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crítica literária americana
A
Michiko Kakutani publicou,
em 2018, um ensaio que tem como

o juiz soberano para sentenciar
se um tratamento funciona ou
não é Sua Excelência, a Ciência.
pano de fundo a ascensão de
Ainda mais quando estão em jogo
Donald Trump nos Estados Unidos
a vida de milhões de pessoas e a
e o domínio das redes sociais no
saúde pública. E aí deparamos
consumo e na troca da informação. com nosso país castigado pela
O título é bem sugestivo: A Morte
Covid-19, sem vacinas e leitos de
da Verdade. E tem tudo a ver
UTI suficientes — e sem a adesão de
com o que estamos vivendo na
boa parte da sociedade às medidas
pandemia do coronavírus. Michiko
de isolamento e prevenção. Sim,
argumenta que, aproveitando-se
estamos todos cansados disso,
do relativismo cultural e refutando
mas a doença não se cansa de
a ciência e o consenso, uma legião
nós. Pior: circulando de forma
de pessoas passou a ignorar
descontrolada, faz brotar mutações
ou derrubar qualquer noção de
virais que só complicam as coisas.
certeza e a professar suas verdades Qual é a solução do governo federal,
privadas (e mentiras públicas)
aplaudida inclusive por alguns
pelos quatro cantos da internet.
médicos? Um suposto tratamento
A dúvida é sempre bem-vinda: a
precoce — cuja variante é um kit
humanidade avança questionando Covid já distribuído por convênios e
e aperfeiçoando ideias. Mas como
prefeituras. Zero evidência científica.
viver diante da erosão das verdades Antes a ideia fosse inofensiva: como
tangíveis e demonstráveis? Cada
mostra a jornalista Chloé Pinheiro
um fala e compartilha o que
na reportagem de capa, pessoas
bem entender: a terra é plana,
que fazem uso dele não só correm
vacinas é que causam doenças
risco de sofrer reações adversas das
e são instrumentos de controle
medicações como ainda podem
populacional, as letras desta
esperar demais para procurar o
página são vermelhas — só você
hospital, o que reduz as chances de
não enxergou direito! O alerta da
derrotar a infecção. Infecção que
crítica americana que mais remete
deixa sequelas, diga-se. Muitos
ao contexto brasileiro atual é o da
leitores e internautas pediram que
desconfiança e da guerra dirigidas
investigássemos o que funciona ou
à ciência. Ciência não é sinônimo de não no tratamento: as respostas e
verdade, mas não inventaram ainda os avisos da ciência, sem ideologia
nenhum método mais fidedigno
ou crença no meio, estão nesta
para chegarmos a ela. Na medicina, edição. Verdades podem ser
a sensibilidade e a experiência do
transitórias, claro. Mas são bem
profissional contam muito. Contudo, diferentes de mentiras.
Diogo Sponchiato
Redator-Chefe
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“Uma especialista me
contou que jogos de celular
no estilo puzzle ajudam
mesmo a treinar a memória
e outras funções cognitivas.
Instalei alguns e descobri
que, além disso, melhoram
meu estresse.”

CONEXÃO

VOCÊ JÁ FEZ UM
TESTE GENÉTICO?
Os exames que miram nosso DNA
estão em ascensão pelo Brasil.
Mas a maioria do nosso público
ainda não realizou nenhum deles

mostramos na reportagem de
capa da edição de fevereiro, os
avanços na genômica permitiram
criar vacinas contra a Covid-19 e
elaborar terapias para doenças
antes incuráveis. Talvez a vertente
mais acessível desse ramo da
ciência seja a dos testes genéticos.
São aqueles exames que, pelo
sangue ou pela saliva, apuram
no nosso DNA pistas de maior
propensão a certos problemas
de saúde ou a que tratamento
responderíamos melhor, por
exemplo. Essas ferramentas
se popularizaram pelo mundo
nos últimos anos e a tendência
é que possam se democratizar
da mesma maneira que outros
exames laboratoriais. Ainda assim,
a maioria dos brasileiros não se
submeteu a nenhum teste do tipo,
como sugere nossa última enquete.
Além de indicarem doenças e
terapias, hoje esses exames
ajudam a revelar nossas origens,
particularidades nutricionais e até
mesmo a resposta aos exercícios.

A VOLTA DO
PODCAST
Acompanhe novos
episódios em nosso
site ou via Spotify,
Deezer, iTunes
e YouTube
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66%
Não

14
%
Não sei dizer
20
%
Sim

LEIA NOSSOS
COLUNISTAS
Paulo Eduardo
Brandão
No blog Virosfera,
o pesquisador
e expert em
coronavírus esclarece
e desmitifica como
lidar com esse e
outros micróbios.

Elie Fiss
O pneumologista
assina o espaço
Respirar É Preciso, em
que aborda as mais
diversas doenças
respiratórias: asma,
DPOC, infecções,
alergias...
Agora a gente
quer saber:
Qual é a sua
forma predileta de
consumir ovo?

Os Detetives da Saúde estão a postos
O podcast de VEJA SAÚDE estreia a temporada 2021.
A partir de março, traremos três episódios sobre
obesidade a fim de discutir sua conexão com a
pandemia de Covid-19, os tabus e preconceitos que
envolvem a condição, o que a ciência recomenda para
o tratamento e as peculiaridades do problema entre
crianças, mulheres, homens e idosos.

SEGUE A GENTE
veja_saude
vejasaude
Veja Saúde
Veja Saude

Foto: Tomás Arthuzzi

futuro da medicina passa
O
pela genética. Futuro
não! O presente já passa. Como

W W W.VEJA SAU D E. A B RIL .CO M. B R

Críticas, dúvidas ou
sugestões para a revista,
é só falar com a gente

Parabéns pelo artigo!
Muito elucidativo e de
fácil entendimento.
Helena Lopes, via Twitter

Bem completa a reportagem sobre
os avanços da genética. Ainda ficava
com a sensação que essas inovações
eram coisa do futuro, mas, como
vocês explicam, já podemos contar
com tratamentos e outras soluções
agora. Até para enfrentar a Covid-19.
Carlos Matos, por e-mail
Gostei da matéria Com Saúde
no Trânsito. Também seria muito
interessante uma reportagem voltada
diretamente a quem usa a moto
como meio de transporte.
Roberto Eiche, via Instagram
Parabéns pelos vídeos que estão
postando [no nosso canal no
Instagram] com esclarecimentos de
saúde feitos por médicos.
Eliana Izar, via Instagram
Já pensaram em produzir
mais conteúdos sobre saúde
e sustentabilidade? Cuidar do
ambiente e da gente tem tudo a ver!
Mariana Castro, por e-mail
SOBRE A PANDEMIA
Não dá pra confiar num país onde
não se faz teste PCR devidamente

e que depois doa exames próximos
do vencimento a outro país. O Brasil
não é um país confiável. Infelizmente
estamos à mercê de um governo
falho, medíocre e corrupto.
Maria Felix, via Facebook
Como a maioria das pessoas que
ficam doentes apresenta quadro leve
ou assintomático, muitos ficam com
a ilusão de que estão se prevenindo
ou se curando com tratamentos que
não têm comprovação científica.
Impressiona o descrédito que
a ciência recebe em função de
preferências políticas e ideológicas.
Tem pessoas preferindo arriscar
a própria vida.
Armando Candeias, via Facebook
Vejo muita gente culpando
governantes pela situação da
Covid-19 no Brasil. De fato, há
inúmeras falhas de coordenação e
operação para conter a doença, mas
há muitas pessoas desrespeitando
as regras básicas de proteção. Uma
parcela da população brasileira
não encara esse problema com a
seriedade que deveria.
Laís Macedo, por e-mail
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RADAR DA SAÚDE
PRESENTE

POLUIÇÃO É UM PROBLEMA DE SAÚDE
PÚBLICA, INCLUSIVE DIANTE DA COVID-19
Gases e substâncias tóxicas presentes no ar estão associados a 12%
das mortes no mundo. E podem piorar nossas defesas contra os vírus
s principais entidades
A
de cardiologia do
planeta — a federação mundial
e as associações americanas e
europeia — juntaram vozes em
um manifesto pedindo urgência
para combater o impacto da
poluição atmosférica na saúde da
população. Mesmo com a redução
de alguns índices de poluentes
devido às quarentenas impostas
pela pandemia, o grupo encoraja
governos, empresas, profissionais
de saúde e a sociedade a lançar
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medidas efetivas contra o
problema — inclusive porque esses
números podem voltar a subir com
a melhora da Covid-19. O manifesto
alerta que, além de patrocinarem
doenças cardiovasculares, as
partículas tóxicas pelo ar alteram
os mecanismos de defesa
respiratória, contribuem com
as comorbidades que agravam
infecções pelo coronavírus e
podem facilitar a transmissão de
patógenos — basta pensar em
mais gente tossindo por aí.

texto DIOGO SPONCHIATO ilustrações MANUELA PAZ

PASSADO

Cinquenta anos da
tomografia computadorizada
O exame que ganhou popularidade
nos últimos meses — ele é usado para
acompanhar a evolução de pacientes
com Covid-19 — estreou oficialmente
em um hospital inglês em 1971. Os
médicos recorreram à tomografia
para investigar uma massa anormal
no cérebro de uma mulher. Hoje, o
método é empregado para caçar
doenças pelo corpo todo.

UM LUGAR

Singapura aprova
carne de laboratório
O país asiático é pioneiro no mundo
ao dar aval a alimentos de origem
animal feitos de células cultivadas.
Ali, uma startup americana poderá
comercializar nuggets de frango
produzidos dessa forma — e
considerados seguros pelo órgão
regulador —, abrindo caminho a itens
elaborados em laboratório com base
em células bovinas, suínas etc.

FUTURO

Vermes podem ajudar a
conter doenças inflamatórias
Pessoas que vivem em nações mais
pobres tendem a sofrer menos
distúrbios autoimunes e problemas
decorrentes da inflamação típica do
envelhecimento. E a resposta para
esse enigma pode envolver os vermes
que se alojam no intestino. A ideia
de um time britânico é testar até que
ponto eles (ou suas proteínas) rendem
uma proteção anti-inflamatória.

UM DADO

UMA FRASE

“Por todo
lugar em que
se procure (...),
os verbos mais
associados à
ansiedade são
“controlar”
e “lutar”. E
são muitas
as dicas, os
exercícios, as
técnicas para
isso. Porém,
embora
seja útil e
importante, o
controle não é o
principal meio
para lidar com
a ansiedade,
não é o que
ela pede aos
seres humanos.
O que ela
nos pede é
diálogo.”
Ênio Brito Pinto,
psicólogo, no
livro Dialogar
com a Ansiedade,
recém-lançado
pela Summus
Editorial

12,7 bilhões de máscaras
descartadas na pandemia
Eis o número que o Instituto Akatu
projeta para o Brasil após cerca de
um ano lidando com a Covid-19. O
cálculo engloba máscaras de tecido
(que podem ser lavadas e reutilizadas)
e, pelas contas da entidade, poderia
encher 457 piscinas olímpicas. O Akatu
reforça, com o dado, a necessidade de
fazer o manejo e o descarte corretos
desses acessórios tão essenciais.
V E J A SAÚ D E M A R Ç O 2 0 2 1
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ALIMENTAÇÃO
Para
formar um
esqueleto forte e
ver cair a probabilidade
de osteoporose, também
é essencial praticar
atividade física de
forma regular

VEGANOS E VEGETARIANOS
TÊM OSSOS MAIS FRACOS?
Estudo sugere que essas turmas estariam mais
suscetíveis a fraturas, mas há como contornar
ientistas da
C
Universidade
de Oxford, na

crítico. “Primeiro, ela
não mostrou uma
relação de causa
Inglaterra, analisaram e efeito”, aponta.
a dieta de quase 55
“Fora que a saúde
mil pessoas e, após
óssea depende de
18 anos, constataram outras substâncias”,
que o risco de
completa. Segundo
fraturas era maior
ela, qualquer dieta
entre vegetarianos
— mesmo as que
e veganos. Para os
incluem carne e
autores, o menor
laticínios — pode
aporte de proteína
ser desequilibrada.
e cálcio ajudaria
“E, com exceção
a explicar o elo. A
da vitamina B12,
nutricionista Gabriela vegetarianos e
Parise, da clínica
veganos são capazes
NutriOffice, em São
de obter todos os
Paulo, pondera que a nutrientes necessários
pesquisa merece olhar para os ossos.”
COMO OBTER CÁLCIO E PROTEÍNA DOS VEGETAIS
Já que o estudo cita a dupla, Gabriela mostra como é fácil achá-la fora do reino animal
CÁLCIO
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PROTEÍNAS

Gergelim
Em 100 g do alimento,
são 825 mg de cálcio.
O ideal é, por dia,
consumir 1 000 mg.

Chia e linhaça
A primeira reúne,
em 100 g, 631 mg do
nutriente. A segunda
carrega 211 mg.

Feijão-carioca
Queridinho no Brasil,
é reduto proteico.
São 4,8 g do nutriente
em 100 g do alimento.

Lentilha
Que tal revezá-la com
o feijão? Apresenta
7,3 g da substância
em 100 g.

Amêndoa torrada
São 269 mg do mineral
em 100 g dessa
oleaginosa. Ela ainda é
fonte de boas gorduras.

Couve-manteiga
Tem 208 mg de cálcio
em 100 g. Agrião e
brócolis também
fornecem a substância.

Tofu
O “queijo” feito com
a soja carrega 6,5 g
de proteínas a cada
bloco de 100 g.

Semente de abóbora
A porção de 100 g
acumula 18,6 g de
proteínas. Torrada, ela
pode virar petisco.
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texto THAÍS MANARINI design LETÍCIA RAPOSO

CANELA
AJUDA NO
CONTROLE
DO DIABETES
Aliada ao tratamento
convencional, a
especiaria tem efeito
sobre a glicemia e a
resistência à insulina

Fotos: Alex Silva (semente de abóbora), Bruno Marçal (tofu), Dercílio (couve e lentilha), Glamstock - Imazins - Getty Images (vegetais quebrados),
Pedro Rubens (canela), Sheila Oliveira (chia e linhaça), Tomás Arthuzzi (gergelim, feijão e amêndoa) / ilustrações: Estúdio Tigre

e olho em
D
evidências
gringas, o enfermeiro
José Claudio Lira
decidiu testar os
efeitos da canela
na saúde de quem
convive com o
diabetes. Em
experiência que
deu origem ao
seu doutorado na
Universidade Federal
do Ceará, ele recrutou
140 indivíduos com a
doença e os dividiu em
dois grupos. Enquanto
um recebeu 3 gramas
da especiaria em
cápsulas diariamente,
o outro tomou
placebo (cápsulas
sem nada dentro).
Todos seguiram com
seus medicamentos.
“Percebemos que
a canela ajudou a
baixar a glicemia e
também melhorou a
resistência à ação da
insulina, o hormônio
que quebra o açúcar”,
revela. Ele frisa,
porém, que a façanha
não é imediata — o
estudo durou três
meses — e que o
ingrediente é parceiro,
e não substituto
dos remédios.

DÁ-LHE CANELA
Use 1 colher de chá ao longo do
dia. Algumas ideias:

No mingau
No chá ou café
Em ensopados
Na salada de frutas
No leite
No iogurte

OS SEGREDOS
DA ESPECIARIA
Segundo Lira, a canela
tem potencial termogênico
— significa que acelera
o metabolismo. “Ela
também melhora a
biodisponibilidade da
insulina”, diz. Com isso,
mais açúcar é tirado de
circulação. Para completar,
o condimento exibe ação
anti-inflamatória. “Tudo
isso facilita o controle
do diabetes”, ensina o
enfermeiro. Para tirar
proveito, o ideal é não
aquecê-la no forno ou na
panela, avisa Lira. Mas
tudo bem polvilhá-la
in natura por cima de
alimentos quentes.
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ALIMENTAÇÃO

JEJUM PARA REDUZIR
O RISCO CARDÍACO
Experiência brasileira testou a estratégia
entre mulheres com obesidade. Funcionou!
ara o
P
profissional
de educação física

O pesquisador
indicou a estratégia
a 20 mulheres com
Hugo Falqueto, da
obesidade, que
Universidade Federal seguiram o esquema
da Fronteira Sul, em
por três meses. Ao
Santa Catarina, o
final, ele notou que as
jejum intermitente
voluntárias perderam
tem um grande apelo peso, eliminaram
para quem busca
gordura e tiveram
emagrecer: não
diminuição no risco
depende de alterações cardíaco. “Mesmo que
na dieta. “A pessoa
os exames estejam
segue comendo
normais, a obesidade,
o que deseja. A
por si só, eleva o
única restrição é
perigo de infarto e
de tempo”, explica.
AVC”, alerta.

O RELÓGIO É
QUEM MANDA
Entenda o sistema
utilizado no estudo

Das 12 às 20 h
Nesse período de oito
horas, as mulheres
comiam livremente,
sem nenhum tipo de
restrição.
12
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Das 20 às 12 h
Essa era a fase do
jejum, com duração
de 16 horas. A
voluntária só podia
beber água.

NÃO É PARA
TODO MUNDO
Falqueto conta que a
pesquisa teve início
com 28 participantes
— quatro não deram
mais notícias e
outras quatro não
conseguiram seguir
o método. “Alguns
indivíduos não se
adaptam”, avalia. Mas,
para o pesquisador,
o crucial é saber da
possibilidade de
tentar essa linha.
“Ferramentas mais
simples podem ajudar
a população”, diz.

Receitas
só com
orgânicos
A plataforma Raízs,
especializada na
venda avulsa e
na assinatura de
cestas de alimentos
orgânicos, acaba
de lançar o livro
Raízs Todo Dia.
A obra traz 31
receitas doces e
salgadas — uma
para cada dia do
mês — elaboradas
pelas chefs Izabela
Dolabela e Camila
Rossignolo. Para
ampliar a variedade
alimentar, os
pratos incluem
ingredientes pouco
comuns na mesa
do brasileiro, como
ora-pro-nóbis e
cacau. De acordo
com a startup, toda
a verba arrecadada
será revertida
para o Fundo do
Pequeno Produtor,
aproximando
cada vez mais o
consumidor do
trabalhador que
está no campo.
Para adquirir o livro
— sozinho ou junto
a uma cesta de
orgânicos —, acesse
https://www.raizs.
com.br/livro

texto THAÍS MANARINI design LETÍCIA RAPOSO

A DIETA PODE
ATRASAR O
PARKINSON
Surgem evidências
de que a alimentação
tem um papel no
desenrolar dessa doença
neurodegenerativa

Fotos: Dercílio (prato), Alex Silva (tábua) e Pedro Soares (livro) / Ilustrações: Estúdio Tigre

lguns estilos
A
de menu são
celebrados por seus
inúmeros préstimos
à saúde. É o caso da
dieta mediterrânea.
Com base nela,
nasceu a dieta Mind,
mais voltada a
afastar o Alzheimer.
Pois cientistas da
Universidade da
Colúmbia Britânica,
no Canadá, decidiram
avaliar se a adesão
a esses cardápios
teria impacto no
surgimento da doença
de Parkinson. E a
resposta foi positiva:
apostar em tais dietas
atrasou o surgimento
do quadro em 17 anos
entre as mulheres e
em oito anos entre
os homens. “Faz
sentido, sim, pensar
que a alimentação
pode influenciar no
Parkinson”, analisa
Tailise Souza, Ph.D.
em biologia molecular
pela Universidade
de Warwick, no
Reino Unido. “Mas
precisamos de mais
pesquisas para
entender a fundo essa
relação”, aponta. Até
lá, o recado é buscar
equilíbrio à mesa.

MEDITERRÂNEA X MIND
Entenda algumas particularidades de cada menu

Mediterrânea
Incentiva o consumo
de vegetais variados,
grãos integrais,
pescados e azeite de
oliva. Deve-se limitar a
participação de carne
vermelha e laticínios
na rotina. Além de
proteger contra doenças
neurodegenerativas,
há indícios de que
ajuda a evitar doenças
cardíacas e câncer.

Mind
Dá uma refinada
em preceitos da
mediterrânea. Entre os
vegetais, pede foco em
folhas verde-escuras
e frutas vermelhas.
“Esses alimentos têm
grande potencial
neuroprotetor”, destaca
Tailise. Frango está
liberado. Frituras, doces
e queijos demandam
moderação.
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Touca especial chega
pela primeira vez a
um serviço público
brasileiro
Instituto
O
Nacional de
Câncer (Inca) agora
conta com uma
engenhoca que resfria
o couro cabeludo do
paciente para evitar a
queda de cabelo típica
da quimioterapia. A
touca foi doada pela
fabricante, a Paxman
Brasil, e até pouco
tempo atrás estava
disponível somente
para aluguel em
clínicas particulares.
Hoje seu uso está
mais difundido na
rede privada, e o Inca
é o primeiro centro
público no país a
oferecer o aparelho.
“Normalmente,
conseguimos
preservar entre 50
e 60% dos fios, o
que é ótimo, pois
a queda prejudica
a autoestima da
pessoa e pode até
levá-la a desistir do
tratamento”, conta o
oncologista Marcelo
Bello, diretor da
Unidade de Câncer
de Mama do Inca. Ele
alerta ainda para as
toucas manuais, com
proposta similar, mas
que podem provocar
queimaduras.
14
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COMO FUNCIONA A TOUCA
As baixas temperaturas impedem que a químio atinja os fios

Modo de usar
A touca é
utilizada meia
hora antes do
início da químio
e até uma hora
e meia depois
da sessão.
Ela resfria o
couro cabeludo
gradualmente.

O efeito do frio
A diminuição da
temperatura, que
fica na casa dos
18 ºC, reduz o
fluxo sanguíneo
local. Assim, o
quimioterápico
não alcança as
células do couro
cabeludo.

Como driblar
Medidas como
cortar o cabelo
para diminuir
seu peso e evitar
esfregar o couro
nas lavagens até
ajudam, mas não
dá para impedir
a queda, que é
passageira.

Invenção
ajuda cegos
a tomarem
remédio
Pesquisadores
da Universidade
Federal da
Paraíba (UFPB)
desenvolveram,
em parceria com
a startup Contra,
o Ping, um conta-gotas sonoro. O
objetivo é ajudar
pessoas com
deficiência visual
— um universo
de 6 milhões de
brasileiros — a
tomarem remédios
líquidos. O
dispositivo, que
lembra um disco, é
colocado em cima
do copo e emite
um sinal sonoro
a cada gota que
cai dentro dele. O
projeto chegou a
ficar engavetado
por falta de
investimento e é um
exemplo de conexão
bem-sucedida
entre mercado e
academia. Deve ser
oferecido a preços
populares nas
farmácias.

Fotos: Getty Images (mulher), divulgação (dispositivo para cegos) e Luis Carlos Lhacer (seringa) / Ilustrações: Rodrigo Damati (touca) e Erika Onodera (osso)

PARA O
CABELO NÃO
CAIR NA
QUÍMIO

texto CHLOÉ PINHEIRO design LETÍCIA RAPOSO e EDUARDO PIGNATA

UM REMÉDIO, DOIS EFEITOS
CONTRA A OSTEOPOROSE
Primeiro medicamento com ação dupla
nos ossos é liberado no Brasil
Agência
A
Nacional
de Vigilância
Sanitária (Anvisa)
aprovou o uso do
romosozumabe,
um reforço de peso
frente à doença que
fragiliza o esqueleto.
Desenvolvido pela
Amgem, ele é um
anticorpo monoclonal
que impede a
reabsorção óssea e,
ao mesmo tempo,
estimula a produção
de mais tecido
ali. “Nos estudos
que motivaram a
aprovação, o remédio
promoveu um ganho

de massa óssea
muito superior aos
medicamentos já
disponíveis”, explica
o ginecologista Ben-Hur Albergaria, da
Federação Brasileira
das Associações
de Ginecologia
e Obstetrícia
(Febrasgo). A
novidade é indicada
para mulheres na
pós-menopausa com
alto risco de fratura
e a pessoas que não
obtiveram sucesso
com a terapia-padrão.
O tratamento é feito
com injeções mensais
por um ano.

FORMAÇÃO X
REABSORÇÃO
Natural da
idade, a perda
do equilíbrio
entre esses dois
processos é o
que deflagra a
osteoporose

osteoclasto

Cerca de 10
milhões de
brasileiros
sofrem com a
osteoporose

A retirada
O osso é um tecido
dinâmico. Sua
manutenção é feita
pelos osteoclastos,
células que removem
parte do tecido, a
chamada reabsorção,...

osteoblasto

A reconstrução
...e pelos osteoblastos,
que promovem a
fabricação de mais
osso. Com o tempo,
entretanto, perdemos a
capacidade produtiva e
o déficit aparece.

Picada mensal para controlar o HIV
O governo americano concedeu aval ao primeiro medicamento injetável e utilizado
apenas uma vez por mês para portadores do vírus HIV. Autorizada pela FDA, agência
que regula o setor farmacêutico do país, a injeção criada pelo laboratório ViiV
Healthcare combina dois antirretrovirais já empregados no controle da infecção.
Nas pesquisas, o combo mensal demonstrou segurança e eficácia — ele impede o
desenvolvimento da aids e a transmissão do vírus. A expectativa é que a estratégia
melhore a adesão ao tratamento, pois acaba com a necessidade de comprimidos diários.
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TERAPIA
FOTODINÂMICA
PARA O CÂNCER
Técnica elimina em até
duas sessões um tumor
que costuma ser tratado
com a retirada do rim
câncer urotelial
O
alto, que atinge
o revestimento interno
do rim, do ureter e da
bexiga, é um tumor
de difícil diagnóstico
e tratamento. “Os
sintomas só aparecem
quando ele já está
avançado, e aí é
preciso retirar o rim”,
explica o urologista
Lucas Nogueira,
pesquisador
convidado do
Memorial Sloan
Kettering Cancer
Center, nos Estados
Unidos. Nogueira
testou uma
abordagem inovadora
contra a doença, que
usa luz para matar o
tumor. Os resultados
dos primeiros estudos
em humanos foram
animadores. Em 11
meses, 93% dos 14
indivíduos tratados
mantiveram a função
renal e em cerca de
90% deles o foco
da doença não foi
detectado depois de
até duas sessões da
terapia. O método,
simples e com poucos
efeitos colaterais,
também está sendo
testado contra
nódulos malignos na
próstata, nos pulmões
e no pâncreas.
16
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LUZ, CÂMERA, AÇÃO!
Reações químicas sufocam as células cancerosas
substância
derivada da
clorofila

corrente
sanguínea
tumor
aparelho

uretra

luz
tumor
enfraquecido

trombose

Origem
Uma substância
derivada da clorofila
bacteriana (algumas
bactérias também usam
a luz para gerar energia)
é injetada na circulação
do paciente.
Ativação
Em uma sala escura, o
aparelho endoscópico
dotado de um cabo de
fibra óptica é inserido
pela uretra e chega até
o tumor, onde aplica
uma luz especial.
Destruição
Em contato com a
substância, a luz
desencadeia reações
químicas no local que
levam a tromboses e
cortam o suprimento de
sangue do tumor.

O exame de PSA,
que mede no
sangue os níveis
de uma molécula
produzida pela
próstata para
flagrar tumores
ali, é alvo há anos
de debate entre
os médicos. Isso
porque, sozinho,
ele poderia
induzir a erros, já
que o aumento
do PSA ocorre
naturalmente e
nem sempre está
ligado a doenças
sérias. Mas um novo
estudo associa a
queda na realização
do teste nos EUA
ao crescimento dos
casos de câncer de
próstata detectados
em estágio
avançado naquele
país. A pesquisa
foi apresentada
e discutida no
último congresso
da Sociedade
Americana de
oncologia Clínica
(Asco) focado
em tumores
geniturinários.
E sinaliza que o
exame, quando
bem indicado e
contextualizado,
tem, sim, seu valor.

Ilustrações: Eber Evangelista (tumor) e Rodrigo Damati (infográfico)

Dosagem
de PSA:
ponto a
favor

MENTE SAUDÁVEL

LIÇÕES DE
MEDITAÇÃO
NA SUA TV
Série ensina preceitos
básicos e traz
exercícios guiados
odo mundo
T
fala dos mil
e um poderes da
meditação. Bonito
na teoria, difícil na
prática. Para facilitar
o aprendizado,
convencer os céticos e
democratizar o acesso
a essas técnicas de
origem milenar, a
Netflix disponibiliza
a série Headspace —
Meditação Guiada.
São oito episódios
de pouco mais de 20
minutos baseados
em animações e
narrados pelo inglês
Andy Puddicombe, um
expert em mindfulness
que chegou a viver
em mosteiros e criou
o bem-sucedido
aplicativo Headspace.
Puddicombe resume
o funcionamento
da mente, os efeitos
da meditação
já comprovados
pela ciência e as
pegadinhas pelo
caminho. Em cada
capítulo, ele traz o
passo a passo de um
exercício diferente. “A
meditação é a jornada
de uma vida, e, para
obter os benefícios,
precisamos praticá-la regularmente”,
reforça o instrutor
no final da série.
18
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MITOS DESFEITOS
Seriado ajuda a derrubar crenças equivocadas

Não é para todos
Primeiro mito a cair:
com a prática regular,
inicialmente em
situações e horários
programados, a maioria
das pessoas consegue
fazer e tirar proveito.

Efeito imediato
Não adianta fazer uma
ou outra vez e achar
que vai ficar mais zen
e domar o estresse. As
benesses dependem da
adesão aos preceitos e
às sessões na rotina.

Mente em branco
Outro erro é pensar que
meditação significa “não
pensar em nada”. A
cabeça divaga e uma das
sacadas do mindfulness
é aprender a largar mão
dos pensamentos.

Artigo de fé
Tem gente que pensa
que só monges e
pessoas religiosas
conseguem meditar
direito. Nada a ver! A
técnica ajuda até a se
sentir mais produtivo.

HEADSPACE —
MEDITAÇÃO GUIADA

Criador: Andy
Puddicombe
Episódios: 8 (entre
19 e 24 minutos cada)
Onde ver: Netflix

Fotos: Divulgação (livro e série) e Flávio Demarchi (boneco de papel) / Ilustrações: Anália Moraes (mulher meditando) e Estúdio Tigre (ícones)
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QUEM ÉS TU, DEPRESSÃO?

DEPRÊ NO TEMPO

Psicanalista traça perfil histórico e crítico da
condição batizada de o mal deste século

Alguns marcos da
história do transtorno
pelas lentes do autor

la tem suas
E
raízes na
melancolia e na

Antecedente
As origens remontam à
“melancolia”, descrita
por Hipócrates, e à
“acídia”, termo usado
nos mosteiros medievais
para se referir a apatia
e perda de fé.

tristeza descritas
pelos antigos e, sob a
mira dos psicólogos
e psiquiatras, se
transformou num
dos transtornos
mais prevalentes e
populares do planeta.
Em Uma Biografia
da Depressão, o
professor Christian
Dunker vasculha
os antecedentes
familiares
da condição,
seu crescente
protagonismo na
saúde mental, a
medicalização da vida
e a normalização do
problema em tempos
de redes sociais e
felicidade obrigatória.

É um percurso
crítico, que mescla
diversas disciplinas
(psicologia,
biologia, sociologia,
economia...) e
questiona, por
exemplo, até que
ponto confundimos
sentimentos com
distúrbios — às vezes
menosprezados,
às vezes
hipervalorizados e
medicados além da
conta. Dunker bota
a depressão no divã
para entrevistá-la e
a analisa também
dentro do contexto
brasileiro, num
cenário em que o
personagem Brás
Cubas, de Machado
de Assis, tem muito
a nos dizer.

Nascimento
A expressão “depressão”
surge em meados do
século 19 e integra o
desenvolvimento da
psicopatologia, que
avança com a psicanálise
e a psiquiatria.
UMA BIOGRAFIA
DA DEPRESSÃO

Autor: Christian
Dunker
Editora: Planeta
(Selo Paidós)
Páginas: 240

Medicalização
Dunker fala no rapto
do transtorno pela
psiquiatria ao longo do
século 20, fenômeno
que se expande com
a criação e prescrição
dos antidepressivos.
Biologia
Ao mesmo tempo
que a neurociência
descobre as “marcas”
da depressão no
cérebro, médicos
ampliam a lista dos
tipos da doença.
Impasse
Vivemos um boom de
depressão, horizonte
para o qual não existem
soluções únicas e
simples. O autor reforça
a importância da escuta
nesse contexto.
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ATIVIDADE FÍSICA

O CICLO
MENSTRUAL
INFLUI NO
ÂNIMO PARA
SE EXERCITAR

AS FASES E
SEUS EFEITOS
Como as diferentes
etapas do ciclo
menstrual afetariam
a malhação

Reação ao esforço físico
muda em momentos
distintos do mês
scilações
O
hormonais do
ciclo menstrual podem
interferir no corpo e
nas emoções. Daí a
pergunta: será que
isso altera o jeito de
encarar a ginástica?
Em um estudo na
Universidade de São
Paulo, 14 voluntárias
foram ao laboratório
correr na fase
folicular, que começa
com a menstruação.
Depois, repetiram
o processo, mas na
fase lútea, que inicia
após a ovulação.
Pois os cientistas
descobriram que, na
segunda ocasião,
as participantes
chegavam menos
motivadas e, ao
darem as passadas,
sentiam-se mais
cansadas. “Devemos
considerar esses
fatores para
garantir a adesão
aos exercícios”, diz
o educador físico
Raul Prado, autor do
trabalho. “Dá para
variar a intensidade
de acordo com o ciclo
e manter o prazer do
treino”, exemplifica.

2 0 V E J A SAÚ D E M A R Ç O 2 0 2 1

FASE LÚTEA

Duração: 14 dias
O que acontece:
aquele folículo se fecha e
forma o corpo lúteo, que
produz progesterona,
um hormônio que
prepara o útero para
receber o embrião.
Sem fecundação,
o ciclo se repete.
Efeito no esporte:
maior cansaço, menor
motivação.

FASE FOLICULAR

Duração: 13 a 14 dias
O que acontece:
folículos no ovário são
incitados a crescer. E é
dentro dessa estrutura
que nasce o óvulo.
Essa etapa começa
no primeiro dia da
menstruação.
Efeito no esporte:
mais motivação e menor
cansaço. Mas há uma
possível limitação por
causa do sangramento.

FASE OVULATÓRIA

Duração: 16 a 32 horas
O que acontece:
o corpo passa a produzir
aos montes o hormônio
luteinizante. Ele, por sua
vez, faz o folículo romper
e liberar o óvulo.
Efeito no esporte:
é desconhecido, porém a
possível dor da ovulação
pode atrapalhar a
programação na
academia.

texto THEO RUPRECHT design LETÍCIA RAPOSO

OS OITO INVESTIMENTOS PARA
TERMOS UMA POPULAÇÃO MAIS ATIVA
Um documento destaca onde a sociedade deve colocar recursos
financeiros e políticos para tornar o mundo menos sedentário
Organização Mundial da
A
Saúde estabeleceu uma
meta em 2018: reduzir em 15% o

em regiões inseguras e sem
parques, por exemplo. A partir
daí, a diretriz lista oito estratégias
sedentarismo global até 2030. Para que merecem o investimento e a
ajudar a alcançar esse objetivo,
atenção de governos, iniciativa
a Sociedade Internacional de
privada e sociedade civil. Detalhe:
Atividade Física e Saúde (Ispah, na essas medidas precisam ser
sigla em inglês) criou recentemente implementadas em conjunto. “A
um dossiê especial. Ele parte do
inatividade física é um problema
pressuposto de que não podemos complexo de saúde pública,
jogar toda a responsabilidade de
com múltiplas influências que
se mexer mais para o indivíduo.
interagem entre si”, detalham os
Ora, fica complicado fazer exercício autores no material da Ispah.

Foto: Omar Paixão / Ilustrações: Eduardo Pignata
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Programas
escolares
Valorizar a educação
física é um ótimo ponto,
mas não o único.
Incentivar e discutir
diferentes modalidades
nas aulas e no recreio
são outros exemplos.

Transporte
ativo
Tudo que faz a pessoa
andar ou pedalar mais
enquanto se desloca
de um lugar a outro
é válido. Isso inclui
ampliação de ciclofaixas
e reforma de calçadas.

Sistema de saúde
com foco em exercício
Os profissionais da
área devem conversar
sempre com pacientes
sobre os benefícios
do esforço físico
na prevenção e no
tratamento de doenças.

Campanhas de
conscientização
Mensagens nos meios
de comunicação fazem
a população priorizar
os exercícios na agenda
e também dão dicas
sobre como atingir os
níveis ideais.

5

6

7

8

Acesso igualitário
aos esportes
Mulheres, idosos e
pessoas com deficiência
estão entre os grupos
que menos praticam
atividade física no lazer.
Iniciativas para essas
turmas são vitais.

Planejamento
urbano ativo
Bairros que mesclam
comércio, parques,
escritórios e residências
— e com boas opções
de transporte público
— fazem as pessoas se
moverem mais.

Projetos
comunitários
A aula gratuita de
ginástica na praça
da esquina ou aquele
evento esportivo todo
especial incentivam
a incorporação da
atividade física.

$

Mudanças
no trabalho
As empresas podem
fazer muita coisa:
encorajar pequenos
intervalos ativos,
financiar inscrições
em academias, criar
bicicletários...
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COVID-19

EM BUSCA DO
Avanços e aprendizados sobre
a doença ampliam as chances
de vencer a infecção e lidar com
suas sequelas. Mas a insistência
em táticas ineficazes e perigosas
coloca o Brasil na contramão
da estrada rumo à cura
texto CHLOÉ PINHEIRO design LETÍCIA RAPOSO
ilustrações OTÁVIO SILVEIRA e RODRIGO DAMATI

A

semana que marcou um ano de pandemia no país é tragicamente simbólica.
No dia 24 de fevereiro, atingimos 250
mil mortos por Covid-19, o mesmo número de pessoas que lotariam três estádios do Maracanã. Um dia antes, enquanto médicos da linha de frente precisavam escolher quem
deveria receber um leito de UTI em diversas cidades,
alguns dos principais jornais brasileiros traziam em
seus espaços publicitários um manifesto assinado
pela Associação Médicos pela Vida. No texto, a entidade apresentava como solução o tratamento precoce, estratégia que mistura remédios já contraindicados por dezenas de sociedades médicas e autoridades
em saúde ao redor do mundo. Em meia página, o grupo defendia a “combinação correta” de medicamentos para evitar o agravamento da infecção, com base
em dados questionáveis, criticados pela comunidade
científica, e um forte apelo emocional. E realimentava a noção de um suposto beco sem saída: na iminência de um colapso da saúde, seria melhor ficar de braços cruzados ou lançar mão do que está disponível e
se fiar num pretenso conhecimento empírico para
trazer esperança aos pacientes com coronavírus?
22
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TRATAMENTO
Numa nação em que parcela significativa da população é contrária a medidas de isolamento social,
a ideia de tocar a vida protegido por algumas pílulas
caiu como uma luva. Mas pesa contra ela uma fragilidade óbvia. Se o tratamento precoce, encampado
pelo Ministério da Saúde, fosse uma saída, o que explica a devastação imposta pelo vírus Sars-CoV-2 a
tantas cidades brasileiras? Ou o êxito de outros países que não recorreram a ele para domar a Covid-19? Apesar de inúmeros estudos e da própria Organização Mundial da Saúde (OMS) refutarem
cloroquina e companhia, a venda desses fármacos
decolou por aqui. E a tática continua sendo empregada a torto e a direito. “É difícil ter de ficar justificando
algo tão básico como o fato de que não devemos usar
ou prescrever remédios comprovadamente ineficazes”, sintetiza o infectologista Celso Ramos, que lida
com epidemias desde os anos 1970.
Membro da Academia Nacional de Medicina, Ramos é uma das muitas vozes a denunciar a politização
em torno do tratamento da Covid-19 e seus reveses
— dos riscos à saúde de quem toma comprimidos
sem respaldo científico ao desperdício de recursos
que poderiam evitar mortes. “O Brasil é hoje o maior
exemplo de estratégia equivocada no controle da
pandemia”, diz o infectologista Gerson Salvador, da
Universidade de São Paulo (USP). Desde março do
ano passado, na mesma velocidade em que surgiam
pesquisas mostrando o que fazer e o que não fazer, o
“kit Covid” prosperou, sob a vista grossa de autoridades e o incentivo de governantes. Doze meses depois,
cá estamos em meio a novas variantes do vírus pipocando em solo nacional, UTIs lotadas e longe de levar
à maioria da população o único “tratamento preventivo” que funciona, as vacinas. Ainda que os imunizantes sejam decisivos para vencer a Covid-19, a ciência
segue em busca de remédios, terapias e outras soluções para quem se infectou ou tem de lidar com as sequelas da doença. No que confiar hoje? O que podemos esperar? Como sair desse buraco?
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No início da pandemia, os profissionais de saúde notaram que, embora a maioria dos casos fosse
leve ou assintomática, uma fração nada desprezível dos infectados evoluía mal e corria alto risco de
morrer. E não era “apenas” por causa de uma
pneumonia capaz de provocar a chamada síndrome respiratória aguda grave, mas também devido a
uma tempestade inflamatória sistêmica e imprevisível, que levava a tromboses, lesava órgãos como
os rins e resultava em infartos. No afã de tentar impedir esse processo, os médicos começaram a fazer o uso off label (fora da indicação original) de
medicações conhecidas e disponíveis. A cloroquina, a hidroxicloroquina e a azitromicina foram as
primeiras eleitas, amparadas em estudos prévios
que sugeriam uma ação antiviral e imunomoduladora e no conhecimento do comportamento de infecções bacterianas que podem aparecer na esteira
de uma gripe. “Isso fazia sentido, diante da urgência e do embasamento teórico. Mas, a partir do
momento em que as evidências negativas começaram a sair, o resto do mundo foi abandonando a estratégia”, conta a pneumologista Letícia Kawano-Dourado, do painel da OMS que elabora as
diretrizes de tratamento contra a Covid-19.
Quando as provas mais contundentes da ineficácia da cloroquina e os alertas sobre seus riscos vie-

NO BRASIL

Enquanto os
pesquisadores
buscavam
respostas,
tratamentos
ineficazes se
disseminaram e a
pandemia saiu do
controle no Brasil

NA CIÊNCIA

UM ANO DE
COMBATE
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ram à tona, entre junho e agosto, já havia uma nova
candidata à espreita, a ivermectina. Em abril, um
experimento australiano feito em culturas de células
isoladas indicava que o comprimido, usado há décadas para combater parasitas como o piolho, neutralizava o coronavírus — a mesma ação foi observada
em outros tipos de vírus no passado. Embora isso
nunca tenha sido confirmado em gente como a gente, foi o suficiente para alçar o composto, antigo e
tradicional, à fama. Ele explodiu em popularidade
e superou até a cloroquina nas vendas.
Mas havia uma pegadinha. “Para repetir o efeito
observado na bancada do laboratório, seria necessária uma dose dezenas de vezes superior ao limite
usado habitualmente, o que tornaria a droga tóxica”, relata o farmacêutico Leandro Medeiros, professor da Universidade Católica de Pernambuco.
“Além disso, ela não tem seletividade, ou seja, ataca
não só o vírus mas também as células infectadas
por ele”, esclarece o biólogo Lúcio Freitas, da USP,
que coordena desde o ano passado uma das maiores investigações nacionais sobre o uso de fármacos
já existentes contra a infecção. E, agora, uma pesquisa fresquinha publicada no periódico da Associação Médica Americana englobando 400 pacientes comprovou que a ivermectina não influencia na
resolução de casos leves da doença.

Crescem indícios de que a
cloroquina traz riscos para
quem está infectado. Surgem
pistas de atividade antiviral
da ivermectina.

Pesquisas robustas
comprovam a ineficácia
e o perigo da cloroquina,
que cai de vez em
desgraça científica.

Mar/Abr - 2020

Mai/Jun - 2020

Jul/Ago - 2020

Conselho Federal de
Medicina (CFM) emite
parecer favorável à
cloroquina, difundida pelo
país junto à azitromicina.

Ministério da Saúde (MS)
reforça o uso do tratamento
precoce. Médica da pasta diz
que negar a prescrição pode
ser enquadrado como crime.

Estudo francês indica que a
cloroquina cura a Covid-19.
Mais tarde, se descobre que
houve omissão de dados para
manipular os resultados.

A ivermectina explode em
popularidade. O kit Covid é
distribuído por prefeituras e
convênios, até para pessoas
sem diagnóstico fechado.

A EXPLOSÃO DA IVERMECTINA
O antiparasitário bombou em vendas nas farmácias Brasil afora — mesmo sem evidências de efeito contra a Covid-19

Distrito Federal

RR

1 297%
de aumento em vendas

Roraima

AP

AM

876%

MA

PA

CE

RN
PB
PE
AL

PI
AC

Minas Gerais

TO

RO

782%

MT

SE

BA
DF
GO

de aumento

de aumento

Bahia

828%
de aumento

MG
MS
ES

Mais de 53 milhões
de comprimidos de
ivermectina foram
vendidos no Brasil em
2020, um aumento de
557% em comparação
ao ano de 2019

829%

Papel dos corticoides nos
casos graves é confirmado,
assim como a ineficácia da
azitromicina na ausência
de infecções bacterianas.

Set/Out 2020

Governo lança campanha
“Não Espere”, incentivando a
busca por tratamento precoce
ao surgirem os primeiros
sintomas da doença.

RJ

PR
SC
RS

de aumento

Fonte: Conselho Federal de Farmácia

SP

Paraná

MENOS DE 250% DE AUMENTO
ENTRE 250% E 500% DE AUMENTO
MAIS DE 500% DE AUMENTO

Ensaio brasileiro da
nitazoxanida é publicado em
periódico internacional sem
demonstrar benefícios na
recuperação dos pacientes.

Nov/Dez 2020

MS associa queda na taxa de
letalidade do coronavírus no
Brasil à adoção do tratamento
precoce. Os casos estavam,
na verdade, voltando a subir.

Dois estudos apontam
benefícios (com incertezas)
sobre a colchicina. Outro teste
reaviva expectativas com o
anticorpo tocilizumabe.

Jan/Fev 2021

MS envia comitiva a Manaus
para difundir tratamento
precoce nas unidades básicas de
saúde. App do governo instrui
uso de drogas sem eficácia.
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Apesar dos fracassos da cloroquina e da ivermectina, o reposicionamento de medicamentos já
comercializados para outros problemas continua
sendo um caminho promissor para encontrar armas
contra a Covid-19. É uma via mais rápida e barata do
que criar uma droga do zero. A equipe de Freitas rodou mais de 75 mil testes com 5 mil compostos e
combinações com essa finalidade. Ainda em análise, os dados animam. “Conseguimos encontrar 100
bons candidatos, incluindo um fitoterápico, e agora
vamos aos estudos com animais”, detalha. Isso porque não bastam as teorias e as experiências com células isoladas. Se o fármaco demonstrar efeito nos
primeiros testes, deve seguir em frente até se provar
efetivo e seguro em um grande número de pessoas.
Do contrário, pode causar mais mal do que bem,
como tem acontecido com o tal tratamento precoce.
“O adepto se cura e acredita que foi o remédio,
mas isso ocorreria independentemente do que ele
fez em mais de 90% dos casos”, diz o infectologista
Alexandre Zavascki, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Sim, o próprio organismo debela o vírus na maioria das vezes. E sem ter de padecer com reações adversas
disparadas pelas medicações. O coquetel pode até
parecer inofensivo, mas não é. Para complicar,
quem se submete ao protocolo e se recupera (a
maioria, como explicamos) não raro influencia a
decisão do próximo, sugerindo saídas similares
que, se não zoneiam o corpo, podem atrasar a busca por cuidado qualificado no hospital.

Meu remédio favorito
Saiu há pouco o primeiro estudo brasileiro avaliando os eventos adversos de fármacos prescritos contra a Covid-19. O trabalho, publicado nos Cadernos
de Saúde Pública, avaliou registros do sistema de
farmacovigilância da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no pico da pandemia entre
março e agosto de 2020. No período, foram notificadas 631 reações em mais de 400 pacientes, a
maior parte delas (e as mais graves) causadas por
cloroquina e azitromicina. “Os resultados indicam
que, nos tempos de incerteza em que vivemos, é
muito importante se ater ao uso de medicamentos
considerando sua eficácia e segurança aprovadas
após ensaios experimentais”, afirma o autor da análise, José Romério Rabêlo Melo, especialista em regulação sanitária da Anvisa. Essa é uma das provas,
na vida real, dos riscos do suposto tratamento precoce. E é de imaginar que a coisa tenha ficado ainda
mais feia se pensarmos que a coleta de dados foi
feita antes da explosão da ivermectina. “Além disso,
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O OUTRO LADO DO KIT COVID
Usar ou misturar remédios sem aval científico rende efeitos colaterais

Cérebro
A ivermectina tem
potencial neurotóxico.
Além disso, o uso acaba
funcionando como uma
forma equivocada de
evitar as medidas que
realmente nos protegem
do coronavírus.

Pulmões
Tomar corticoides a
rodo ou por conta tende
a intensificar o ataque
do vírus. Fora que a
demora na busca por
atendimento pode fazer
com que a oxigenação
caia a níveis perigosos.
Coração
Alterações de ritmo
cardíaco, que indicam
arritmias e elevam o
risco de morte súbita,
foram reportadas em
pessoas tratadas com
cloroquina — dentro e
fora do hospital.

Aparelho digestivo
Parece até um
coquetel molotov
por aqui. Náuseas,
diarreias, vômitos,
dores abdominais e
enjoos estão entre
as reações mais
frequentes.

Vasos sanguíneos
O uso sem critério
de anticoagulantes
em casos leves
está associado a
hemorragias internas
e sangramentos
importantes caso
ocorra algum acidente.

Fígado
Alterações nas
enzimas hepáticas
e casos de hepatite
medicamentosa,
quadro grave que
pode levar à morte,
têm sido associados à
polifarmácia.

Rins
A superdosagem de
vitamina D, parte
do kit, pode levar à
insuficiência renal. Aliás,
alguns remédios não
podem ser usados por
quem tem problemas
nesses órgãos.
Sistema imune
Os antibióticos
desnecessários
financiam infecções
bacterianas resistentes
às medicações, questão
que já preocupava e
pode explodir no
pós-pandemia.

11 estados não encaminharam casos suspeitos e sabemos que a subnotificação é um problema, podendo chegar a 95% do total de reações que de fato
acontecem no país”, pontua Melo.
“No mundo ocidental, os remédios se tornaram
um produto de conveniência, como um chiclete,
algo que pode ser consumido sem critério”, avalia o
farmacêutico Wellington Barros, consultor ad hoc
do Conselho Federal de Farmácia (CFF). Tamanha
banalização chancela a chamada automedicação irracional. Inclusive porque, no Brasil, às vezes é mais
fácil recorrer ao balcão da drogaria do que obter
atendimento médico. No vácuo de respostas da ciência, a resolução simples e compactada em cápsulas e comprimidos ganha ares sedutores — e aí reencenamos filmes já vistos. “Na pandemia da gripe
espanhola, o Brasil já apostava em curas milagrosas,
entre elas o quinino, um ancestral da cloroquina”,
conta Barros. “É triste ver que estamos repetindo erros de um século atrás”, lamenta.
Os farmacêuticos enxergam nesse cenário uma
oportunidade de repensar a maneira que lidamos
com os medicamentos. “É preciso entender que falamos de tecnologias complexas, que demoram
anos para sair do papel e podem ter também consequências negativas”, reflete o farmacêutico Flávio Emery, professor da Faculdade de Ciências
Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. Dados da
bula não devem ser extrapolados para outras indicações — especialmente se o objetivo for misturar
drogas em doses e combinações inéditas e destiná-las a um organismo já combalido. Nessas circunstâncias, o remédio pode virar veneno.

OS VÍRUS SEM REMÉDIO
Com exceção da aids, dos casos graves
de herpes e das hepatites B e C, poucas
doenças provocadas por vírus são
combatidas com antivirais. E, mesmo no
caso da aids, o HIV permanece latente no
organismo. Isso porque esses patógenos
se embrenham nas células humanas — e
a ideia é derrotá-los sem destruí-las — e
sofrem mutações constantes, o que faz
muitos remédios perderem o efeito.
Com a Covid-19, tudo leva a crer que as
dificuldades sejam parecidas.
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90%

dos casos de Covid-19
melhoram sem a
necessidade de
internação, oxigênio
ou remédios

A cultura de “medicamentalizar” tudo não é
nova nem exclusiva do Brasil. O que nos diferencia
é a persistência em seguir na direção errada na
pandemia. “Até temos defensores de protocolos do
tipo em outros países, mas eles ficam à margem do
debate público”, aponta Salvador. Para citar um
exemplo: o francês Didier Raoult, arauto da cloroquina, foi denunciado pelos colegas ao conselho de
infectologistas de seu país e está sujeito a punições
por ter alardeado benefícios que, depois, não foram confirmados por outras pesquisas.
Aqui, especialistas criticam o Conselho Federal de
Medicina (CFM), que poderia intervir e aconselhar
melhor os profissionais da linha de frente. O órgão
mantém há quase um ano a postura assumida em
abril de 2020 diante da cloroquina: apoiar a autonomia do médico em receitar o que ele julgar adequado,
desde que o paciente concorde com a prescrição sem
embasamento de estudos e os riscos imbuídos nela.
“Mas eu não posso, sob o pretexto da autonomia,
submeter alguém a uma cirurgia desnecessária ou
abrir mão de tratamentos reconhecidos. É como a liberdade de expressão, tem limites”, opina Zavascki.
Se a prerrogativa de tomar decisões não fosse dependente de evidências e condicionada a trazer mais benefícios que danos, o profissional poderia fazer qualquer coisa e nunca ser processado por erro médico.

“Temos uma situação delicada, pois, além do livre-arbítrio concedido pelo CFM, o médico é pressionado politicamente e pelo próprio paciente a prescrever algum remédio”, analisa Patrícia Rocco, chefe
do Laboratório de Investigação Pulmonar do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A médica concluiu
no ano passado uma pesquisa com um dos ingredientes do kit Covid, a nitazoxanida, outro vermífugo. A investigação demonstrou redução de carga viral nos estágios iniciais da doença, mas sem melhora
nos sintomas. Só que os resultados foram divulgados
com pompa pelo governo, como se gabaritassem o
medicamento para permanecer no graal farmacológico. “Nossos achados apenas indicam que a droga
merece ser mais bem estudada, não autorizam o uso
indiscriminado”, argumenta Patrícia.
A história da nitazoxanida é uma dentre as muitas que ilustram outra face da pandemia. Como derrotar o vírus é uma prioridade global, é de interesse
de todos divulgar os melhores resultados e as perspectivas quanto antes. Assim, não apenas fomos
obrigados de uma hora para a outra a entender (e até
opinar sobre) o métier científico como ainda temos
de navegar num cenário atípico, em que estudos são
divulgados sem a revisão dos pares, processo fundamental para podar vieses e falhas metodológicas e

O BALANÇO
DOS REMÉDIOS
O que funciona, não
funciona e ainda
está em estudo
contra a Covid-19

AVALIAÇÃO POSITIVA
DÚVIDA
AVALIAÇÃO NEGATIVA
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CORTICOIDES

ANTICOAGULANTES

ANTICORPOS
MONOCLONAIS

Na UTI, com oxigênio

Internados com risco

Ainda em estudos

COLCHICINA

Ainda em estudos

REMD

Benefício

obter dados confiáveis. Logo depois do anúncio de
uma novidade, começa uma corrida entre os acadêmicos preocupados em analisar a fundo a suposta
evidência e emitir um parecer. E, se ele for minimamente animador, pronto: há chances de ser distorcido por gente interessada, ficar descontextualizado
nas redes sociais ou até mesmo virar fake news.
Esse circuito vicioso prejudica até aquelas estratégias já consideradas efetivas. Os corticoides são boas
opções para tratar casos graves e pacientes intubados
— a dexametasona foi o primeiro remédio a se mostrar eficaz contra a Covid-19 nessas circunstâncias.
Só que, alertam os experts, tem gente prescrevendo
cedo demais ou abusando da dose. “Como modula a
imunidade, o remédio deve ser usado no estágio
avançado. No começo da infecção, a carga viral é alta
e ele pode, na verdade, reduzir nossa capacidade de
defesa”, esclarece o infectologista Moacyr Silva Junior, do Hospital Israelita Albert Einstein, em São
Paulo. A instituição, que atendeu o primeiro paciente
com coronavírus no país, implementou processos
que aprimoraram o manejo da doença, mas ainda vê
gente chegando ao pronto-socorro com sintomas
que se complicaram pelo uso de corticoides (além da
dexametasona, prednisolona) na hora errada.
Separar o joio do trigo não é fácil para a população e, às vezes, nem para os médicos. “Muitos de

DESIVIR

PLASMA
CONVALESCENTE

IVERMECTINA

o discreto

Ainda em estudos

Não funciona

nós não aprendemos o método científico na faculdade, o que não é demérito nenhum, porque a medicina exige muitos outros saberes, mas devemos
entender essa limitação”, acredita Zavascki. Nessa
hora, é preciso ter humildade e contar com o apoio
dos pesquisadores para checar se hipóteses se materializaram em estudos controlados — até eles sujeitos a falhas. A ciência não tem resposta para
tudo e não é perfeita, mas é a melhor ferramenta
disponível para construir conhecimento.
Nesse sentido, desmentir uma teoria dá tanto trabalho quanto comprová-la. Foram meses para bater
o martelo de que a cloroquina não funciona. “Só que
houve uma drenagem considerável de recursos para
atender à insistência política”, avalia Letícia. Pior: a
ideologia não raro passa por cima dos dados científicos e das boas práticas médicas. “Somos obrigados a
prescrever drogas por ordem de superiores e sofremos ameaças veladas se nos recusamos”, denuncia
um médico paulistano demitido do pronto-socorro
de um convênio que, além de distribuir o kit, aposta
em megadoses de vitamina D. “Existem indícios de
que repor a deficiência do nutriente pode ser útil, em
especial aos idosos, mas não recomendamos dosagens altas, que têm efeitos colaterais graves”, explica
a endocrinologista Marise Lazaretti Castro, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

ANTIBIÓTICOS (DOXICILINA
E AZITROMICINA )

Só se houver coinfecção

CLOROQUINA E
HIDROXICLOROQUINA

Não funcionam

5%

dos pacientes
ficam em
estado crítico
e precisam de
uma UTI

SUPLEMENTOS
(VITAMINA C E ZINCO)

Não funcionam
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25% 17%

dos pacientes
que precisam de
ventilação mecânica
morrem até seis
meses depois da alta

dos que foram
internados pela
Covid-19 precisam
ser internados
novamente depois

A política não ofusca a parte boa dessa história:
a dos avanços concretos e que estão por vir contra a
Covid-19. Os especialistas têm esperança de que
encontraremos tratamentos cada vez melhores
para a doença. Hoje inclusive já temos medidas
hospitalares e medicações eficazes na internação,
quando a infecção e suas complicações são preocupantes. A já citada dexametasona é a descoberta
mais sólida até agora. “Ela reduz a mortalidade em
cerca de um terço dos doentes com necessidade de
ventilação mecânica invasiva ou ECMO [respirador
artificial que simula o trabalho dos pulmões], e em
um quarto dos que precisam de qualquer tipo de suporte de oxigênio”, resume o médico Guilherme
Pessoa-Amorim, da Universidade de Oxford, na
Inglaterra. O pesquisador português é um dos coordenadores do Recovery, megainiciativa internacional que visa trazer respostas rápidas sobre medicamentos sem abrir mão do rigor científico. Em
menos de um ano, quase 40 mil voluntários participaram dos diferentes braços do projeto, que também trouxe evidências negativas sobre cloroquina e
azitromicina (elas de novo!), o antiviral lopinavir e a
terapia de plasma do convalescente.
Os próximos resultados a serem publicados
pelo grupo devem destrinchar colchicina e aspirina, dois comprimidos amplamente utilizados: o
primeiro contra a gota; o segundo para amenizar
dores e afinar o sangue. Fora dessa iniciativa, milhares de substâncias ainda estão em testes. Mas
quem decolou pelas redes recentemente foi a colchicina. Um pequeno estudo da USP de Ribeirão
Preto constatou que ela diminuiu o tempo de internação e a necessidade de oxigênio em indivíduos internados. Outro trabalho, o Colcorona, do
canadense Montreal Heart Institute, mostrou que
a molécula pode reduzir o risco de internação em
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quem tem fatores que complicam a Covid-19,
como idade avançada e doenças crônicas. “Mas a
propaganda nesse caso foi maior que os dados reais. No fim das contas, o sinal positivo foi fraco”,
interpreta o pneumologista Rodolfo Augusto Bacelar de Athayde, do Complexo Hospitalar Dr.
Clementino Fraga, em João Pessoa. Trocando em
miúdos, seria preciso tratar uma grande quantidade de indivíduos para ter alguma diferença estatística no número de mortes e hospitalizações.
Tudo a ser confirmado em novos ensaios. É o
acumulado de provas críveis e favoráveis o que
conta — sempre!
Outra família farmacológica que tem melhorado o desfecho de alguns quadros mais sérios são os
anticoagulantes. “Para a pequena parcela de pacientes que piora em vez de melhorar por volta do
sétimo dia de doença, eles ajudam a evitar fenômenos trombóticos”, explica a pneumologista Elnara
Negri, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e
uma das primeiras médicas a notar que a infecção
provocava entupimentos na chamada microcirculação de diversos órgãos. Por enquanto, os anticoagulantes são adotados em dose profilática, menor
que a do tratamento de uma trombose. Mas pode
ser que isso mude. “Estamos avaliando se usar a terapia plena no grupo de alto risco, com alterações
nos exames, seria ainda melhor, inclusive para reduzir a ocorrência de sequelas que aparecem por
causa desses microcoágulos”, conta Elnara.
Cabe ressaltar que aqui se fala na administração
de anticoagulantes por meio de injeções em âmbito hospitalar. “O uso dos comprimidos em casa,
além de não ajudar, ainda contribui para sangramentos”, avisa a médica, que até tem prescrito a
versão oral, mas apenas após a alta do paciente.
“Depois que a Covid-19 passa, os vasos sanguíneos
ficam como uma estrada esburacada, por onde o
sangue tem dificuldades de passar”, justifica.
Não é por menos que ouvimos relatos de pessoas
que infartaram depois de vencer a fase aguda, ou
com sequelas inexplicáveis, como déficits de memória. Os trombos nos pequenos vasos teriam um papel
nisso, mas não só eles... “Com a inflamação sistêmica
e a dessaturação de oxigênio, que nem sempre é grave a ponto de exigir a suplementação, o cérebro pode
ter seu funcionamento prejudicado, mesmo sem alterações nos exames de imagem”, diz a neuropsicóloga Lívia Stocco Sanches Valentin, do Instituto do
Coração (InCor), que usa um jogo virtual para flagrar e amenizar prejuízos cognitivos. O pós-Covid
é um alerta soando cada vez mais alto para a urgência de aprimorar o tratamento.

O TRATAMENTO CONTINUA DEPOIS DA CURA
Sintomas prolongados da Covid-19 desafiam os profissionais

Cérebro
Raciocínio lento,
dificuldade para se
lembrar de coisas
simples e até mesmo de
palavras podem surgir.
Depressão e ansiedade
estão sendo relatadas.
Pulmões
As marcas da batalha
se transformam em
cicatrizes, traduzidas
em cansaço na
realização de tarefas
diárias. Oxigênio pode
ser necessário.
Rins
Até 30% das pessoas
que passam pela UTI
acabam precisando
de hemodiálise devido
a danos nesse par
de órgãos. Cuidados
continuam após a alta.
Músculos
A perda de massa
ocorre em pacientes
internados no geral,
mas a Covid-19 parece
provocar um quadro
ainda mais intenso, que
abala a autonomia.
Circulação
O impacto da infecção
e da inflamação nos
vasos sanguíneos
faz subir o risco de
infartos, tromboses e
AVCs. Remédios são
convocados.

INOVAÇÕES
CONTRA
SEQUELAS
Duas iniciativas
brasileiras auxiliam
na recuperação
das sequelas da
Covid-19. O jogo
MentalPlus, criado
pela neuropsicóloga
Lívia Valentin
para avaliar a
reação de idosos
após a anestesia
geral, usa desafios
lúdicos para medir
a capacidade
cognitiva e treinar
a mente. Ele já
demonstrou
resultados positivos
na Covid-19 e
ganhou a atenção
e o apoio da OMS.
Em breve, deve ser
relançado com
diretrizes específicas
para a recuperação
da infecção. Já o
cicloergômetro
Vida Inteligente,
projeto liderado pela
fisiatra Linamara
Rizzo Battistella, na
USP, permite que o
paciente continue
se movimentando
mesmo que esteja
sedado na UTI.
Desenvolvido para
manter a massa
muscular de pessoas
com lesão na
espinha que perdem
os movimentos,
ele usa estímulos
elétricos para
simular pedaladas
e recuperar a
musculatura.
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A Covid-19 é dividida em duas fases. Na primeira, a aguda, os sintomas são intensos, mas o infectado se recupera em poucos dias, sem precisar
de suporte hospitalar. Para cerca de 10 a 15% deles, contudo, a história será outra. É o grupo que
encara a tal da tempestade inflamatória, uma resposta exagerada das defesas do corpo, que causa
incêndios dos pés à cabeça, trava de vez os pulmões e pode levar à morte. Ela é a principal preocupação de quem enfrenta a doença. “Ainda temos
dificuldade de saber quem vai evoluir para essa segunda fase e não temos como impedir que ela
ocorra”, nota o médico Guilherme Furtado, líder
da infectologia do HCor, em São Paulo.
É justamente dessa tentativa de coordenar a defesa do corpo que devem sair os próximos achados
positivos no tratamento. Se a dexametasona freia de
maneira mais generalizada a cascata de inflamação,
vêm se somar a esse arsenal os anticorpos monoclonais. Essas medicações atuam em alvos específicos
no organismo, num sistema de chave e fechadura.
“Nos últimos meses, foram desenvolvidas novas
moléculas na tentativa de superar a ação limitada
das substâncias reposicionadas de seu uso original”,
conta Emery. Nessa toada, surgiram o bamlanivimab, da Eli Lilly, e o casirivimab e o imdevimab, da
Regeneron, anticorpos sintéticos inspirados naqueles criados pelo nosso organismo para identificar e
neutralizar o Sars-CoV-2. Ainda em testes, eles receberam autorização emergencial nos Estados Unidos. E ainda são alvo de pesquisas anticorpos monoclonais já existentes, como o tocilizumabe — que
bloqueia a interleucina-6, envolvida na inflamação.
“Estudos grandes com ele tiveram resultados
contraditórios. Em alguns, parecia potencializar a
ação do corticoide, mas, na nossa investigação, houve um aumento no número de mortes. Então estamos reunindo todos esses dados para ver se existe
um perfil específico que se beneficiaria dele”, relata
a médica intensivista Viviani Cordeiro Veiga, coordenadora da UTI da BP — A Beneficência Portuguesa de São Paulo. Entre as limitações da estratégia, estariam o preço e a disponibilidade em larga
escala, pois a fabricação é complexa. “Esses anticorpos são moléculas diferentes entre si, algumas
promissoras, mas que enfrentam desafios logísticos, fora o fato de serem injetáveis”, complementa
Viviani, que representa a Coalizão Covid-19 Brasil,
grupo formado por alguns dos principais hospitais
do país e que integra a força-tarefa global coordenada pela OMS em busca de tratamento.
A Coalizão, aliás, é um exemplo de investimento bem alocado e com propósito para ajudar a sal32
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var os milhares de pacientes com a doença. Seus
achados conversam com os do Recovery, confirmando vantagens ou levantando dúvidas quando
preciso, como ocorreu com o tocilizumabe. Outro
trunfo da investigação é trazer a realidade brasileira para o centro das pesquisas. Um dos braços da
empreitada avalia os efeitos de longo prazo da Covid-19 no organismo. Os cientistas do grupo já viram, por exemplo, que até um quarto dos indivíduos com quadros graves morre em até seis meses
depois da alta. “E nossos dados indicam que mesmo quem tem sintomas leves ou moderados pode
ter sequelas a longo prazo que comprometem a
qualidade de vida”, revela o intensivista Luciano
Cesar Azevedo, do Hospital Sírio-Libanês.

Esperança à vista?
Se a medicina ainda luta para encontrar um jeito de
evitar que a doença se agrave, pelo menos ela
aprendeu a assistir o paciente para que ele não só
sobreviva à infecção mas também não sofra tantas
complicações. Um levantamento internacional
mostra que, entre março e outubro, a mortalidade
geral em UTIs caiu de 60 para 39% ao redor do globo. O Brasil não foi incluído na conta, mas os dados
nacionais trazem disparidades consideráveis entre
sistema público e privado, além de denunciarem
uma realidade preocupante. A análise das primeiras
250 mil hospitalizações no país, publicada no The
Lancet Respiratory Medicine, revela que a letalidade
aqui chega aos 80% para quem precisa de ventilação mecânica. Para salvar uma vida, não basta abrir
mais leitos ou comprar oxigênio.
“O segredo é ter uma equipe multidisciplinar treinada, do técnico de enfermagem ao fisioterapeuta,
disponível para estar ao lado do indivíduo e detectar
precocemente alterações que podem complicar o
quadro. Cada minuto conta”, diz o intensivista Felipe
Cabral, coordenador do TeleUTI, projeto liderado
pelo Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre,
que orienta a distância UTIs de Covid-19 do SUS e já
conseguiu reduzir em 20% a mortalidade nas unidades atendidas. Iniciativas como essa, a Coalizão e
tantas outras pelo Brasil têm tido um papel exemplar,
mas precisam de apoio e coordenação das esferas superiores para consolidar e ampliar seu impacto. No
início de 2021, em Manaus, médicos chegaram a ter
que cuidar de 40 doentes críticos ao mesmo tempo.
Esses pacientes poderiam nem estar ali, caso medidas preventivas tivessem sido implementadas a contento. Espera-se que a situação desoladora sirva, ao
menos, para despertar um tratamento precoce contra as más decisões que só pioram a pandemia.

A taxa de
mortalidade nas
UTIs brasileiras está
em 35%. Ela fica
em 28,5% na rede
privada e sobe para
51,6% na pública

O TRATAMENTO IDEAL

1

2

Diante de sintomas
brandos (ou com
teste positivo), é
melhor ficar em
casa, isolado por
14 dias. Repouso e
hidratação ajudam.

Só se deve
tomar remédios
que amenizam
sintomas como
febre e dor. Serviços
de telemedicina
orientam cuidados.

1

2

Se o paciente
está com baixa
saturação de
oxigênio ou com
outros sinais de
agravamento,
fica internado.

No hospital, o
oxigênio é medido
a todo momento e
o paciente realiza
exames periódicos
para avaliar o
corpo todo.

1

2

Se a oxigenação cai
muito, a despeito
do fornecimento
de oxigênio, ou o
estado de saúde
geral piora, o
paciente vai à UTI.

Para melhorar a
circulação de ar nos
pulmões, em certos
casos o indivíduo
fica na posição
de prona (barriga
para baixo).

Dois a cada três intubados por causa da
Covid-19 morrem. Os cuidados paliativos
ajudam a dar conforto no final da vida,
e a humanização faz diferença aqui.
Alguns hospitais têm permitido visitas
mesmo na UTI. Em meio a tantos óbitos,
é fundamental falar sobre isso.

3

4

Queixas mais
intensas melhoram
em cerca de uma
semana. Idosos
e portadores de
doenças crônicas
demandam atenção.

3

Se o quadro piorar,
com falta de ar,
febre persistente,
cansaço extremo
ou mal-estar
generalizado, hora
de ir ao hospital.

4

Medicamentos
como os
anticoagulantes
e outros entram
em cena para
combater
complicações.

3

O oxigênio, se
necessário, é
oferecido por um
cateter simples
ou máscaras não
invasivas, quando
a demanda é baixa.

4

Intubar é uma
decisão tomada
em último caso,
quando a situação
já está bem grave.
O método exige
sedação profunda.

RECUPERAÇÃO

MORTE

CASOS GRAVES

HOSPITALIZAÇÃO

CASOS LEVES

Como deve ser o atendimento nas diferentes evoluções da Covid-19

Uma equipe
multiprofissional,
capacitada
para a UTI e
sem sobrecarga
de trabalho, é
essencial.

A pessoa está, enfim, recuperada. Mas deve
ficar de olho nas complicações tardias, que
podem surgir inclusive nos casos leves. Ficar
com dificuldade para andar, cansado demais
e com raciocínio lento não é normal, mas os
idosos, especialmente, tendem a achar que
“faz parte” e deixam de procurar ajuda.
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O OVO ESTÁ
BOMBANDO!
Disparou o consumo do alimento, que, redimido pela ciência, não
carrega mais a injusta alcunha de vilão à mesa. Ainda assim, há
macetes para aproveitar só o que ele tem de melhor
texto THAÍS MANARINI design e ilustrações EDUARDO PIGNATA fotos JCHIZHE - GETTY IMAGES e RYANJLANE - GETTY IMAGES

A

cada segundo, o tempo que leva
para a gente piscar, são produzidos
1 300 ovos em nosso país. No ano
passado, a Associação Brasileira de
Proteína Animal (ABPA) contabilizou a produção de 53,5 bilhões de unidades — cerca de 4 bilhões a mais do que em 2019. “São números impactantes”, avalia Ricardo Santin, presidente
da entidade. O salto na oferta está atrelado, claro,
ao crescente apreço da população por esse item.
Para ter ideia, de 2019 para 2020, o consumo anual por pessoa passou de 230 para 250 ovos. O alimento anda na crista da onda — e as redes sociais
expõem a tendência. Seu amarelo vibrante embeleza fotos do café da manhã ao jantar, e em diversos formatos: mexido, frito, pochê, na omelete...
O movimento é percebido pelos profissionais
de saúde, que têm suas hipóteses para tamanha
popularidade. “Há um maior interesse por dietas
ricas em proteínas e com menos carboidratos. Então, de manhã, as pessoas começaram a colocar o
ovo no lugar do pão”, avalia Maria Fernanda Vischi D’Ottavio, nutricionista do HCor, na capital
paulista. “Temos visto ainda uma transição para o
vegetarianismo, e esse é um alimento que entra
como opção de fonte proteica nas principais refeições”, acrescenta. Aliás, a mudança nem precisa
ser completa. Hoje, os chamados flexitarianos são
um grupo em ascensão — eles não excluem a carne vermelha totalmente, mas se esforçam para minimizar sua participação no cardápio. Aí, o produto vindo da galinha se encaixa que é uma beleza.
Outro ponto em seu favor é o preço mais acessível
— sobretudo num contexto como o dos últimos
anos, em que o valor da carne vermelha pode assustar quem encosta no balcão do açougue.
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Para o presidente da ABPA, a trajetória do ovo
rumo ao posto de queridinho é marcada principalmente por campanhas de esclarecimento a respeito de seus benefícios à saúde e a desmitificação de
que ele coloca o coração em perigo. A confusão
surge vez ou outra porque o alimento é abastecido
de colesterol. “Mas um grande estudo mostrou
que, quando a substância vem da dieta, não é tão
determinante para a elevação do colesterol ruim
no sangue”, conta a nutricionista Valéria Arruda
Machado, diretora executiva do Departamento de
Nutrição da Sociedade de Cardiologia do Estado
de São Paulo (Socesp). De olho nisso, as diretrizes
americanas nem contam mais com a recomendação de restringir o colesterol dietético a determinado valor. Porém, pedem que essa característica seja
levada em conta ao elaborar o menu.
Por aqui, o Departamento de Aterosclerose da
Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) acaba
de atualizar seu posicionamento sobre o consumo
de gorduras e a saúde cardiovascular. Segundo o
documento, as evidências atuais não são capazes
de traçar uma relação entre a ingestão de ovos e os
problemas cardíacos. “Os estudos trazem resultados variáveis porque dependem de como foram
feitos, do perfil da população e do padrão alimentar como um todo”, conta Maria Cristina de Oliveira Izar, cardiologista da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp) e coordenadora da diretriz.
Por isso, os experts apreciam as chamadas revisões, que analisam um compilado de pesquisas similares. “E elas apontam que, quando se come cinco ovos por semana, e até três por dia, pode
ocorrer um aumento discreto no colesterol. Só que
a molécula seria de tamanho maior, que é mais facilmente removida da circulação”, diz.

CONSUMO

PRODUÇÃO

49
bilhões

No final de 2020,
a produção
ultrapassou

53
bilhões

de ovos foram
produzidos no
país em 2019

230
ovos

Em 2020, a média
subiu para

250
ovos

foi o consumo médio
por pessoa em 2019

por cidadão

de unidades

Alta de

9,1%

Alta de

8,7%
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NO QUE ELE SE DESTACA
Algumas características marcantes do ovo

Preço
Trata-se de uma fonte
de proteína animal
mais acessível ao
bolso. A caixa com
uma dúzia custa em
torno de 10 reais.

Gorduras
monoinsaturadas
São tidas como
benéficas à saúde. Só
não vale abusar. Em um
ovo há 1,8 g desse tipo
gorduroso.

Proteínas de alto
valor biológico
Elas reúnem todos os
aminoácidos essenciais
ao nosso corpo. Um ovo
de 50 g tem 7,5 g dessas
proteínas.

Gorduras poli-insaturadas
Outra versão bem-vinda, sem exagero.
Uma unidade de ovo
concentra 0,9 g desse
nutriente.

Gorduras saturadas
Em excesso, elas
maltratam o coração.
O ovo é considerado
pobre nesse tipo. Uma
unidade tem 1,6 g.

Colesterol
O ovo possui 200 mg
da substância. É uma
quantidade notável.
Indica-se não passar de
300 mg ao dia.

Colina
Um ovo exibe 147 mg
dessa vitamina — está
tudo na gema. Ela é
aliada das funções
neurocognitivas.
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As moléculas de colesterol que causam mais
preocupação entre os profissionais de saúde são as
miúdas e densas. “É que as partículas pequenas
têm maior capacidade de se depositar nas artérias,
elevando o risco de entupimentos”, pontua Maria
Fernanda. A despeito das especificidades, a verdade é que, com o avanço da ciência, o colesterol encontrado dentro dos alimentos deixou de ser encarado com a mesma importância e receio de anos
atrás. Segundo a nutricionista do HCor, sabe-se
que nosso organismo produz, ele mesmo, 70% da
substância. “Apenas 30% vêm daquilo que comemos”, calcula. Merece atenção, mas sem paranoia.
Quem está na mira dos especialistas justamente
por elevar a fabricação interna de colesterol é a
gordura saturada. “Ela é a principal responsável
pelo aumento de colesterol ruim no sangue”, informa Valéria. Nesse quesito, o ovo se destaca, já que
é considerado um alimento pobre no componente.
Saiba que uma unidade de 50 gramas possui 1,6
grama dos chamados ácidos graxos saturados. O
valor é quase cinco vezes menor do que em 100
gramas de um contrafilé grelhado. “Esse tipo de
gordura também está em produtos industrializados”, lembra Maria Cristina. Salgadinhos, biscoitos recheados, sorvetes e bolos prontos são exemplos de redutos da substância. O recomendado é
que sua participação na dieta não ultrapasse 10%
do valor calórico total do dia.
Chegar a esse equilíbrio é um dos motivos que
vêm fazendo nutricionistas defenderem a moderação na carne vermelha durante a semana. Além de
ela concentrar a gordura cujo excesso ameaça o
coração, a passagem pelo fogo durante o cozimento incita a formação de moléculas com potencial
cancerígeno. Veja: ninguém precisa bani-la de vez.
“O ideal é que seja consumida umas duas vezes por
semana”, orienta Valéria. Para que as refeições restantes ofertem proteínas — um nutriente de excelência no bife —, as opções são variadas. No reino

vegetal, temos as leguminosas, representadas por
feijões, lentilha e grão-de-bico. Entre as fontes animais, estão frango, peixes e, claro, o ovo. “Ele tem
uma proteína completa, ou seja, com todos os aminoácidos essenciais que o corpo não é capaz de
produzir”, detalha a nutricionista da Socesp.

Nada de se entupir
Ainda que o ovo esteja mais para aliado do que
para bicho-papão, a palavra “exagero” deve ser riscada do dicionário da dieta. “Há pessoas que comem mais de dez unidades por dia. E não sabemos
o efeito disso para a saúde cardiovascular”, aponta
o nutricionista Alisson Diego Machado, doutorando na Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (USP). Em geral, o abuso ocorre entre
jovens que querem ver os músculos crescerem —
ora, as proteínas do ovo ajudam a formar bíceps,
tríceps e afins. “Só que esse alto consumo não tem
embasamento científico. É preocupante”, ressalta a
cardiologista Maria Cristina.
Na nova diretriz da SBC, há um pedido de cautela especial a indivíduos com diabetes tipo 2. “Independentemente da dieta, eles já têm um risco cardíaco maior do que a população em geral”, esclarece a
médica. Não dá para bobear. “O ovo é diferente de
um sorvete, claro. Ele é parte do que chamamos de
comida de verdade, que deve ser a base da nossa
dieta. Mas não é porque se trata de um alimento positivo que está liberado comer várias unidades ao
dia”, pondera Tarcila Campos, nutricionista do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Moderação é a palavra-chave. Além disso, tem jeito certo de
distribuir os ingredientes na rotina de quem tem
diabetes. Outra turma citada no documento é a de
hiper-responsivos ao colesterol vindo do prato —
são os que absorvem mais dessa versão. “Mas não é
um perfil visto com frequência. E a mensagem é
buscar equilíbrio, não proibição”, diz Valéria.

QUANTIDADE IDEAL DE CONSUMO: A PERGUNTA DE 1 MILHÃO
Todos os especialistas ouvidos para a reportagem afirmam que a indicação de unidades de
ovo deve ser individualizada, porque depende de vários fatores. “Para chegarmos ao número
ideal, precisamos levar em consideração o estado nutricional, a fase da vida, a necessidade
de proteínas, a presença de doenças, o contexto alimentar, entre outras coisas”, lista o
nutricionista Alisson Machado, da USP. O que parece indiscutível é que ninguém tem que
se privar. A cardiologista Maria Cristina, coordenadora da diretriz da SBC, sublinha que o
estilo geral de dieta é extremamente relevante. “Colocar o ovo na rotina ao lado de fontes de
gorduras saturadas e trans é diferente de incluí-lo como parte de um padrão equilibrado.”
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Tão fundamental — ou até mais — quanto evitar exageros é não perder de vista que o modo de
preparo tem tudo a ver com a repercussão do alimento no organismo. “Não adianta substituir o filé
bovino pelo ovo e fazê-lo frito na manteiga”, exemplifica a nutricionista Priscila Sala Kobal, professora do Centro Universitário São Camilo, na capital
paulista. Dessa forma, você evita a gordura saturada da carne, mas vai botá-la no prato por outras
vias. É como trocar seis por meia dúzia.
“Sem contar que a fritura aumenta bastante a
quantidade de calorias do alimento”, observa Machado. Para o nutricionista da USP, não dá para
menosprezar esse aspecto diante do atual cenário
de sobrepeso e obesidade que afeta o país. Tarcila
aproveita para lembrar que a população com diabetes tipo 2, o mais prevalente, necessita de um
maior controle calórico, já que o peso interfere na
manutenção das taxas de glicose no sangue.
De novo, o segredo reside em finos ajustes.
Não é que os ovos estalados — ou estrelados, vai
do gosto do freguês — mereçam virar uma mera
lembrança ao paladar. Mas, pelo bem da saúde, há
escolhas mais prudentes ao prepará-lo. “Utilize
pouquíssimo óleo para fritar, só um fiozinho”,
aconselha Priscila. Entre os tipos preferidos, estão
os de origem vegetal, caso do azeite de oliva e o
óleo de soja. Esse último é elogiado por Valéria:
“Ele tem um ótimo equilíbrio entre as gorduras
mono e poli-insaturadas”, justifica, fazendo menção a versões mais parceiras do corpo. “Mas o melhor mesmo é recorrer a uma boa frigideira antiaderente, dessas que nem exigem uso de gordura”,
avalia a professora do São Camilo.
Se a intenção é colocar o produto da galinha à
mesa todo dia, ou em alta frequência, é imprescindível variar na apresentação. “Além do preço,
a grande vantagem do ovo é a versatilidade”,
exalta Livia Pauliez, nutricionista e chef de cozinha de Ribeirão Preto, no interior paulista. Ele
vai bem cozido, mexido, pochê, em omeletes e
saladas, sem falar que entra em receitas salgadas
e doces. E nada de priorizar a clara só porque reúne menos gorduras e calorias. “A gema pode e
deve ser consumida. É nela que está, por exemplo, a maior quantidade de vitamina A”, nota Livia. Ali também tem colina, conhecida por suas
funções em prol do fígado e do cérebro.

É pela vida toda
De tão preciosa à cuca, a vitamina colina é especialmente bem-vinda entre as gestantes para assegurar a formação da massa cinzenta do bebê. E, no
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tempo certo, compensa demais apresentar o ovo à
criança. Em estudo com 163 bebês de 6 a 9 meses
publicado na revista científica Pediatrics, metade
recebeu uma unidade do alimento ao dia. Em seis
meses, os cientistas da Universidade Washington
em St. Louis, nos Estados Unidos, viram que o hábito melhorou o desenvolvimento dos pequenos. É
de fato nessa faixa etária que a introdução pode
ocorrer, segundo a nutricionista infantil Fernanda
Monteiro, de Brasília, uma fã confessa do alimento. “O ovo dança conforme a música. É possível fazer de um tudo com ele”, elogia.
A nutri só levanta uma ressalva: mais ou menos
aos 3 anos, meninos e meninas têm tendência a
preferir uma comida que seja moleza de mastigar.
Nesse momento, eles torcem o nariz para a carne,
que é um tanto fibrosa. Aí, muitas famílias elegem
o ovo como o salvador da pátria. “Mas é fundamental mesclar as fontes proteicas para não cair
em uma zona de conforto na mastigação”, sugere
Fernanda. “Na alimentação, não olhamos somente
para o aspecto nutritivo, mas também para o lado
comportamental”, assinala. E a molecada tem que
colocar os dentinhos para trabalhar.
Mas tem uma etapa da vida em que triturar os
alimentos se torna realmente mais complicado devido à piora da dentição: é na maturidade. Com
isso, o consumo de itens como carne e frango tende a despencar. Só que não dá para correr o risco
de apresentar déficit proteico nessa altura. “É
quando perdemos mais massa muscular”, justifica
a nutricionista Myrian Najas, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). Se os
músculos vão embora, a população idosa encara a
sarcopenia, condição que contribui para quedas
frequentes e maior risco de mortalidade. Para evitar esse desenrolar, o ovo ganha protagonismo na
rotina. “Ele tem um perfil de aminoácidos perfeito
e boa digestibilidade. Sem falar que faz parte do
hábito do idoso”, defende Myrian.
A nutricionista da SBGG nota que, além de garantir o aporte proteico adequado, é crucial que o
nutriente apareça ao longo de todas as refeições.
Mais um golaço para o produto vindo da galinha,
cuja multifuncionalidade é realçada por todos os
profissionais de saúde. Myrian enfatiza ainda que o
alimento deve ser contemplado em sua totalidade.
“Precisamos também das calorias presentes na
gema”, conta. “Se houver ênfase só nas proteínas, o
idoso acaba perdendo peso. Não queremos isso
nesse momento”, explica. Quanto ao preparo, o
zelo segue: evite manteiga, óleo de coco, queijos
gordos e outras fontes de gorduras saturadas.

PEGUE LEVE
NO SAL
Ao planejar uma
refeição com
ovo, não é só
na quantidade
de gordura que
vale ficar de
olho. O cuidado
se estende ao
sal, ingrediente
cujo abuso faz a
pressão arterial
ir às alturas —
muitos infartos
e derrames
ocorrem em
decorrência
desse quadro
silencioso. “A
população
brasileira já
ingere mais
sal do que o
recomendável”,
observa a
nutricionista
Maria Fernanda.
“Deveríamos
consumir 5
gramas por dia,
mas chegamos
a cerca de 12 a
14”, detalha a
profissional do
HCor. Uma dica
da chef Livia
Pauliez para
dar sabor sem
exagerar nas
pitadas é escalar
algumas ervas
para temperar
as receitas.
Manjericão,
orégano e
alecrim são
ótimas pedidas.
Vá intercalando
até achar a
favorita.

VIRE EXPERT NO BÁSICO
A nutricionista e chef de cozinha Livia Pauliez, de Ribeirão Preto (SP), ensina macetes ao utilizar o ovo

Cozido
Que tal recrutá-lo
como lanchinho à
tarde? “Se ele for a
refeição principal,
incremente o prato
com folhas verdes,
cenoura ralada,
tomate-cereja e até
abacate picado”,
sugere a chef.

Mexido
“Ao bater os ovos
com o garfo,
adicione folhas
de espinafre ou
rúcula”, aconselha.
Tomates-cereja
cortados ao meio e
sementes de linhaça
e chia também
combinam.

Frito
É fã de gema mole?
“Deixe o fogo de
médio a alto para
a clara dourar e
não cozinhar toda
a gema”, diz a
nutri. Se desejá-la
mais firme, o fogo
é baixo para não
queimar a clara.

Omelete
“Pode virar uma
refeição dos
deuses”, garante.
Livia indica recheios
como manjericão,
mussarela de
búfala, cogumelos,
brócolis refogados e
sementes de chia
ou linhaça.

Evite
a fritura por
imersão, quando o
alimento mergulha
em uma piscina
de óleo

Para
usar menos
gordura, adquira
uma boa frigideira
antiaderente de
teflon

Utilize
apenas um
fiozinho de óleo
vegetal — de
preferência,
azeite

Depois
de pingar
o óleo, deixe a
panela esquentar.
Aí, sim, coloque
o ovo
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FESTIVAL DE OVOS
Larissa Kuroki, do Instituto Akatu, ajuda a decifrar as particularidades e o que está na embalagem

Orgânico
Vem de uma galinha
que se alimenta só de
ingredientes orgânicos
— e de capim, frutas,
minhocas... A ave se
movimenta livremente.
Em alguns casos, ela é
recolhida para passar a
noite no galinheiro.

De granja
Obtido a partir do
modelo de produção
mais comum no Brasil,
caracterizado pela alta
produtividade. Usam-se,
por exemplo, iluminação
artificial e controle
de dieta para as aves
produzirem mais.

Caipira
Proveniente de aves
que podem viver em
galpões, aviários ou
áreas abertas — mas
não em gaiolas. Elas
recebem ração 100%
vegetal, além de capim,
grãos, hortaliças, frutas
e tubérculos.

Vermelho
É originário de aves
de penugem marrom.
Como elas são maiores,
tendem a comer mais.
Consequentemente,
sobe o custo de manejo
e do produto no
mercado. Custa mais
do que o branco.

Branco
A coloração da casca
do alimento está
diretamente relacionada
a aspectos como raça
e cor da galinha. Ou
seja, os animais que
apresentam penugem
branca botam ovos
dessa cor.

Enriquecido
Para ser turbinado, a
galinha recebe ração
diferenciada. O exemplo
mais comum é o ovo
com ômega-3, uma
gordura boa. Para botá-lo, a ave ingere linhaça,
óleo de peixe, algas ou
óleos vegetais.

Viu
ovo com a
casca rachada,
trincada ou
quebrada? Então
não compre

4 0 V E J A SAÚ D E M A R Ç O 2 0 2 1

Mofo
ou bolor na
caixa são sinais de
contaminação e
má qualidade.
Evite!

Observe
as datas
de fabricação e
validade. O ideal
é consumir em até
20 dias

Não
lave antes
de guardar. Isso
remove a película que
protege o alimento
de micróbios

O ideal
é guardá-lo na
geladeira, mas não
na porta, por causa
do risco de trincas e
contaminação

Muita gente que recorre ao ovo para limitar o
consumo de carne vermelha não está preocupada
somente com a própria saúde, mas também com a
preservação do meio ambiente. “A pecuária é uma
das atividades que mais emitem gases de efeito estufa, responsáveis pelo agravamento das mudanças climáticas”, expõe Larissa Kuroki, coordenadora de conteúdos e metodologias do Instituto
Akatu, que trabalha pela conscientização e mobilização da sociedade para o consumo consciente.
Ainda de acordo com ela, o setor responde por
80% do desmatamento da Floresta Amazônica.
A nutricionista Aline Martins de Carvalho, professora da USP e coordenadora do projeto Sustentarea, do núcleo de extensão para alimentação e
sustentabilidade da instituição, confirma que a
produção de ovos tem algumas distinções positivas em relação à da carne bovina. “Ela emite cerca
de dez vezes menos gases de efeito estufa”, calcula.
No caso especificamente do gás carbônico, Larissa
dá uma ideia da conta: para obter 1 quilo de bife e 1
quilo de ovos são liberados, respectivamente, 27 e
4,8 quilos do tal CO2. O gasto de água também
tende a ser dez vezes menor na produção de ovos.
Ainda assim, os impactos ambientais não são
desprezíveis. Afinal, os bichos precisam se alimentar — e grandes áreas de terra ficam restritas ao
cultivo de ração ou pastagem. “Fora isso, sistemas
intensivos de criação geram um volume enorme de
dejetos, que se infiltram no solo e em cursos de
água nas regiões próximas”, descreve a biocientista Cynthia Schuck, doutora pela Universidade de
Oxford, no Reino Unido, e coordenadora de vários
projetos científicos na área de saúde global e bem-estar animal. “Do ponto de vista ambiental, é mais
vantajoso substituir os produtos de origem animal
por outras fontes de proteína, como feijões, lentilha, ervilha, grão-de-bico, soja etc.”, afirma.
Mas, ok, nem todos estão prontos para a conversão total. “Segundo o documento do EAT-Lan-

cet, uma das mais recentes e únicas diretrizes que
pensam em aspectos nutricionais e ambientais, o
consumo de ovos deveria ser de três a quatro unidades por semana”, nota Aline. “É uma proposta
genérica e que deve ser adaptada a cada local.”
Fregueses mais conscientes andam querendo
saber também sobre os cuidados com os animais
que fornecem o alimento. “Hoje, estima-se que
95% dos ovos vêm de galinhas poedeiras criadas
em sistemas de confinamento intensivo, em que
elas são mantidas em pequenas gaiolas por toda a
vida”, descreve Cynthia. “O espaço disponível para
cada uma equivale a pouco mais de meia folha de
papel sulfite”, compara a pesquisadora.
“Defendemos todos os modelos produtivos. O
crucial é que, dentro deles, garanta-se ao máximo
o bem-estar do animal”, diz Ricardo Santin, presidente da ABPA. Para Cynthia, se alguém achar que
bem-estar equivale somente a proporcionar comida e condições climáticas adequadas, o sistema intensivo até pode ser visto como aceitável. “Porém,
ao conhecer minimamente sobre os animais, sabe-se que, em gaiolas minúsculas, onde não há espaço para abrir as asas, não há como satisfazer condições importantes para uma galinha”, rebate. “A
violação do bem-estar é tão grande nesses sistemas
que muitos países proíbem seu uso”, nota.
Cynthia acaba de publicar um estudo no jornal
Scientific Reports que traz dados promissores para
os produtores que estão abandonando tal modelo.
Após avaliar a taxa de mortalidade de mais de 176
milhões de galinhas em granjas comerciais de 16
países nos últimos 20 anos, ela viu que, adotando
boas práticas de cuidados nos sistemas cage free
(em que não há gaiola), é possível perder menos
aves do que no modo intensivo. Enquanto há de
tudo, embalagens com o selo Certified Humane ou
com certificações orgânicas ajudam a identificar
ovos obtidos com os melhores padrões de conforto
animal. Assim, todo mundo sai ganhando.

COMO EVITAR E QUANDO DESCONFIAR DE ALERGIA
O ovo é um alimento reconhecido por seu potencial alergênico. Por isso, muitos pais têm
receio de servi-lo aos bebês a partir dos 6 meses. Mas, na verdade, a atitude é protetora. “Se a
introdução ocorrer após 1 ou 2 anos, aí o risco de alergia é maior”, argumenta a nutricionista
pediátrica Fernanda Monteiro. Segundo ela, o certo é ofertar clara e gema, sem diferenciação.
Caso o consumo dispare vômito, manchinhas no corpo, vermelhidão na boca e diarreia,
suspenda o alimento e busque a orientação do pediatra.
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ALIMENTE SEU
SORRISO
Para manter a gengiva e os dentes
saudáveis, não basta caprichar na higiene
da boca. É essencial olhar para os
ingredientes que compõem seu cardápio
texto REGINA CÉLIA PEREIRA design LETÍCIA RAPOSO
fotos DEDOC ABRIL e GETTY IMAGES ilustrações DANIEL ALMEIDA
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oi-se o tempo em que a relação entre a
boca e a dieta se resumia àquele conselho de maneirar no açúcar. Nos últimos
anos, os cuidados e as pesquisas não se
concentram só nesse ingrediente nem
ficam restritos à cárie. Outro problema bucal vem
despertando ainda mais preocupação dos especialistas: a gengivite e a periodontite, um processo inflamatório que afeta as estruturas que dão
sustentação aos dentes e, se não for controlado,
pode culminar em desfalques no sorriso, sem falar em repercussões em outros cantos do corpo.
Mais recentemente, cientistas perceberam que,
além da higiene e do tratamento com o dentista,
um aliado contra essa devastação é o cardápio.
O elo entre o que se come e a arcada dentária
não é novo. Lá no final do século 18, quando os estudos médicos ainda engatinhavam, foi demonstrado que as frutas cítricas combatiam o escorbuto,
doença marcada por lesões gengivais. Ao observar
o cardápio habitual de marinheiros ingleses, repleto de carnes salgadas, bolachas duras, bebidas alcoólicas e outros itens não perecíveis, o cirurgião
James Lind (1716-1794) resolveu oferecer limão e
laranja à tripulação, e notou, mais tarde, a recuperação de seus homens. A partir dos resultados, os
frutos — que depois virariam as fontes icônicas de
vitamina C — conquistaram espaço privilegiado
dentro das embarcações.
Passados tantos anos, a tese de Lind segue fortalecida por outras evidências. Em uma revisão
publicada no periódico Nutrition Reviews em
cima de 15 pesquisas conduzidas em seis países,
os estudiosos comprovaram que baixos níveis de
vitamina C no sangue estão por trás de episódios
de sangramento nas gengivas. O ajuste na ingestão do nutriente, por sua vez, ajuda a sanar a encrenca. Além dos cítricos, mamão papaia, goiaba,
acerola, couve-manteiga, brócolis, pimentão e
caju são excelentes redutos.
O impacto da alimentação para os lados da
boca não se restringe à vitamina C. Cientistas britânicos assinam um novo estudo que esmiuçou a
dieta de mais de 10 mil pessoas e concluiu que preencher as refeições com hortaliças, frutas, leguminosas, pescados, grãos integrais e água favorece a
integridade das estruturas que envolvem a dentição. Ao avaliarem os dados dos pacientes, eles observaram que esse padrão alimentar está atrelado a
uma menor extensão da doença periodontal.
A nutricionista Bianca Naves, da clínica NutriOffice, na capital paulista, examinou a publicação e destaca a atuação de vitaminas, sais minerais

e demais compostos bioativos abundantes nos ingredientes listados no estudo. “Como a periodontite é uma condição inflamatória, com aumento de
radicais livres, uma possível hipótese para os achados é o poder antioxidante vindo dos vegetais”,
diz. “Mas, como se trata de uma análise transversal, ou seja, que não estabelece causa e consequência, mais pesquisas são necessárias”, pondera.

Tem açúcar no laboratório
Na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), a
professora de odontologia Cecília Cláudia Ribeiro
também anda investigando a relação entre a dieta e
a saúde bucal. E, assim como o limão das experiências do doutor Lind, outro velho conhecido tem
dado as caras. O açúcar ressurge, mas com nova
roupagem e atribuições que vão além da cárie. Se
historicamente balas, doces e outras guloseimas
são acusados de contribuir para buracos no esmalte dentário, agora há a comprovação de que extrapolar em refrigerantes, sucos de caixinha, achocolatados, entre outras bebidas, colabora para o
desenvolvimento de gengivite e periodontite.
Não faltam indícios de que tais excessos disparam processos inflamatórios sistêmicos — ou seja,
que causam impacto em vasos, tecidos e órgãos
distribuídos por todo o corpo. “O abuso de alimentos ultraprocessados, ricos em carboidratos refinados, gorduras saturadas e trans, aparece em muitos
trabalhos pela relação com o aumento do risco de
doenças crônicas”, aponta Cecília.
Renato Casarin, professor da Faculdade de
Odontologia de Piracicaba da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no interior paulista,
também tem deparado com comida açucarada em
suas pesquisas. “Embora certos ingredientes tenham maior participação, é o padrão alimentar
que contribui para os prejuízos”, ressalta. Em resumo, assim como não dá para eleger apenas um vilão, não é possível apostar em um único mocinho.
O professor conta que já observou, em laboratório, excelentes resultados com o resveratrol —
substância extraída da casca da uva —, mas, obviamente, pouco adianta apreciar um copo de suco
integral junto de um hambúrguer enorme e uma
porção extra de batata frita, com sorvete de sobremesa. “A sinergia entre os nutrientes é determinante”, frisa Casarin. Variedade e equilíbrio são sempre bem-vindos. Para exibir um sorriso impecável,
com dentes brancos, gengivas saudáveis e hálito
puro, além de visitar a gôndola de produtos de higiene bucal na próxima ida ao supermercado, vale
gastar maior tempo na seção de hortifrúti.

O PONTO DE
PARTIDA
A higiene bucal é a
primeira medida para
afastar doenças

Escovação
Deve ser feita, no
mínimo, três vezes
ao dia, com uma
escova de cerdas
macias. Atenção a
todos os lados de
cada um dos dentes.

Fio dental
Após a escovação,
indica-se passar o
fio. O acessório é
indispensável, pois
alcança regiões que
as cerdas da escova
não atingem.

Raspagem
Higienizar a língua
colabora para
o equilíbrio da
microbiota da boca.
Os raspadores
auxiliam no
processo.

Enxaguante
Produtos específicos
costumam ser
prescritos pelo
dentista para tratar
certas doenças
bucais. Siga as
instruções de uso.
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COMBINAÇÃO
INFLAMATÓRIA
Extrapolar em certos
ingredientes pode
fazer mal à boca

Gordura trans
Salgadinhos,
biscoitos recheados
e bolinhos prontos
estão entre os
fornecedores dessa
substância de
péssima fama.
A gengiva não
deve sangrar! Se durante
a escovação ou ao passar
o fio dental o sangue pintar,
procure o dentista. É uma pista
de que há inflamação ali. E a
gengivite pode progredir
silenciosamente para a
periodontite

Gordura saturada
Até deve entrar na
dieta, mas com
parcimônia. Carne
vermelha, óleo de
coco, manteiga e
queijos gordos
são fontes.
Açúcar
Um tiquinho de doce
não é de todo mal,
mas o excesso de
refris, sucos prontos
e cereais matinais
tem sido ligado a
doenças crônicas.
Ômega-6
É bem-vindo à
imunidade. O
problema é o abuso.
Maneire em óleos
vegetais, margarina
e maionese
industrializada.
Álcool
Não importa o
tipo de bebida, a
moderação é crucial
para blindar todo o
organismo e livrá-lo
de inflamações e
outros males.
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Entre os achados da professora Cecília, notou-se uma associação entre o consumo de bebidas
ricas em açúcar com a periodontite e a hipertensão ao final da gestação. “São males que aumentam o risco de parto prematuro”, alerta. Por causa
dessa ligação perigosa, dentistas e médicos não
cansam de reforçar a importância dos cuidados
com a saúde bucal e o maior zelo com o que vai
ao prato e ao copo durante a gravidez.
“Além de comprometer as estruturas que sustentam os dentes, a periodontite pode ter impacto
em outras partes do organismo”, comenta a cirurgiã-dentista Elaine Escobar, membro da Câmara
Técnica de Periodontia do Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo (Crosp). Isso porque
tanto bactérias quanto substâncias inflamatórias
que acometem as gengivas conseguem viajar pela
corrente sanguínea. Para ter ideia, há fortes indícios de que a doença periodontal esteja vinculada a
problemas cardiovasculares.
Não é preciso ser radical à mesa e banir os doces, mas o comedimento é recomendado em todas as etapas da vida. Outra sugestão é saber
identificar os açúcares ocultos nos produtos.
Olho vivo nos rótulos para palavrinhas mágicas
como sacarose, glicose e, especialmente, frutose.
Essa última tem se tornado popular e, infelizmente, desponta em meio a imbróglios. “Não se deve
confundir a frutose proveniente de frutas com a
dos produtos industrializados”, avisa a nutricionista Helena Sampaio, da Universidade Estadual
do Ceará (Uece), que é parceira de pesquisas do
professor Renato Casarin na Unicamp.
Quimicamente falando, a frutose é um monossacarídeo com alto poder adoçante. Por isso, a indústria virou fã. “É encontrada em xaropes de milho, refrigerantes, sucos, molhos prontos, bolos,
cereais matinais, entre outros itens processados, e
em grandes quantidades”, sinaliza a nutricionista
Renata Juliana da Silva, coordenadora do curso
Nutrição e Dietética Integrado ao Ensino Médio —
Etec Uirapuru. Já nos vegetais, a frutose vem em
porções bem inferiores e ligada a compostos benéficos, caso de fibras e substâncias antioxidantes,
numa combinação vantajosa. Daí a importância do
contexto alimentar. “Integrados, os nutrientes têm
capacidade de alterar a absorção e os efeitos uns
dos outros”, explica a dentista e nutricionista Roberta Reis, que também está no time de Casarin.
Para o trabalho da Unicamp, foi avaliado o potencial de inflamação do cardápio de 57 voluntários — todos tiveram a boca examinada. “Identificamos uma associação entre o índice inflamatório

da dieta e a saúde periodontal”, relata Roberta. Segundo a pesquisadora, sorvetes, salgadinhos, biscoitos recheados, massas para bolos, torresmo, bacon, carnes processadas e embutidos são exemplos
que constam nesse padrão desequilibrado. Além
de oferecer açúcares, ele esbanja gorduras saturadas e trans.
Todos esses ingredientes propiciam o aumento
de marcadores que denunciam encrencas, como o
fator de necrose tumoral-a (TNF-a), proteína C-reativa, interleucina-6, entre outros. “Eles se apresentam na literatura científica como agentes da
destruição dos tecidos de suporte dental, o que reforça uma correlação existente com as condições
periodontais”, diz a cientista da Unicamp.

Fotos: Alex Silva (carne, aspargo, uva e salmão), Deborah Maxx (cupcake), Dulla (óleo), Pedro Rubens (alho),
Rodrigo Braga (laranja), janisr - Getty Images (uísque) e karlisz - Getty Images (refrigerante)

Abaixo a inflamação
Na contramão, temos os compostos anti-inflamatórios, caso das gorduras poli-insaturadas, sobretudo o ômega-3. O dentista Emmanuel Albuquerque de Souza, da Faculdade de Odontologia da
Universidade de São Paulo (USP), revela que o nutriente atua na intensidade e na duração das inflamações. O pesquisador explica que a primeira fase
do processo inflamatório é uma resposta de defesa
contra infecções microbianas, marcada pela liberação de citocinas. Já na etapa final, chamada de
resolução, entram em cena as resolvinas, maresinas e protectinas, substâncias produzidas no nosso
corpo e derivadas do ômega-3. “É fundamental
que esse ciclo seja concluído para que a maior parte dos tecidos seja preservada”, explica.
No Forsyth Institute, afiliado à Harvard School
of Dental Medicine, nos Estados Unidos, Souza observou, em culturas de células, que tais substâncias
contribuem para a recuperação de estruturas danificadas pela periodontite. “Elas estimulam células-tronco do ligamento periodontal”, diz. Apostar
em peixes como sardinha, atum, salmão, além de
linhaça e chia, é uma maneira saborosa de garantir
essas preciosidades no dia a dia. Já a suplementação fica a critério profissional.
Ressalte-se ainda a importância do equilíbrio
entre os ômegas 3 e 6. “O ômega-6 é fundamental
ao sistema de defesa e também atua na conclusão
do ciclo inflamatório”, afirma Souza. Entretanto, o
excesso pode gerar um desbalanço, algo que é nocivo. Portanto, nada de exagerar nas doses de óleos vegetais, como canola, milho e soja. Também se
indica parcimônia com a maionese e a margarina.
As oleaginosas, embora carreguem antioxidantes,
são outro exemplo de fontes desses ácidos graxos.
O limite precisa ser respeitado.

SINERGIA
PROTETORA
Algumas substâncias
atuam contra
inflamações

Ômega-3
É louvado pela ação
anti-inflamatória.
Pescados como
sardinha, atum e
salmão, além de
chia e linhaça, são
redutos do nutriente.
Resveratrol
Esse potente
antioxidante está em
frutas como a uva
escura e o mirtilo. o
amendoim é outra
fonte, mas requer
comedimento.
Vitamina C
Goiaba, mamão,
caju, acerola, couve,
além das cítricas
laranja e mexerica,
esbanjam a vitamina
amiga das nossas
defesas.
Flavonoides
Esse grande grupo
é aclamado pelos
efeitos protetores.
Uma dica é
incrementar os
pratos com alho,
cúrcuma e gengibre.
Fibras
Não bastasse dar
aquela força ao
trânsito intestinal,
contam pontos na
imunidade. Aveia,
aspargo e couve são
excelentes opções.

V E J A SAÚ D E M A R ç o 2 0 2 1

45

Tudo indica que
as Streptococcus
mutans, as
principais
bactérias
responsáveis pela
cárie, gostam
mesmo é de
sacarose, glicose
e frutose, ou seja,
do açúcar dos
doces, das balas,
dos refrigerantes
e de tantas outras
guloseimas.
Sacarina,
aspartame
e ciclamato,
exemplos de
edulcorantes
artificiais, não
financiam o
surgimento da
encrenca. Ainda
que os adoçantes
passem por
estudos de
segurança, alguns
especialistas
sugerem discutir
com o profissional
de saúde o uso
na infância e
na gestação,
por exemplo.
E é preciso
lembrar que
ninguém ingere
o edulcorante
sozinho.
Dependendo de
onde ele está
embutido, os
dentes e o corpo
podem sofrer
o baque do
exagero.
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Ambiente harmonioso
Assim como a flora intestinal, a microbiota da
boca requer zelo. A dentista Elaine Escobar
sublinha o papel dos sempre citados cuidados de
higiene. “Só precisamos lembrar que o uso indiscriminado de colutórios, os populares enxaguantes, pode trazer desequilíbrios aí”, alerta Souza.
Esses produtos devem ser utilizados por um período determinado e sob a orientação do dentista.
Basicamente, recomenda-se a escovação, no mínimo, três vezes ao longo do dia, com um creme
dental que concentre pelo menos 1 100 partes por
milhão (1 100 ppm) de flúor — isso tem de constar
na embalagem. E um aviso: muito cuidado com o
lado de trás dos dentes da frente, que tendem a formar mais placas e acumular tártaro. O cirurgião-dentista Camillo Anauate Netto, do Crosp, prescreve ainda o uso de fio dental e das chamadas
escovas interdentais. “Eles alcançam espaços entre
os dentes e ajudam a remover restos alimentares”,
justifica. Dar um trato na língua, com ajuda de raspadores próprios, é outra medida bem-vinda.
Já que o assunto são as bactérias da boca, o
excesso de comida ultraprocessada volta a dar o
ar da (des)graça. A dieta não saudável interfere
de maneira negativa no biofilme dentário — que
é como os experts chamam a placa —, contribuindo para a disbiose e, no lastro dela, infecções. Nutricionista e dentista, Roberta Reis conta que, na doença periodontal, há uma seleção

de bactérias capazes de proliferar em áreas de
inflamação crônica.
“Já nas cáries predominam aquelas que utilizam
carboidratos como fonte de energia”, explica. Pois
é, parte dos micróbios que moram na boca curte
um docinho. Essa turma fermenta o açúcar, que se
transforma em um composto ácido e altamente
corrosivo, ocasionando a desmineralização dos
dentes. Mais fracos, eles ficam suscetíveis aos ataques de outras bactérias e podem acabar cariados.
O clássico elo é discutido em um artigo recém-publicado no periódico International Journal of Paediatric Dentistry. “Esse estudo, feito com 4 111
crianças entre 4 e 7 anos de idade, reforça a associação entre uma dieta rica em açúcar e amido com
a incidência de cárie dentária”, descreve a professora Renata Juliana.
Alimentos ácidos também carregam a fama de
serem nocivos ao esmalte. “Visto que frutas cítricas jamais devem ser banidas do menu, a sugestão
é consumi-las junto de itens que induzam a produção de saliva, além de optar pelo uso de canudos
ao tomar sucos naturais”, orienta a nutricionista
Bianca Naves. Após a ingestão de cítricos e afins, o
conselho é fazer bochechos com água e usar fio
dental. Pelo bem do esmalte, só depois de algum
tempo é que a escova deve entrar em ação.
Para incrementar a produção de saliva, o melhor a fazer é não bobear com a hidratação. Quanto mais água, melhor — sem contar que todo organismo sai ganhando com a boa oferta de H2O.
Netto sugere ainda degustar um pedaço de queijo
branco para equilibrar o pH da boca. Aliás, Bianca faz questão de salientar que o cálcio presente
nos laticínios magros, aliado à vitamina D, é indispensável no dia a dia. “Ele garante o desenvolvimento adequado do esqueleto e a manutenção
da massa óssea, o que influencia na qualidade dos
dentes”, descreve. “Inclusive, estudos sugerem
que a baixa ingestão do mineral resulta em doença periodontal mais grave”, completa.
Saindo do reino da nutrição, quem quer cuidar
dos dentes precisa tentar atenuar o estresse no cotidiano. O nervosismo constante aumenta a chance
de entrar para o time dos chamados “apertadores
bucais”. São as pessoas que cerram os dentes em
momentos de tensão, o que pode levar a uma sobrecarga das articulações, impactando as gengivas
e a reabsorção óssea. Não bastasse, há o risco de
redução na produção da saliva, abrindo brechas
para a desmineralização dentária. Por isso, relaxe,
capriche na higienização dental e monte um belo
prato. O sorriso vem fácil — e sem defeitos.

Fotos: Anjelika Gretskaia - Getty Images (frutas), karlisz - Getty Images (suco) e LumenSt - Getty Images (água)

ADOÇANTE:
UMA BOA
PEDIDA?

Até a microbiota intestinal, cujo comportamento reflete muito da alimentação, tem a ver
com esse roteiro. “É cada vez mais relevante o papel dela no contexto das inflamações, incluindo
gengivites e periodontites”, diz o pesquisador da
USP. Existem indícios de que a disbiose — desequilíbrio com maior concentração de bactérias
patogênicas em relação às protetoras — pode incrementar a produção daquelas substâncias inflamatórias, capazes de viajar através da circulação.
Para promover a harmonia desse ecossistema,
cientistas ensinam alguns macetes. Um destaque
envolve os chamados prebióticos. São fibras especiais que servem de alimento para a população
bacteriana parceira que habita o intestino. Entre os
mais estudados estão os fruto-oligossacarídeos
(FOS), encontrados, por exemplo, na aveia, na chicória, na alcachofra, no aspargo, nas cebolas e no
alho. O cardápio deve contemplar ainda os probióticos, em especial a dupla Bifidobacterium e Lactobacillus, que marca presença em iogurtes, leites
fermentados, kefir e kombucha.

COMBATE À BOCA SECA
A secura propicia o mau hálito, a cárie e as inflamações

Água
Garantir a boa
hidratação é a
melhor maneira de
evitar o problema.
Sem falar que o
organismo inteiro
sai ganhando.

Frutas
Repletas de sais
minerais, vitaminas
e líquidos, delícias
como melancia, pera
e maçã contribuem
para a fabricação de
saliva.

Sal
Abusar do saleiro
e de alimentos que
carregam sódio,
caso de embutidos
e pratos prontos,
colabora para a
sensação de secura.

Café
Não precisa
abolir. Mas, para
quem apresenta
predisposição à
boca seca, a dica
é não exceder nas
xícaras.

SENSÍVEL DEMAIS
Quem sofre com a hipersensibilidade dentária tem
arrepios só de pensar em tomar um sorvete ou se
refrescar com água gelada. O problema se dá quando
a dentina — parte interna do dente, que é menos dura
— fica exposta. Entre as causas da chateação está a
mão pesada durante a escovação ao longo do tempo,
mecanismo que acaba desgastando o esmalte. Daí vem
a dor aguda. Para amenizar a sensibilidade, o dentista
costuma aplicar flúor, numa estratégia que favorece a
mineralização da área acometida. Então, é só ter um
pouco mais de delicadeza na hora de escovar os dentes.
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REFLUXO
TEM CONSERTO

Um em cada dez brasileiros padece desse
enrosco, que, se não for controlado, abre caminho
a complicações. O reparo passa por mudanças
de hábito e conta agora com novo tratamento
texto THAÍS SZEGÖ design LAURA LUDUVIG ilustrações AUGUSTO ZAMBONATO
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zia, indigestão, dor no peito e tosse
seca após as refeições. Quem sofre
com o refluxo gastroesofágico — que
nada mais é que o retorno frequente
do suco gástrico do estômago para o
esôfago e, às vezes, até a boca — conhece bem esses
sintomas. E não é pouca gente! Estima-se que ele
atinja 12% da população, ou seja, ao redor de 25 milhões de brasileiros. O refluxo em si pode até ocorrer de vez em quando e ser considerado normal —
imagine se empanturrar de feijoada e ir deitar logo
em seguida —, mas, quando a reação é crônica e
atrapalha a qualidade de vida, vira doença pra valer.
Ela é causada por alterações anatômicas, como uma
falha na musculatura final do esôfago (a hérnia de
hiato), ou condições associadas ao estilo de vida.
“Temos visto um aumento nos casos, e isso está
ligado diretamente aos números alarmantes do excesso de peso e da obesidade no país, que já afetam
cerca de 70% da população”, conta o gastroenterologista e endoscopista digestivo Newton Teixeira
dos Santos, membro da Câmara Técnica de Endoscopia Digestiva do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro e coordenador do Setor de
Endoscopia Digestiva de três hospitais da Rede
D’Or na capital fluminense. “Os quilos a mais estão
relacionados ao aumento da pressão dentro do abdômen, o que favorece o refluxo”, explica.
A piora no padrão de alimentação, cada vez mais
recheada de bebidas gasosas e alimentos ultraprocessados e condimentados, também contribui com a
doença que contraria as leis da gravidade. Assim
como a correria e o estresse na rotina, que nos levam
a burlar regras que ajudam a evitar ou a melhorar a
situação: mastigar melhor a comida, respeitar a saciedade, jantar mais cedo e não se deitar logo depois, praticar exercícios físicos, parar de fumar... A
pandemia do coronavírus, aliás, parece ter bagunçado ainda mais as coisas nesse sentido.
“Com o home office, muita gente está comendo
na mesma mesa em que trabalha, sem dar atenção
ao prato ou à mastigação. Sem falar que o crescimento nos pedidos de delivery pode refletir um
acesso ainda maior a refeições não tão saudáveis”,
elucida a cirurgiã do aparelho digestivo Vanessa
Prado, do Centro de Especialidades do Aparelho
Digestivo do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia
do Aparelho Digestivo (SBCD). As medidas de isolamento social, tão necessárias para deter o vírus,
também resultaram em mais sedentarismo e ganho de peso, condições que, segundo os estudos,
só botam lenha na fogueira do refluxo.

A ANATOMIA DO PROBLEMA
Como o aparelho digestivo trabalha e quando vem o refluxo
esôfago
esfíncter
estômago

1

Seguindo a gravidade
Depois de passarem pela boca, os alimentos
se deslocam até o estômago por meio de um
canal, o esôfago. No final dele há uma válvula
chamada esfíncter esofágico inferior, que se
fecha após o transporte do bolo alimentar.
esfíncter
fechado

suco gástrico

2

Bloqueando o retorno
O esfíncter funciona como uma porta, que
deve permanecer fechada para que o que foi
ingerido e os sucos que são utilizados durante a
digestão no estômago não retornem. Inclusive
porque os sucos gástricos são muito ácidos.

falha no
esfíncter
retorno do
suco gástrico

3

Pintando o refluxo
Quando esse mecanismo falha, o suco gástrico e
até restos alimentares podem voltar ao esôfago
e às vezes chegar à boca, agredindo e lesando,
devido à acidez, a mucosa dessas regiões. Se o
processo for crônico, pode causar complicações.
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Outro fator pode explicar o crescimento no número de pessoas diagnosticadas com refluxo: uma
mudança no olhar dos médicos. “Hoje percebemos
que há vários sintomas menos característicos que
estão ligados à doença”, afirma Fernando Wolff,
chefe do Serviço de Gastroenterologia e Cirurgia
do Aparelho Digestivo do Hospital Moinhos de
Vento, em Porto Alegre. “Inicialmente, apenas a
sensação de queimação no peito ou o retorno de líquido para o esôfago ou até a boca eram considerados sinais de refluxo. Sabemos agora que muitos
indivíduos que nunca tiveram azia apresentam o
problema, que se manifesta também por dificuldade ou dor ao engolir, desconforto no peito, sensação de bola na garganta, salivação excessiva, tosse
crônica e rouquidão”, completa o especialista.
Só que, na população em geral, nem os sintomas típicos da condição são plenamente conhecidos. Foi o que mostrou uma pesquisa realizada
pela empresa de inteligência de mercado GfK a
pedido da farmacêutica Takeda. Entre 1 773 brasileiros entrevistados, 28% relataram conviver
com algum indício de refluxo, embora não o relacionem à doença. Mais: seis em cada dez participantes desconheciam a doença do refluxo gastroesofágico. Outro dado preocupante é que 40%
dos respondentes declararam não fazer nada para
combater o mal-estar característico do quadro,
mesmo que ele seja muito incômodo.
Tudo isso, somado à automedicação sem investigação e orientação profissional, é capaz de
mascarar a existência da doença, que fica sem
diagnóstico e tratamento adequado. O cenário é
inquietante para os médicos quando se leva em
conta um mapeamento conduzido pela Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG) com
3 mil pessoas: ele indica que 51% dos brasileiros
sofrem com sintomas de refluxo semanalmente.
O desconhecimento e o menosprezo pelas manifestações do problema fazem com que muita gente simplesmente vá tocando a vida sem dar bola a
ele até virar refém de suas complicações. “No longo prazo, o refluxo pode evoluir para uma inflamação severa do esôfago, o estreitamento do órgão,
que chamamos de estenose esofágica, e úlceras na
região”, descreve o gastrocirurgião e endoscopista
Eduardo Grecco, professor e coordenador do Serviço e da Residência Médica de Endoscopia da Faculdade de Medicina do ABC, na região metropolitana de São Paulo. Pensa que acabou?
“Quando a mucosa que reveste internamente
o canal é cronicamente atingida pelo conteúdo
ácido do estômago, ela se modifica e se torna
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mais resistente, uma condição conhecida como
esôfago de Barrett e que aumenta o risco do surgimento de um câncer ali”, alerta o cirurgião do
aparelho digestivo e endoscopista Flavio Heuta
Ivano, professor da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e diretor clínico do Hospital Sugisawa, em
Curitiba. Não bastasse a maior propensão a um
tumor, cujo tratamento pode exigir cirurgias
mais drásticas, o refluxo crônico ainda chega a
prejudicar a voz e até os dentes.

Um elo com a Covid-19?
Em tempos de pandemia, um estudo recém-divulgado por pesquisadores da Universidade de
São Paulo (USP) e da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) aponta uma nova complicação que estaria associada à doença do refluxo e
ao quadro do esôfago de Barrett: o agravamento
da infecção pelo coronavírus. Pois é, até ele! De
acordo com os autores do trabalho, isso acontece
porque a alteração no pH do esôfago colaboraria
para a elevação da carga viral nesses indivíduos.
“A agressão provocada pelo ácido nesse órgão
induziria a um aumento na expressão do gene
responsável por codificar a proteína à qual o vírus se liga nas nossas células. Assim, as células do
esôfago se tornariam mais suscetíveis à infecção”,
destrincha Teixeira dos Santos. Seguindo esse raciocínio, os portadores de refluxo crônico correriam maior risco de ver o Sars-CoV-2 se multiplicar e agravar a situação, ficando sujeitos a
quadros mais sérios de Covid-19.
Para os especialistas ouvidos por VEJA
SAÚDE, o estudo coloca mais uma peça dentro do
quebra-cabeça de uma doença nova, sobre a qual
ainda faltam muitas respostas. Por isso, na visão
deles, o achado deve ser encarado com certa cautela. “São dados preliminares e, como bem destacado pelos próprios autores, eles necessitam de confirmação por pesquisas futuras”, observa Wolff.
Vanessa Prado chama a atenção para outro
ângulo dessa história. “Muitos casos de Covid-19
com evolução desfavorável estavam ligados a comorbidades como a obesidade, que é relativamente comum entre pacientes com refluxo”, analisa a cirurgiã. Ou seja, a mistura de fatores de
risco pode confundir ou até mesmo se somar,
contribuindo para o agravamento da infecção.
Grecco, que também atua no Instituto EndoVitta,
na capital paulista, ressalta que, no momento, estão em curso outras investigações pelo mundo
que sinalizam essa relação.

CONSEQUÊNCIAS BEM SÉRIAS
Sem diagnóstico e tratamento, o refluxo arma complicações

1
ESÔFAGO

2

Caminho estreito
Outra situação
que é causada
pela doença
do refluxo é a
estenose esofágica.
Trata-se de um
estreitamento do
canal, que costuma
levar a dificuldade
ou mesmo a dor na
hora de engolir os
alimentos.

Tubo inflamado
Com o passar do tempo, a agressão
causada pelo refluxo causa uma
inflamação severa na mucosa que reveste
o esôfago por dentro. Diante disso, podem
surgir feridas no órgão, as temidas úlceras.

inflamação
e úlceras

estreitamento
do canal

esôfago
de Barrett
câncer

3

Alerta máximo
Anos de agressão ali modificam a mucosa
do esôfago, que fica mais resistente para se
proteger da acidez — quadro conhecido como
esôfago de Barrett. Só que essa alteração eleva
a possibilidade de surgir um câncer na região.

ESTÔMAGO

COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO
O primeiro passo é a consulta com o médico, que poderá indicar um gastroenterologista. Com a análise dos
sintomas, do histórico e dos hábitos, ele conseguirá identificar que se trata da doença do refluxo. Existem
casos em que é necessária uma investigação complementar, tanto para diagnóstico quanto para averiguar
complicações. Entra em cena a endoscopia, exame que permite visualizar o esôfago por dentro. Já para indivíduos
com sinais não característicos da doença ou endoscopia sem achados conclusivos, o médico pode pedir uma
pHmetria ou manometria, métodos que monitoram se há variação no pH ou no funcionamento do esôfago.
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Sentir queimação ou azia uma hora ou outra é
normal, mas, se isso se repete com certa frequência
ou incomoda demais, não tem por que evitar uma
consulta com o médico e partir para o tratamento.
Ter atitude é importante para o controle do refluxo
inclusive porque ele começa com a mudança de hábitos. “As recomendações variam de acordo com os
sintomas e os achados dos exames, mas todos os pacientes são orientados a mastigar bem os alimentos,
melhorar a postura na hora da refeição, não comer e
deitar-se em seguida e dormir com a cabeça mais
elevada que o corpo”, resume Vanessa.
A alimentação em si também precisa passar por
ajustes. Não é indicado fazer refeições muito volumosas, especialmente à noite, ou ingerir em grande quantidade itens gordurosos ou condimentados, pimenta, chocolate, café e bebidas alcoólicas e
gasosas, por exemplo. Já que o excesso de peso
anda de mãos dadas com o refluxo, manter um
cardápio equilibrado, tanto em quantidade como
em qualidade, é um dos pilares do tratamento.
Em muitos casos, essa repaginação na rotina é
suficiente até para resolver a parada. Isso foi
comprovado por um estudo publicado neste ano
pela Universidade Harvard, nos Estados Unidos,
focado na relação entre estilo de vida e doença do
refluxo gastroesofágico. Os pesquisadores, que
começaram o trabalho lá em 1989 com dados de
116 671 mulheres americanas, pediam que, a cada
dois anos, as voluntárias respondessem a um
questionário sobre a saúde geral, com perguntas
envolvendo índice de massa corporal (cálculo obtido da divisão do peso pela altura ao quadrado),
prática de atividade física, uso de remédios, tabagismo e histórico de doenças.
Além disso, elas tinham sua dieta avaliada a
cada quatro anos e foram interrogadas sobre a presença de refluxo ou sintomas como azia quatro vezes ao longo desse período. Os dados da pesquisa
não deixaram dúvidas de que mudanças na alimentação e em outros hábitos podem protagonizar
o tratamento em boa parte dos casos. Perder peso,
largar o cigarro, fazer refeições mais balanceadas...
Pelas contas dos médicos de Harvard, cuidados
desse tipo chegariam a reduzir em 37% o risco de
ter de conviver com o refluxo.
Isso não significa que outras abordagens não tenham de entrar em jogo. Tem gente que, mesmo
seguindo rigorosamente as medidas comportamentais, não encontrará alívio. Nesses casos, os
especialistas podem lançar mão de remédios. Em
geral, eles fazem parte de dois grupos: os que controlam a produção de ácido no estômago e os que
52
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estimulam o esvaziamento gástrico. “Muitas vezes,
esses medicamentos precisam ser utilizados continuamente ou no longo prazo”, afirmaWolff.
Para algumas pessoas, a situação só se resolve no
bisturi. Isso pode ocorrer quando o paciente não
responde aos comprimidos, tem frouxidão no esfíncter que fica entre o esôfago e o estômago ou sofre de hérnia de hiato, que acontece quando parte do
estômago escapa por um orifício presente no músculo do diafragma no tórax (o hiato) e aperta o esôfago. A cirurgia costuma ter boas taxas de sucesso.
Nos últimos meses, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou no Brasil
um novo tratamento, que alarga o rol de opções
dos médicos, antes restrito a remédios e cirurgias.
É a (prepare-se para o nome) fundoplicatura transoral sem incisão. “Ela é feita por via endoscópica
e utilizada para reconstruir a anatomia alterada
da válvula que evita a passagem do ácido do estômago para o esôfago”, descreve Ivano.
“Em pouco mais de 24 horas, o paciente já consegue voltar às suas atividades normais. Só precisa
fazer dieta líquida por cinco dias, que fica pastosa
por cerca de mais cinco dias, e depois pode retornar
à alimentação tradicional”, conta Grecco, que comandou a primeira intervenção do gênero na América Latina, realizada no dia 30 de janeiro de 2021
em São Paulo. Segundo ele, o tratamento endoscópico já é empregado com resultados positivos nos
EUA e na Europa. Notícia boa, mas que só terá impacto se prestarmos atenção no nosso corpo e, diante daqueles sintomas, procurarmos o médico.

REFLUXO PASSAGEIRO
Em algumas fases da vida, ele é muito mais
frequente, só que tende a desaparecer
sozinho. Uma delas é a primeira infância.
Nos recém-nascidos, o sistema de barreira
realizado pelo esfíncter do esôfago ainda
não é tão maduro. Fora que os bebês se
alimentam apenas de líquidos e ficam
um bom tempo deitados. Alguns sofrem
mais com o refluxo do que outros, mas a
maioria supera essa fase naturalmente
por volta dos 12 meses de idade. Entre 20
e 50% das grávidas também encaram
o problema. Nelas, o refluxo tem duas
origens: mecânica, pela presença do feto
e crescimento da barriga; e hormonal, que
pode deixar o esfíncter menos eficiente.
Quando a criança nasce, passa!

NOVIDADE NO TRATAMENTO
Conheça a terapia recém-aprovada no país — e as soluções clássicas

1
tubo

ESÔFAGO

2

A entrada
Assim como acontece na
endoscopia, exame usado
para inspecionar o esôfago
e o estômago, um tubo é
inserido através da boca
do paciente anestesiado.
Ele chega até o estômago
e infla o órgão para que o
procedimento possa ser feito.

A reforma
Um dispositivo é liberado ali e, com
ele, o médico começa a ajustar o
tecido de acordo com o seu molde.
Além disso, uma sucção é utilizada
para restaurar o esôfago, que pode
estar danificado por causa do refluxo.

sucção
do tecido
dispositivo

tecido
formado
válvula
recriada
pontos

3

A mudança
O especialista usa esse dispositivo e
alguns pontos para recriar a válvula.
Depois de algumas semanas, um
tecido é formado pelo próprio corpo
e acaba dando suporte à estrutura
montada pela técnica.

Os remédios
Os comprimidos são a primeira linha
de tratamento. Há duas categorias:
uns controlam a produção de ácido
no estômago; outros estimulam o
esvaziamento desse órgão.

ESTÔMAGO

A cirurgia
Na maioria das vezes, é feita por
laparoscopia e indicada quando o
paciente não responde aos outros
tratamentos, tem complicações ou
apresenta hérnia de hiato.
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O RETRATO DE UMA
DOENÇA RARA
NO BRASIL
Pesquisa com pacientes e cuidadores de pessoas
com fibrose cística mapeia as dificuldades na
busca por diagnóstico, as lacunas no tratamento
e as perspectivas de melhorar os cuidados
texto GORETTI TENORIO design e ilustrações ANDRÉ MOSCATELLI

C

onfundida com pneumonia, asma,
bronquite e alergias, a fibrose cística
ainda impõe a seus portadores um caminho de incertezas até chegar ao diagnóstico correto. Esse é um dos cenários
apontados pelo estudo Fibrose Cística: Um Retrato
Brasileiro, realizado por VEJA SAÚDE, o núcleo de
Inteligência de Mercado do Grupo Abril e a Unidos pela Vida, organização dedicada a pacientes
com a condição. A sondagem contou com a participação de 258 pessoas, entre pacientes e cuidadores, de todas as regiões do país. Na amostra, 40%
do público com a doença não foi diagnosticado
logo ao nascer, e 13% tiveram que esperar pelo menos dez anos pela confirmação.
A fibrose cística é uma das mais de 7 mil doenças
raras já identificadas. É progressiva e desencadeada
por mutações genéticas. “Para desenvolver o problema, a pessoa precisa herdar um gene alterado da
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mãe e outro do pai. Se receber de apenas um deles,
ela é portadora, mas não manifesta a doença”, explica a pneumologista pediátrica Mônica Firmida, do
Ambulatório de Fibrose Cística da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (Uerj).
As mutações ocorrem no gene CFTR, responsável pela produção de uma proteína de mesmo
nome. “Ela se situa na superfície das células e funciona como um canal de transporte de cloretos”,
descreve Mônica. Com a falha na fabricação da proteína, tanto cloreto quanto água ficam retidos nas
células. Uma das consequências desse mau funcionamento é a perda excessiva de sal pelo suor — tanto é que o problema ficou conhecido como a “doença do beijo salgado”, o gosto sentido pelos pais ao
beijarem os filhos acometidos. Outra decorrência é
a formação de secreções mais espessas no organismo, levando a repercussões graves, entre elas infecções recorrentes que machucam os pulmões.

UM MAPA DA FIBROSE CÍSTICA
O estudo foi feito pela internet entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021

De onde são os pacientes e cuidadores:

258 entrevistados

23%

Norte+Nordeste+Centro-Oeste

Relação do participante com a fibrose cística:

25%

24%

Tem a doença

52%

Sul

Sudeste
As palavras que melhor descrevem
o momento do diagnóstico:

76%
É pai, mãe
ou responsável
por uma pessoa
com a doença

Medo

69%

Tristeza

46%

Choque

43%

Quanto o médico esclareceu o que era a doença, os cuidados
necessários e tirou as primeiras dúvidas no momento do diagnóstico:

Explicou/
esclareceu
completamente

50%

19%

15%

7%

5%

4%

5

4

3

2

1

0

Não explicou/
não esclareceu
nada

A partir do início dos sintomas, quanto tempo levou para o paciente receber o diagnóstico:
Data do diagnóstico

59%

10%
Recém-nascido De quatro a
(até três meses) seis meses

3%

2%

5%

8%

5%

4%

4%

De sete a
nove meses

De dez a
doze meses

De um a
dois anos

De três a
cinco anos

De dez a
quinze anos

De quinze a
vinte anos

Mais de
vinte anos
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“A fibrose cística é uma doença multissistêmica.
Além dos pulmões, ela atinge, por exemplo, o pâncreas, que não consegue liberar as enzimas necessárias para a digestão dos alimentos”, diz o pneumologista Rodrigo Athanazio, coordenador da
Comissão de Fibrose Cística da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT). Sem o
aproveitamento correto dos nutrientes, a desnutrição é um dos quadros esperados em sua evolução
— e quase 80% dos respondentes relataram dificuldades no ganho de peso e altura na infância.
Para minimizar os prejuízos, o diagnóstico precoce é peça-chave. A inclusão do rastreamento para
fibrose cística no teste do pezinho, na triagem neonatal, vem colaborando nesse sentido. “Mas a implementação do exame ainda apresenta falhas em
alguns estados”, lamenta a psicóloga Verônica Stasiak Bednarczuk de Oliveira, diretora e fundadora
do Unidos pela Vida. “Como na pesquisa a maior
parte dos participantes é do Sul e do Sudeste, onde
os estados estão habilitados para identificação da
doença há mais tempo, a percepção da maioria é de
não haver dificuldade para fazer o teste, mas essa
não é a realidade em outras regiões”, pondera.
Nascida nos anos 1980, quando o rastreio não
era obrigatório nas maternidades, Verônica conta
que levou mais de duas décadas até que os contratempos em série que resultaram na retirada de parte
de seus pulmões e do pâncreas fossem atribuídos à
fibrose cística. “Além das manifestações clínicas variadas e inespecíficas, como tosse, falta de ar, fadiga
e diarreias, há um desconhecimento sobre a doença
pela população e por profissionais de saúde”, analisa
Athanazio. “E, em alguns casos, os sinais são mais
leves, dificultando o reconhecimento”, pontua.
Uma vez confirmado o problema, pacientes e familiares se veem diante de dúvidas e angústias nem
sempre bem esclarecidas pelo médico — como mostra a experiência de um terço da amostra no estudo.
As lacunas na orientação e no acolhimento ajudam a
entender por que palavras como medo, tristeza e
choque são tão associadas ao momento do diagnóstico. A adesão ao tratamento é outro dilema. Mais de
40% do grupo expressa dificuldade para seguir as
recomendações à risca, situação que favorece complicações e acarreta hospitalizações. E olha que 43%
desses pacientes precisaram ser internados nos últimos 12 meses. “A rotina terapêutica é difícil, exige
duas horas ou mais todo dia”, diz Verônica. “É preciso fazer algumas sessões de inalação, higienizar os
aparelhos, realizar fisioterapia respiratória, tomar as
cápsulas para reposição de enzimas ao se alimentar.
Tudo isso sem data para acabar”, resume.
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AS BARREIRAS ENFRENTADAS
Diagnóstico e manutenção dos cuidados são pontos de atenção

Os maiores
obstáculos para ter
qualidade de vida
frente à doença:

11%
Acesso a medicação

8%
Condições financeiras

26%

Acesso a medicação de última
geração/moduladores

As principais manifestações da fibrose cística:
Tem esse sintoma

Não tem esse sintoma

Suor mais salgado que o normal

96%

4%

Dificuldade em ganhar peso e estatura

79%

21%

Tosse crônica

79%

21%

Diarreia

60%

40%

Pneumonia de repetição

39%

61%

Baqueteamento digital

39%

61%

Pólipos nasais

45%

55%

RASTREAR E
ACOMPANHAR
Os participantes responderam
se antes de detectar a
fibrose cística tiveram outro
diagnóstico:

60%
19%

Não

pneumonia

15%

asma

10%

bronquiectasia

4%

tuberculose

4%

bronquite

3%

Sim,

alergia

3%

sinusite

2%

DPOC

12%

outras doenças
Como eles avaliam, quanto ao nível de dificuldade, as questões relacionadas ao controle da doença:
Muito difícil 5 4 3 2 1 Nada difícil Não se aplica

7%
13%
23%
20%
13%
24%

1%
27%
22%
20%
11%
19%

Desafios Conseguir a
financeiros medicação
ligados ao
pelo SUS
tratamento

2%

5%

32%

25%

23%
19%
9%
15%

Seguir as
orientações
médicas à
risca

7%

12%

40%

31%
57%

20%
22%
14%
14%

12%

16%

24%

17%

18%
6%
9%

9%
11%

Tempo
Conseguir acesso
para fazer o ao tratamento pelo
tratamento
SUS (consultas,
terapias)

16%
9%
2%
4%

Efeitos
Linguagem técnica do
colaterais médico: não consegue
das
entender a doença e o
medicações que é preciso fazer

O teste do pezinho
é o primeiro
passo para o
diagnóstico da
fibrose cística. “O
ideal é que seja
realizado entre o
terceiro e o quinto
dia de vida”, diz
a médica Mônica
Firmida. Caso
seja detectada
alguma alteração,
o exame deve
ser refeito
antes de o bebê
completar 1 mês.
Se o resultado se
repetir, a criança
é encaminhada
a um centro de
referência para
fazer o teste
que mede a
concentração
de cloreto no
suor. “Em 98%
dos casos, a
confirmação
é feita dessa
forma”, nota
a especialista.
Porém, mesmo
com laudo
negativo do teste
do pezinho, diante
de manifestações
como tosse
crônica, cansaço,
diarreia, e,
sobretudo se
houver histórico de
casos na família,
é preciso levantar
a suspeita da
doença e indicar
a realização do
teste do suor.
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À árdua sequência de cuidados, somam-se as dificuldades de acesso às medicações, fornecidas exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
aos mais de 5 mil pacientes incluídos no Registro
Brasileiro de Fibrose Cística. “Só que mesmo para os
remédios básicos, assegurados pelo protocolo seguido pelo SUS, há falhas tanto na compra por alguns estados quanto na dispensação para os pacientes”, afirma Verônica. Isso sem contar a carência de
equipes multidisciplinares, com fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e outros profissionais aptos
ao acompanhamento caso a caso.
“O manejo da fibrose cística demanda muito das
famílias. É comum um dos pais ter que deixar de trabalhar para cuidar da criança, e isso afeta a vida financeira e traz impactos emocionais a todos”, diz
Marise Basso Amaral, vice-diretora do Unidos pela
Vida e mãe de um garoto de 16 anos diagnosticado
com a doença ao nascer. Não à toa, os abalos na vida
profissional e social e na autoestima despontam entre pacientes e cuidadores ouvidos na pesquisa.
A exemplo de outras doenças raras, entender e
discutir a complexidade da fibrose cística é a via
para alertar sobre direitos à assistência e informar
sobre o surgimento de terapias capazes de melhorar
a qualidade de vida. Chama a atenção, nesse contexto, que quase seis em cada dez respondentes não
saibam exatamente o que sejam os chamados moduladores de CFTR. “Esses novos medicamentos
agem diretamente na causa do problema, diminuindo as manifestações e, por consequência, a progressão da doença”, explica a especialista da Uerj.
Como esse recurso de última geração beneficia
portadores de mutações específicas, a realização
de testes genéticos é etapa crucial para indicar o
melhor tratamento disponível. “Esses exames não
são oferecidos pelo SUS, mas um projeto coordenado pelo Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose
Cística, numa parceria público-privada, vem viabilizando a testagem para os diagnosticados em tratamento nos centros de referência”, conta Marise.
Tanto que, no levantamento da Abril, quase 90%
já tiveram a mutação identificada.
Falta, porém, estender o acesso aos melhores cuidados e acelerar a chegada dessas terapias por aqui. A
primeira delas foi aprovada nos Estados Unidos em
2012 e só teve recomendação final para incorporação
no Brasil em 2020. “Temos de lutar por políticas públicas que agilizem todo o processo. Não podemos
aceitar atrasos no diagnóstico nem esperar anos pela
disponibilização de novas tecnologias já aprovadas”,
defende Marise. “A gente luta contra o tempo. Quem
tem doença rara tem pressa”, conclui.
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O DIA A DIA COM A DOENÇA
Os impactos na saúde mental, na família e no trabalho

Quanto a fibrose cística afeta a vida dos cuidadores: (Base: 196)
0 - Não afeta nada
3 - Afeta com alta intensidade
1 - Afeta com baixa intensidade
4 - Afeta com extrema intensidade
2 - Afeta com média intensidade
Não se aplica

24%

1%
8%
13%
25%

27%

24%

13%
15%

29%

4%
17%

A autoestima

2%
13%
17%

6%
27%

25%

16%
21%

20%

13%
17%

23%

A convivência Atividades com amigos,
familiar
ir a festas, restaurantes
e participação em datas
comemorativas

A vida
profissional

Quanto a doença afeta o bem-estar emocional
e as atividades do paciente: (Base: 62)
3 - Afeta com alta intensidade
0 - Não afeta nada
4 - Afeta com extrema intensidade
1 - Afeta com baixa intensidade
Não se aplica
2 - Afeta com média intensidade

6%
26%
34%

19%
18%

2%
3%
5%

10%
10%
29%
22%

19%
15%

53%

A autoestima

A convivência
familiar

Atividades sociais com amigos, ir a
festas, restaurantes e participação
em datas comemorativas

16%
16%
19%

13%
23%

10%
6%
15%
19%
13%

29%

26%

16%
10%
24%

23%

14%

Dedicação no
trabalho ou escola

A vida
profissional

37%
O relacionamento
amoroso

O FUTURO É
PROMISSOR
Nos últimos 12 meses, quantos dias aproximadamente pacientes e cuidadores deixaram de...
...trabalhar para cuidar do
familiar com fibrose cística

(Base: 196)

...trabalhar ou estudar
devido à fibrose cística

(Base: 62)

33%

Nenhum

35%

6%

De um a dois dias

8%

11%

De três a sete dias

5%

13%

De oito a 15 dias

11%

10%

De 16 a 30 dias

5%

27%

Mais de um mês

36%

Índice de internação no último ano em função da doença:
(Base: 258)

57%

não precisaram
de internação

10%

2%

dois meses ou 45 dias
mais internado internado

630%dias

internado

19
%
15 dias

internado

43%

precisaram de
internação

2uma%

semana
internado

2três% a

quatro dias
internado

2um%ou

dois dias
internado

A chegada de
uma nova classe
de medicamentos
contra a fibrose
cística ampliou
as esperanças no
horizonte. “Nos
últimos anos,
tivemos poucos
avanços na
medicina como
esse”, avalia o
médico Rodrigo
Athanazio. Ele
se refere aos
moduladores do
CFTR, capazes
de estimular o
organismo a
fabricar a enzima
faltante. Duas
medicações do
gênero ganharam
autorização para
uso no Brasil —
uma delas com
recomendação
de incorporação
ao SUS para
pacientes a partir
dos 6 anos. “Elas
são eficazes diante
de uma mutação
presente em 5%
das pessoas com
a doença”, explica
o pneumologista.
“Mas há uma
grande expectativa
pela aprovação
por aqui de
uma terapia de
combinação tripla
de moduladores
e que abrangerá
de 70 a 80% dos
casos”, conta
Athanazio.
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A FOBIA
FINANCEIRA

46%

dos brasileiros
sentem ansiedade
quando o assunto
é dinheiro
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39%

da população
procrastina
decisões ligadas
às finanças

A relação entre bem-estar e dificuldades
com o dinheiro

56%

EUA

BRASIL

Problemas emocionais
(estresse e ansiedade)

44%

44%

EUA

Cuidados com o corpo
(fazer exercício e
evitar ganho de peso)

BRASIL

34%

Dificuldades
financeiras (pagar
o aluguel e manter
o orçamento)

49%

32%

Segundo pesquisa da
Serasa Experian feita
durante a pandemia,
os brasileiros não só
têm mais problemas
com as finanças
como também
encaram mais
prejuízos mentais e
desafios para manter
o corpo saudável, na
comparação com
os americanos.
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Fonte dos números: Pesquisa “O Bolso do Brasileiro (2020)”

uem tem medo de avião sente o coração disparar só de passar na frente
do aeroporto. Quem tem pânico de
lugares fechados chega a suar frio ao
se imaginar dentro de um ônibus lotado, um elevador cheio ou uma roupa apertada.
Mas e quem tem aversão a tudo que envolve dinheiro? Não estamos falando do receio de pegar
em notas e moedas — situação que pode despertar apreensão pelos germes e se resolve com uma
boa higiene —, mas do receio desmedido de se
programar financeiramente, pagar contas, investir ou pedir empréstimos. Em casos extremos, o
sujeito chega a ter sintomas semelhantes aos de
outras fobias: respiração ofegante, sudorese, sensação de que vai desmaiar... O coração vem à boca
quando é preciso abrir a fatura do cartão de crédito, checar o extrato do banco ou montar a planilha com as despesas do mês.
“Se você tem medo de avião, viaja de ônibus.
Se tem pavor de elevador, sobe de escada. Mas
como é que faz se tem aversão a dinheiro? É difícil evitar o contato com algo tão corriqueiro e do
qual dependemos para sobreviver”, reflete Vera
Rita de Mello Ferreira, doutora em psicologia social pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP), membro do Núcleo de Estudos
Comportamentais (NEC) da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e uma das pioneiras da psicologia econômica no Brasil. Pois é, quem sente na
alma essas desventuras com o dim-dim pode estar sofrendo de fobia financeira.
O termo foi criado pelo psicólogo britânico
Brendan Burchell em 2003. Mas ganhou novo
status nestes tempos de estresse econômico,
com mais cidadãos inadimplentes, cheios de dívidas e sem fonte de renda devido à pandemia
da Covid-19. Professor da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, Burchell é autor do estudo
que deu origem à expressão e de outros traba-

SAÚDE SE PESA
NO BOLSO?

EUA

texto ANDRÉ BERNARDO design EDUARDO PIGNATA
fotos MALERAPASO - GETTY IMAGES

lhos que buscam identificar as características e o
impacto dessa fobia na vida das pessoas. Com o
objetivo de traçar o perfil de quem tem repulsa a
negociações financeiras, ele e sua equipe realizaram, entre julho e setembro de 2015, uma pesquisa com 1,3 mil voluntários. Descobriram que
20% desse público evitava saber se a conta estava no vermelho, se ia entrar no cheque especial
ou se o nome estava sujo na praça, por exemplo.
Estendendo o resultado para a população britânica, seriam mais de 13 milhões de fóbicos financeiros. “A procrastinação é uma das principais características dessas pessoas. As tomadas
de decisão importantes costumam ser adiadas
ao máximo”, descreve Burchell.
O professor aponta outros dois traços marcantes: a falta de confiança (tanto em si quanto
nas instituições) e a frustração (muitos admitiram ter desenvolvido a fobia depois de uma experiência desastrosa). Ainda segundo o estudo
de Cambridge, 54% das vítimas relatam apreensão e 38% desinteresse quando têm de resolver
pendências financeiras. Ir ao banco para conversar com o gerente e negociar uma dívida ou financiar um imóvel, por exemplo, está fora de
cogitação. Tentar a redução no valor do aluguel
com o locador do apartamento durante a pandemia também. Em alguns casos, os efeitos da fobia financeira extrapolam os limites psíquicos
ou emocionais e causam estragos físicos. Na
apuração de Burchell, 45% dos fóbicos apresentaram taquicardia, 12% cansaço e 11% tonturas.
Do outro lado do Atlântico, a saúde financeira
do brasileiro, tal e qual um paciente de UTI, talvez inspire ainda mais cuidados. “Sete em cada
dez pessoas têm sintomas de ansiedade e fobia
financeira por aqui”, estima o economista Thiago
Godoy, mestre pela Fundação Getulio Vargas
(FGV) e chefe da área de educação financeira da
Xpeed. De acordo com o estudo O Bolso do Brasileiro, feito pelo Instituto de Pesquisa Locomotiva com 1,5 mil participantes em outubro de
2020, falar de dinheiro no Brasil virou um tabu
tão grande que chega a causar danos psicológicos, como irritação (31% da amostra); sequelas
emocionais, como culpa (39%); e estragos físicos, como dificuldade para dormir (21%). “Além
dos sintomas físicos e psicológicos, há também
os sinais financeiros propriamente ditos”, alerta
a economista Andreia Fernanda, especialista em
psicologia econômica e consultora de planejamento financeiro. “O principal deles talvez seja o
endividamento recorrente”, aponta.

BRASIL

Tem gente com pavor de lidar
com faturas, extratos e o
planejamento das contas, uma
situação que pode reverberar
na saúde e se agravar em
tempos de crise econômica

61

VOCÊ TEM FOBIA FINANCEIRA?
O teste abaixo ajuda a identificar se você encara o problema na rotina

Acha chato ter
que verificar o
saldo de sua
conta ou a fatura
do seu cartão?
( ) Não
( ) Quase nunca
( ) Às vezes
( ) Sim

Prefere não pensar
muito se sua conta
está no vermelho
ou se entrou no
cheque especial?
( ) Não
( ) Quase nunca
( ) Às vezes
( ) Sim

Pensar no que
ganha e no que
gasta por mês
costuma fazê-lo
se sentir culpado?
( ) Não
( ) Quase nunca
( ) Às vezes
( ) Sim

Pagar contas,
discutir aumento
ou negociar uma
dívida costuma
deixá-lo ansioso?
( ) Não
( ) Quase nunca
( ) Às vezes
( ) Sim

Acha que não vale
a pena economizar
porque, quando
menos se espera,
pode perder tudo?
( ) Não
( ) Quase nunca
( ) Às vezes
( ) Sim

Como chegar ao resultado e interpretá-lo
Cada resposta é calculada da seguinte forma: “não” = 1, “quase nunca” = 2, “às vezes” = 3 e “sim” = 4. Some a pontuação obtida
nas cinco questões. Quanto maior ela for, maior o nível de fobia financeira. A pontuação máxima é 20. Se obteve 15 ou mais,
está entre os 20% do total de casos mais graves. Vale a pena procurar um profissional de saúde e/ou consultor financeiro.
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47%

dos brasileiros
reportam
insegurança ao
mexer com dinheiro

29%

têm dificuldades
para dormir em
função desse
estresse

Que a pandemia desestabilizou o mundo inteiro
ninguém duvida, mas o brasileiro parece ter sentido o golpe mais do que ninguém. A Covid-19 pesou
na cabeça, no corpo e no bolso, como revela um levantamento da Serasa Experian com 3 mil indivíduos de dez países, entre eles Estados Unidos, França, Austrália, Índia e Japão. A pesquisa constatou
que os índices de saúde mental, física e financeira
registrados no Brasil estão piores do que a média
global. Estresse e ansiedade marcam presença na
vida de 56% dos nossos conterrâneos, ante 44% da
média internacional. Dificuldades para praticar
exercícios e evitar o ganho de peso, por exemplo,
foram relatadas por 44% dos brasileiros, sete pontos acima da média dos outros países. E os perrengues financeiros, como manter as contas em dia e
pagar aluguel, registram taxa de 49% por aqui,
diante de 37% da média global. Quase seis em cada
dez brasileiros ouvidos na pesquisa alegam problemas para pagar os boletos: o que mais dá dor de cabeça é a fatura do cartão, seguida pelas contas de
água, luz e gás e pelas despesas médicas.

Negacionismo financeiro
Para o consultor André Massaro, não é difícil reconhecer quem sofre de fobia financeira. Autor de
Dinheiro É um Santo Remédio (Editora Gente), ele
afirma que a maioria das pessoas nessa condição
até sabe ou desconfia que o problema existe, mas
não quer ter o menor contato com ele. “É mais ou
menos como o paciente que evita ir ao médico porque tem pavor de ouvir notícia ruim, como se a doença só passasse a existir depois que o médico falasse dela. Por essa razão, ele deixa de fazer
exames e consultas que um dia podem salvar sua
vida”, compara. Segundo Massaro, a origem da fobia costuma estar associada a algum evento traumático do passado, sofrido pela pessoa em si,
alguém próximo ou da família. Pode ser desemprego, inadimplência, falência...
Sabe aquele indivíduo que aplicou tudo o que
tinha em um investimento qualquer e não conseguiu o retorno esperado? Então, as chances de um
sujeito desses desenvolver fobia financeira tendem
a crescer. Mas há outros motivos por trás, e alguns
deles estão mais relacionados à conjuntura econômica, como argumenta Ceneide Maria de Oliveira
Cerveny, doutora em psicologia clínica pela PUC-SP. Um exemplo é o Plano Collor. Entre as medidas daquele famigerado pacote econômico, anunciado em 16 de março de 1990, estava o bloqueio
das contas-correntes, das cadernetas de poupança
e demais aplicações financeiras por 18 meses. Um

empresário de Blumenau (SC), prestes a expandir
os negócios, ficou só com uma loja. Endividado,
passou a pedir empréstimos e a hipotecar seus
bens. Aos 60 anos, sofreu um infarto fulminante e
não resistiu. Em Campos dos Goytacazes (RJ), um
dentista tirou a própria vida com um tiro no ouvido. Sua família relatou à polícia que ele caiu em depressão ao saber que suas economias, depositadas
na caderneta de poupança, tinham sido bloqueadas pelo governo. Com o dinheiro, ele planejava
comprar um apartamento em Niterói (RJ) para os
filhos. “Temos pouca confiança nas instituições financeiras. As famílias que viveram o drama do
confisco, por exemplo, passaram esse medo para
as novas gerações”, interpreta a psicóloga.
No Brasil, a fobia financeira ganhou o apelido
de “dinheirofobia”, dado pela consultora e jornalista Nathalia Arcuri. A autora do livro Me Poupe! —
10 Passos para Nunca Mais Faltar Dinheiro no Seu
Bolso (Editora Sextante) se apressa em dizer que a
dinheirofobia não é uma doença, mas uma maneira de descrever o medo que o brasileiro tem de pedir aumento de salário, de pagar apenas o que consumir na happy hour, de traçar planos para o
futuro etc. Segundo Nathalia, essa fobia tem quatro
fases: infecção, contágio, primeiros sintomas e estágio avançado. Vamos por partes.
Na maioria dos casos, a infecção pelo “vírus” da
dinheirofobia ocorre na infância, quando a criança
começa a ouvir frases tóxicas como “Ricos são
maus e pobres são bons”, “Investir é para quem
tem muito dinheiro” ou “O vizinho trocou de carro
de novo. De onde será que vem tanto dinheiro?”. Já
o contágio, em geral, manifesta-se na adolescência.
É quando a vítima tende a repetir o que aprendeu
em casa e a reproduzir comportamentos nada
exemplares, como o do pai que gasta o que não
tem, o da mãe que não poupa um centavo do que
ganha e o do tio que vive pegando empréstimo no
banco para pagar as dívidas.
A fase dos primeiros sintomas, prossegue Nathalia, costuma coincidir com o primeiro emprego.
Por não saber como usar o salário que ganha, o indivíduo não pensa no futuro, não cria uma reserva
de emergência e passa a desperdiçá-lo. A quarta e
última fase é a do estágio avançado, quando o paciente já apresenta sintomas graves, quase irreversíveis, como descontrole financeiro e endividamento excessivo. “Ninguém está imune à dinheirofobia.
Eu tenho, você tem, todos temos. Assumir é o primeiro passo para lidar com ela”, aconselha a consultora, dona de um canal no YouTube com mais
de 5,8 milhões de seguidores.
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63

46%

23%

21%

das mulheres
sentem-se culpadas
ou ansiosas ao lidar
com as finanças

dos brasileiros relatam
sentir palpitação ou
tremedeira por causa
das contas

admitem evitar abrir
boletos ou extratos,
podendo perder o
controle da situação

38%

31%

45%

do público feminino
expressa irritação
diante das questões
financeiras
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das mulheres
apontam tensão
muscular, ante 15%
dos homens

dos fóbicos financeiros
chegam a sentir os
batimentos cardíacos
acelerados

Fontes dos números: Pesquisa “O Bolso do Brasileiro (2020)”; Universidade de Cambridge, Inglaterra

Embora não seja um transtorno psiquiátrico,
daqueles que figuram no Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais (DSM), elaborado
pela Associação Americana de Psiquiatria, a fobia
financeira não deve ser negligenciada. Em última
instância, pode levar as contas e a qualidade de
vida à bancarrota. Para administrá-la, Thiago Godoy ensina que é preciso fazer um raio X do paciente. “Temos de entender sua situação financeira, descobrir se ele tem dívidas e, se tiver, traçar
uma estratégia para quitá-las”, orienta o educador
financeiro da Xpeed. Assim como um profissional
ajuda a tratar o medo exacerbado de escuro ou de
inseto, o apoio de um especialista aumenta as
chances de sucesso contra a fobia financeira.
“Para quadros leves ou em estágio inicial, a psicoterapia poderá ser suficiente”, pontua a psicóloga Camila Magalhães Silveira, doutora em psiquiatria pela Universidade de São Paulo (USP).
Indagado sobre o tratamento do problema, Burchell prescreve a terapia cognitivo-comportamental (TCC). Desenvolvida pelo psiquiatra sul-africano Joseph Wolpe (1915-1998), a TCC é cognitiva
porque encoraja o paciente a perder seus medos
por meio de argumentos lógicos, e é comportamental porque expõe o indivíduo, gradual e sistematicamente, ao objeto de seu pavor.
Se a saúde financeira do sujeito (ou a falta dela!)
está impactando o bem-estar mental, provocando
crises de pânico ou agravando quadros de depressão, é hora de procurar um médico. Em casos extremos, a pessoa, endividada ou inadimplente,
chega a assumir comportamentos de risco e fazer
uso de álcool ou drogas ilícitas. Dependendo dos
sintomas, o psiquiatra pode prescrever medicamentos, como ansiolíticos ou antidepressivos.
“Muitas vezes, as pessoas demoram a pedir ajuda
por vergonha. Elas se sentem incapazes e incompetentes. E pior: acreditam que, sozinhas, vão dar
conta da situação”, alerta a psicóloga Valéria Meirelles, doutora em psicologia clínica pela PUC-SP e
especialista em psicologia do dinheiro.
Além das sessões de psicoterapia, para chegar
à origem da fobia, e da consulta médica, para tratar de seus desdobramentos no corpo e na mente,
a economista Andreia Fernanda recomenda procurar um consultor financeiro para ensinar o cidadão a se planejar e a fazer melhores escolhas com
a sua grana. Algumas instituições, como o Procon,
o Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) e o
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
(Idec), oferecem inclusive orientação gratuita. E
hoje se multiplicam consultorias, plataformas e

canais de conteúdo que ajudam pessoas dos mais
diferentes perfis a estabelecer um orçamento doméstico saudável, a poupar e a investir. “De forma
mais assertiva e sem tantos termos técnicos, precisamos naturalizar a conversa sobre dinheiro. Só
assim ele vai deixar de ser tabu em nosso país”,
defende Andreia. “Assim como a saúde mental
precisa deixar de ser vista como ‘coisa de maluco’,
a saúde financeira tem de deixar de ser ‘assunto
para os ricos’”, diz a economista.

Remédio amargo
Por falar em saúde financeira, André Massaro recomenda não esperar os primeiros sintomas ou
prejuízos para pedir socorro. Sabe aquele aforismo: “prevenir é melhor que remediar”? Ele também se aplica às nossas economias. “Assim como
uma doença pode evoluir para uma situação terminal se não for tratada adequadamente, alguns problemas financeiros podem progredir para um buraco sem fundo, de onde a pessoa dificilmente
sairá”, compara o consultor. Mas como falar de fobia financeira em um país onde o desemprego bate
sucessivos recordes e atinge mais de 13 milhões de
pessoas? Para Massaro, até quem está à procura de
uma nova oportunidade no mercado de trabalho
precisa se preocupar com a saúde financeira. “Nesse caso, um tratamento alternativo para obter renda é o empreendedorismo. Só temos que lembrar
que ele é um tratamento de alto risco, e não a cura
para todos os males”, esclarece.
Sem diagnóstico e tratamento, fobias podem deixar um rastro de angústias e sonhos frustrados.
Quantas oportunidades de viagem, a lazer ou negócios, uma pessoa com pavor de avião não vai perder? Quantas longas jornadas de carro ou ônibus
não terão de ser encaradas? Com a fobia financeira,
acontece mais ou menos a mesma coisa. Por medo
de lidar com o dinheiro, o sujeito não pede aumento,
não guarda ou investe, não financia um imóvel... Enfim, não planeja o futuro. “Diante de uma ameaça
qualquer, só temos duas opções: lutar ou fugir. Ficar
em cima do muro ou empurrar o problema com a
barriga não é uma decisão sensata. O aluguel atrasado de hoje pode se transformar na ordem de despejo
de amanhã. Quanto mais tempo esperar, pior”, argumenta a psicóloga Ana Maria Rossi, presidente da
International Stress Management Association
(Isma-BR). “Enquanto a fuga perpetua o problema, a
luta encoraja o sujeito a resolvê-lo. Nesse caso, lutar
não significa entrar em conflito, mas buscar uma solução”, completa. Sim, dinheiro na mão pode ser
vendaval, mas, se souber usar, vai virar solução.

CUIDE DA
SUA SAÚDE
FINANCEIRA
Evite a
procrastinação
Demorar a tomar
atitudes pode
aumentar suas
dívidas.
Monte uma
planilha
No papel ou no
computador, registre
o que entra e o que
sai e seu balanço
mês a mês.
Monitore as
despesas
Olho vivo nas faturas
e contas para não
pagar a mais ou
valores incorretos.
Pense no amanhã
Mantenha
uma reserva de
emergência e faça
investimentos ou
uma poupança
pensando lá
na frente.
Peça apoio
Está inadimplente
ou endividado?
Não tente resolver
tudo sozinho. Peça
ajuda a consultores
ou amigos que
entendem do riscado.
Equilibre o bolso
e a saúde
Quem disse que ser
saudável exige rios
de dinheiro? Dá pra
caminhar ou correr
no parque sem
pagar nada,
por exemplo.
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SEMPRE QUIS SABER

O QUE É DIÁSTASE?
O nome estranho batiza um
fenômeno bem comum: o
afastamento dos músculos que
sustentam o abdômen. Isso faz
parte da gravidez, mas pode
persistir depois dela e incomodar

ABDÔMEN
músculo reto
abdominal

Abre espaço
Por volta do início do terceiro trimestre
de gestação, o abdômen da mulher
precisa se expandir para comportar
o bebê. Para isso,o músculo reto
abdominal, composto por dois feixes
de tecido paralelos — os mesmos
que formam os gomos da barriga
tanquinho —, se afasta. O que une
esses dois lados é a linha alba.

Vai e não volta
A linha alba é um tecido formado
por colágeno, com capacidade para
se expandir e, depois, voltar à forma
original. Logo depois do parto, ela já
se retrai um pouco, e o tecido tende a
se restabelecer por completo em até
seis meses. Para algumas mulheres,
contudo, o afastamento persiste, em
diferentes posições.

linha alba

aparência
murcha

UMA CONDIÇÃO, VÁRIOS TIPOS
Diástases podem ocorrer ao longo da região central da barriga. O mais comum é que apareçam logo abaixo do umbigo
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O TRATAMENTO

Não é só com
a gestante! Diástases
podem ocorrer em
função de tendência
genética, excesso de peso
e realização de exercícios
que aumentam a pressão
dentro do abdômen

A ideia é normalizar a região e
evitar problemas decorrentes

alterações
gastrointestinais

Cirurgia
Para reparação total, só
mesmo com o bisturi.
A operação costura de
volta os dois músculos
separados, mas não
é uma bala de prata.
Deve ser feita em
diástases expressivas
e complementada com
fortalecimento.

dor nas
costas

PARA PREVENIR E
CONTORNAR, RESPIRE!

Mexe lá dentro
A mudança nas estruturas
internas desencadeia alterações
gastrointestinais, como gases,
desconforto, intestino preso e hérnias.
A bexiga também sofre — não é raro
que surja incontinência urinária. Por
fim, a perda de uma das paredes do
core, musculatura que estabiliza o
tronco, provoca dores nas costas.

Um jeito fácil de amenizar
a diástase na gestação é
praticando exercícios de
respiração. Diariamente,
por cinco minutos,
inspire e solte o ar
completamente, até sentir
que tórax e abdômen estão
vazios e contraídos. A
movimentação ativa o core,
e, de quebra, o exercício
relaxa e oxigena os tecidos.
As sessões podem ser feitas
no pós-parto e beneficiam a
população em geral.
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fisioterapeuta obstétrica do Centro de Saúde da Mulher da Pro Matre (SP); Bruna Cavalcante, ginecologista e obstetra do Grupo Huntington

Tem algo estranho
Como sua sustentação, que era o
músculo, saiu do lugar, a pele fica
com aparência murcha, bem fina, e a
região pode exibir uma protuberância.
Essa espécie de calombo nada mais
é do que parte do intestino, que deixa
de estar protegida pelos músculos. Em
mulheres magras, esse fenômeno fica
ainda mais evidente.

Exercício
Diástases pequenas
podem ser
amenizadas — os
estudos não falam em
fechamento completo
— com exercícios
físicos específicos.
Os chamados
hipopressivos são
bastante utilizados.
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AUTOESTIMA

CABELO BRANCO EXIGE
CUIDADOS ESPECIAIS
Renunciar à tintura é tendência. Mas os fios
platinados também demandam manutenção

o estresse acelera
o branqueamento
dos cabelos. Parecia
premonição.
Afinal, logo veio o
coronavírus, que
deixou todo mundo
com os nervos à
flor da pele. Em
paralelo, salões de
beleza fecharam as
portas por causa da
quarentena. Foi aí que
uma porção de gente
decidiu assumir de
vez os fios brancos.
“Minha mãe descobriu
que se gosta mais

ALIADOS NA TRANSIÇÃO
Como cuidar dos cabelos brancos

Use xampu roxo
Até perder 100% da
cor, o fio pode nascer
meio amarelado.
Esse tipo de produto
ameniza a situação.

Hidrate bem
O cabelo branco é
mais ressecado. “Mas
há máscaras ótimas
para hidratá-lo em
casa”, diz Valéria.

Proteja do sol
Sensível, a cabeleira é
muito suscetível aos
danos da radiação.
Utilize produtos
com filtro solar.

Recorra ao chapéu
Quando o fio é
branco, o couro
cabeludo fica mais
exposto, elevando o
risco de tumores.
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assim”, conta a
dermatologista
Valéria Campos, da
Sociedade Brasileira
de Dermatologia. Mas
ela frisa que esse é
um cabelo que tem
especificidades. “Ele
cresce rápido e possui
uma textura mais
áspera”, nota. Além
disso, a médica cita a
maior sensibilidade:
“Os fios aguentam
menos tração e
processos químicos”.
Portanto, para manter
a cabeleira platinada
bonita e saudável, é
preciso certo grau de
dedicação.

O QUE DEIXA
OS JOVENS
GRISALHOS
Já reparou que
algumas pessoas
ganham fios brancos
antes dos 30 anos?
Segundo Valéria,
a predisposição
genética conta
bastante nesses
casos. Mas há
fatores externos que
também favorecem
essa prematuridade,
como exposição
a poluição do ar e
radiação ultravioleta,
além de tabagismo e
estilo de dieta.

Foto: Roos Koole - Getty Images

o início de
N
2020, um
estudo provou que
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ENVELHECER

A SOLIDÃO
NOS LARES
DE IDOSOS
Ela chega a ser
preocupante em clínicas
e residenciais, apontam
pesquisadores

Foto: NeoLeo - Getty Images / Ilustrações: Rodrigo Damati

iente de
C
que se sentir
sozinho é um fator
que pode abalar
o bem-estar físico
e mental, uma
equipe liderada
pela enfermeira
Clare Gardiner,
da Universidade
de Sheffield,
na Inglaterra,
empreendeu uma
revisão de estudos
sobre a presença da
solidão em clínicas e
instituições de longa
permanência (ILPIs).
E a conclusão foi,
no mínimo, crítica:
a prevalência de
solidão considerada
moderada foi de
31 a 100% e a de
solidão severa
variou de 9 a 81%
(dependendo da
pesquisa consultada).
Os achados cobram
um olhar mais atento
à saúde psíquica e
social de idosos que
vivem nesse contexto.
Até porque, com
o envelhecimento
populacional, tem
aumentado o número
de pessoas acima de
65 anos morando em
clínicas e residenciais
de forma temporária
ou permanente.

NINGUÉM ESTÁ SOZINHO
Residencial, família, profissionais de saúde: todos têm um papel a cumprir

As visitas
O convívio com
familiares e amigos é
essencial para alguém
não se sentir de lado
ou excluído. Daí a
importância das visitas
presenciais, ainda que
em horários marcados.

As atividades
Uma agenda de tarefas
e jogos cria uma rotina
mais movimentada e
incentiva o contato com
outras pessoas. Pode ser
oficina de artesanato,
aula de música ou
mesmo xadrez e dominó.

As consultas
A avaliação médica e
psicológica — assim
como toda a abordagem
multiprofissional —
permite identificar e
aliviar sentimentos e
doenças mentais que
precisam de tratamento.

LAR DO
IDOSO

A comunicação
Ainda mais em tempos
de pandemia, recursos
tecnológicos como
chamadas de vídeo
aproximam a família e
diminuem os momentos
de solidão. O celular é
aliado nessas horas.

Os exercícios
Além das atividades que
trabalham a cabeça,
mexer o corpo melhora
a disposição e a
conexão com os outros.
Os exercícios físicos são
muito bem-vindos
à saúde mental.

A assistência
Não é incomum ver
casos de pessoas que
são “esquecidas” pela
família em ILPIs. O
apoio da clínica e de
assistentes sociais ajuda
a resolver impasses
ligados à negligência.
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FILHOS

NOVA
VACINA
AFASTA A
MENINGITE

ENTENDA A DOENÇA
A meningite bacteriana tem evolução rápida

1

O imunizante atua
contra a bactéria
meningococo, que
pode ser letal
Anvisa acaba
A
de aprovar
uma nova vacina
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3

Os sinais
Os sintomas mais
comuns do problema
são febre alta,
rigidez da nuca e
alteração do nível de
consciência.

2
4

O ataque
Tal bactéria pode
agredir a meninge,
membrana que
recobre o cérebro e
a medula espinhal.
A situação é grave.

A reação
Se desconfiar do
quadro, busque
ajuda. A doença
pode deixar sequelas
(como cegueira e
surdez) e até matar.

A ESTRATÉGIA IDEAL
As sociedades brasileiras de imunizações
e de pediatria indicam, nos calendários
vacinais de crianças e adolescentes, o uso
preferencial da vacina meningocócica
conjugada ACWY no primeiro ano de vida
— começando aos 3 meses de idade — e,
depois, os reforços. “O esquema primário
varia conforme a vacina utilizada e a
idade em que é iniciada”, diz Sheila. Ela
lembra que o imunizante contra a doença
meningocócica pode ser coadministrado
com várias vacinas pediátricas de rotina.
Cabe só ressaltar que ainda não há
previsão de a novidade chegar ao SUS.

Foto: Eduardo Svezia

contra a meningite
meningocócica,
doença caracterizada
pelo ataque da
bactéria meningococo
à meninge — a
membrana que blinda
o cérebro e a medula
espinhal. O resultado
é uma inflamação
crítica na área, que
pode inclusive ser
fatal. Lançado pela
Sanofi Pasteur, o
imunizante protege
contra quatro versões
de meningococo:
A, C, W e Y. “Os três
últimos representam,
juntos, mais de 80%
do total de sorogrupos
classificados nos
últimos anos no
país”, informa
Sheila Homsani,
diretora médica do
laboratório no Brasil.
“Por isso, pessoas
não vacinadas de
qualquer idade ficam
mais vulneráveis à
doença”, completa.
Crianças a partir de
1 ano, adolescentes,
adultos e idosos
poderão se beneficiar
com a imunização
primária e de reforço.

O causador
O meningococo é
transmitido pelas
secreções respiratórias
a partir do contato
próximo ou demorado
com o portador.
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BICHOS

QUER SE CONECTAR COM
SEU GATO? PISQUE PARA ELE

AS REGRAS DA PISCADELA
Veterinária ensina a dar a piscada positiva

A atitude gera uma comunicação positiva com
o animal. Só que tem jeito certo de fazer
omo não
C
abanam o rabo
ou choram de alegria
como os cães, os
gatinhos ganharam
a fama de serem
frios. Não é nada
disso. Um estudo
publicado na revista
Scientific Reports
reforça que eles têm
um jeito próprio de
demonstrar afeto. Na
pesquisa, cientistas
da Universidade de
Sussex, no Reino
Unido, avaliaram 45
felinos e descobriram
que piscar é um sinal

de interação positiva
entre eles e os seres
humanos — os pets
se aproximaram até
de estranhos após
o gesto. “Mas não
é qualquer piscada
que tem esse efeito”,
afirma a veterinária
especialista em
comportamento
animal Daniela
Ramos, da clínica
Psicovet, em São
Paulo. “Olhar
fixamente e piscar
rápido pode ser
interpretado como
ameaça”, explica.

Respeite o espaço
Se o gato estiver longe,
não o traga para perto à
força. Isso gera estresse.
Espere que ele apareça
por conta própria.

Fique distante
A piscada não é olho
no olho. No estudo,
as pessoas ficavam
a mais ou menos 1,5
metro do bichano.

Ative o modo lento
Vá apertando os olhos
bem devagar, como
quando a gente sorri.
Em seguida, feche-os
por alguns segundos.

Não insista
Se o gatinho não
piscar de volta nem se
aproximar, nada de
forçar a barra. Tente
em outro momento.

foto: vauvau - Getty Images

O gato é bem sutil
na socialização.
Evite se aproximar
bruscamente,
falar alto, grudar
nele, e por aí vai
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texto DIOGO SPONCHIATO

ECOS PELA
CAVERNA
Tem alguém aí? Se você
já fez ou ouviu essa
pergunta, deve agradecer
ao canal aí ao lado, onde
podemos ver, ampliadas,
as células ciliadas do
ouvido interno. Elas
ajudam a propagar os
sons que passam pela
cóclea e serão lidos
e interpretados pelo
cérebro. Podem ser gritos,
sussurros ou até mesmo
os ecos da nossa
própria voz.

2 700
cílios
são encontrados
na cóclea. Esses
filamentos se mexem
quando os sons
passam por eles.

120

Foto: Steve Gschmeissner - Getty Images

decibéis
é o limite de barulho
que os ouvidos
suportam sem sofrer
— mais de 150 chega
a perfurar o tímpano.
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texto PATRÍCIA JAIME ilustração MANUELA PAZ

COM A PALAVRA

O GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO
BRASILEIRA ESTÁ MAIS PERTO DA GENTE
esde sua publicação, em
D
2014, o Guia Alimentar para
a População Brasileira tem impacto
na qualidade da alimentação
nacional, sobretudo por servir
como base para a estruturação
de políticas públicas. Vale lembrar
sua regra de ouro: “Prefira
sempre alimentos in natura ou
minimamente processados e
preparações culinárias a produtos
ultraprocessados”.
Ao longo de seus sete anos de
existência, a ciência confirmou a
validade das orientações. Uma
série de estudos conduzidos
no mundo todo prova que o
consumo dos ultraprocessados
— representados por biscoitos,
salgadinhos, pratos prontos,
refrigerantes, e por aí vai — está
associado a um maior risco de
desenvolver doenças crônicas
como diabetes, obesidade,
hipertensão e até mesmo câncer.
Apesar de bem-sucedido, o
documento tinha um grande
desafio. É que ele propõe uma
abordagem coletiva — como o
nome indica, é voltado para a
população brasileira. Como, então,
aplicar seus preceitos no cuidado à
saúde de cada um de nós?
Pois essa ponte foi construída
em janeiro deste ano, com o
lançamento dos Protocolos de
Uso do Guia Alimentar. O trabalho
é fruto de uma parceria entre o
Ministério da Saúde, o Núcleo de
Pesquisas Epidemiológicas em
Nutrição e Saúde da Universidade
de São Paulo (Nupens/USP) e
a Organização Pan-Americana
da Saúde. Na prática, eles dão
apoio aos profissionais de saúde,
que passam a contar com uma
metodologia para fazer um
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breve diagnóstico alimentar
dos pacientes e, daí, sugerir
recomendações para melhorar a
qualidade das escolhas à mesa.
A coleção é formada por cinco
fascículos, sendo cada um voltado
para uma fase específica da vida.
Dois deles já foram lançados: para
pessoas adultas e idosas. Até
o fim deste ano estão previstas
as publicações que focam em
crianças em idade escolar,
adolescentes e gestantes.
Há um conjunto de medidas
comuns a todos os pacientes. Para
ter ideia, encoraja-se o consumo
de feijão — a leguminosa faz
parte da cultura brasileira e, além
disso, melhora a saciedade e tem
bom aporte nutricional. Por outro
lado, aconselha-se evitar bebidas
adoçadas, que acabam por entrar
no lugar da água e levar à ingestão
exagerada de açúcar — fora as
altas doses de aditivos, como
aromatizantes e corantes.
Essas diretrizes gerais convivem
com orientações exclusivas,
focadas no período da vida
abordado em cada fascículo.
No atendimento a um indivíduo
na melhor idade, por exemplo,
indica-se verificar as condições
odontológicas — com atenção
às possíveis dificuldades de
mastigação e deglutição — e levar
em conta a sobrecarga da mulher
idosa com as tarefas relacionadas
ao preparo de refeições.
Assim, a expectativa é que o
Guia Alimentar tenha seu uso
potencializado nos serviços
de saúde pelo país. E que seus
preceitos impactem positivamente
a alimentação e a saúde de um
número cada vez maior
de brasileiros.

Patrícia Jaime
é vice-coordenadora
do Núcleo de
Pesquisas
Epidemiológicas em
Nutrição e Saúde da
Universidade de São
Paulo (Nupens/USP)

