm vivo

sem pensar, pode ser um sinal de alerta. Neste sentido, mesmo que ela não

estão enfraquecidas. O suicídio está, em quase 100% dos casos, ligado a

queira ajuda, é preciso tratar preventivamente”, ressalta.

alguma doença mental, muitas vezes, até, não diagnosticada por falta de informação ou da pessoa não aceitar que esteja doente. Entretanto, sabe-se que

Diálogo

nove em dez casos poderiam ser prevenidos se tratados, conforme orienta o

De acordo com Dr. Thiago Vinicius Feliciano Moreira por muito tempo se

médico psiquiatra Dr. Thiago Vinicius Feliciano Moreira.

evitou falar em suicídio, com a crença de que fosse um incentivo a mais
casos. Hoje, alega, há o consenso de que o tema precisa ser debatido. “Isso

“Vemos o suicídio como um iceberg, em que a gente só vê a ponta, mas,

dá espaço para que as pessoas tenham a oportunidade de falar sobre suas

embaixo, que é muito maior, vem uma série de fatores. É não só a presença

emoções, sentimentos, ver que há tratamento e, assim, prevenir. Ao contrário

de uma doença, mas estão acontecendo várias coisas com o indivíduo que o

da publicação do suicídio com maus julgamentos, expondo a vida da pessoa.

levam a uma situação extrema. É, por exemplo, alguém que já tem um quadro

Isso não pode se dar no sentido pejorativo. ”

depressivo que não está bom e aí vai passando por situações do dia a dia que
o levam ao desespero. A ideia de morrer, para a pessoa doente, é um alívio à

Na avaliação de Moreira, os casos de transtornos mentais, que podem ter

dor e o sofrimento”, explica.

como consequência drástica o suicídio, têm aumentado atualmente. “Isso
porque a vida tem exigido muito mais da gente. Os fatores de estresse, de

Os transtornos de humor, segundo o psiquiatra, são as doenças mais comuns

baixa qualidade de vida ou, até, de pessoas que criam expectativas e se

em quem pratica o suicídio. “Dentro desses está a depressão, mas ainda

envolvem em situações que geram sofrimento a tal ponto que se desestru-

podemos citar outros problemas, como a dependência de drogas ou demais

turam. Tem que pensar em levar ao tratamento, mesmo que contra a vontade.

substâncias, as doenças da personalidade, como a esquizofrenia e daí por

As doenças mentais têm essa dificuldade a mais, na qual as pessoas não têm

diante. O importante é que, como doenças, temos a oportunidade de tratar,

uma crítica de que estão doentes”, indica.

“

A pessoa tende a dar indícios de que
está doente. Desde sinais de desespero,
desesperança, como se a vida não
tivesse mais sentido.

”
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“

A religião ajuda muito,
porque é aquele “fio de cabelo” que segura o
paciente vivo.

”

Assim como uma doença física, a doença metal precisa ser tratada. “Gosto

to, se é pecado ou não, mas a religião ajuda muito, porque é aquele ‘fio de

muito de comparar para que as pessoas consigam ver que também é uma

cabelo’ que segura o paciente vivo”, sinaliza.

doença. Se a gente está vendo que alguém está lá, em casa, enfartando, com
dor no peito, mas não quer ir ao médico, o que a gente vai fazer? Você vai

O problema, complementa Moreira, é quando essas cordas começam a ar-

ligar para a ambulância, vai levar ao médico, vai dar remédio mesmo que a

rebentar. “A pessoa não pode contar com a família, perde o emprego, está

pessoa não queira. Você não vai ver alguém morrer na sua frente e não vai

doente. É um somatório e, é neste momento que costuma acontecer a tenta-

fazer nada”, ilustra Dr. Thiago Moreira.

tiva de suicídio. Se alguma coisa não for feita, a chance de a pessoa morrer é
bem grande. Do mesmo jeito que uma pressão alta não tratada pode levar a

Apoio

um infarto, uma depressão, um transtorno bipolar que não foi tão bem tratado

Depois de identificados sinais de comportamento suicida, é preciso tratar as

também pode levar à morte”, contextualiza.

doenças que são a causa de um possível suicídio e, para isso, o psiquiatra
destaca uma série de elementos. “Para um paciente com risco de suicídio

Para prevenir casos de suicídio, é preciso, primeiramente, entender que ele é

existe uma rede de apoio e a religião, a fé, é uma corda da rede. A família é

resultado de doença mental; e, também, que existe tratamento. “Começamos

uma corda da rede. O trabalho é uma corda da rede. O tratamento é uma corda

a perceber que falar da prevenção ao suicídio tem dado resultados positivos,

da rede. O papel social é uma corda. Então, existem várias coisas que podem

a exemplo da campanha Setembro Amarelo. Ao final das palestras, as pes-

o manter vivo”, enumera.

soas trocam experiências, tiram dúvida, dizem conhecer pessoas que estão
com os sintomas. Então, vemos que há rede de apoio e começamos a ter

A espiritualidade, para o médico psiquiatra, sempre vem para somar em um

avanços”, argumenta.

tratamento. “Muitas vezes essa questão religiosa, não no papel do julgamen-

“

Do mesmo jeito que uma pressão alta
não tratada pode levar a um infarto,
uma depressão que não foi tão bem tratada
também pode levar à morte.

”

Foto: Cesar Pilatti

Para o médico psiquiatra, Dr. Thiago Moreira, nove em cada dez casos de suicídios poderiam
ser prevenidos e tratados

40

saúde

Conheça os dez sinais apontados pela Associação Brasileira de Psiquiatria
(ABP) como preventivos ao suicídio:
- Transtornos mentais;
- Histórico pessoal;
- Ideação suicida;
- Fatores estressores crônicos e recentes;
- Organizar detalhes e fazer despedidas;
- Meios acessíveis para suicidar-se;
- Impulsividade;
- Eventos adversos na infância e na adolescência;
- Motivos aparentes ou ocultos;
- Presença de outras doenças.
Falar é a melhor solução!
Fonte: setembroamarelo.org.br

Você sabia que em uma sala com 30 pessoas, cinco delas já pensaram em suicídio?
O suicídio é um problema de saúde pública que vive, atualmente, entre a
situação do tabu, preconceito e do aumento de suas vítimas. Pelos números
oficiais, são 32 brasileiros mortos por dia, taxa superior às vítimas da AIDS e
da maioria dos tipos de câncer.
É como se a cada 45 minutos um brasileiro morresse vítima do
suicídio ou um suicídio a cada 40 segundos.
Tem sido um mal silencioso, pois as pessoas fogem do assunto e, por medo
ou desconhecimento, não veem os sinais de que uma pessoa próxima está
com ideias suicidas.
9 em cada 10 casos poderiam ser prevenidos.
É necessário a pessoa buscar ajuda e que haja atenção de quem está à sua
volta.

Faça download gratuito do material completo da campanha setembro amarelo
“Falando abertamente sobre suicídio em:
www.setembroamarelo.org.br/download/falando_abertamente_sobre_suicidio.pdf.
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Mana Mahalo para o conceito integrativo
de saúde

Viver em harmonia nem sempre é algo fácil. O dia a dia cada vez mais corrido
coloca desafios enormes para nossa saúde. É por isso que a visão integrativa
da medicina está sendo mais e mais debatida. Tratar a pessoa em sua dimensão física, espiritual e mental é o que oferece o espaço Mana Mahalo no
centro de Cascavel, localizado há uma quadra e meia do Hospital Policlínica
Cascavel.
O nome faz todo o sentido: “é uma palavra de origem havaiana. Mana
significa energia vital circulante e Mahalo é viver em gratidão. A união das
duas seria como a gratidão pela energia boa que nós teremos aqui nesse
espaço”, explica a idealizadora do projeto, a odontóloga Kely Gruber.
Com previsão de finalização para o mês de agosto, o empreendimento
voltado à área da saúde vai contar com profissionais experientes das mais
diferentes especialidades. “Temos em nossa equipe: Gisele Fracaro – Ortodontista, Rafaela Liberalli – Endodontista, Bruna Cecchele – Nutricionista,
Rodrigo Vanzela – Fisioterapeuta Osteopata, Mariana Graziolli – Cosmetóloga,
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Elenira Cunha Moreira – Terapeuta biográfica, Kely Gruber – Prótese Estética,

essa definição ainda”, afirma Kely. Com a segurança de um espaço agradável

Kleber Gruber – Cirurgião Buco maxilo-facial, além do espaço destinado aos

para receber os clientes, haverá também um Café Gourmet e um Jardim Sen-

psicólogos, terapeutas holísticos e médicos.

sorial para descanso e conforto dos nossos clientes. O médico loca o espaço
e pode compartilhar com outros colegas, se assim desejar.

Com tanta gente competente lá dentro, já dá até para imaginar o entra e
sai frenético que haverá no Mana Mahalo logo, logo. E o melhor, ainda há

Mana Mahalo é integração. Integração onde as pessoas busquem saúde, não

espaços para locação. É possível inclusive dividir a sala com outro médico.

só a cura da doença. Queiram uma melhoria do corpo e da alma.

“O que nós queremos é a integração”.
Ficou interessado?
Com o edifício na reta final da construção, ainda é possível opinar sobre o

Entre em contato com a gente pelo telefone (045) 9.9928-3800 | 3224-8492

tamanho do consultório desejado. “Nós podemos montar da maneira que for
adequado para o profissional. Nos próximos dias a gente consegue fazer toda

Clique e conheça a Clínica
ou acesse:
https://www.youtube.com/watch?v=uVkqDV3RtmQ
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Quando Alzheimer chegar
Reflexões sobre o filme “Viver duas vezes”
“Tu não devias ter ficado velho antes de ter ficado sábio”.
Rei Lear, Shakespeare.

Ficha técnica:
Nome original: “Vivir Dos veces”.
Direção: Maria Ripoll. Espanha, 2019.
Elenco: Oscar Martinez, Inma Cuesta, Mafalda Carbonell, Antonio Valero e Izabel Requena.
Fotos: Foto Still do filme

Dentre todos os temores que nos assombram ao decorrer da vida, em relação
ao envelhecimento, a demência, é sem dúvida dos maiores. A geração que
tem hoje mais de 50 anos, com frequência cuidou ou cuida dos pais, os
chamados “grandes idosos”, com algum grau de demência. E nos perguntamos: como será a nossa vez? Poderemos oferecer ou receberemos cuidados
mais adequados do que hoje?
As décadas vão passando, e continuamos no aguardo de novas drogas
para tratamento da causa mais frequente de demência no idoso, a Doença
de Alzheimer. Analisando os estudos, parece que ainda estamos longe, e a
grande missão consiste em fornecer cuidados integrais e psicossociais para
muito além da medicação. Há um gigantesco desafio: observar, refletir, dar a
autonomia possível, proteger sem sufocar e auxiliar nas melhores escolhas,
incluindo sempre a família.
“Viver duas vezes” inicia com as memórias remotas de Emílio, um professor
de matemática aposentado, que vive só, por livre escolha, e parece ter maior
intimidade com os números do que com seres humanos. Emílio recorda de
momentos passados na adolescência ao lado de Margarita. Ela sensível,
sonhadora, obrigada socialmente a bordar, quando preferia escrever e cantar.
Ele, sério, calado, preferindo o silêncio a canção que Margarita costumava entoar. Entendemos no decorrer da história que essa é uma lembrança
recorrente na vida de Emílio, apesar de nunca mais ter encontrado a jovem.

mente negados por Emílio.

Recorrente e doce, a mais doce, na árida vida que Emílio construiu para si.

Após não conseguir terminar pela primeira vez um quadrado mágico, Emílio

Emílio tem uma rotina rígida, toma seu café na mesma padaria todo dia. A

procura o serviço de saúde. Ali é aplicado seu primeiro teste cognitivo,

garçonete conhece suas manias, pedir tomate separado do pão, enquanto

semelhante ao Mini Mental. A entrevistadora, uma profissional de saúde,

faz seus jogos de sudoku, ou quadrado mágico, como prefere chamar. No

tenta quebrar o gelo ao início do atendimento, mas Emílio segue distante

caminho de casa para a padaria, há uma arte de rua, romântica, que retrata

e contrariado. Acha as perguntas do teste óbvias, pois ele é um professor

um casal, com bela paisagem colorida ao fundo. Esta imagem se repete em

de matemática, descobridor de um número primo. Como não saber quanto

todo o filme e contrasta com a realidade solitária (e voluntária) de Emílio. A

é 30 menos 3? Esta cena é interessante, se pensarmos no Método Clínico

garçonete é a primeira pessoa a notar os lapsos de memória, sempre ironica-

Centrado na Pessoa. Antes de aplicarmos qualquer protocolo ou teste de
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Foto: Arquivo pessoal

triagem, precisamos conhecer o paciente, quem é, o que faz, como se sente,

pensa em Margarita. Ela não gostava de matemática, e sim de escrever. Emílio

e estabelecer com ele minimamente uma relação de confiança e empatia.

estudava demais, ela gostava de andar pela praia. Ela gostava de cantar, ele de

Emílio responde ironicamente e com acerto a todas as questões. Percebe-se

silêncio e de concentração. No entanto ambos concordavam que a matemáti-

que a relação médico paciente não se desenvolve durante a entrevista, que

ca é também uma língua. Emílio então pergunta ao médico sobre a solução. E

termina com Emílio sendo encaminhado a outro médico, para uma conversa

a resposta é incerta, como realmente são imprecisos os resultados dos trata-

sobre o diagnóstico. Não parece um encontro, como deve ser quando temos

mentos disponíveis. Alguns retardam o processo, mas ele segue inexorável.

uma prática centrada na pessoa.

O médico pede que traga a família, mas Emílio responde que não há ninguém.
E se prepara para ir embora.

Enquanto o médico discorre longamente sobre a Doença de Alzheimer, suas
etapas e sintomas (quarto passo do Método Centrado na Pessoa), Emílio

Para surpresa do médico, ao sair do consultório, a filha de Emílio, Júlia, está
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Foto: Foto Still do filme

na recepção. É representante da indústria farmacêutica em visita ao hospital.

para o paciente, não apenas para sua doença.

Júlia, filha única, fica então sabendo do diagnóstico do pai. Emílio compara
o trabalho da filha e a própria medicina a mercadores. Sua solidão parece

A adolescente Blanca é dos personagens mais interessantes do filme. Muito

maior ainda, pois não confia na filha, nem nos médicos, nem na medicina.

inteligente, é portadora de deficiência motora. Observa a família disfuncional,

É bastante hostil com a filha, que organiza a primeira reunião familiar após

e é tão ácida quanto o avô em seus comentários. Júlia concorda que Emílio

a notícia. Percebe-se que o impacto do diagnóstico é bem mais negativo do

permaneça em casa, desde que este aprenda a usar o telefone celular. E des-

que poderia ser, pela qualidade das relações familiares, e pelas condições

igna Blanca, especialista no assunto, para essa missão.

de vida de Emílio, com excessiva autonomia e gosto pelo isolamento social.
Emílio sai da consulta, como entrou. Afirmando que “a soma de todas as

A vivência virtual ofertada pela tecnologia está permeando, e algumas vezes

forças é igual a zero”.

substituindo, as relações familiares. Para o mal (disfunção) com frequência,
e para o bem (como fator de interação) as vezes. Neste caso, torna-se fator

A cena do almoço familiar é característica dos nossos tempos. Pai (Felipe)

de união entre avô e neta, após a descoberta, de que a matemática também

e filha adolescente (Blanca) presos ao celular. Felipe está desempregado, é

está ali na rede virtual, os jogos matemáticos também...Blanca diz que “até

coach virtual, está absorto nas suas questões. Emílio tenta conversar com a

Deus está ali”. Emílio e Blanca começam a compartilhar interesses, e Blanca

neta, sem sucesso. Júlia convida o pai para que more com a família. O convite

o ajuda num sonho que se define: reencontrar Margarita.

é mal recebido. Este é um dos momentos cruciais do cuidado ao idoso que
progressivamente vai ficando dependente. A proposta de mudança de casa,

O bairro de Emílio começa a se tornar um labirinto temporal e espacial. Ele

de rotina, o abandono de seus pertences, cenários, enfim de sua identidade,

agora usa o celular, mas ronda pelas ruas sem rumo, até o dia que não mais

é bastante doloroso. Recomenda-se que esta agenda de mudanças, não seja

reconhece o café de todos os dias. O painel de rua com a bela pintura começa

imposta. Que seja dado tempo ao paciente, para que se expresse, seja ouvido

e desbotar. A médica repete seus testes, desta vez com a presença de Júlia.

realmente. Esta é a primeira premissa do movimento Slow Medicine: tempo

É frequente que filhos neguem o progresso da doença, e queiram que os
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pais, sejam ainda os mesmos, em especial quando são poderosos e autônomos como Emílio. Júlia quer que o pai acerte as questões do teste. E não se
conforma com o avanço da confusão mental, repetindo várias vezes para a
médica, que o pai é um professor (em seu desejo sempre seria...).
E Emílio percebe então que em breve esquecerá Margarita, sua mais humana recordação. Resolve partir para a cidade onde ela está, acompanhado de
Blanca, no momento desesperada por descobrir que o pai tem uma namorada. Blanca constrói um perfil de Emílio nas redes virtuais, e a viagem vai
bem, até que Emílio tem um lapso de memória e não reconhece a neta diante
de um comerciante. A polícia é chamada, e logo Júlia e Felipe chegam para
buscá-los. Pela primeira vez então, Emílio fala do que deseja: procurar o
amor de sua vida. Este é o primeiro encontro real da família, cheio de desentendimentos e discussões, mas um encontro.
Júlia compreende a importância da busca do pai, e tem reações infantis,
ainda lamentando e cobrando o tempo não passado com o pai na infância.
Mas Emílio a convence e sensibiliza, dizendo que vai perder sua melhor lembrança. Júlia resolve então ir até Margarita, como resposta ao último desejo
lúcido de seu pai. Esta passagem ilustra uma tarefa importante dos profissionais de saúde diante da família: acolher e trabalhar com sentimentos regressivos dos filhos, mágoas, culpas, e remorsos, para seguir nessa nova etapa.

Foto: Foto Still do filme
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Preocupados que Emílio esqueça o que deseja dizer a Margarita, a família

do pai. É hora de oferecer o que a sensibilidade e o amor sinalizam: a música

grava um vídeo, um dos momentos mais belos do filme, sobre o que significa

preferida, o lugar amado, os objetos de apego, a rotina, sem discussões ou

Margarita em sua vida. Eis seu discurso:

expectativas da vida lúcida. Emílio e Margarita agora vivem no mesmo asilo,

- “2018. Outono. No fim do mundo. Ela é como o número PI. Gosto muito

e observam o mar. Não há diálogo racional entre eles, mas as almas parecem

de matemática porque é lógica pura. Os números são racionais e previsíveis.

felizes e próximas. Há magia, ainda que sem memória.

Mas de repente, no meio dessa harmonia, aparece o número PI. Misterioso, infinito, um número que está vivo. Cria seu próprio caminho sem seguir

Segundo a OMS, em 2050 teremos mais de 2 milhões de centenários no

padrões estabelecidos. Isso faz com que a matemática, seja além da lógica,

mundo. Entre eles, muitos Emílios e Margaritas. Mais ou menos racionais,

também seja mágica. Isso era Margarita para mim. A magia.”

mais ou menos afetivos, mais ou menos difíceis de lidar. Mas em cada um,
como havia no duro Emílio, haverá certamente algo “mágico” a viver, nessa

O ápice da aventura familiar chega então, com muitos percalços, ao iniciarem

nova vida. A Slow Medicine (praticada no caso pela Atenção Primária, Ger-

a busca por Margarita. Enquanto Júlia e Felipe discutem a relação e resolvem

iatria e Cuidados Paliativos) e seus fundamentos: tempo, empatia, compar-

se separar amigavelmente, Emílio afirma que gostaria de ver Margarita ap-

tilhamento de decisões, escuta da família, respeito a singularidade de cada

enas para saber se ela pensou nele em todos esses anos. Ao encontrá-la

pessoa, orientação pelas melhores evidências com respeito às incertezas

descobre que ela também está na “terra perdida” de Alzheimer. Já não se

médicas, evitando intervenções intempestivas e dolorosas, certamente é uma

comunica, mas ainda borda, e em seu bordado, Emílio descobre que os mo-

das luzes nessa espécie de labirinto, que tanto tememos, mas que devemos

mentos dos dois, foram também para ela infinitos e atemporais.

aceitar e viver se for nosso destino. Nesses tempos “modernos” quando
queremos opinar e decidir sobre a hora “certa” de nascer, de ter filhos, de

Voltam então para casa, onde rapidamente piora a desorientação de Emilio.

se apaixonar e de morrer, talvez seja importante aceitar que NÃO teremos

Vaga pelas ruas. Se apaga totalmente a arte de rua, passa a morar com a filha.

controle sobre essa vida. No dia da chegada de nosso amigo alemão ou de

A neta Blanca o ajuda nos exercícios de memória, usando os elementos de

outras demências, certamente a hora não será a certa, não estaremos prontos,

sua vida (música clássica e matemática) como caminhos de recuperação.

nossa família será tão disfuncional quanto a de Emílio. Se tivermos sorte,
quem nos rodeia vai se lembrar do nosso “PI”. É do que mais precisaremos.

Emílio segue seu curso rumo a fase final da doença, deixa de fazer seus quadrados, se torna agressivo e revoltado com a família, principalmente quando
pressionado. Finalmente é internado para cuidados. Seu teste mental não
produz nenhum resultado cognitivo mais, e ele já aceita ser chamado pelo
médico, pelo apelido, enquanto a filha ainda resiste em aceitar a evidente
involução neurológica e psíquica.

Foto: Arquivo pessoal

As últimas cenas do filme retratam as dificuldades da doença, em seu ciclo
final: a nutrição é um desafio especial. O controle do comportamento e da
agressividade também. Júlia e Blanca entendem que é menos doloroso embarcar nas alucinações de Emílio, do que tentar trazê-lo a realidade. Nesse
momento Júlia aceita o inexorável, que seu pai é outro, vive outra vida, antes
de partir. Aprende a observar as pistas não verbais sobre o estado de espírito
Por:

Carla Rosane Ouriques Couto
Pediatra, Médica de Família e Comunidade, especialista
em Saúde Pública, Gerenciamento de Unidades Básicas,
Educação Médica, Saúde do Trabalhador e Terapia de
Família. Mestre em Psicologia Social. Aprendiz recente
da arte de envelhecer buscando beleza, alegria e signifiReferências:

cado todos os dias. Em busca de desapegar do controle,

1.How to talk to someone with Alzheimer`s. Malia Wollan. The New York Times

deixando claro alguns PIs: o mar (ou uma boa piscina),

Magazine, 31/12/ 2019.
2.Parenting your aging parentes when they dont want help. Judith Graham,

o piano e companhia para assistir bons filmes e dar boas

19/12/2019. Kaiser Health News (khn.org).

risadas...
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Serviço de emergência médica em época
de pandemia
Um diálogo aberto sobre o tema com doutor André Kamchen
Doutor André, perante tantas variantes e as dificuldades em

do mais produtivo em muitos casos.

si, que uma equipe de socorristas estão sujeitas, como fica o
psicológico da equipe ao imaginar que estão em tempo de pan-

Como médico, em sua percepção, momentos como esse trazem

demia?

lições e aprendizados para a medicina em âmbito geral?

Doutor André: Bem, inicialmente é importante saber que as unidades de pron-

Doutor André: A medicina é uma ciência de verdades transitórias, cada vez

to atendimento e hospitais de maneira geral, foram obviamente impactados

que enfrentamos situações como essa, toda a classe médica se une em busca

pela pandemia, e isso não só no Brasil, mas em todo o mundo. Quanto a nós

de soluções, respostas, tratamentos bem como métodos preventivos para a

socorristas, tem toda uma preparação dos transportes terrestres bem como

situação em questão. Toda a tenção se volta contra os estudos multicêntricos,

no serviço aéreo, as questões de paramentas, o que favorece um estresse

para melhorar e buscar resultados mais favoráveis, e trazer de volta a saúde

inerente ao momento que estamos passando. Por tanto, além da preocupação

em menor tempo possível bem como alcançar o maior número de pessoas,

com o socorro em si, existe uma concentração redobrada em não contaminar

para que todos possam continuar suas vidas. Há uma preocupação coleti-

o próximo paciente e sem dúvidas isso tem sua carga de estresse a mais.

va de interromper a cadeia de propagação da doença, em busca de vacinas

Além da preocupação de nós como médicos nos contaminarmos e também

e medicamentos eficazes. Com isso a medicina aprende que tem que agir

contaminar nossos familiares, o que desfalcaria ainda mais todo o sistema de

rápido

saúde. E infelizmente esse é um risco que estamos sujeitos.
Para finalizar, que mensagem doutor André Kamchen deixa para
Você como médico, acredita em uma nova visão para a humani-

as pessoa em um contexto global?

dade após esta pandemia que atingiu o mundo?

Doutor André: A minha mensagem, primeiramente é que haja o que hou-

Doutor André: Acredito que o momento que estamos vivendo, vai fazer a hu-

ver acreditem em Deus, confiem Nele, a humanidade já passou por muitas

manidade repensar mais seus atos e conceitos, principalmente na relação

provações, guerras e situações difíceis, mas felizmente a humanidade sem-

interpessoal, bem como no âmbito espiritual, algumas pessoas que estavam

pre conseguiu transpor essas ideias. Eu tenho fé que tudo isso irá passar

com a fé adormecida, afastados por conta das correrias que o mundo pro-

também. Se você já pegou corona vírus, ou ainda irá pegar, confie em Deus.

porciona e exige buscaram uma reflexão, bem como a oração no sentido de

Ele sempre tem um propósito maior e acredite que sua missão não acabou,

agradecer mais ao criador. Acredito que a partir de agora as mudanças vão

pois com essa certeza atravessaremos qualquer barreira que vier na nossa

acontecer também em âmbito profissional, muitos trabalhadores passarão a

frente.

executar seus serviços home office. Inclusive esse método tem se demonstraFoto: Cesar Pilatti

Dr. André Kemchen
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Sua clínica possui registro do nome?
Saiba a importância e o valor do registro da sua marca.

Ilustração: Designed by Freepik

Todo empresário sonha em tornar sua marca um sucesso e não mede es-

e eu vou fazer uma cópia parcial desta marca?

forços para isso. Planeja os mínimos detalhes na criação da logomarca, na
publicidade e no marketing para atrair consumidores e tornar o nome da em-

No Brasil, o registro de marcas é feito por meio do Instituto Nacional de

presa conhecida. Mas um detalhe pode fazer toda a diferença: o registro da

Propriedade Industrial, mas ele também pode ser solicitado fora do país. O

marca. Caso a empresa não possua o registro junto ao Instituto Nacional de

INPI rege todas as normas para o registro. “O primeiro passo para quem quer

Propriedade Industrial (INPI), é possível perdê-la. “A marca é um patrimônio.

fazer o registro é realizar uma busca que chamamos de ‘interioridade’, uma

Com o passar do tempo ela vai valorizando. Quanto mais se investe nela,

pesquisa realizada no banco de dados do INPI para verificar a viabilidade

mais conhecida ela fica para o consumidor. A marca evolui com o negócio e

do nome e se a busca da marca é favorável. Sendo viável, nós iniciamos o

pode até mesmo ter valor superior ao próprio negócio”, explica a Contadora

processo de solicitação do registro junto ao Instituto, cumprindo todas as

Rosemeri Petzold (CRC 039.460/O-8), pós-graduada em Auditoria e Perícia

regras”, afirma Rosemeri.

Contábil, fundadora da Global Soluções, empresa que atua nas áreas de registro de marcas e patentes, contabilidade, consultoria em sistema de infor-

Quanto tempo demora para ter meu registro?

mação e administração de condomínios, com sede em Cascavel, no Paraná.

Segundo a contadora, o processo demora cerca de um ano para ser concluí-

O registro da marca de uma empresa faz toda a diferença. Um exemplo clás-

do, tempo considerado por ela, breve. “Há 20 anos, quando nós começamos

sico é a famosa e mundialmente conhecida “vírgula” da Nike. “Seu valor é

a trabalhar com o registro de marcas, esse processo demorava bem mais,

inestimável. Por si só, a marca é o patrimônio total da empresa”, observa

cerca de cinco a seis anos. Existem alguns trâmites e prazos que precisam

Rosemeri.

ser respeitados. Assim que nós fazemos o depósito, corre-se um prazo até
que seja divulgado no Diário Oficial. Depois tem o prazo de contestação, e

Mas antes de entrar com o pedido de registro de marca algumas perguntas

enfim, depois de 10, 12 meses, o INPI concede o registro da marca”, garante.

devem ser feitas: será que essa marca pode ser registrada? Será que outra

Mas a fundadora da Global Soluções alerta que o processo precisa ter o

pessoa já a registrou? Será que tem algum outro nome parecido com a minha

acompanhamento de um procurador da empresa. O mais indicado é a atuação
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de uma empresa especializada, que conhece o andamento do processo e

A contadora lembra ainda que uma empresa foi obrigada a mudar sua marca

o acompanha até o final. Entretanto, mesmo após a concessão, é preciso

depois de 35 anos. “Se isso acontece logo no início do processo, o pre-

o contínuo acompanhamento do registro. “Nossa empresa faz esse tra-

juízo não é tão grande, mas nós já tivemos casos que uma empresa que foi

balho, desde a busca da marca até a conclusão e pós deferimento. Nós

obrigada a trocar a sua marca após três décadas. O prejuízo, neste caso é

acompanhamos todos os processos que estão sendo depositados, até mes-

inestimável, afinal, todos os clientes já conheciam a marca da empresa que já

mo para contestar, caso necessário. O acompanhamento é uma das coisas

estava consolidada”, lamenta.

mais importantes do processo de registro de marcas”, admite.
Criatividade é importante na escolha da marca
De acordo com a Global Soluções o investimento para o processo de pedido

“A criatividade vai distinguir a sua marca das outras que estão no mercado”,

de marca não é alto e após a conclusão, com o pedido autorizado, a empre-

adverte Rosemeri. Para ela, quanto mais diferenciada for, mais fácil será al-

sa detentora da marca deve recolher taxas a cada dez anos para renovar o

cançar o consumidor por meio da publicidade. “Existem muitas empresas es-

registro. “Enquanto for do interesse da empresa manter o registro, ela vai terá

pecializadas, pessoas que trabalham com o desenvolvimento de novas mar-

que recolher as taxas. Caso não queira renovar, o processo então é arquivado

cas, que criam todo um cenário e campanhas publicitárias. Assim a marca se

pelo INPI”, diz Rosemeri.

fortalece, isso graças a criatividade de quem a está administrando”, constata.
E caso o nome escolhido para representar a marca não esteja disponível no

Os riscos para quem não possui o registro da sua marca

INPI, a sugestão da Global Soluções é um ajuste ou sua substituição. “Em

Marcas não registradas correm grandes riscos. O mais comum é a empresa

algumas situações, como por exemplo em casos de nomes de uso comum,

perder investimentos em materiais publicitários e campanhas de marketing

em função dos logotipos muito parecidos, temos que tomar muito cuidado

quando descobre que não pode mais usar a sua marca. “Quem não regis-

para não perdermos o investimento”, aconselha.

tra corre o risco de que outra pessoa o faça e depois, além de ser obrigado a parar de usar a marca e tê-la que substituir, o empresário ainda pode

Quem registra é dono da marca. Por isso a Global Soluções orienta a aber-

responder a um processo judicial e ter que pagar royalties pelo uso indevido

tura do processo no INPI. “Assim como nós fazemos quando compramos

da marca. Por isso eu digo sempre que ninguém é obrigado a registrar uma

um carro, com a marca é a mesma coisa. Ela é um patrimônio da empresa.

marca, mas quem registra é dono dela. Quem não tem o registro pode ter

Com o passar dos anos essa marca vai valorizar, portanto, é extremamente

problemas grandes lá na frente”, alerta Rosemeri.

importante garantir esse patrimônio com o registro da sua marca”, conclui.

Foto: Cesar Pilatti

Rosemeri Petzold
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retratos vivos

Dirceu Rosa nasceu em 3 de Abril de 1952, casado com Maria Emilia a 45
anos, tem três filhos e um casal de netos, chegou em Cascavel em 1975, e
adotou de vez a cidade para viver a sua vida. Sua obra está espalhada em várias
catedrais e é fruto de inspiração para o sagrado. É difícil ficar indiferente
frente as obras deste escultor singular.
Obrigado por ter escolhido Cascavel!
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