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Associados, colegas, amigos assim quero nominá-los hoje e sempre. Seremos parceiros na luta de um bem comum.
A Associação Médica de Cascavel, por definição do mestre Aurélio é uma
entidade que congrega pessoas cujo interesses são em comuns. A ação
de aproximar, de ajuntar; aproximação, conexão. Assim também é o nosso
propósito ao assumir a direção no triênio 2020/2023.
Fomos obrigados a estacionar o ano de 2020, o meu colega Jorge Luiz,
sofreu todos os rigores da pandemia da Covid-19. Estamos saindo desta fase
e como disse Santa Teresa D’avila (1515-1582), “tudo muda, tudo passa, só
Deus não muda, só Deus basta”.
Esperamos também que ao comemorarmos a virada do ano, possamos
vislumbrar dias melhores e que o dia 27 de fevereiro de 2021, seja um dia
para comemorarmos uma vida nova. Abraços.

Dr. Jesus Viegas
Presidente da Associação Médica de Cascavel
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Feliz dia do Médico
Fotos: Cesar Pilatti

Ao parabenizarmos todos os médicos de Cascavel, aproveitamos para

mais por conta da pandemia que paralisou o ano. Palavras também reiteradas

mostrar alguns flashes da transmissão de posse da diretoria de nossa

pelo seu vice o cardiologista Dr. Márcio Couto.

entidade.
O novo presidente por sua vez, Dr. Jesus Viegas, que tem como vice o Dr. CrisPor conta da pandemia do Coronavírus, este ano não foi realizado o tradi-

tiano Mroginski, disse que “o objetivo maior será buscar trazer os médicos

cional Jantar Baile da AMC. A noite de sexta (16), no Restaurante Casa do

para a nossa associação, onde todos possam congregar como uma grande

João realizou-se a transmissão de cargo. O encontro se deu com membros

família”, por fim Dr. Jesus fez uma linda leitura denominada oração do médi-

da antiga e atual diretoria, que puderam marcar presença.

co, momento de grande emoção para todos.

Dr. Jorge Santos agradeceu a todos os membros de sua diretoria e disse que
sente em seu coração que sua missão foi cumprida, e que só não foi feito
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Mais uma ação da equipe de esportes da
AMC

A Associação Médica de Cascavel conta com estrutura para jogos de tênis,
vôlei e futebol suíço com líderes muito atuantes. Desta vez foi idealizada uma
ação entre amigos com médicos e amigos sócios com o objetivo de arrecadar
fundos para melhoria na estrutura, na compra de uma televisão nova para o
espaço e futuramente a instalação de câmeras. Além disso, como menciona
o médico e diretor de esportes Dr. Diogo Lacerda, “é também um momento
para se reunir, para compartilhar experiências e ideias depois de tudo que
passamos na pandemia”, finaliza.

Foto: Cesar Pilatti

Foto Dr. Diogo Lacerda
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Galeria dos ex-presidentes
A memória de uma entidade é importante para que as futuras gerações
tenham inspiração de imitar aqueles que contribuíram em benefício da AMC.
Portanto a galeria daqueles homens que se doaram para que a mesma tivesse
um lugar no tempo, não podem ser esquecidos. Dr. Jorge Santos fez questão
de revitalizar a galeria da Associação Médica de Cascavel, pois com o passar
do tempo muitas fotos haviam se deteriorado por conta da umidade.
Nossa gratidão a todos os ex-presidentes.
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Assessoria jurídica AMC
A advogada Daniela Scarpa recebeu das mãos do Dr. Jorge Luiz dos Santos,
a medalha de honra, símbolo do cinquentenário da entidade, bem como o
boton da mesma. Na ocasião Dr. Jorge fez questão de frisar a importância
de Daniela Scarpa por ela auxiliar a resolver questões pendentes que havia
há muito tempo na sede da AMC, as quais foram as grandes bandeiras da
entidade nesta gestão, Dr. Jorge comenta “Dra. Daniela Scarpa foi de fundamental importância em nossa gestão, com seu trabalho altruísta e dedicado,
muito contribuiu para a resolução e êxito das pendencias que precisavam ser
resolvidas. Que bom que ela continua na gestão do nosso sucessor Dr. Jesus
Viegas” finaliza.

Foto: Cesar Pilatti

Dr. Jorge e Dra. Daniela Scarpa
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Associação Médica de Cascavel, lança
revista digital

A Associação Médica de Cascavel – AMC, lança revista Afeto digital,

formato digital é um caminho que todos os cadernos de informação estão mi-

periódico oficial da entidade, a partir de agora somente no formato digital.

grando. “Vínhamos testando essa plataforma desde outubro do ano passado

É uma forma fácil de ter na palma da mão o seu veículo de informação. Que

e finalmente acreditamos que é o momento de pôr em prática”.

além dos acontecimentos da instituição também traz atualidades e temas pertinentes ao que existe de mais novo na medicina global.

Quem quiser receber a revista Afeto digital é só digitar revistaafeto.com.br e
se quiserem falar conosco é só deixar seu e-mail, em contato@beritpress.

Em tempos de reinvenção, pensamos em dar um fôlego extra a nossa revista

com.br, que atenderemos com prazer.

disponibilizando ela agora no formato digital de forma responsiva e fluida,
acreditamos que ficará melhor ainda.

Ótima leitura!

Para a equipe da BERIT PRESS, agência de jornalismo que produz a revista, o
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Unicred em visita a Associação Médica de
Cascavel
O presidente da Associação Médica de Cascavel Dr. Jesus Viegas e o presidente do conselho dos ex-presidentes Dr. Jorge Luiz dos Santos, receberam
na sala de reunião da entidade o diretor executivo da cooperativa de crédito
UNICRED, o Sr. Marcelo Rodrigues de Lima e o gerente da agencia de Cascavel, Evandro Bertolin. A ocasião foi uma oportunidade de fechar parcerias
e projetos futuros, tanto o superintendente quanto o gerente da agencia de
Cascavel, receberam as boas-vindas da cidade bem como o desejo de sucesso por parte da AMC.

Foto: Cesar Pilatti

Dr. Jorge, Marcelo de Lima, Evandro Bertolion e Dr. Jesus
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1ª Reunião da nova diretoria da AMC
Fotos: Cesar Pilatti

Confira flashes da primeira reunião da nova diretoria que aconteceu na sede
da entidade no dia 23 de novembro. Foi um momento de acolhimento onde
o novo presidente, o médico Dr. Jesus Viegas saudou os diretores presentes
com um brinde.
Vários assuntos estiveram em pauta e uma coisa é certa, os associados
podem esperar grandes novidades para o próximo ano.
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2021 e os planos de expansão da
Unicred SC/PR em solo paranaense
Consolidada como uma das maiores cooperativas financeiras do País, a

Nova campanha institucional

Unicred SC/PR tem planos sólidos para avançar em solo paranaense em

Atenta ao perfil e às expectativas dos seus cooperados, a Unicred apresentou

2021 e seguir com seu propósito de exaltar os diferenciais de um modelo

uma nova campanha institucional que exalta o modelo que a Unicred SC/PR

financeiro cooperativista. Em um 2020 que desafiou a todos, inaugurou com

tem defendido em seu modelo de atuação para 2021. “Escolhas” está direta-

muito sucesso novas unidades em Foz do Iguaçu e Maringá. Outra grande

mente ligada ao momento estratégico da cooperativa, que busca consolidar

aposta do ano foi a inauguração de uma agência moderna em Cascavel,

os pilares do cooperativismo, apresentando os benefícios e vantagens do

seguindo um projeto conceitual que agrega tecnologia, arquitetura de ponta

modelo cooperativo financeiro.

e multifuncionalidade. Cheia de expectativas para o mercado do Paraná, a
Unicred SC/PR já mantém unidades em Curitiba, Ponta Grossa e Francisco

O slogan “Escolha cooperar. Escolha Unicred” deixa claro o momento e o

Beltrão, e prevê em seu plano de expansão novas unidades em Pato Branco

posicionamento da cooperativa nos mercados em que atua. No manifesto de

e Curitiba.

sua campanha, a Unicred exalta os diferenciais do cooperativismo, como a
participação nas decisões da cooperativa, o atendimento exclusivo personal-

Com R$ 5,2 bilhões em recursos administrados, a cooperativa possui 67

izado, o direcionamento pela prosperidade coletiva, os serviços financeiros

agências divididas nos dois Estados e conta com mais de 75 mil cooperados.

com condições mais justas e a orientação financeira para investimentos.

“Em um momento tão desafiador como o que estamos passando na economia global esse crescimento é extremamente significativo. Sinaliza, acima

Com esta campanha, a Unicred SC/PR espera trabalhar em conjunto com os

de tudo, para a seriedade da atuação das cooperativas e para a solidez da

paranaenses em 2021 para que eles se sintam representados pelos princípios

Unicred SC/PR”, aponta o presidente Dr. Remaclo Fischer.

que a instituição financeira cooperativa defende.
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Novo presidente da AMC Associação
Médica de Cascavel, Dr. Jesus Viegas
sempre otimista e irrequieto tem como
objetivo em sua gestão trazer o pessoal
de volta para casa, ou seja, fazer da
entidade um encontro de amigos e
familiares de médicos
Foto: Cesar Pilatti

14

capa
Depois de tantos anos de vida, trabalho e histórias, o renomado medico Dr.
Jesus Viegas inicia um novo ciclo. Desde o último dia 18 de outubro, é o
novo presidente da Associação Médica de Cascavel – AMC.
Nascido no Rio de Janeiro e criado em Barra do Piraí, se formou inicialmente
em biologia, área na qual lecionou por 10 anos. Em seguida fez medicina na
FESO em Teresópolis, quando em janeiro de 1977 tornou-se um morador
cascavelense e hoje pai de três filhos, Sônia, Leonardo e Marcus (In Memorian) e um neto, Eduardo, filho de Leonardo.
Além de ser um dos médicos mais conhecidos da cidade, também teve passagem por outras entidades e cargos públicos. Começou como assessor do
então secretário de saúde de Cascavel, Renato Loures Bueno que mais tarde
renunciou para se candidatar a deputado estadual, passando então o cargo
de secretário para Jesus, o qual permaneceu por 4 anos. Após, foi convidado
para o Lions Club Cascavel Centro, nesta época trabalhava em alguns postos
de saúde do município e na 10ª Regional de Saúde.
Depois de 4 anos tendo saído da secretaria de saúde, Dr. Jesus se candidatou
a vereador e foi eleito por dois mandatos na década de 80. Já no governo do
então prefeito Salazar Barreiros, o médico assumiu a presidência do IPMC,
além de participar na criação do CEPOAF – Centro de Pesquisa e Ciência a
Família, que tinha por objetivo fazer laqueaduras.

Mais tarde tornou-se professor dos cursos de farmácia e biologia na
Unioeste, onde veio a se aposentar. Lecionou no curso de formação para
professores de classes especiais e depois ministrou aulas de ginecologia
para o curso de medicina. Parou de dar aulas quando aos 70 anos de idade,
foi jubilado pelo estado. Mas continua trabalhando até hoje, dando plantões
de obstetrícia no Hospital Universitário e na Policlínica.
No auge de seus 80 anos, Dr. Jesus afirma que “nós não nascemos para
ficar parados, enquanto tivermos disposição, saúde e oportunidade de
prestar algum serviço”. Participar ativamente da comunidade sempre foi
um hábito e uma paixão para o médico, agora em especial da comunidade
médica como enfatiza, “é hora da gente conviver, para nossos filhos e esposas terem contato. Sempre tive participação direta na associação médica
e agora com as dificuldades que todos passamos, é hora da volta para casa,
vamos trazer o pessoal de volta para a Associação Médica”.
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Dr. Cristiano Mroginski – Conheça o novo
vice-presidente da AMC, jovem,
determinado com o desejo de juntamente
com o Dr. Jesus fazer uma entidade em
que todos os médicos se encontrem

Foto: Cesar Pilatti
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Nascido em Realeza – PR, Dr. Cristiano Mroginski se formou em medicina
em Buenos Aires e revalidou a formação na UFMT em Cuiabá. Este que é o
novo vice-presidente da entidade, já vem de outros cargos nas duas gestões
anteriores e como ele mesmo menciona, “nesses dois mandatos a gente foi
adquirindo conhecimento, viemos evoluindo”.
Dr. Cristiano garante que o que o motivou a assumir esse novo desafio foram os convites dos demais médicos da antiga e nova diretoria, “surgiu a
oportunidade, fui convidado para ser o vice com o Dr. Jesus, então o que me
motivou foram os convites, e agora que os meus filhos já cresceram mais, eu
consigo assumir outros compromissos”.
Dentre os principais objetivos e anseios do médico para a Associação
Médica, se destaca a vontade de fazer uma associação cada vez mais forte,
fortalecendo essa região tão rica, “a gente precisa que esse grupo seja cada
vez mais unido, trazendo sempre mais médicos sócios”, enfatiza Dr. Cristiano.
Outro ponto destacado pelo médico, é a parceria com o renomado médico
Dr. Jesus Viegas nesta nova diretoria. Uma admiração que cresce há anos e
agora poderão trabalhar juntos, e como Dr. Cristiano mencionou, Dr. Jesus
tem um espírito jovem e cheio de novas ideias, “um antigo e um novo se
uniram formando um equilíbrio” finaliza.
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O reflexo da pandemia nas doenças
reumáticas
Entrevista com Dr. Diogo Lacerda – Médico reumatologista

Ilustração: FreePik

-Com a atual pandemia as pessoas tendem a ficar mais em casa,

crônicas, especialmente os com fibromialgia, além de aumentar o estresse,

podendo resultar em sedentarismo, obesidade, estresse, ansie-

por ficar em casa e evitar ir ao médico, acabam ficando sem receita e não

dade, depressão... de que forma esses fatores podem interferir

tomam os remédios, é um contexto que acaba agravando doenças já pré

no desenvolvimento de doenças reumáticas?

existentes pela falta de atividade física e por abalar o emocional.

As consequências da covid também colaboram, mas os pacientes com dores
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Foto: Cesar Pilatti

Dr. Diogo Lacerda, reumatologista e membro da sociedade brasileira de reumatologia
CRM – PR 20973/RQE 16390

E para as pessoas que já possuem alguma doença reumática

Pacientes com doenças reumáticas tem mais chances de contrair a

genética, qual a importância e como manter os cuidados físicos

Covid-19? Por qual motivo?

com o corpo, respeitando o isolamento?

Há doenças não inflamatórias que são pacientes com dores crônicas, que não

A chave é se adequar a que tipo de atividade física, como fazer pequenas

mexem com o sistema imunológico. No início, os indícios eram de que a doença

caminhadas próximo de casa, exposição solar que é muito importante para

afetaria principalmente pessoas que tem o sistema imunológico desregulado, de

evitar fraturas, fisioterapia, pilates, entre outras. As pessoas devem procurar se

primeiro momento pensamos que os pacientes reumáticos nessas condições

adequar ao novo normal para que as sequelas da pandemia não sejam piores

estariam mais pré dispostos a ter a covid mais grave, mas na prática, temos

que o próprio vírus.

visto que os pacientes reumáticos estão protegidos, pois os que estão sendo
tratados acabam equilibrando o sistema imunológico e de uma certa maneira

Com medo do contágio, muitas pessoas tendem a evitar ir à clínicas

respondem melhor ao vírus.

ou hospitais. Quais os principais riscos na demora em procurar a
ajuda médica?

Quais os principais riscos e danos a saúde de quem desenvolve al-

Diminuir a procura ao médico pode agravar doenças como infarto e avc por

guma doença reumática?

exemplo. Quando há queixas que o paciente não veja melhora, é importante não

É um grupo de doenças que precisam de tratamentos diferentes, e suas con-

retardar a procura ao médico ou hospital.

sequências vão desde a perda da qualidade de vida até uma deformidade ou
sequela mais grave no pulmão rim ou até no cérebro. Tudo que não é visto no

As pessoas tem um falso conceito de que se for ao hospital irá pegar o vírus.

seu devido momento tem as sequelas do momento e tardias.

Sem ser no setor covid, o hospital é o local que mais tem cuidados, desde a
entrada e também questões de higienização. O médico deve ser procurado sem
medo de contrair o vírus.

19

Revista Afeto

agradecimentos

Dr. Jorge e Dr. Márcio fazem
considerações finais sobre a gestão que
ora finda e desejam boa sorte a nova
diretoria
Foto: Cesar Pilatti

Dr. Jorge Luiz dos Santos

Dr. Márcio Eduardo Ouriques Couto

Primeiramente quero agradecer a oportunidade de ter dirigido essa grande

Entendo que foram anos produtivos, com programações sociais, esporti-

entidade, que só foi possível pela nossa equipe de colaboradores e da dire-

vas e culturais marcantes onde homenageamos os médicos mais antigos

toria, e não posso deixar de citar Dr. Márcio Couto, meu braço direito e es-

e ex-presidentes, com uma cerimônia inesquecível que entrou na história,

querdo, pois todos nós juntos conseguimos desenvolver uma série de ações

do tamanho que a Associação Médica merecia. Também nesse período uma

que foram fundamentais para o desenvolvimento da futura entidade, não só

integração muito grande com a comunidade, com as pessoas reconhecendo

na questão da representatividade em Cascavel, visto que a cidade é referência

a força da entidade.

na área da saúde. O que não faltou foram desafios, recebemos uma entidade
com questões estruturais bastante comprometidas e que precisou ser feitos

A Associação pôde contar com a presidência do Dr. Jorge Santos, com

vários reparos, sem contar problemas relacionados a prefeitura como isenção

reconhecida capacidade de gestão nas entidades que ele presidiu e preside,

de IPTU, risco de perda de terreno e questões judiciais, além de dificuldades

isso tudo elevou o conceito da Associação Médica.

relacionadas com a documentação do CRM. Agradeço o apoio da Dra.
Daniele Scarpa que fez um trabalho fundamental e altruísta para chegarmos

Foi uma somatória de ações positivas dentro da comemoração do cinquen-

no final da nossa gestão com tudo resolvido.

tenário da entidade, que elevou o nome da AMC a todas as coirmãs do
estado, bem como amplo reflexo na mídia e aos formadores de opinião. E ao

Poderíamos ter feito muito mais, porém tivemos uma pandemia mundial no

final dos três anos, embora tenhamos passado por uma pandemia o saldo é

meio do caminho, que dificultou ações ao longo de todo o ano de 2020.

muito positivo, e estaremos juntos com Dr. Jesus e Dr. Cristiano nessa bonita

Eventos programados, poderão trazer para o ano que vem a elevação da en-

caminhada que busca congregar todos os médicos entorno de sua entidade.

tidade.

E finalizando digo que para mim foi um privilégio ter colaborado, ter feito
amizade com vários colegas, ter participado desse momento importante e

Entregamos ela regular, não está sobrando dinheiro mas não deixamos nada

histórico para nossa entidade.

para trás e isso nos deixa bastante tranquilos. Estaremos juntos com a nova
diretoria e desejo sucesso ao nosso novo presidente Dr. Jesus e o vice Dr.
Cristiano, amigos nossos de muito tempo, que com certeza colocarão mais
um tijolinho na construção para uma Associação Médica mais forte.

20

estomia

Grupo dos estomizados de cascavel
realiza grandes conquistas
Fotos: Cesar Pilatti

Com origem grega, a palavra estomia que significa abertura, também dá

deficiência, logo tem direitos mas muitos não sabem”.

nome a um procedimento cirúrgico que em cada caso pode ser chamado
como colostomia ou ileostomia por exemplo, que consiste em uma abertura

Um exemplo da importância do núcleo é a dona Ilde Dal Molin que descobriu

na parede abdominal, sendo necessária com incidência maior por câncer,

um câncer e em 20 dias precisou fazer a estomia. A cirurgia foi um sucesso,

mas também por doenças inflamatórias, acidentes e doenças congênitas.

mas dona Ilde não aceitava o uso da bolsa. Segundo ela, por falta de orientação no hospital, nenhuma bolsa se adaptava, não saía mais de casa, foi

O último dia 16 de novembro foi marcado pela comemoração do dia nacional

quando conheceu o núcleo, onde recebeu todo o suporte e orientação.

e municipal do estomizado, e para celebrar foi organizado um evento online
com palestras, uma organização nacional, além do trabalho de divulgação

Além das palestras e reuniões, o núcleo conta com psicóloga, nutricionista,

com histórias e os serviços realizados nas associações.

enfermeira, advogado sem custo aos associados, bem como disponibilizam
as bolsa coletoras para cada pessoa, pois como enfatiza Wilse, “o material

Cascavel conta com um Núcleo Regional dos Ostomizados do Oeste do

não pode ser padronizado e sim personalizado, o olhar do governo deve ser

Paraná, uma instituição voltada a dar suporte aos estomizados. Atualmente o

holístico tanto psíquico quanto emocional, para que o corpo não rejeite a

núcleo Renascer tornou-se referência nacional no segmento, atende Cascavel

bolsa”.

e mais 24 municípios que fazem parte do CISOP, com 373 pessoas atendidas.
Os materiais disponibilizados aos estomizados são adquiridos e cedidos pelo

Além de já ter sido vice presidente da associação, dona Ilde continua

CISOP (Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná), onde a dispensação

participando ativamente, “hoje eu sou feliz, eu quero que Deus me deixe aqui

é realizada pelo Núcleo.

por 150 anos” enfatiza dona Ilde.

A atual presidente da associação, Wilse Lombardi, também é coordenadora

A data do dia 16 de outubro marca as vitórias já alcançadas, mas como enfa-

representando o Paraná no movimento “Ostomizados – BR”, que tem por

tiza a presidente do núcleo regional, Wilse, “Nós temos muito a comemorar,

presidente Ana Paula Batista em Brasília. Como garante Wilse, “por meio

mas ainda faltam muitas coisas”.

de reuniões para desenvolver quais os direitos, veio para ajudar a instituir
associações e formalizá-las. Os estomizado são considerados pessoas com

Wilse Lombardi

Ilde Dal Molin
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teste covid-19

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
Grosso nº 2752, exclusivamente para atender aos médicos e todos os profissionais da saúde de Cascavel e região. A Associação Médica de Cascavel
(AMC) foi procurada pela direção do laboratório e a entidade entendeu pertinente a forma com que o laboratório irá atuar nas coletas, tanto para a classe
médica quanto para a população em geral.
Para o diretor administrativo da Associação Médica de Cascavel, o médico
Dr. Jorge Luiz dos Santos, salienta que ao ser procurado pelo Laboratório
Biovel, achou a ideia muito boa em abrir um ponto de captação centrado
para os médicos, bem como a todos os profissionais da saúde em geral.

Ilustração: Designed by Freepik
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teste covid-19
“Os médicos são fundamentais no processo de enfrentamento da pandemia,

de cascavel e região. “Nós oferecemos também não só a pesquisa do vírus,

estão na linha de frente e este exame rápido é muito importante, tanto para

mas do anticorpo, como a imunoglobulina G, isto faz com que o profissional

segurança de nós médicos como da sociedade como um todo. Por isso do

da saúde saiba o que está acontecendo com o paciente”, explica Marco An-

apoio da AMC neste momento”, explica Dr. Jorge.

tonio. “A parceria com a AMC, nos chancela a desenvolver o trabalho com
todo empenho, pois é bom saber que estamos colaborando no enfrentamento

O médico cardiologista e membro do conselho fiscal da AMC, Dr. Márcio

desta doença. Também nossos colaboradores são testados para uma maior

Couto, afirma que o exame do Covid-19 é fundamental para separar os méd-

segurança, não só nessa unidade, mas em todas as outras. Outro ponto im-

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

portante que queremos frisar novamente é que o laboratório oferece além da

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

pesquisa do vírus também o passaporte imunológico, que permite saber se a

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

pessoa tem ou não o iG positivo”, destaca o responsável técnico do Biovel,

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

Marco Antonio Largura.

com 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

Marco comenta que além da unidade destinada aos profissionais da saúde

passaram pelo vírus, podem seguir sem medo. Portanto, quanto mais rápido

há ainda o serviço de coleta domiciliar, destinado a toda a população que

souber melhor”, acrescenta Dr. Márcio.

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

O bioquímico e responsável técnico do Laboratório Biovel, Marco Antonio

vem realizando com as vacinas. Queremos prestar todo apoio a nossa cidade

Largura, disse que a ideia de procurar a Associação Médica se deu pelo fato

e região no sentido de minimizar prejuízos causados pela pandemia”, finaliza

de que os médicos estão na linha de frente para contra a Covid-19, daí a

o bioquímico.

importância do exame imediatos a todos os médicos e profissionais da saúde

Foto: Cesar Pilatti

Dr. Jorge Santos ao lado do responsável técnico pelo Biovel, Marco Antonio, com a companhia do Dr. Márcio Couto, em frente ao centro de testes Covid-19
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“Geração digital”: por que, pela 1ª vez,
filhos têm QI inferior ao dos pais
Irene Hernández Velasco
Especial para BBC News Mundo

Ilustração: FreePik

A Fábrica de Cretinos Digitais. Este é o título do último livro do neurocien-

filhos e como estamos colocando em risco seu futuro e desenvolvimento”,

tista francês Michel Desmurget, diretor de pesquisa do Instituto Nacional de

alerta o especialista em entrevista à BBC News Mundo, o serviço de notícias

Saúde da França, em que apresenta, com dados concretos e de forma con-

em espanhol da BBC.

clusiva, como os dispositivos digitais estão afetando seriamente — e para o
mal — o desenvolvimento neural de crianças e jovens.

As evidências são palpáveis: já há um tempo que o testes de QI têm apontado
que as novas gerações são menos inteligentes que anteriores.

“Simplesmente não há desculpa para o que estamos fazendo com nossos
Ilustração: Designed by Freepik
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Desmurget acumula vasta publicação científica e já passou por centros de

arte, leitura, etc.); perturbação do sono, que é quantitativamente reduzida e

pesquisa renomados como o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT)

qualitativamente degradada; superestimulação da atenção, levando a dis-

e a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos.

túrbios de concentração, aprendizagem e impulsividade; subestimulação
intelectual, que impede o cérebro de desenvolver todo o seu potencial; e o

Seu livro se tornou um best-seller gigantesco na França. Veja abaixo trechos

sedentarismo excessivo que, além do desenvolvimento corporal, influencia a

da entrevista com ele.

maturação cerebral.

BBC News Mundo: Os jovens de hoje são a primeira geração da

BBC News Mundo: Que dano exatamente as telas causam ao sis-

história com um QI (Quociente de Inteligência) mais baixo do que

tema neurológico?

a última?

Desmurget: O cérebro não é um órgão “estável”. Suas características ‘fi-

Michel Desmurget: Sim. O QI é medido por um teste padrão. No entanto,

nais’ dependem da nossa experiência. O mundo em que vivemos, os desafios

não é um teste “estático”, sendo frequentemente revisado. Meus pais não

que enfrentamos, modificam tanto a estrutura quanto o seu funcionamento,

fizeram o mesmo teste que eu, por exemplo, mas um grupo de pessoas pode

e algumas regiões do cérebro se especializam, algumas redes são criadas

ser submetido a uma versão antiga do teste.

e fortalecidas, outras se perdem, algumas se tornam mais densas e outras
mais finas.

E, ao fazer isso, os pesquisadores observaram em muitas partes do mundo
que o QI aumentou de geração em geração. Isso foi chamado de ‘efeito Flynn’,

Observou-se que o tempo gasto em frente a uma tela para fins recreativos

em referência ao psicólogo americano que descreveu esse fenômeno. Mas

atrasa a maturação anatômica e funcional do cérebro em várias redes cogni-

recentemente, essa tendência começou a se reverter em vários países.

tivas relacionadas à linguagem e à atenção.

É verdade que o QI é fortemente afetado por fatores como o sistema de saúde,

Deve-se ressaltar que nem todas as atividades alimentam a construção do

o sistema escolar, a nutrição, etc. Mas se considerarmos os países onde os

cérebro com a mesma eficiência.

fatores socioeconômicos têm sido bastante estáveis por décadas, o ‘efeito
Flynn’ começa a diminuir. Nesses países, os “nativos digitais” são os primei-

BBC News Mundo: O que isso quer dizer?

ros filhos a ter QI inferior ao dos pais. É uma tendência que foi documentada

Desmurget: Atividades relacionadas à escola, trabalho intelectual, leitura,

na Noruega, Dinamarca, Finlândia, Holanda, França, etc.

música, arte, esportes… todas têm um poder de estruturação e nutrição muito maior para o cérebro do que as telas.

BBC News Mundo: E o que está causando essa diminuição no QI?
Desmurget: Infelizmente, ainda não é possível determinar o papel específico

Mas nada dura para sempre. O potencial para a plasticidade cerebral é ex-

de cada fator, incluindo por exemplo a poluição (especialmente a exposição

tremo durante a infância e adolescência. Depois, ele começa a desaparecer.

precoce a pesticidas) ou a exposição a telas. O que sabemos com certeza é

Ele não vai embora, mas se torna muito menos eficiente.

que, mesmo que o tempo de tela de uma criança não seja o único culpado,
isso tem um efeito significativo em seu QI. Vários estudos têm mostrado que

O cérebro pode ser comparado a uma massa de modelar. No início, é úmida

quando o uso de televisão ou videogame aumenta, o QI e o desenvolvimento

e fácil de esculpir. Mas, com o tempo, fica mais seca e muito mais difícil de

cognitivo diminuem.

modelar. O problema com as telas é que elas alteram o desenvolvimento do
cérebro de nossos filhos e o empobrecem.

Os principais alicerces da nossa inteligência são afetados: linguagem, concentração, memória, cultura (definida como um corpo de conhecimento que

BBC News Mundo: Todas as telas são igualmente prejudiciais?

nos ajuda a organizar e compreender o mundo). Em última análise, esses

Desmurget: Ninguém diz que a “revolução digital” é ruim e deve ser inter-

impactos levam a uma queda significativa no desempenho acadêmico.

rompida. Eu próprio passo boa parte do meu dia de trabalho com ferramentas
digitais. E quando minha filha entrou na escola primária, comecei a ensiná-la

BBC News Mundo: E por que o uso de dispositivos digitais causa

a usar alguns softwares de escritório e a pesquisar informações na internet.

tudo isso?

Os alunos devem aprender habilidades e ferramentas básicas de informáti-

Desmurget: As causas também são claramente identificadas: diminuição

ca? Claro. Da mesma forma, pode a tecnologia digital ser uma ferramenta

da qualidade e quantidade das interações intrafamiliares, essenciais para

relevante no arsenal pedagógico dos professores? Claro, se faz parte de um

o desenvolvimento da linguagem e do emocional; diminuição do tempo

projeto educacional estruturado e se o uso de um determinado software pro-

dedicado a outras atividades mais enriquecedoras (lição de casa, música,

move efetivamente a transmissão do conhecimento.
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Porém, quando uma tela é colocada nas mãos de uma criança ou adoles-

phones ou consoles de jogos.

cente, quase sempre prevalecem os usos recreativos mais empobrecedores.
Isso inclui, em ordem de importância: televisão, que continua sendo a

BBC News Mundo: Por que muitos pais desconhecem os perigos

tela número um de todas as idades (filmes, séries, clipes, etc.); depois os

das telas?

videogames (principalmente de ação e violentos) e, finalmente, na adoles-

Desmurget: Porque a informação dada aos pais é parcial e tendenciosa.

cência, um frenesi de autoexposição inútil nas redes sociais.

A grande mídia está repleta de afirmações infundadas, propaganda enganosa e informações imprecisas. A discrepância entre o conteúdo da mídia e a

BBC News Mundo: Quanto tempo as crianças e os jovens costum-

realidade científica costuma ser perturbadora, se não enfurecedora. Não que-

am passar em frente às telas?

ro dizer que a mídia seja desonesta: separar o joio do trigo não é fácil, mesmo

Desmurget: Em média, quase três horas por dia para crianças de 2 anos,

para jornalistas honestos e conscienciosos.

cerca de cinco horas para crianças de 8 anos e mais de sete horas para
adolescentes.

Mas não é surpreendente. A indústria digital gera bilhões de dólares em lucros a cada ano. E, obviamente, crianças e adolescentes são um recurso mui-

Isso significa que antes de completar 18 anos, nossos filhos terão passado

to lucrativo. E para empresas que valem bilhões de dólares, é fácil encontrar

o equivalente a 30 anos letivos em frente às telas ou, se preferir, 16 anos

cientistas complacentes e lobistas dedicados.

trabalhando em tempo integral! É simplesmente insano e irresponsável.
Recentemente, uma psicóloga, supostamente especialista em videogames,
BBC News Mundo: Quanto tempo as crianças devem passar em

explicou em vários meios de comunicação que esses jogos têm efeitos

frente a telas?

positivos, que não devem ser demonizados, que não jogá-los pode ser até

Desmurget: Envolver as crianças é importante. Eles precisam ser informa-

uma desvantagem para o futuro de uma criança, que os jogos mais violentos

dos de que as telas danificam o cérebro, prejudicam o sono, interferem na

podem ter ações terapêuticas e ser capaz de aplacar a raiva dos jogadores,

aquisição da linguagem, enfraquecem o desempenho acadêmico, prejudicam

etc.

a concentração, aumentam o risco de obesidade, etc.
O problema é que nenhum dos jornalistas que entrevistaram esse
Alguns estudos mostram que é mais fácil para crianças e adolescentes

“especialista” mencionou que ela trabalhava para a indústria de videogames.

seguirem as regras sobre telas quando sua razão de ser é explicada e dis-

E este é apenas um exemplo entre muitos descritos em meu livro.

cutida com eles. A partir daí, a ideia geral é simples: em qualquer idade, o
mínimo é o melhor.

Isso não é algo novo: já aconteceu no passado com o tabaco, aquecimento
global, pesticidas, açúcar, etc.

Além dessa regra geral, diretrizes mais específicas podem ser fornecidas com
base na idade da criança. Antes dos seis anos, o ideal é não ter telas (o que

Mas acho que há espaço para esperança. Com o tempo, a realidade se torna

não significa que de vez em quando você não possa assistir a desenhos com

cada vez mais difícil de negar.

seus filhos).
BBC News Mundo:Há estudos que afirmam, por exemplo, que os
Quanto mais cedo forem expostos, maiores serão os impactos negativos e o

videogames ajudam a obter melhores resultados acadêmicos…

risco de consumo excessivo subsequente.

Desmurget: Digo com franqueza: isso é um absurdo. Essa ideia é uma
verdadeira obra-prima de propaganda. Baseia-se principalmente em alguns

A partir dos seis anos, se os conteúdos forem adaptados e o sono preserva-

estudos isolados com dados imprecisos, que são publicados em periódicos

do, o tempo em frente a tela pode chegar até meia hora ou até uma hora por

secundários, pois muitas vezes se contradizem.

dia, sem uma influência negativa apreciável.
Em uma interessante pesquisa experimental, consoles de jogos foram dados
Outras regras relevantes: sem telas pela manhã antes de ir para a escola,

a crianças que iam bem na escola. Depois de quatro meses, elas passaram

nada à noite antes de ir para a cama ou quando estiver com outras pessoas.

mais tempo jogando e menos fazendo o dever de casa. Suas notas caíram

E, acima de tudo, sem telas no quarto.

cerca de 5% (o que é muito em apenas quatro meses!).

Mas é difícil dizer aos nossos filhos que as telas são um problema quando

Em outro estudo, as crianças tiveram que aprender uma lista de palavras.

nós, como pais, estamos constantemente conectados aos nossos smart-

Uma hora depois, algumas puderam jogar um jogo de corrida de carros. Duas

Ilustração: Designed by Freepik
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horas depois, foram para a cama.

como criar minha filha. No entanto, é claro que as escolhas educacionais só
podem ser exercidas livremente quando as informações fornecidas aos pais

Na manhã seguinte, as crianças que não jogaram lembravam cerca de 80%

são honestas e abrangentes.

da aula em comparação com 50% das que jogaram.
Os autores descobriram que brincar interferia no sono e na memorização.

Acho que uma campanha de informação justa sobre o impacto das telas no
desenvolvimento com diretrizes claras seria um bom começo: nada de telas

BBC News Mundo: Como o Sr. acha que os membros dessa ger-

para crianças de até seis anos de idade e não mais do que 30-60 minutos

ação digital serão quando se tornarem adultos?

por dia.

Desmurget: Costumo ouvir que os nativos digitais sabem “de maneira
diferente”. A ideia é que embora apresentem déficits linguísticos, de atenção

BBC News Mundo: Se essa orgia digital, como você a define, não

e de conhecimento, são muito bons em “outras coisas”. A questão está na

para, o que podemos esperar?

definição dessas “outras coisas”.

Desmurget: Um aumento das desigualdades sociais e uma divisão progressiva da nossa sociedade entre uma minoria de crianças preservadas desta

Vários estudos indicam que, ao contrário das crenças comuns, eles não são

“orgia digital” — os chamados alfas do livro de Huxley —, que possuirão,

muito bons com computadores. Um relatório da União Europeia explica que

através da cultura e da linguagem, todas as ferramentas necessárias pensar e

a baixa competência digital impede a adoção de tecnologias educacionais

refletir sobre o mundo, e uma maioria de crianças com ferramentas cognitivas

nas escolas..

e culturais limitadas — os chamados gamas na mesma obra —, incapazes
de compreender o mundo e agir como cidadãos cultos.

Outros estudos também indicam que eles não são muito eficientes no processamento e entendimento da vasta quantidade de informações disponíveis

Os alfas frequentarão escolas particulares caras com professores humanos

na internet.

“reais”. Já os gamas irão para escolas públicas virtuais com suporte humano
limitado, onde serão alimentados com uma pseudo-linguagem semelhante

Então, o que resta? Eles são obviamente bons para usar aplicativos digitais

à “novilíngua” de (George) Orwell (em 1984) e aprenderão as habilidades

básicos, comprar produtos online, baixar músicas e filmes, etc.

básicas de técnicos de médio ou baixo nível (projeções econômicas dizem
que este tipo de empregos serão super-representados na força de trabalho

Para mim, essas crianças se assemelham às descritas por Aldous Huxley

de amanhã).

em seu famoso romance distópico Admirável Mundo Novo: atordoadas por
entretenimento bobo, privadas de linguagem, incapazes de refletir sobre o

Um mundo triste em que, como disse o sociólogo Neil Postman, eles vão

mundo, mas felizes com sua sina.

se divertir até a morte. Um mundo no qual, através do acesso constante e
debilitante ao entretenimento, eles aprenderão a amar sua servidão. Desculpe

BBC News Mundo: Alguns países estão começando a legislar

por não ser mais otimista.

contra o uso de telas?
Desmurget: Sim, especialmente na Ásia. Taiwan, por exemplo, conside-

Talvez (e espero que sim) eu esteja errado. Mas simplesmente não há descul-

ra o uso excessivo de telas uma forma de abuso infantil e aprovou uma lei

pa para o que estamos fazendo com nossos filhos e como estamos colocando

que estabelece multas pesadas para pais que expõem crianças menores de

em risco seu futuro e desenvolvimento.

24 meses a qualquer aplicativo digital e que não limita o tempo de tela de
meninos entre 2 e 18 anos.
Na China, as autoridades tomaram medidas drásticas para regulamentar o
consumo de videogames por menores: crianças e adolescentes não podem
mais brincar à noite (entre 22h e 8h) ou ultrapassar 90 minutos de exposição
diária durante a semana (180 minutos nos finais de semana e férias escolares).
BBC News Mundo: O Sr. acredita que é bom que existam leis que
protegem as crianças das telas?
Desmurget: Não gosto de proibições e não quero que ninguém me diga

27

Revista Afeto

comportamento

Entrevista com Dr. André Kamchen
Fim de ano chegando, época de festas, vale também lembrar as comemo-

Dr. André, pessoas que tomam medicamentos de forma contínua

rações da entrada do novo ano. Com ênfase as festividades e as agitações, há

ou permanente, teria alguma orientação específica para elas?

que se tomar cuidados para que a alegria continue, portanto, um breve bate

É importante ficar atento e manter suas receitas atualizadas, uma vez que

papo com o médico socorrista e cirurgião Dr. André Kamchen sobre cuidados

as pessoas podem viajar para outras cidades, como acontece no final do

e recomendações.

ano, e perder o contato com seu médico, ficando sem seus medicamentos
de uso contínuo. Portanto, adiante a renovação de suas receitas para que

Dr. André que recomendações o senhor dá para as pessoas que

seu tratamento não seja interrompido e suas férias sejam curtidas com seus

pretendem viajar esse fim de ano?

familiares sem transtornos.

Em primeiro lugar respeito ao trânsito. É uma época em que temos aumento
dos índices de acidente, portanto, muito cuidado nas estradas, não exceder

Finalmente Dr. André, em relação a Covid-19 e ondas subse-

a velocidade e estar sempre atentos a direção. A segunda recomendação diz

quentes, alguma recomendação especial?

respeito as festividades e férias, quem for ao litoral deve tomar muito cuidado

Recomendo cuidado redobrado, a Covid ainda está aí. O número de casos

com a exposição excessiva ao sol, uso de protetor solar, e cuidar com as

aumentou novamente no Brasil inteiro e com as festividades de final de ano

crianças, pois nessa época sempre aumentam os casos de afogamento, tanto

se não tomarmos cuidado aumentará exponencialmente. É um período em

nas praias quanto nas piscinas.

que as pessoas vão visitar seus familiares, pais e avós, então o cuidado tem
que ser ostensivo senão poderemos levar a Covid até eles, e não queremos

Alguma recomendação nas questões alimentares?

que ninguém seja surpreendido com a doença e eventualmente ter algum

Nessa época do ano é muito importante ingerir bastante líquido, seja água,

desfecho desfavorável. Por isso, volto a enfatizar que o cuidado deve ser

chá, suco ou isotônico, pois é uma época de calor intenso que favorece a

redobrado. Usar máscara, álcool em gel, evitar contato físico com as pessoas,

desidratação, por isso ingerir bastante líquido. Quanto a alimentação sau-

enfim, tomar todos os cuidados que já tomamos há alguns meses. Desejo um

dável, devemos ter esse hábito o ano todo, é sempre bom ter à mesa também

ótimo e abençoado Natal e Próspero Ano Novo a todos.

frutas e verduras.

Foto: Cesar Pilatti

Dr. André Kamchen
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Musicoterapia ajuda a vencer a
ansiedade na pandemia
Redação Digitais Publicado em 20 de outubro de 2020
Tratamento, que é oferecido pelo SUS, usa melodias para atingir centro do cérebro
Por: Renata Germano

Ilustração: FreePik
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Durante a pandemia, a prática da musicoterapia tem sido uma forma de di-

de expressar emoções por meio dos diferentes tipos de sons.

minuir a ansiedade e o estresse dos que adotam a prática. O método utiliza o
canto, instrumentos musicais e ruídos para tratar distúrbios relacionados ao

A musicoterapeuta diz ainda que é um tratamento processual, que leva tempo,

cérebro, aos sentidos e ao restabelecimento de funções físicas do corpo. Pes-

e personalizado. “A música se comunica com o paciente de forma única, pois

soas com o mal de Alzheimer, vítimas de acidente vascular cerebral e com de-

cada um traz consigo uma história sonora que vai se unir ao trabalho e que se

pressão ou ansiedade, por exemplo, podem se beneficiar com o tratamento.

difere de pessoa para pessoa.” O método é oferecido pelo Sistema Único de

Douglas Cardoso, de 22 anos, é estudante de medicina, mora em Su-

Saúde (SUS) desde 2017 e também por convênios de saúde. Em tratamentos

maré e realiza sessões musicoterapêuticas desde o ano passado. Com a

particulares, o preço de cada consulta é de cerca de R$ 150, segundo a es-

pandemia, ele conta que se conectou ainda mais com a prática, para ajudar na

pecialista Maira Camargo.

diminuição da ansiedade durante os estudos: “Durante o dia, é muito difícil
manter a calma. Para que eu possa me concentrar em todas as tarefas que

Jéssica Toniolo, de 32 anos, que mora em Campinas, utiliza a musicotera-

eu preciso desenvolver, sinto que estar em sintonia com a música me ajuda”.

pia toda semana para melhorar o problema auditivo do seu filho de 3 anos,

Para isso, ele ouve uma seleção de músicas recomendadas por seu terapeuta

Gabriel Toniolo, que sofre com zumbido no ouvido. Ela conta que essa com-

durante as horas em que precisa estudar.

plicação é tratada por meio da terapia de ruído branco, uma das técnicas
musicoterapêuticas, que consiste em tornar a audição mais concentrada em

De acordo com Maira Camargo, musicoterapeuta que trabalha em Campinas,

um único som relaxante. “Isso faz que Gabriel consiga dar menos atenção ao

a melhora na saúde mental de pacientes vem pela atuação das melodias no

zumbido durante o dia a dia”, conta.

centro de prazer do cérebro, liberando a dopamina, que promove a sensação
de bem-estar. E, neste período conturbado, a musicoterapia pode também

Cícera Timbaúba do Carmo, de 78 anos, mora em Campinas, é aposentada

ser uma aliada para diminuir a irritabilidade: “Durante a quarentena todos

e faz musicoterapia uma vez por semana, desde 2017. Ela diz que a música

nós buscamos nos presentear com coisas que nos dão prazer para enfrentar

é uma ótima alternativa para melhorar seus dias: “Quando eu estou triste, a

o momento. Por isso a música esteve ao nosso lado de todas as formas,

música me faz ficar mais animada, principalmente neste momento de pan-

relaxando, alegrando, suprindo a falta da família e dos amigos, fazendo com-

demia”, diz. Cícera recebe uma seleção de músicas pelo terapeuta e também

panhia”, afirma.

disse que ouvir sua neta, Larissa Sousa, de 21 anos, cantando, contribui
para ela reconhecer a importância das canções em sua vida. “A música já me

Segundo a especialista, as músicas utilizadas na terapia devem ter frequên-

ajudou a superar crises de ansiedade e depressão”, diz.

cias padronizadas de forma harmônica e podem ser somente instrumentais
ou terem letra. Depois desse processo, sinapses cerebrais são ativadas na

Orientação: Profa. Juliana Doretto

região do sistema límbico, que é encarregado de manifestar as emoções no

Edição: Beatriz Borghini

corpo humano. Isso causa a liberação de hormônios que geram sensações de
satisfação e felicidade. O objetivo é também trazer ao paciente a capacidade
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Quando a ciência cofronta a fé: reflexões
sobre a série “O Escolhido”
Informações técnicas:
Desde 2019 / 60min / Suspense
Direção: Carolina Munhóz e Raphael Draccon
Elenco: Paloma Bernardi, Pedro Caetano, Allison Willow
Nacionalidade Brasil
Produção: Netflix
“O médico só age onde é tocado. Só o ferido cura”.
C. Jung

A importância da espiritualidade como dimensão da saúde integral tem

dos relevantes, utilizando o método científico tradicional.

sido objeto de amplo estudo nos últimos anos. Já é consenso que pessoas
adoecidas quando possuem o apoio da fé, seja qual for a denominação

No entanto, o outro lado da questão também está sendo objeto de reflexão:

religiosa, tem seu processo de recuperação, até mesmo quanto a eventos

quando a fé ou a prática de uma religião, confronta recomendações ou

agudos, mais rápido e com menores intercorrências. Amplos estudos foram

prescrições médicas, quanto aos quatro níveis de prevenção ou atenção

realizados sobre a importância da oração realizada por outras pessoas, com

à saúde. Em especial, uma importante estratégia de prevenção primária, a

objetivo de recuperar ou manter a saúde de grupos de pacientes, com resulta-

vacinação coletiva, tem sido alvo de acalorados debates e pesquisas sob o
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olhar da psicologia social, quanto ao comportamento crescente de recusa

e logo se percebe, traz em si uma espiritualidade natural, possivelmente

ou evitação da vacinação recomendada. Este comportamento de descrédito

inerente a origem africana.

na capacidade de prevenir e promover saúde, através das vacinas, tem sido
apontado como um dos elementos responsáveis pelo retorno de doenças

Enzo, branco, gaúcho, filho de um médico e empresário em Porto Alegre.

infectocontagiosas como sarampo, caxumba, rubéola e varicela, que por dé-

Contrariando o pai, eminente cardiologista, deseja ser um pesquisador na

cadas vinham sendo reduzidas ou eliminadas.

área de epidemiologia. Tem poucas habilidades de comunicação, dificuldades de relação pessoal e pouca proximidade com situações de urgência,

A série brasileira veiculada pela Netflix, “O Escolhido”, traz vários dos ele-

sendo em situações de conflito, o mais frágil e amedrontado dos três. Enzo

mentos que contemplam esse panorama complexo, no qual a ciência e a fé

embarca na missão, com o intuito primeiro de coletar material de pesquisa.

parecem seguir caminhos paralelos e com frequência opostos. Os “heróis”
são três jovens médicos, que a serviço de uma organização internacional, re-

A relação dos três médicos, não é tranquila, especialmente entre Damião e

cebem a missão de vacinar contra um vírus mutante da Zica, uma população

Enzo, que se estranham e tem sempre opiniões contrárias quanto as decisões.

isolada, próxima a Corumbá no Mato Grosso do Sul, região de Pantanal.

Lúcia é o elemento que traz o equilíbrio ao grupo. De certa forma os três
representam segmentos diversos da população brasileira. O acesso aos cur-

O perfil dos três jovens traz antes da trama, aspectos interessantes, para se

sos médicos, por minorias históricas é razoavelmente novo no panorama do

pensar nos rumos da medicina brasileira. Lúcia, nascida no Pantanal, for-

perfil médico brasileiro. Observar a relação do grupo, faz-nos compreender

mou-se com honra na USP. É ética, obstinada e embasa sua missão profis-

a complexidade deste contexto, que obriga instituições formadoras, públicas

sional num trágico evento de infância. Viu seu pai falecer por falta de uma

ou privadas, a novas opções metodológicas de ensino do “ser médico”.

transfusão sanguínea, negada pela crença religiosa familiar de então. A jovem
médica retorna a sua região de origem, chefiando a pequena equipe, com

Impulsionados pela força da juventude, e por sua missão “salvadora”, os três

a mais pura intenção de oferecer a sua ciência, evitando doenças e mortes

chegam ao povoado de Água Azul, uma espécie de ilha, isolada pelas águas

desnecessárias, como a de seu pai.

do Pantanal. Chegam também esquecidos de um dos princípios básicos da
Educação Popular em saúde, preconizado por Paulo Freire: primeiro escu-

Damião, negro, criado numa comunidade carioca de alta vulnerabilidade, tor-

tar, compreender, respeitar, aceitar a cultura e o saber do “outro” para após

nou-se médico desafiando a violência familiar, a exclusão social e o destino

propor uma intervenção, até então apenas unilateralmente conhecida. Sem

comum de jovens nessa condição. É destemido, impositivo e determinado,

diálogo, não se constrói nenhuma relação. Segundo o mestre Paulo Freire:
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“o diálogo não impõe, não maneja, não domestica”. Ter tempo para ouvir

ditórias iniciativas presentes em cada problema de saúde, em um processo

antes de tudo, é o primeiro princípio de slowmedicine, que tem o seu escopo

que valoriza principalmente os saberes e as práticas dos sujeitos usualmente

teórico permeado pela teoria da educação em saúde. Decididos a vacinar de

desconsiderados devido à sua origem popular”.

pronto a população, encontram o único médico local, Lorenzo, alcoolizado.
Líderes comunitários reagem violentamente à proposta, manifestando que ali

As habilidades de educador popular são especialmente caras à Medicina de

não se precisa da medicina, pois possuem a proteção de um líder, um xamã:

Família de Comunidade, especialidade que por sua moderna definição, há

o “Escolhido”.

cerca de quatro décadas, estabeleceu as competências comunitária e cultural como seus pilares fundamentais. O médico com estas competências

Como instrumento para situações como estas, relativamente comuns para

vê cada comunidade como singular, em sua forma de viver, trabalhar, ocupar

profissionais de saúde que abandonam os grandes centros urbanos, existe

os espaços, ter lazer, se relacionar e praticar sua fé. E antes de qualquer

um campo de conhecimento e pesquisa denominado Educação Popular em

intervenção, em especial as coletivas, como vacinações, é preciso buscar

Saúde. Segundo Eymard Mourão Vasconcelos, médico e professor universi-

compreender seu nível de aceitação, sua racionalidade e eficácia para aquela

tário radicado na Paraíba: “Educação Popular tem significado um instrumento

comunidade. Estes são também princípios norteadores da Prevenção Qua-

fundamental na construção histórica de atenção integral à saúde, na medida

ternária: ao se pensar em atividades de Prevenção Primária, destinadas a

em que se dedica à ampliação da inter-relação entre as diversas profissões,

populações saudáveis, e que se sentem saudáveis, é preciso que se reflita

especialidades, serviços, doentes, familiares, vizinhos e organizações so-

sobre qualquer efeito colateral orgânico, afetivo ou psicológico, individual

ciais locais envolvidos num problema específico de saúde, fortalecendo e

ou coletivo. Da mesma forma, ao se pensar em implementar medidas de

reorientando suas práticas, saberes e lutas. Esta redefinição da prática

vacinação propostas recentemente, é preciso que se avalie com evidências

médica se dá, não a partir de uma nova tecnologia ou de um novo sistema

científicas robustas o resultado final da intervenção, para aquela determinada

de conhecimento, mas pela articulação de múltiplas, diferentes e até contra-

comunidade. A prevenção em saúde, em seu sentido mais amplo, é o quinto
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princípio de slowmedicine e o uso parcimonioso da tecnologia é seu décimo
princípio.
Nossos heróis são primeiramente, antes de implementar a vacinação, expulsos e agredidos, depois aparentemente aceitos e sabotados em sua missão,
e após parcialmente incluídos na comunidade, por motivos afetivos ou de
outros interesses. A passagem por cada um desses níveis da narrativa, traz
as velhas humanidades: amor, ódio, culpa, paixão, inveja, medo, interesses
materiais, fidelidade, traição; perturbando profundamente nossos três heróis,
seus objetivos iniciais e a carga emocional que trazem em sua história de
vida. Logo o impacto causado pela comunidade neles, é bem maior do que
o impacto que eles pensavam em causar naquele grupo de pessoas aparentemente simples, de baixa escolaridade, sem nenhum contato com o mundo
exterior.
Em Água Azul, o único médico local, com o passar dos anos, adere a seita
fundamentalista do Escolhido, tornando-se seu parceiro na arte de dominar e
manipular a comunidade. Lorenzo aceita, como todos, que o Escolhido realmente cura as pessoas, e utiliza seus conhecimentos da medicina tradicional
como auxílio aos interesses do líder. Vive incluído totalmente na comunidade,
que o respeita apesar do alcoolismo. Lúcia, Enzo e Damião, o desprezam e
não lhe dão nenhum crédito, cometendo mais um erro estratégico.
As cenas nas quais a população após ser finalmente vacinada, reage com
uma convulsão coletiva é paradigmática. Trata-se de uma “Revolta da Vacina”
em estilo próprio. Os três médicos não encontram resposta para isso, como
todos nós médicos, frequentemente não encontramos respostas científicas
para determinados desfechos de planos terapêuticos. Temos ainda grande
dificuldade de conduzir clinicamente o que chamamos de “somatização”,
um amplo espectro de sintomas e sinais que construiu um novo campo de
conhecimento: a médica somática ou psicossomática. Da mesma forma as
manifestações religiosas ou espirituais encontram dificuldade de aceitação
ou inclusão em planos terapêuticos. Porém segundo Eymard Vasconcelos, há
uma milenar tradição do uso da espiritualidade no enfrentamento dos problemas de saúde que pode ser resgatada, mas que necessita ser atualizada para
as atuais características da sociedade.
Há muito nos assombra, apesar do impressionante avanço tecnológico investigativo e diagnóstico, a soma de questões e problemas não resolvidos
pela medicina ocidental moderna. Antes do nascimento desta medicina,
ainda e provavelmente por muito tempo, coexistem outras “medicinas”, que
vêm recebendo diversas denominações: medicina complementar, medicina
alternativa, medicina narrativa ( a arte e a literatura como instrumentos de
apreensão da experiência humana na saúde e na doença), medicina tradicional (denominação da OMS para o conjunto dessas práticas), ou ainda
medicina integrativa. A medicina integrativa se constitui no sétimo princípio de slowmedicine, que entende que devemos utilizar o melhor dos vários
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mundos que compõem estas medicinas, como necessários para compreender e cuidar de cada pessoa em sua singularidade. Sugerimos a leitura de artigos em nosso
site, sobre este tema, detalhando como o movimento slowmedicine incorpora estes saberes e práticas:
https://www.slowmedicine.com.br/praticas-integrativas-e-slow-medicine/
https://www.slowmedicine.com.br/slow-medicine-e-sua-relacao-com-medicina-alternativa/
https://www.slowmedicine.com.br/ora-direis-ouvir-historias-sobre-os-fundamentos-de-medicina-narrativa/

Voltando a nossa trama pantaneira, Damião, em estado grave, é curado
dos sintomas de Zica pelo curandeiro Escolhido, através de sua presença,
preces e de um líquido azul que utiliza como medicamento, fazendo desta
cena um marco na relação dos médicos com a comunidade. Suas crenças
e seus métodos habituais são questionados por eles próprios, em vários
momentos, em especial quando vêm esgotados seus recursos científicos. O
Escolhido se manifesta sobre isso, dizendo a Lúcia: “o problema Doutora é
que a sua ciência só traz dúvidas, e a minha fé traz as certezas”. Ao mesmo
tempo a figura de Lúcia, e sua atitude firme, buscando a ética nas relações
com todos, desequilibra o curandeiro, fazendo-o também duvidar de decisões antigas quanto a sua forma de praticar, o que considera, um profundo
bem aquela comunidade. Médicos e comunidade são tocados e perturbados,
mobilizando emoções e insights vindos de seu inconsciente, despertando
em todos um novo saber, novas emoções, que poderiam em última análise se
constituir em potencial terapêutico.
O desamparo alternado dos três médicos e dos moradores, faz com que
em vários momentos os médicos se tornem aprendizes do curandeiro e da
comunidade. Este é um sentimento frequente no cuidado humano, muitos
de nossos pacientes se tornam nossos mestres de vida. A abertura para a
espiritualidade que envolve essa troca, esse fluxo de sentimentos, é positiva,
aproxima a todos.
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Segundo Puchalski (1999) a espiritualidade pode ser definida como aquilo

of Psychology at Saybrook Graduate School, Chair for the Study of Con-

que traz significado e propósito à vida das pessoas. É reconhecida como um

sciousness, San Francisco, California, EUA. Rev. Psiq. Clín. 34, supl 1; 17-

fator que contribui para a saúde e a qualidade de vida de muitas pessoas.

24, 2007.

Esse conceito é encontrado em todas as culturas e sociedades. É expressa
como uma busca individual mediante a participação de grupos religiosos

A Espiritualidade na Educação Popular em Saúde. Eymard Mourão Vascon-

que possuem algo em comum, como fé em Deus, naturalismo, humanismo,

celos. Cadernos Cedes, Campinas, vol. 29, n 79, p. 323-334, set/dez 2009.

família e arte.

A importância da integração da espiritualidade e da religiosidade no manejo
da dor e dos cuidados paliativos. Mário F. P. Peres; Ana Cláudia de Lima

Ainda podem ser objetos de reflexão para a prática médica integral e human-

Quintana Arantes; Patrícia Silva Lessa e Cristofer André Caous. Rev. Psiq.

izada, as figuras dos líderes comunitários da história, sem os quais propostas

Clín. 34, supl 1; 82-87, 2007.

de prevenção primaria, como vacinação ou mudanças de estilo de vida, dificilmente encontram adesão comunitária. Os rituais, próprios de cada comunidade, necessitam ser profundamente respeitados - individualizar a atenção
é o segundo princípio do movimento slowmedicine.
Em Água Azul, estabeleceu-se um ritual, no qual os moradores que se encontram prontos para a morte, podem se manifestar ao grupo e se submeter a
uma condução ou cuidado para isso, que devem ser mostrados na continuidade da série. Fica evidente que é uma comunidade amparada em valores
muito sedimentados, com total confiança nos mesmos. Há alguns anos, não
morre ninguém por doenças ou causas externas em Água Azul. As pessoas
morrem, quando decidem partir, e são protagonistas absolutos de suas vidas.
A chegada dos três médicos ao povoado, causa a primeira dessas mortes.
O final da primeira temporada, promete o reencontro dos três heróis em Água
Azul, com novos desafios e descobertas, onde seguirão tentando superar o
milenar dualismo entre a racionalidade e emoção, entre a ciência e a fé, chegando quem sabe a uma articulação possível entre essas dimensões. É uma
jornada de todos nós, longa, complexa, cheia de armadilhas e encruzilhadas
como as enfrentadas por Lúcia, Damião e Enzo no Pantanal. O guia para
esta viagem, não está nos manuais de medicina, é único para cada um. Mas
certamente principia na abertura a experiências e relações mais profundas e

CARLA ROSANE OURIQUES COUTO.

honestas, com nosso passado, nossa missão como médicos, e com nossos

Médica de família e comunidade, pediatra, sanitarista, com especializações

pacientes. Como diria o Escolhido: “para o medo não há cura”, para todo o

em Saúde do Trabalhador, Gerenciamento de UBSs, Terapia de Família,

resto há um caminho.

mestrado em Psicologia Social. “O Escolhido” me tocou especialmente, por
que me trouxe os anos de trabalho no querido Mato Grosso do Sul. De lá,

“Há mais mistérios entre o céu e a terra, do que possa imaginar nossa vã

trouxe dois dos meus filhos, e muitas lições espirituais. A lembrança mais

filosofia”. Shakespeare,W.

forte foi de um episódio em que fiquei retida numa tribo Caiuá, no sul do
estado, onde tinha a intenção de realizar um diagnóstico de saúde infantil. O

Literatura consultada:

cacique, desconfiado, reuniu a tribo toda, e pediu explicações sobre nossa

Caderno de educação popular e saúde. Ministério da Saúde, Secretaria de

presença ali. Era um tempo em que vários servidores e profissionais eram

Gestão Estratégica e Participativa, Departamento de Apoio à Gestão Partici-

mantidos sequestrados nas tribos, em troca de demandas ao poder estadual.

pativa. Brasília, 2007. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica

Nos meus trinta e poucos anos, fui o mais sincera possível, explicando

e Participativa. Departamento de Apoio à Gestão Participativa.

àquela estranha plateia, o que era uma pesquisa de saúde e pedindo sua
permissão, o que não havia feito ao chegar. Deu tudo certo...aprendi no susto,

Os primeiros curadores da humanidade: abordagens psicológicas e

o primeiro princípio slow: primeiro escutar, depois explicar, depois oferecer

psiquiátricas sobre os xamãs e o xamanismo. Stanley Krippner. Professor

talvez, alguma ciência.
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Raios X: uma grande descoberta
científica
Uso consciente dessa ferramenta para o bem-estar humano, com seus benefícios e responsabilidades

Ilustração: FreePik

Poucas descobertas poderão distinguir-se na história da ciência com tão

Para efeito de comparação, um exame de Raios X de Tórax, por exemplo,

grandes repercussões na evolução do conhecimento científico e com tama-

equivale a 2,4 dias de radiação natural, aquela proveniente da exposição ao

nha contribuição para o bem-estar da humanidade, como a descoberta dos

sol.

Raios X pelo físico alemão Wilhelm Röntgen, em novembro de 1895.
A comunidade médica atual, preocupada com o crescimento no número de
Particularmente, na história da Medicina, esta descoberta representa um mar-

exames, está em campanha a favor do uso racional de exames radiológicos,

co duradouro que deixa para trás períodos de dúvida no campo diagnóstico,

a fim de evitar o uso indiscriminado destes métodos.

abrindo caminho para novos métodos e consolidando a Radiologia como
uma das especialidades médicas com maior evolução.

Nós, do Centro de Imagem Dr. Leonel Ferreira, defendemos esta causa
e apoiamos um uso responsável da radiação ionizante, tendo como

Atualmente é estimado que entre 3 e 5% da população brasileira realize men-

objetivo alinhar todos os benefícios do diagnóstico por imagem com a

salmente exames radiológicos sendo que, nos últimos anos, houve um au-

responsabilidade e compromisso que temos com a saúde de nossos clientes

mento de aproximadamente 70% no volume destes exames, observando-se

e amigos.

ainda uma predominância da população pediátrica, que é justamente a mais
suscetível aos efeitos da radiação ionizante, emitida pelos exames de Raios

Há 30 anos em Cascavel, temos orgulho em poder continuar afirmando que

X e Tomografias.

sua confiança é nossa melhor imagem!
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Mongeral Aegon muda a marca e muda
nome para MAG

Priorizar o Cliente, as suas necessidades, o contexto em que ele vive e a

tetiza essa herança num apelido carinhoso que nasceu dentro de casa, utiliza-

maneira como se comporta, são as principais motivações que levam o Grupo

do inicialmente nos corredores da empresa. “MAG” é o reflexo dessa síntese,

Mongeral Aegon a apresentar uma nova arquitetura das suas Marcas.

juntando o nosso passado histórico com a nossa ligação ao Aegon Group.
Numa sigla simples, curta e eficaz, que visa alcançar um novo patamar de

O nosso objetivo é focar no que os nossos clientes buscam e garantir a

reconhecimento da Marca no mercado brasileiro e junto de nossos públicos.

sua satisfação na interação com os nossos produtos, serviços e formas de

Este é um marco importante na nossa relação com a sociedade brasileira. Es-

relacionamento.

tamos em um momento de muitas oportunidades, em que os nossos propósitos e estratégias se fundem como nunca antes, nos permitindo contribuir

As pessoas são impactadas por uma quantidade cada vez maior de conteú-

de forma decisiva para aumentar a proteção dos indivíduos e das famílias

dos, um status continuado de hiper conectividade e por um número crescente

brasileiras. O que faremos ao lado de nossos colaboradores, corretores-par-

de novos canais e formas de comunicação. Esta nova realidade é extrema-

ceiros, parceiros de negócio e, principalmente, de nossos Clientes.

mente dinâmica e está na base de uma sociedade em transformação, que
seguimos observando e respeitando.

MAG é a nova Marca das unidades de negócio do Grupo Mongeral Aegon.
Provendo soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida

A nova arquitetura de Marcas do Grupo Mongeral Aegon parte dos nossos

de todos os brasileiros.

185 anos de história, um ativo único de que muito nos orgulhamos. Ela sin-
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