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sta edição traz para o público leitor de O Presente Especiais conteúdos com dicas, informações e
novidades sobre saúde e bem-estar. Os temas foram escolhidos junto aos profissionais que atuam na área de saúde.
Circular no mês de outubro com esta temática é valorizar as ações de tantas entidades e organismos que focam nesta época do
ano em iniciativas específicas para alertar
sobre questões importantes que precisam ser
lembradas por todos: a saúde humana.
Na variedade das matérias apresentadas e
com informações prestadas por profissionais
da nossa comunidade, apresentamos temas
de grande relevância no setor de saúde, com
destaque para a depressão. É uma doença que
precisa ser abordada em nossos ambientes
de trabalho, amigos e família. Estar atentos
aos sintomas, que não são difíceis de serem
percebidos, é missão de cada um de nós para
ajudar aqueles que precisam de ajuda.
E não devemos ficar atentos aos sintomas
apenas nos adultos, mas, também, nas nossas
crianças e adolescentes, que em grande número vêm apresentando sinais deste distúrbio afetivo.
Destaque, também, para o tema alimentos
x câncer. Infelizmente, há muita relação entre
as duas partes. Muitos dos alimentos consumidos diariamente são potenciais cancerígenos. É preciso de cuidados até mesmo com o
tradicional chimarrão.
Outros assuntos relevantes também podem ser conferidos, como questões ortopédicas. Muitas pessoas vivem com dor e nem
sempre buscam atendimento qualificado a
fim de ter uma vida com mais qualidade. Dor,
ninguém merece tê-la! Tratar o que é possível
contribuirá significativamente nas atividades
do dia a dia. Seja onde for, ombros, coluna, ossos, há opções de tratamento.
Outra temática apresentada diz respeito
aos benefícios das cirurgias das pálpebras,
que proporciona manter o visual mais jovem.
E para aquelas mulheres que passaram pelo
drama do câncer de mama e tiveram que tirar suas aréolas, apresentamos uma técnica
que possibilita reconstruí-las. Trata-se de um
procedimento fácil e acessível.

Na variedade
das matérias
apresentadas e com
informações prestadas
por profissionais da
nossa comunidade,
apresentamos temas
de grande relevância
no setor de saúde
Técnicas de tratamento dentário também
são sinônimo de saúde. Novas tecnologias
têm feito a diferença na realização de procedimentos que surgiram para facilitar o trabalho do cirurgião dentista e ser menos doloroso para os pacientes.
Mostramos, ainda, o que é a microfisioterapia e seus campos de atuação, uma técnica
que pode ajudar a superar traumas passados,
identificar as causas das doenças e buscar a
reconciliação natural do organismo humano.
No campo de cuidados com o corpo feminino, há o trabalho do Centro de Estética Déborah Rosa, que sugere a possibilidade das
mulheres alcançarem um corpo mais perfeito
sem cirurgias.
Contamos a trajetória do laboratório bioquímico Unilab, empresa rondonense que
tem 51 anos de história e segue crescendo.
Atualmente, além das três unidades em Marechal Cândido Rondon, há outras três em
Toledo.
A importância das atividades físicas para
o bem-estar das pessoas também faz parte
dos temas desta revista. Há estudos que provam que atividades físicas geram grandes benefícios para o corpo humano.
E abordar o tema “uma boa noite de sono”,
com novos e modernos colchões, é contribuir
para que as pessoas durmam bem.
Uma boa leitura a todos.
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Atendimentos psicológicos
João Livi/OPE

na infância previnem gravidades futuras
Reconhecer que uma criança
precisa de atendimento
psicológico é uma tarefa que
os pais precisam desempenhar
com maior cuidado

Cuidar da saúde mental
das crianças significa
prevenir a saúde mental do
adolescente e do adulto

A

s crianças de hoje estão enfrentando
pressões externas de diversas maneiras,
o que tem ocasionado sérios danos à
formação psicológica. Estudos, cobranças, relacionamentos familiares, carências entre outros aspectos
têm provocado distúrbios psicológicos, os quais,
se não cuidados em tempo, podem se agravar ao
longo da vida.
Para a psicóloga Katiucia de Oliveira Peres, especialista em Psicopedagogia, a criança é um ser em
pleno desenvolvimento e merece um olhar diferenciado para esta fase tão importante da vida. “Trabalhar
com a psicologia infantil, que é uma especialidade da
Psicologia, é ter foco nas emoções, processos mentais
da infância e seus aprendizados do dia a dia. As
crianças já apresentam a sua personalidade, a qual
deve ser respeitada, pois o paciente infantil também
é uma pessoa capaz de criar imagens e pensamentos
de maneira autônoma. Por isso, um acompanhamento
profissional pode trazer muitos benefícios, visto que
ao lado do psicólogo, ela tem a chance de fortalecer
as etapas do seu desenvolvimento, melhorando
sua independência e sua autoconfiança”, destaca a
profissional.

PRESSÕES EXTERNAS

Segundo Katiucia, hoje em dia, as crianças estão
enfrentando pressões externas de diversas maneiras.
“O olhar para que tenham um futuro brilhante faz
com que as exigências aumentem. Por exemplo, ter
um bom desempenho escolar, esportivo, dominar
um segundo idioma e corresponder às expectativas
da família, dos professores e dos colegas podem
ser uma tarefa difícil. Além disso, crianças podem
estar sofrendo algum tipo de violência por parte
de pessoas em específico sem os pais saberem ou
terem vivido algum trauma com perdas familiares,
acidentes, bem como estar inseridas em um ambiente
conflituoso”, relata.
Para que a criança cresça de forma saudável
psicologicamente, os conflitos podem ser tratados
por psicólogos. “Qualquer psicólogo pode fazer o
atendimento de crianças, mas o diferencial é que
sendo uma área que usa métodos diferentes, é
necessário ter especialização para aprimorar estes
atendimentos”, enaltece.
Katiucia considera importante o profissional ter
afinidade com crianças e paciência para entender
que cada uma tem o seu tempo de desenvolvimento.
“Assim, dominar as técnicas utilizadas para o atendimento infantil faz com que o psicólogo consiga
atender a demanda trazida ao consultório pelos pais.
É importante deixar claro que o psicólogo infantil
não lida com a criança apenas em função da saúde
ou da doença. Sua presença busca também valorizar
aspectos positivos, ajudando-a a lidar com suas questões emocionais e a progredir plenamente”, observa.

COMO TRATÁ-LAS

De acordo com a psicóloga, o atendimento psi-

Psicóloga Katiucia de Oliveira Perez,
especializada na área de psicologia infantil:
“Infelizmente, em nossa região percebemos um
aumento de tentativas de suicídios, em especial
por adolescentes. É necessário lembrar que
estamos disponíveis para auxiliar
cológico com crianças deve ser feito de forma lúdica,
através de brincadeiras, desenhos e/ou jogos. “É muito
importante respeitar a autonomia da infância. Os métodos utilizados são flexíveis. Dessa forma, a criança
consegue expressar seus sentimentos e emoções. A
participação dos pais no processo de psicoterapia da
criança é fundamental, por isso eles poderão comparecer a encontros, se for necessário, assim como repassar
informações”, menciona.
As metodologias utilizadas nos atendimentos
com as crianças buscam um cuidado para evitar que
qualquer repressão adicional seja causada. “Assim,
busca-se elaborar vivências e construir sentidos para
o mundo ao redor do paciente. No caso de crianças
em idade escolar, a parceria com a escola também é
importante para a garantia de sucesso no processo de
aprendizagem”, frisa.

QUANDO PROCURAR AJUDA

O momento de procurar um psicólogo depende
da conduta das crianças. “Reconhecer que uma criança
precisa de atendimento psicológico é uma tarefa que os
pais precisam desempenhar com maior cuidado. Saber
observar o estado emocional da criança é de grande
importância para que ela possa enfrentar as próximas
fases no seu desenvolvimento e amadurecimento sem
prejuízo”, pontua Katiucia.
Várias podem ser as demandas para procurar
um psicólogo infantil, considerando que cada criança
elabora suas vivências de maneira diferente, e os pais
e/ou responsáveis devem estar atentos a sinais que
podem representar a necessidade de ajuda profissional.
As situações mais frequentes são choro excessivo,
mudança de comportamento, ficar doente com muita

frequência, dificuldades de interagir socialmente,
agressividade, dificuldade de aprendizagem, recusarse a ir à escola, xixi na cama, recusa em permanecer
próximo a uma pessoa específica, pesadelos frequentes,
dificuldade de dormir sozinha, medos em geral e a
chegada de um irmão.
“Quanto antes identificada a necessidade desse
cuidado, melhor. Afinal, cuidar da saúde mental das
crianças significa prevenir a saúde mental do adolescente e do adulto”, ressalta, acrescentando que para
iniciar com a psicoterapia infantil em seu consultório,
delimita a idade mínima de três anos. “Nesta idade a
criança já consegue falar e interagir nas metodologias
propostas”, expõe.

Trabalho além
dos consultórios
O trabalho do psicólogo infantil
ultrapassa o espaço restrito do
consultório. É comum encontrar
esse profissional nos mais diversos
ambientes da sociedade, pois em
alguns casos está auxiliando a criança a romper barreiras em locais que
apresenta maior dificuldade.
“Aproveito a oportunidade para
falar da importância de cuidar da
saúde mental e valorizar a vida.
Infelizmente, em nossa região percebemos um aumento de tentativas
de suicídios, em especial por adolescentes. É necessário lembrar que
estamos disponíveis para auxiliar
nestes casos”, evidencia.
Conforme Katiucia, ainda há
muito preconceito com a profissão
de psicólogo. “Algumas pessoas,
infelizmente, acreditam que este
profissional‘atende loucos’e acabam
não buscando ajuda”, comenta.
Ela enaltece que no caso das
crianças, os pais não são obrigados
a entender o motivo de sofrimento
de seus filhos.“As crianças possuem
diversas formas de expressar-se e,
muitas vezes, a fonte do problema
não fica clara mesmo para pessoas
que as conheçam bem, como seus
pais ou responsáveis”, conclui.
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Praticar exercícios

com acompanhamento profissional evita lesões
Atualmente, treinar amparado por um educador físico
é altamente recomendado pelos profissionais da saúde
devido aos inúmeros benefícios e resultados

Arquivo pessoal

A

ociosidade é a grande amiga da
má qualidade de vida de muitas
pessoas. Mexer o corpo, praticar
exercícios, exige vontade e determinação, e
não é apenas uma prática diária de afazeres
profissionais ou domésticos que irá oportunizar a qualidade de vida necessária.
O sedentarismo é uma das maiores
causas de mortes e problemas de saúde
em brasileiros.
Nesse cenário, a importância do exercício físico dentro da rotina para ter uma
vida mais saudável e equilibrada é importantíssima. Os benefícios de movimentar o
corpo já foram comprovados pela ciência.
Existem muitas opções de atividades, desde
uma simples caminhada, passando pela
musculação e outros esportes. Portanto, não
há desculpa para não se exercitar.
De acordo com a bacharel em Educação
Física, graduada pela Unioeste, personal
training e sócia-proprietária da Academia
Elite Fitness, Anne Caroline Saccardo, as
atividades físicas geram uma grande quantidade de benefícios para o corpo e para a
mente. “É por isso que a prática de atividade
física é tão recomendada”, destaca.
O tipo de esporte ou atividade pode
variar e as vantagens ocorrem da mesma
maneira. Seja através de exercícios em
grupo ou atividades individuais, como a
musculação, por exemplo, cada pessoa deve optar
pela atividade que melhor se adapta à sua rotina
e condicionamento do corpo.

Anne Caroline Saccardo é bacharel
em Educação Física, personal training
e instrutora de musculação

CONTRIBUIÇÕES DAS
ATIVIDADES FÍSICAS

A personal training fala dos benefícios da
atividade física e suas contribuições para a saúde:
• Reduz os riscos de desenvolvimento de
enfermidades cardiovasculares, como infarto,
acidente vascular cerebral (AVC) e hipertensão;
• Controle da taxa de colesterol LDL (considerado colesterol ruim) e aumento do colesterol
HDL (uma gordura de boa qualidade);
• Auxilia no controle da hipertensão arterial;
• Ameniza o risco de desenvolver diabetes e
controla a taxa de glicose no sangue;
• A importância da atividade física para a
saúde também pode ser um fator para o controle
de peso, atrelada a uma alimentação de qualidade;
• Melhora os quadros de depressão e ansiedade, dentre outros problemas relacionados a
transtornos psicossociais;
• A importância da atividade física para a
saúde também está relacionada às crianças, pois,
além de contribuir com a interação social, evita
quadros de obesidade infantil;
• Em casos de pessoas idosas, a atividade

versátil. “A mecanização dos movimentos e organização das séries fazem com que os resultados
físicos sejam mais rápidos e aparentes. Além
disso, as repetições ajudam no aprimoramento
das execuções, diminuindo as chances de lesões.
Outro fator benéfico é a possibilidade gradual do
aumento de performance, tanto em relação à força
como nos trabalhos aeróbicos”, afirma a instrutora
de musculação.
Uma boa atividade física está relacionada
com o bem-estar pessoal. “Durante a prática do
exercício físico, o corpo libera substâncias químicas
importantes, como a dopamina e a serotonina,
que são hormônios que promovem a sensação de
prazer e bem-estar. Elas ajudam a ter um maior
controle sobre as emoções. Com o tempo, você vai
perceber uma melhora no seu humor e vai
vivenciar dias mais alegres e agradáveis,
além de ter mais motivação para executar as
tarefas rotineiras. Sendo assim, os riscos de
desenvolver sintomas de depressão, estresse
e ansiedade são menores”, destaca Anne.
Segundo ela, apesar do período pandêmico não ter chegado ao fim, ir às academias
é uma atitude segura, visto que medidas de
segurança contra o coronavírus são amplamente adotadas nas academias. Destaca-se
como obrigatoriedade para quem frequenta
as academias:

Ainda que estejamos
vivendo um período
pandêmico, ir nas
academias é uma
atitude segura, visto que
medidas de segurança
contra o coronavírus são
amplamente adotadas
física contribui com a autoestima, visto que elas se
sentem mais fortes, ativas e com disposição para
realizar tarefas simples da rotina.
Falar de atividade física acompanhada nas
academias é inevitável. Atualmente, é uma das
atividades mais recomendadas pelos profissionais
da saúde, pelo fato de ser uma atividade altamente

• O uso de máscara é obrigatório em
todos os ambientes;
• Distanciamento dos aparelhos e
alunos;
• As academias disponibilizam álcool
nas áreas de musculação e peso livre para
higienização de equipamentos de treino
como colchonetes, halteres e máquinas,
antes e depois de cada uso;
• Álcool em gel na entrada e em diversos pontos estratégicos, como bebedouro
e banheiros;
• Controle de temperatura e quantidade
de alunos por horário.
Com estes procedimentos a educadora
física afirma que é seguro fazer exercícios
nas academias, especialmente pelo fato de
ter acompanhamento de um profissional
capacitado para atender o objetivo e capacidade
de cada aluno.
Anne salienta que os horários são amplos e
flexíveis e cada pessoa pode escolher o que mais
se adapte à sua rotina.

Ar livre x
academia
Ainda que a prática de exercícios físicos ao ar livre e sem o acompanhamento
de um profissional em educação física seja
bastante utilizada, a personal training
destaca a importância dos exercícios
com acompanhamento profissional. “Ao
ar livre, ainda que tenha muitas potencialidades, as pessoas farão os exercícios
praticamente sem nenhum acompanhamento, que podem não ser adequados,
ocasionando até sérias lesões no corpo
humano. Por isso, procure sempre um
profissional antes de iniciar uma atividade,
seja por questão de precaução, seja por
questão de saúde”, enfatiza.
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Escoliose: desvio na coluna

Trata-se de uma deformidade tridimensional da coluna vertebral,
progressiva, relacionada ao crescimento e à maturidade óssea,
cuja causa ainda não é completamente conhecida

D

e 2% a 4% da população mundial,
segundo dados da Organização
Mundial de Saúde (OMS), é atualmente afetada pelo desvio lateral da coluna,
considerado patológico acima de dez graus
de deformidade, cuja doença é chamada de
escoliose. Todavia, o que mais chama a atenção
é o número crescente de jovens diagnosticados
com atitudes escolióticas, afetando o desenvolvimento da coluna e podendo ocasionar
danos futuros nela.
Segundo o médico Saulo Terror Giesbrecht,
especialista em coluna, existem diferentes tipos
de escoliose, com causas e evoluções distintas.
“A escoliose mais frequente é a idiopática.
Porém, existem outros tipos, como a escoliose congênita, associada a deformidades e
malformações congênitas; a escoliose neuromuscular, associada a patologias e condições
neuromusculares, como, por exemplo, a paralisia cerebral; a escoliose secundária a outras
patologias, como tumor e neurofibromatose; e
a escoliose degenerativa, associada a processos
do envelhecimento”, relata.

QUAIS SÃO OS SINAIS

Ainda que os sinais não sejam aparentes,
algumas interpretações podem servir de alerta para os pais. “O principal sinal clínico da
escoliose é a deformidade. Pode ou não estar
relacionada à dor, de acordo com o tipo de
patologia. Todavia, ao perceber algum tipo de
desvio na coluna, imediatamente é indicado
levar a pessoa a uma consulta médica com
especialista”, orienta o ortopedista.

ENTRE OS MAIS JOVENS

Sobre a escoliose idiopática, Saulo explica
que se trata de uma deformidade tridimensional da coluna vertebral, progressiva, relaciona-

da ao crescimento e à maturidade óssea,
cuja causa ainda não é completamente
conhecida. “Atualmente, é reconhecido
sua etiologia genética e pode estar
relacionada com fatores múltiplos.
E é exatamente entre os jovens que
a escoliose idiopática torna-se mais
frequente, especialmente na fase da
adolescência. A escoliose idiopática,
mais frequente, não está relacionada
à dor”, salienta.
A escoliose idiopática pode surgir
em qualquer idade, sendo classificada
como infantil, juvenil e do adolescente. Segundo o médico, atualmente
existe uma tendência em denominar
as escolioses em escoliose de início
precoce, antes dos cinco anos de idade,
e escoliose de começo tardio, a partir
dos cinco anos de idade.

ENTENDENDO A
ESCOLIOSE IDIOPÁTICA

A escoliose idiopática é uma patologia com diferentes progressões
de acordo com a idade de início e a
característica de cada curva. Em geral, as curvas
menores de 20 graus não progridem de forma
importante e devem apenas ser acompanhadas
até a maturidade esquelética. Curvas maiores
que 20 graus necessitam tratamento específico
em cada paciente de acordo com as características, por isso é necessário o acompanhamento
com profissional habilitado.
“É necessário que os pais fiquem atentos
às posturas físicas de seus filhos para perceber
de forma precoce o surgimento da patologia.
Sempre que se observar uma deformidade ou
alteração postural na criança ou adolescente,
associado ou não à dor, deve-se procurar
um cirurgião de coluna para ser avaliado”,
enfatiza Saulo.

O TRATAMENTO

É necessário que os pais fiquem
atentos às posturas físicas de
seus filhos para perceber de forma
precoce o surgimento da patologia

Divulgação

entre jovens precisa ser tratado no início

Cada tipo de escoliose tem orientações para
tratamento específico. De acordo com o ortopedista, em relação à escoliose idiopática, fatores
relacionados à maturidade óssea, à magnitude
e à característica das curvas direcionarão o
tratamento. “Em geral, curvas menores que 20
graus não irão progredir de forma importante e
necessitam de acompanhamento especializado
até completar a maturidade óssea. Já curvas

Ortopedista Saulo Terror Giesbrecht: “A dor
nem sempre estará presente e isso não significa
que esse paciente não precise de tratamento ou
acompanhamento médico”
entre 20 e 40 graus estão sujeitas a tratamento
ortopédico com órtese/coletes, se preencherem
alguns critérios para o uso do colete, relacionados à maturidade óssea e características da
curva”, expõe.
O tratamento cirúrgico será indicado
somente em curvas maiores que 40 graus e
naquelas curvas que apresentam progressão
agressiva. “Todo procedimento deverá ser
individualizado para cada paciente e realizado por profissional experiente e habilitado.
Algumas deformidades são grandes desafios
mesmo para profissionais experientes”, destaca o traumatologista.
O médico ressalta a importância dos pais
se atentarem a desvios, deformidades e alterações posturais em seus filhos, independente
da idade. “A dor nem sempre estará presente e
isso não significa que esse paciente não precise
de tratamento ou acompanhamento médico.
Além disso, nem toda escoliose na criança ou
adolescente é uma deformidade idiopática.
Portanto, é necessário avaliação e acompanhamento com cirurgião de coluna experiente para
que o diagnóstico diferencial seja realizado e
instituído o tratamento adequado para cada
paciente”, enaltece Saulo.
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Cirurgia plástica rápida elimina
excessos de pele das pálpebras
De rápida recuperação, procedimento dura no máximo 90 minutos e permite um melhor
aspecto visual das pálpebras superior e inferior, proporcionando rejuvenescimento facial

E

ANTES e DEPOIS da blefarosplastia
ximadamente 40 minutos estará concluído”,
informa a médica.
Em relação ao período de recuperação,
o paciente precisará de cuidados por cerca
de 14 dias (ainda que isso varie de pessoas
para pessoa), com os pontos sendo retirados
em oito dias após a cirurgia.
O risco da técnica é considerado pequeno.
É realizada anestesia local, seguindo todos
os protocolos, como em qualquer outro
método cirúrgico.
De acordo com Verônica, existe também a
blefaroplastia transconjuntival, feita na parte
interna das pálpebras, no caso dos pacientes
mais jovens que tenham apenas bolsas de
gordura e não apresentem excesso de pele.

Esta cirurgia plástica traz
privilégios que vão além de
procedimentos estéticos.
Está associado à saúde ocular,
proporcionando benefícios
ainda mais satisfatórios
em termos de visão

Arquivo pessoal

xcessos de pele, bolsas de gordura
e flacidez muscular na região das
pálpebras, que surgem com o passar dos anos, são sinais que demonstram o
envelhecimento de mulheres e homens. A
característica marcante é o olhar com aspecto
de cansaço e diminuição do campo de visão.
Para estes casos surgiu uma nova técnica,
a blefaroplastia. “Trata-se de uma cirurgia
plástica que consiste na retirada do excesso
de pele das pálpebras, além de posicionar
as mesmas em local correto, diminuindo a
aparência cansada e envelhecida”, explica
a médica oftalmologista Verônica Perazolo,
que, após se especializar, está realizando o
procedimento.
Segundo ela, além do aspecto de rejuvenescimento, a blefaroplastia também permite
que seja retirado o excesso de gordura nas
pálpebras inferiores.
Verônica comenta que o procedimento
é indicado para qualquer pessoa que deseje
melhorar o aspecto das pálpebras, indiferente
de idade e sexo.
Quanto aos resultados, a médica menciona que o procedimento permitirá melhora
no aspecto estético do paciente e até mesmo
na função do olho, pois aumentará o campo
visual superior e a leitura. “Esta cirurgia
plástica traz privilégios que vão além de
procedimentos estéticos. Ainda que se leve
em conta a aparência, está associada à saúde ocular, trazendo benefícios ainda mais
satisfatórios em termos de visão”, ressalta.
O procedimento cirúrgico, que precisa
ser realizado em um ambiente hospitalar,
pode levar até 90 minutos, se feito nas duas
regiões (superior e inferior). “Entretanto, se
for apenas na pálpebra superior, em apro-

“Outros procedimentos realizados nas pálpebras são as correções funcionais, como o
entrópio, em que a pálpebra vira para dentro
do olho; o ectrópio, em que a pálpebra fica
muito afastada do olho; e o ptose palpebral,
em que o músculo se rompe, causando queda
total ou parcial da pálpebra superior”, cita.
Para realizar a cirurgia é necessário
contratar um profissional médico habilitado
para o procedimento. “O oftalmologista,
além de pensar na parte estética, também se
preocupa com a parte funcional do olho após
a cirurgia, evitando que fique muito aberto e
gere transtornos futuros ao paciente. Por isso,
torna-se o mais indicado”, conclui a médica.

Médica Verônica Perazolo é
qualificada para a realização de
cirurgias plásticas nas pálpebras
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Próteses dentárias sobre implantes

podem ser colocadas sem necessidade de enxertos ósseos
Sistema patenteado pela CPMH Digital, Customlife permite a resolução com implantes de maxilares
atróficos, estrutura necessária para a colocação de próteses dentárias sobre implantes

P

João Livi/OPE

acientes que antes teriam que passar por
procedimentos de enxerto ósseo demorados
e dolorosos para a posterior realização de
implantes agora podem contar com um novo sistema
que permite a resolução com implantes em maxilares
atróficos. Trata-se do Customlife, uma solução imediata e sob medida para cada paciente que deseja
corrigir a atrofia óssea.
De forma pioneira, o procedimento foi trazido
para a região pelo cirurgião dentista Ely Antonio
Nardello Junior, o qual já implantou o sistema
em pacientes que apresentavam a deformidade.
“O Customlife é um sistema para reconstrução de
atrofias ósseas, feita sob medida para cada paciente,
utilizando-se de arquivos Dicom obtidos por Ct Scan.
O procedimento é garantido em 100% de adaptação
pela Leader Medical, de Curitiba (PR), detentora dos
direitos de comercialização do produto. Em nível de
Brasil, são poucos os profissionais habilitados, que
foram preparados pela CPMH Digital, com sede em
Brasília”, relata o profissional.

PRODUTO INDIVIDUALIZADO

De acordo com o odontólogo Ely Nardello, cada
paciente é analisado individualmente e terá o seu
equipamento feito de forma individualizada. “Após
analisarmos o paciente e vermos a necessidade de
colocação do sistema, encaminhamos o mesmo para
fazer o exame radiológico, que somente pode ser
feito por empresa com equipamentos específicos.
No nosso caso, a Unitom, de Cascavel. As imagens
serão encaminhadas para Brasília, na sede da CPMH
Digital, para a confecção do implante, em sistema de
3D. Todavia, este procedimento será também individualmente analisado pela Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) e somente após aprovação do
órgão é que o mesmo poderá ser confeccionado pela
indústria”, informa.
Antes de ser colocado no paciente, vários processos
industriais e específicos precisam ser respeitados para a
produção das peças. “Após o processo de sinterização,
as peças de titânio são submetidas a um processo de
polimento e posteriormente é feito um tratamento de
SLA (ácido) na região de contato ósseo, aumentando a
resistência e adurabilidade. E esta placa será fixada com
a quantidade adequada de parafusos. Também é de
suma importância que os parafusos a serem utilizados
no procedimento sejam submetidos a tratamento de

Odontólogo Ely Nardello Júnior é um dos
poucos profissionais no Brasil habilitados
para implantar o sistema Customlife
SLA. A placa será fixada com a quantidade adequada
de parafusos, crucial para anular qualquer micro movimento que possa ocorrer, podendo o próprio odontólogo
especialista sugerir mais ou menos parafusos. Com isso,
tanto a placa como os parafusos de fixação estão sujeitos
a um rigoroso protocolo de tratamento e à adequada
fixação nos maxilares”, expõe.
De acordo com o cirurgião dentista, para a forma correta, os dispositivos serão definidos na guia radiológica.
“Serão considerados os locais com a maior quantidade
possível de gengiva queratinizada e a menor quantidade
possível de tecido muscular ou às suas inserções, características fundamentais para o sucesso da reconstrução
a longo prazo”, enaltece.

O Customlife é indicado para
todos os tipos de anatomia
óssea, sem a necessidade
de enxertos, aplicados para
casos totais ou parciais
Para a escolha dos pontos de fixação dos parafusos
de osteossíntese, o profissional deve levar em conta as
áreas de maior cortical óssea. “Com este sistema podemos escolher onde queremos colocar os parafusos, o
que, certamente, dará mais segurança para a posterior
colocação dos implantes”, destaca.
Na opinião de Nardello, o Customlife é uma solução
avançada e inovadora, utilizada mundialmente por
mais de cinco anos com previsibilidade a longo prazo.
Ele diz que este procedimento é indicado para
pacientes com edêntulos total ou parcial de maxila ou
mandíbula. “Cada tratamento é personalizado, preciso
e possui excelente estabilidade primária. O sistema é
fabricado em titânio (leve, com impressão em 3D), terá
um projeto validado por análise estrutural através de
elementos finitos, é indicado para qualquer tipo de
estrutura óssea e possui reabilitação funcional imediata
e sem enxertia óssea”, ressalta.
Dentre as vantagens do sistema, Nardello destaca a
rapidez em que ele é implantado e o menor período de
tratamento por parte do paciente. “Ainda que o processo
inicie no momento da visita ao dentista, que seja necessária a realização das imagens em Cascavel, o efetivo
início do tratamento acontecerá somente após a Anvisa
liberar o procedimento individual de cada paciente. Após
isso, e com a chegada do produto ao consultório, será
iniciado o procedimento, o qual deverá ser feito numa
casa hospitalar, com os devidos cuidados e anestesias
necessárias. O procedimento no hospital, inclusive, é
coberto por alguns planos médicos, dependendo do tipo
contratado pelo usuário. “Em menos de 24 horas estará
colocada a solução e após isso o cirurgião dentista poderá
programar a colocação das próteses definitivas sobre
implantes, que ficarão fixadas no Customlife, ou seja,
indolor ao paciente, com tempo curto de recuperação”,
concluiu o cirurgião dentista.
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Micropigmentação de aréola:

resgate da autoestima
Trata-se de uma técnica que possibilita melhorar a autoestima
de mulheres que venceram a batalha contra o câncer de mama
um melhor resultado estético e minimizando
sequelas deixadas pelas cirurgias”, pontua.
Micheli afirma que a beleza vai muito
além da estética. “Acredito que, para se
sentir mais bonita, precisamos transformar
as cicatrizes surgidas e acreditar em
dias melhores. Venceu o câncer
de mama, não deseja mais fazer outras cirurgias, existe
a micropigmentação da
aréola que substituirá
a mastectomia com
precisão e qualidade”, enfatiza. “É uma
grande aliada nas
cirurgias plásticas
ou procedimentos
médicos, atenuando imperfeições
e reparando e
camuflando cicatrizes”, concluiu a esteticista.

Venceu o câncer de mama,
não deseja mais fazer
outras cirurgias, existe a
micropigmentação da aréola
que substituirá cirurgia de
reconstrução de aréola mamária
com precisão e qualidade

Divulgação

A

devolução da autoestima para
mulheres que foram vítimas do
câncer de mama, com a reconstrução da aréola do seio, é um trabalho desenvolvido pela esteticista Micheli Schuh, da
Clínica Dvinne. O procedimento é realizado
por meio da técnica de micropigmentação
e visa reconstruir a região dos mamilos,
disfarçando as cicatrizes e deixando a pele
na sua cor mais natural.
Para realizar os serviços, Micheli buscou
a técnica através de estudos específicos. Esteticista, pós-graduada em Estética Dermato
Funcional e especialista em micropigmentação Estética e Paramédica, ela atua há 14
anos na área de micropigmentação. Por
isso, fala com propriedade sobre o tema.
“A reconstrução ou reparo de aréola por
micropigmentação possibilita, através da
pigmentação local, redesenhar a estrutura
danificada por cirurgias estéticas, traumas
mecânicos, como no caso de acidentes e
queimaduras ou removidas através de
mastectomia, criando uma nova aréola e
cobrindo cicatrizes indesejáveis”, expõe.
Ainda que seja um procedimento feito
por um profissional esteticista, a micropigmentação paramédica só pode ser realizada
mediante avaliação e, em alguns casos,
somente com liberação médica. “Existem
vários fatores que influenciam no resultado
do procedimento e também no processo
de cicatrização. Por isso, a escolha de um
profissional qualificado vai proporcionar
um resultado melhor para as pacientes”,
pontua Micheli.
A técnica de reconstrução de aréolas é
indicada para todas as mulheres que desejam
melhorar a aparência estética do local afetado
e resgatar a autoestima e a confiança. “Há
mulheres que, devido a cirurgias nos seios,
necessárias por causa de câncer de mama,
acabam deixando de realizar outros procedimentos e implantes que poderiam reconstruí-los. Para estas, a pigmentação torna-se
mais acessível e simples, proporcionando

Antes e depois da micropigmentação de aréola

Micheli Schuh
é esteticista e
paramédica, especialista
em micropigmentação
de aréola
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Por que ter a carteira da vacinação
Para quem quer viajar ou para quem deseja manter sua saúde mais protegida,
ter a carteira de vacinação em dia é um grande aliado

A

o longo dos últimos anos, por várias
partes do mundo, vimos informações técnicas positivas quanto à
ação das vacinas, especialmente para reduzir
de forma significativa o avanço de doenças de
contaminação em massa, como o sarampo, a
pólio, gripes e, agora, a Covid-19. A vacinação
é um dos pontos de atenção mais importantes
que todas as pessoas devem ter logo após o
nascimento e isto deve perdurar para todas as
idades. Já em um cenário de pandemia, como o
que estamos vivenciando, é de suma relevância
manter a carteira de vacinação atualizada para
o controle vacinal.
De acordo com a enfermeira Flávia Fenner,
especialista em vacinas, para que haja uma
comprovação de que o esquema vacinal das
pessoas esteja correto, faz-se necessário ter uma
carteira de vacinação, a qual será utilizada e
requisitada durante toda a vida, inclusive na
fase adulta. “Por isso, deve-se seguir correta-

mente as indicações de imunização, além de
mantê-la preenchida e de fácil acesso, pois é um
documento importante e deve estar presente
sempre que procurar um serviço de saúde para
atendimento”, orienta a profissional, da Clínica
Saúde Livre Vacinas.
Segundo Flávia, hoje no Brasil são seguidas
orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), que regulamenta o esquema vacinal
disponibilizado pela rede pública de saúde. “Já
a rede privada é regida e regulamentada pela
Sociedade Brasileira de Imunizações e vem para
complementar e melhorar as coberturas vacinais
do país, além de proporcionar prevenção para
doenças que ainda não estão na rede pública,
como é o caso das vacinas para meningite,
pneumonia, dengue, herpes zoster e hepatite
A”, explica.

nibilizadas pelo PNI são: BCG, tétano, difteria,
coqueluche, haemophilus influenzae b, hepatite
b, poliomielite, pneumocócica 10 valente, rotavírus, meningocócica c, febre amarela, sarampo,
caxumba, rubéola, varicela, papilomavírus
humano (HPV) e influenza. “Todas estas são
obrigatórias e aplicadas ao longo da vida na
população brasileira, respeitando a idade e o
calendário vacinal, além da região endêmica
e dados epidemiológicos onde cada indivíduo
reside”, comenta Flávia.
Quando o assunto é cuidar da saúde, é fundamental entender o papel e a importância da
vacinação na vida de todos. “Graças ao avanço
da ciência e da tecnologia, a imunização pode
acontecer em larga escala, protegendo pessoas
de todo o mundo. Na história, a vacinação foi
responsável pela erradicação de diversas doenças, diminuindo a incidência de várias outras,
tais como caxumba, gripe, poliomielite, rubéola, sarampo e tétano”, detalha a enfermeira,

VACINAS OBRIGATÓRIAS

Atualmente, as vacinas obrigatórias dispo-
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BCG ID

1 Dose

Hepatite B

5
anos

6
anos

9
anos

IDOSO

20 a 59 anos

A partir de 60 anos

Vacinar os não vacinados anteriormente

Duas ou três doses dependendo da vacina
utilizada (VR1 ou VR5). Iniciar vacinação antes
das 15 semanas de vida.

Tríplice bacteriana
(DTPw, DTPa ou
dTpa)
Haemophilus
influenzae b
Poliomielite (vírus
inativados)
Pneumocócicas
conjugadas

ADULTO

11 a 19 anos

Vacinar pessoas contactantes de hanseníase

Três ou quatro doses a partir do nascimento

Rotavírus

ADOLESCENTE
10
anos

Vacinar os não vacinados anteriormente

CONTRAINDICADA

Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade

REFORÇO

Três doses iniciando aos 2 meses de idade

REFORÇO

Três doses iniciando aos 2 meses de idade

REFORÇO

Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VPC10
ou VPC13), iniciando aos 2 meses de idade

REFORÇO

Meningocócicas
conjugadas

Duas doses iniciando aos 3 meses de idade

REFORÇO

Meningocócica B

Duas doses iniciando aos 3 meses de idade

REFORÇO

Poliomielite oral
(vírus vivos
atenuados)

Reforço com
DTPa, DTPw
ou dTpa
Vacinar os não
vacinados anteriormente

Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos
(ou, na impossibilidade de dTpa, fazer dT)
Vacinar pessoas em situações especiais de risco

REFORÇO

Vacinar pessoas em situações especiais de risco

VPC10 ou VPC13 - Vacinar os
não vacinados anteriormente

VPC13: vacinar pessoas em situações especiais de risco

REFORÇO aos 11 anos.
Para os não vacinados
anteriormente: duas doses,
com intervalo de 5 anos
Para os não vacinados anteriormente – De 12 a 23 meses e 29 dias: três doses
De 24 meses a 19 anos: duas doses
REFORÇO

VPC13: uma dose

Duas doses a partir
dos 12 meses

Vacinar os não vacinados anteriormente

Varicela (catapora)

Duas doses a partir
dos 12 meses

Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente

Hepatite A

Duas doses a partir
dos 12 meses

Vacinar os não vacinados anteriormente

Pneumocócica
23 valente

Dengue

DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE

5
anos

6
anos

9
anos

10
anos

Calendários de vacinação SBIm

SIM

NÃO

SIM, DTPa e dTpa

SIM, DTPa

SIM

SIM

SIM, DTPw e dT;
dTpa para gestantes e
profissionais da saúde
SIM, três
primeiras doses
SIM, três
primeiras doses
SIM, VPC10,
menores de 5 anos

SIM

SIM

SIM

SIM, VPC10
e VPC13

SIM

SIM, menC
e menACWY

SIM

NÃO
NÃO

SIM, menores de 6 anos
e maiores de 60 anos

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM,
até 59 anos

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM, uma dose
para menores de 5 anos

SIM

SIM

SIM, duas doses.
Meninas (9 a 14 anos)
e meninos (11 a 14 anos)

SIM

SIM

Duas doses com intervalo
de cinco anos

NÃO

SIM

SIM

Uma dose

NÃO

SIM

NÃO

Vacinar pessoas em
situações especiais de risco

Vacinar pessoas em
situações especiais de risco

CONTRAINDICADA

NÃO

SIM

NÃO

11 a 19 anos

20 a 59 anos

A partir de 60 anos

GRATUITAS NA REDE PÚBLICA

CLÍNICAS
PRIVADAS

NOS CRIEs*

ADOLESCENTE

ADULTO

IDOSO

10/05/2021 • Orientações, esquemas de doses e comentários devem ser consultados nos Calendários de vacinação SBIm 2021/2022 e nos Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais.
* Consultar manual do CRIE em http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/dezembro/11/manual-centros-referencia-imunobiologicos-especiais-5ed.pdf
Para pacientes com determinadas doenças crônicas e sob orientação médica, consultar os Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais.
Manual do CRIE

SIM

SIM

NÃO

De 50 a 59 anos:
a critério médico
Recomendada para pessoas soropositivas para dengue,
de 9 a 45 anos: três doses: 0 – 6 – 12 meses

CONTRAINDICADA
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
15
18
24
4
nascer mês meses meses meses meses meses meses meses meses meses meses meses meses anos

SIM

SIM

Vacinar pessoas em situações especiais de risco

Herpes zóster

NÃO

SIM

NÃO

Vacinar os não vacinados
Vacinar os
Duas doses
anteriormente.
não vacinados
para meninas Para menores de 15 anos: anteriormente, a
e meninos duas doses. De 15 anos em critério médico
diante: três doses.
(três doses)

HPV

NOS CRIEs*

SIM

Vacinar pessoas em situações
especiais de risco

VACINAÇÃO ANUAL

Tríplice viral
(sarampo, caxumba
e rubéola)

CLÍNICAS
PRIVADAS

SIM

SIM, menC para menores
de 5 anos e menACWY
para 11 a 12 anos

Duas doses: aos 9 meses de vida e aos 4 anos de idade. Nas demais faixas etárias, dose única.
Não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina.
De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada pela possibilidade de falha vacinal.

Febre amarela

DISPONIBILIDADE DAS VACINAS
GRATUITAS NA REDE PÚBLICA

Vacinar pessoas em situações
especiais de risco

CAMPANHAS NACIONAIS
DE VACINAÇÃO

Influenza (gripe)

VACINAS

VACINAS COVID-19 – Acesse os dados atualizados
sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos
contemplados pelo PNI em: sbim.org.br/covid-19

Magic RM 210510

Do nascimento à terceira idade

Rotina

DISPONIBILIDADE DAS VACINAS

Vacinar
não vacinados

Situações
especiais

Contraindicada
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em dia é obrigatório?
Onde vacinar
Com o auxílio da tecnologia
e da indústria farmacêutica,
cada vez mais temos acesso
a vacinas com alto
nível de eficácia

completando: “Com o auxílio da tecnologia e da indústria
farmacêutica, cada vez mais temos acesso a vacinas com alto
nível de eficácia e já temos disponível uma vacina que nos
ajuda a prevenir até câncer. A vacina do HPV tem proteção
contra alguns tipos de câncer de colo de útero”, enfatiza.

ESTAR EM DIA

Por isso, ter a vacinação em dia, em qualquer fase da vida
é um dos melhores métodos para evitar doenças e estar com
a saúde protegida. Mesmo que o ser humano desenvolva
imunidade ao longo da vida, a suscetibilidade a determinadas doenças permanece
ou pode voltar. E hoje
temos a oportunidade de acompanhar
o calendário vacinal
específico para cada
fase: crianças, adolescente, adultos, gestantes, idosos e as vacinas
ocupacionais (saúde do
trabalhador).

Joã
oL
E

OP

ivi/

A escolha pelo local de vacinação
é livre. Há espaços públicos e privados, os quais, conforme a enfermeira, oferecem esforços para proteger
os indivíduos e a comunidade à qual
eles pertencem.
Conforme Flávia, “cabe ao sistema público vacinar o indivíduo com
foco na saúde coletiva e cabe ao
sistema privado vacinar o indivíduo
com foco na proteção individual,
contra todas as doenças preveníveis
por vacinas, utilizando produtos
licenciados, por vezes mais modernos e oferecendo mais conforto e
segurança”.
Sobre a eficácia das vacinas, a
enfermeira diz que ambos serviços
são seguros e protegem a saúde de
todos os indivíduos. “Contudo, há
benefícios na rede privada, apesar
de ambas terem ótimas qualidades
e garantirem a proteção contra as
doenças. Algumas vacinas oferecidas na rede pública são diferentes
daquelas existentes na rede privada”, enfatiza.
Outra vantagem da rede privada, pontua Flávia, é que ela dispõe
de vacinas importantes que não
são aplicadas na rede pública, embora sejam testadas, aprovadas e
recomendadas pelas sociedades
médicas. “Muitas delas também
apresentam uma geração mais moderna, podendo serem aplicadas
combinadas com outras vacinas,
reduzindo o número de injeções.
Algumas delas são mais purificadas,
com menor possibilidade de reações
adversas”, detalha.
Nas clínicas privadas, observa a
enfermeira, não são utilizados frascos multidoses, apenas dose individual, o que diminui a manipulação da
vacina a ser injetada, a possibilidade
do erro humano e, consequentemente, a composição da vacina, pois são
utilizados menos conservantes, estabilizantes e adjuvantes”, observa.

Enfermeira Flávia Barros Fenner, especializada em
vacinas: “Cabe ao sistema público vacinar o indivíduo
com foco na saúde coletiva e cabe ao sistema privado
vacinar o indivíduo com foco na proteção individual”
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Odontologia digital

torna procedimentos mais precisos e rápidos
Tecnologia aplicada na odontologia digital se tornou uma aliada dos
cirurgiões dentistas para que ofereçam o melhor aos seus pacientes
conseguirá fazer uma simulação em alta definição
do tipo de tratamento necessário, podendo ser
uma lente de contato, coroa de porcelana e outros
procedimentos”.
Outra aplicação da tecnologia digital são as
cirurgias guiadas para instalação de implantes.
“Com o projeto feito, conseguimos também fazer
uma cirurgia guiada, ou seja, colocar o implante
sem corte, que é um jeito inovador que permite a
realização do procedimento em muitos casos de
forma mais confortável para o paciente. De forma
virtual são planejadas a posição e a inclinação
de cada implante, para a confecção mais correta
possível, o qual será colocado na boca do paciente
no local exato indicado pelas imagens,”, explica
Brescovitt.

TECNOLOGIA 3D

Além de auxiliar no planejamento do procedimento, também é possível confeccionar peças de
restaurações dentárias, como coroas e facetas de
porcelanas. “Com o projeto feito no computador
e com o auxílio de uma fresadora 3D, desenvolvemos o design virtual dos dentes dos pacientes
e, dessa maneira, projetamos
virtualmente o novo sorriso”,
menciona o profissional.
Tal tecnologia vem possibilitando extrair o máximo de
performance e qualidade nos
tratamentos reabilitadores, tanto o estético quanto funcional.
“Mas os maiores beneficiados
são os pacientes, que terão um
serviço feito com maior segurança, rapidez e assertividade
em relação aos procedimentos
convencionais”, destaca o
odontólogo.
Há vários pontos positivos
para quem se beneficia dos
recursos digitais na odontologia. “Os tratamentos são mais
rápidos, podemos confeccionar
coroas e restaurações no pró-

prio consultório, o paciente irá menos vezes ao
dentista e os resultados são realmente eficazes. Os
procedimentos também são menos invasivos. O
paciente não necessita passar incômodo de fazer
a moldagem da boca e as restaurações serão da
cor exata dos dentes”, enaltece.

Acompanhamento
pelos pacientes
Nos procedimentos convencionais, somente o cirurgião dentista é
quem acompanha os serviços. “Já na
odontologia digital, presente em nosso
consultório, o paciente pode visualizar o
desenvolvimento do tratamento através
da tela do equipamento, podendo tirar
dúvidas em relação ao procedimento e
caso não goste de determinado resultado,
pode solicitar mudanças antes mesmo
do início do tratamento. São os avanços
tecnológicos a serviço dos pacientes”,
enfatiza Brescovitt.

João Livi/OPE
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iversas novas tecnologias têm surgido ao longo dos últimos anos para
tornar os procedimentos odontológicos mais seguros, convenientes, mais confortáveis
e precisos. É uma tendência e uma necessidade
que adentraram os consultórios odontológicos.
O cirurgião dentista Ronaldo Brescovitt é
um dos profissionais que já adotou o sistema
em sua clínica e destaca os benefícios. “Venho
utilizando a tecnologia, que está otimizando a
vida dos profissionais e melhorando a experiência
do paciente”, relata, emendando: “Através de um
scanner, obtemos imagens internas da boca do
paciente, e estas no equipamento. Assim, podemos analisar minuciosamente as características
e as particularidades de cada paciente através do
modelo virtual. Com as imagens, o equipamento

Os maiores beneficiados são os
pacientes, que terão um serviço
feito com maior segurança, rapidez
e assertividade em relação aos
procedimentos convencionais

Cirurgião Ronaldo Brescovitt utilizando a
odontologia digital (Cerec) em seu consultório
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Braços e pernas com diferentes tamanhos?

É possível corrigir esta deformidade!
Técnica cirúrgica ortopédica conhede “ distração osteogênica“
permite o alongamento ósseo, corrigir deformidades e
desigualdades de membros superiores e inferiores

D

esigualdades de comprimento de
membros inferiores ou superiores,
deformidades ósseas, osteomielites, não-consolidação óssea (pseudartrose),
deformidades articulares e posições fixas articulares podem ser corrigidas. O alongamento
ósseo pela distração osteogênica possibilita a
manipulação progressiva e programada do
formato dos ossos. O uso de fixação externa
e sua correção progressiva permite correção
de posições fixas articulares. Essa abordagem
muda o formato das articulações e deformidades articulares fixas. Causas pós-traumáticas
ou congênitas são as mais comuns.
A distração osteogênica permite a manipulação progressiva e controlada do processo
de cicatrização óssea. “Dessa forma, é possível
realizar a reconstrução da anatomia óssea,
procedimento que permitirá ao paciente ter
formato simétrico e alinhado, reconstruir
perdas ósseas, melhorar o posicionamento de
articulações fixas e rígidas”, explica o médico
ortopedista Claus Seyboth,
ortopedista especializado em Reconstrução e Alongamento
Ósseo.

COMO É FEITO
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De acordo com o médico, existem três fases
do procedimento: latência, alongamento ósseo
e remodelação do osso regenerado/consolidação óssea. “Primeiramente fazemos um ‘corte’
no osso e é preciso aguardar o processo de
cicatrização inicial (normalmente ocorre de
dez a 15 dias) para começar o alongamento,
etapa que corresponde a 5% do tratamento.
Em seguida vem a fase dos ajustes no aparelho, que são orientados para que promova um
afastamento entre os segmentos ósseos e que o
osso regenerado apareça, o que nos dará entre
25% a 35% do tempo de uso da fixação externa.
E, por último, após ter o alongamento completo, será necessário manter o osso alongado
estabilizado, sem ajustes para que a ‘nuvem
óssea’ tenha estímulo de carga progressiva e
venha a se consolidar, tornando-se osso novo
estável. Essa fase representa aproximadamente
60% do tratamento do alongamento ósseo”,
detalha o profissional.
O alongamento sobre haste é uma modificação da técnica. Essa abordagem híbrida exige
a colocação de um tutor intramedular (a haste)
e o fixador externo proporcional ao manuseio
da cicatrização óssea e de seu alongamento.
Quando finalizado o alongamento, retira-se
o fixador e bloqueia-se a haste, garantindo a
estabilidade necessária. “Retira-se o fixador,
entretanto, a haste permanece no segmento ósseo abordado/manipulado,
garantindo a estabilidade necessária para a fase mais longa
de consolidação. Com este
procedimento o uso do fixador externo será muito
mais curto, tornando
todo o tratamento
mais confortável
para o paciente”, enaltece
Seyboth.

Todo o procedimento é realizado
em ambiente hospitalar,
com o acompanhamento de
equipe médica e profissionais
devidamente preparados

Braços e pernas
Tal procedimento permitirá a
correção de membros superiores e
inferiores. O alongamento estético
estrutural, para aumentar a estatura, é uma alternativa. Pacientes
com estatura baixa ou membros
curtos podem ter dificuldades
cotidianas pelo padrão de tamanho convencional. Simples atitude
como higiene pessoal podem ser
um desafio com membros muito
curtos ou alterados em seu formato.
“Todo o procedimento é realizado em ambiente hospitalar, com
o acompanhamento de equipe
médica e profissionais devidamente preparados. O resultado
dependerá da deformidade e de
outras complicações subjacentes”,
menciona o ortopedista.
Epifisiodese e hemiepifisiodese são outros procedimentos
de manipulação do potencial de
crescimento para correções progressivas.

Claus Seyboth é médico ortopedista
e traumatologista, especializado em
reconstrução e alongamento ósseo, trauma
complexo, cirurgia de mão e microcirurgia
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Pessoas com

DEPRESSÃO
lançam sinais no seu entorno

D

e acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS),
a depressão é o mal do século,
atingindo atualmente mais de 300 milhões
de pessoas no mundo. No Brasil, pesquisas
indicam que em torno de 5,8% da população
apresenta a doença, desde adultos, adolescentes e crianças.
De acordo com o médico Thiago Lemos
Ribeiro da Silva, especializado em Psiquiatria,
os fatores que mais interferem e que podem
ocasionar a depressão estão ligados com
alimentação e sono inadequados, bem como
aumento de pressões externas e internas. “No
entanto, há pessoas que têm predisposição
para desenvolver transtornos depressivos e
ansiosos por questões familiares. Com esta
predisposição, num pico de estresse, pode
desenvolver a depressão e ter dificuldades
de voltar ao seu estado normal sem o uso
de medicamentos apropriados”, relata o
profissional.
Conforme a psicóloga Mariana Dinês
Herdt, a depressão é um transtorno afetivo
que se caracteriza por
uma tristeza
intensa e de
longa duração. Como
sintomas de
uma pessoa

com depressão, ela cita as modificações no
sono, na fala, nas capacidades de pensamento, memória, raciocínio lógico, organização
emocional, culpa, pensamentos ruins, perda
de interesse em atividades que antes eram
agradáveis, cansaço frequente, pouca energia, lentidão entre outros.

Deixar de brincar,
andar cabisbaixo, estar
desmotivado, ficar isolado
e não ter entusiasmo para
fazer o que outrora
gostava de fazer são sinais
evidentes de depressão

SINAIS

Os sinais apresentados e que podem ser
percebidos pelos familiares estão ligados a
mudanças comportamentais, como deixar de
brincar, andar cabisbaixo, estar desmotivado, ficar isolado e não ter entusiasmo para
fazer o que outrora gostava de fazer. “Se na
sua família ou entre seus amigos alguém está
agindo desta forma, é preciso ficar atento e
buscar o aconselhamento de profissionais”,
alerta o psiquiatra Tiago Lemos.
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Para os que estão com predisposição
à depressão, o médico recomenda que
sejam imediatamente encaminhados
para abordagem psicoterápica. “O

Psiquiatra Thiago Lemos Ribeiro
da Silva alerta para os riscos do
não tratamento de uma pessoa
com depressão

Arquivo pessoal

Existem vários sinais lançados no meio em que a pessoa
está inserida, os quais são visíveis e não podem ser
ignorados por familiares e amigos
acompanhamento
inicial com
Psicóloga
um médico psiMariana Herdt
quiatra e depois
semanalmente com um psicólogo tende a
melhorar a qualidade de vida do paciente.
Qualquer mudança de humor e dos modos
de pensar e agir precisa ser acompanhada
por profissionais competentes e receber o
devido tratamento”, pontua.
Em termos de tratamento, a psicóloga
recomenda a terapia cognitiva comportamental, que auxilia o indivíduo a ter mais
autocontrole, autoconhecimento, identificar
e lidar com pensamentos e comportamentos negativos que podem contribuir para
a depressão. “O objetivo é que a pessoa
consiga perceber e mudar essas crenças e
comportamentos, melhorando assim todas
as áreas da sua vida, além de interagir com
outras pessoas de maneira mais positiva”,
enfatiza.

DEPRESSÃO X TRISTEZA

Ainda que sejam atitudes parecidas,
tristeza e depressão são sintomas diferentes. “A tristeza é um sentimento normal e
natural do ser humano. Geralmente, ela
é causada por decepções, frustrações ou
coisas desagradáveis que acontecem no
dia a dia. O que vai diferenciar a tristeza
da depressão é o tempo de duração e os
demais sintomas que podem acompanhar
o indivíduo. Na depressão os sentimentos
começam a ser mais fortes, duradouros e
afetam em vários aspectos, como a saúde,
o trabalho, família, relacionamentos e vida
social”, menciona Mariana.

A DOR DO OUTRO

Ela destaca que a dor do outro, muitas
vezes, é negligenciada. “Gosto de dizer que
a dor do outro não é minha, mas somente

quem sente sabe o que é a depressão. Tenho a sorte de pesquisar e
me interessar pelo assunto, assim
posso entender mais sobre o mesmo.
Gostaria que todos pudéssemos ter o
acolhimento necessário para nossas
questões emocionais, não somente
a depressão. Convido todos a se
permitir por um momento perguntar a si mesmo como foi seu dia, se
de fato você viveu esse dia ou ele
simplesmente passou e você não
teve percepção das suas emoções.
Indiferente da sua resposta, saiba
que cuidar de si também é pensar na
sua família e trabalho. Pode parecer
clichê, mas não deixe de procurar um
profissional ou se abrir com alguém
que você ame”, ressalta a psicóloga.

Suicídio
Nem todo portador de depressão vai cometer
suicídio. “Entretanto, todo caso de suicídio estará
ligado à depressão, ainda que seja difícil fazer
uma estimativa de quantas pessoas portadoras da
doença acabam tomando a decisão final. Por isso,
se houver dúvidas na família ou entre amigos, é
prudente buscar a ajuda de um profissional que
poderá estimar melhor o acontecido e imediatamente
prestar o auxílio possível”, enfatiza Lemos.
Segundo o médico, muitas vezes, os familiares
e amigos não dão atenção aos sinais lançados por
uma pessoa em iminente estado de depressão.
“Podem estar entendendo apenas como uma queixa
comum, algo sem justificativa, ou até consideram
que seja uma pessoa que só reclama. Mas, estar
reclamando pode ser uma alteração significativa
do humor”, pontua.

Pouco sono
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Lemos afirma que o sono tem grande importância na alteração do humor.
“Algumas pessoas acabam apresentando
episódios depressivos e ansiosos após
terem uma sequência de noites mal dormidas. A falta de sono predispõe a estes
episódios. É preciso ter um cuidado maior
com o sono para evitar recaídas. Por isso,
quem deseja trabalhar mais, ver mais um
filme ou outro vídeo de madrugada e ao
longo do mês acaba dormindo de 30 a 40
minutos a menos do que precisava, já pode
desenvolver futuros traumas depressivos”,
alerta o psiquiatra.

Vozes que clamam no deserto
Confira relatos de pessoas que passaram pela depressão, moradoras em Marechal Cândido Rondon,
que superaram a doença. Os nomes apresentados são fictícios, para preservar as identidades.

• Relato 1:
empresário, casado, possui
Toni émuitos
amigos e se considera

realizado profissionalmente.
Para ele, a depressão está relacionada à saúde
mental, cansaço, indisposição e/ou dormir mal.
Sua primeira crise aconteceu no ano de
2009, após a perda de gravidez por parte de sua
esposa. Ele diz que foi a sua esposa e amigos
que perceberam o problema, pois, após ingerir
bebidas alcoólicas, falava em tirar a própria vida.
Toni afirma que é difícil a pessoa com
depressão perceber o estado em que está. “Hoje
vivemos em um mundo com pouco diálogo. As
pessoas só pensam em tecnologia e vivem se
isolando”, aponta.
Em relação aos dias em que mais fica triste,
ele cita o Dia das Crianças e o Dia dos Pais, bem
como tempos de possíveis crises financeiras, de
relacionamento e no trabalho.
Para superar a depressão, o empresário
comenta que o portador precisa ter boas pessoas ao seu lado, ter muita fé e perseverança.
“É preciso procurar ajuda profissional, ter fé
em Deus, acreditar na sua família e amigos.
No meu caso fui buscar apoio psicológico, fiz
acupuntura e voltei para a igreja, atitudes que
me ajudaram muito”, relata.
Ele deixa a seguinte mensagem para quem
está com dificuldades: “eu, todo dia, busco
motivos bons, traço planos para não dar tempo
para as coisas ruins. Ainda que tenha perdido
meu filho, Deus colocou ao meu lado um anjo
e outra criança, que tornou-se minha afilhada,
que me fazem ter a vontade de continuar vivo.
Hoje, ainda que queira ser pai, vou aceitar o
que Deus me guiar. Minha dor maior é que
no Dia dos Pais ninguém me dá os parabéns.
Entretanto, eu sou pai, mesmo que meu filho não
tenha nascido, pois senti o coração dele batendo
dentro da minha esposa”, concluiu.

• Relato 2:
é profissional liberal,
em uma emMassi trabalha
presa prestadora de

serviços, é destacado na comunidade por seus
feitos e sugestões. Ele define a depressão como
uma dor no peito, um sentimento de perda e
de mágoa. “É ter covardia por não honrar
aquilo que prometeu a si mesmo, sabendo que
Deus vê tudo. Para mim, se machuca a minha
palavra com Deus, a depressão vem e de forma
violenta”, compartilha.
A primeira crise de Massi aconteceu no
ano de 2015. “Não me lembro ao certo o que
aconteceu, pois vinha e sumia. Sempre fui
uma pessoa lutadora, conquistadora. Deus me
abençoou com tudo o que precisava”, comenta.
Para ele, a depressão é o confronto do
maligno com o divino. “Eu estou no meio
e o que me deixa salvo é Deus. Pessoas com
depressão precisam falar sobre ela, demonstrar
aos familiares e amigos o que está passando
e buscar ajuda. Duas boas palavras já são o
suficiente para retomar o ânimo de uma pessoa.
Muitas vezes, já percebi que Deus me enviou
a determinado lugar ou pessoas para me falar
em nome Dele. O perigo é não encontrar a
pessoa certa no momento em que se está mais
fragilizado”, frisa.
“As palavras são importantes e os amigos
são valiosos pelo carinho que demonstram.
Com a energia que nos dão, arregaçamos as
mangas e vamos à luta novamente. Entretanto, chega um novo momento em que os
músculos voltam a doer e a depressão volta
intensamente. Também busco a energia do
Santíssimo Sacramento, em Nossa Senhora,
em Jesus Cristo e em Deus, o que me mantém
vivo”, expõe.
Massi afirma que não teria do que reclamar. “Deus me deu tudo. Não passei por

dificuldades, bem diferente dos carentes,
daqueles que passam fome. Por que eu reclamo? Porque as pessoas me machucam com
palavras, e isto é o caminho à depressão, pois as
pessoas não interpretam você adequadamente. A sociedade nos cobra muito. Tem tanto
material tecnológico novo para entendermos
e há confrontos por espaços, o que machuca.
Por dentro sabemos que somos competentes,
mas, por fora, vemos a decepção de não saber
fazer”, salienta.
Para ele, o momento de maior perigo é
quando o ataque está alto. “Quando acontece
um curto-circuito na gente, há um desequilíbrio mental muito grande. São frações de
segundos que parecem que o maligno entrou
dentro da gente. Mas é algo humano, e este
humano precisa se agarrar em Deus. E nesta
luta que eu busco novamente a felicidade, pois
sei que enquanto creio em Deus, Ele vai me
tirar de mais esta”, conta, ampliando: “E digo
para quem passa por momentos como os meus
que é preciso falar com Deus independente de
sua identidade religiosa, falar em voz alta,
chamar por Ele. É não dar bola para quem
acha que você está de gozação, que seria um
vagabundo ou que estaria bêbado. Apenas
chore e deixe Deus entrar no seu coração. E
se alguém lhe der uma palavra de bondade
e de luta, certamente ajudará a levantar o
ânimo”, enfatiza.
Na opinião do rondonense, a natureza é
uma grande aliada das pessoas. “Eu tenho na
natureza um refúgio. O ar, olhar em tudo que
foi criado é importante para dar uma apaziguada no corpo e na mente, torna tudo mais
leve. Parece que você voa, não fica preso às
coisas da terra. Isto faz bem para o coração e
para a alma e também alivia a tensão hormonal
que está dentro da gente. É um conjunto de
fatores que não pode ser negado para o bem
do ser humano”, entende.
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O uso da microfisioterapia
para controle da depressão

Técnica criada por dois franceses, graduados em fisioterapia, busca a cura de determinadas doenças sem
o auxílio de equipamentos, promovendo a diminuição da necessidade de medicamentos alopáticos
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Ainda que a microfisioterapia tenha a capacidade de cura, ela não trabalha a patologia
em si, atuando de forma diferente do que os
medicamentos agem. “Como microfisioterapeutas, temos o objetivo de localizar o que tem
por trás de cada doença, seja por meios deixados
de forma físicas ou psicológicas. O paciente
nos procura por determinada doença, pelos
sintomas que podem estar surgindo. Todavia, a
microfisioterapia buscará a causa dela, que está
além dos sintomas apresentados, para detectar
a verdadeira causa de cada fragilidade”, relata.
Em termos de embasamento técnico, a
microfisioterapia atua pela embriologia, ou
seja, a biologia do desenvolvimento animal,
além da filogênese e ontogênese (estudo da
evolução humana), aliadas a alguns princípios
da homeopatia (o semelhante se cura pelo
semelhante). Nos procedimentos utilizamos
de mapas corporais, criados pelos desenvolvedores da técnica, que nos servem de guias para
toques sutis em movimentos de micropalpação

oL

BUSCA PELO MOTIVO
DAS DOENÇAS

Muitos consideram a
depressão como uma
limitação. Nós entendemos
que ela é uma oportunidade
para rever relacionamentos,
a intensidade como
cuidamos das relações
e o meio como estamos
administrando nossa vida

Joã

ma técnica desenvolvida por dois
fisioterapeutas e osteopatas franceses, Daniel Grosjean e Patrice
Benini, tem sido uma grande aliada para o
tratamento de determinadas doenças, inclusive
a depressão. Trata-se da microfisioterapia, por
meio da qual, o terapeuta avalia e trabalha o
corpo do seu paciente utilizando apenas as
mãos e pequenos movimentos, sem precisar
utilizar qualquer outro equipamento.
Na explicação da fisioterapeuta Leina Regina Reuter, com especialização em microfisioterapia, a técnica visa buscar a causa principal de
determinadas doenças, entre elas a depressão, e
fazer estimular a autorreparação do organismo.
“Memórias acumuladas em nosso organismo,
muitas delas traumáticas, vão se acumulando,
e num futuro poderão se tornar algum tipo de
trauma ou doença. Em determinado momento
da vida estes traumas poderão ser ativados pelo
que chamamos de pequenos gatilhos, causando
grandes problemas nas pessoas, inclusive a
depressão”, relata a microfioterapeuta.
Para entender o que acontece com o organismo humano, Leina diz que o corpo humano tem
a capacidade de se proteger ao longo dos anos,
criando espécies de tampas que vão encobrindo
fatos não resolvidos. “Trata-se de um instinto
natural de sobrevivência”, afirma.

Leina Regina Reuter é fisioterapeuta,
especializada em microfisioterapia e osteopatia:
“Pela microfisioterapia vamos tratar os sintomas
da doença, buscando encontrar a causa
dela e possivelmente a cura”
e que nos permitirão encontrar as cicatrizes
patológicas, quais sejam os vestígios deixados
pelo que agrediu o organismo. Poderia dizer
que é como cutucar feridas, criando uma nova
oportunidade de cicatrizar, mas, agora, de
forma saudável”, pontua.
Na microfisioterapia, o profissional tem
a missão de olhar de forma diferente os mais
variados tipos de doenças. “Nas sessões que
duram aproximadamente 60 minutos o procedimento será preventivo ou curativo. Para
uma cura adequada serão necessárias de três a
quatro sessões, dependendo da particularidade
de cada paciente”, informa.

CURA DA DEPRESSÃO

Dos procedimentos com alto índice de
ajuda está a depressão. “Este distúrbio que
causa tristeza, cansaço, falta de sono, perda de
apetite e tantas outras particularidades, na microfisioterapia consideramos que está associado
a quadros de comportamentos abusivos e/ou
compulsivos. Com as sessões percebemos que

os pacientes acabam diminuindo a quantidade
de medicamentos utilizados e indicados pelo
médico psiquiatra e os portadores conseguem
lidar melhor com o momento que estão passando. Pela microfisioterapia vamos tratar os
sintomas da doença, buscando encontrar a causa
dela e possivelmente a cura”, destaca.
Leina menciona que muitos consideram
a depressão como uma limitação. “Nós, microfisioterapeutas, entendemos que ela é uma
oportunidade para rever relacionamentos, a
intensidade como cuidamos das relações e o
meio como estamos administrando nossa vida.
A cura vem de dentro de cada pessoa, mas o
auxílio que podemos prestar para que busquem
as mudanças pontuais são importantes para que
o corpo trabalhe em harmonia com a técnica.

Além da depressão, a
microfisioterapia pode
ser indicada em casos de:
➔ Dores musculares e articulares;
➔ Fibromialgia;
➔ Ansiedade, medos e fobias;
➔ Hiperatividade;
➔ Déficit de atenção;
➔ Bipolaridade;
➔ Alergias em geral;
➔ Enxaqueca;
➔ Distúrbios do sono;
➔ Distúrbios alimentares;
➔ Alterações hormonais;
➔ Alterações no funcionamento
dos órgãos;
➔ Asma, bronquite, rinites
e sinusites;
➔ Problemas urogenitais;
➔ Dores físicas;
➔ Traumas emocionais;
➔ Prevenção de doenças.
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Como ter uma confortável

noite de sono
Se você está dormindo mal, talvez chegou a hora de investir
em um novo colchão. Novas tecnologias trazem até colchões
que fazem massagem enquanto você repousa

T

er uma boa noite de sono é fundamental para que tenhamos qualidade
de vida e saúde. Uma boa noite de
sono vai proporcionar novo vigor, favorecendo
vários outros conjuntos, como o raciocínio,
concentração e memorização.
Na atualidade, as indústrias têm feito
grandes investimentos para criar cada vez mais
colchões que proporcionem melhores noites
de sono. E já dá até para deitar num colchão e
receber do próprio uma agradável massagem
relaxante. É literalmente dormir nas nuvens.
A empresária Cleci Teixeira, cuja loja é
especializada em venda de colchões, diz que

a maior reclamação dos clientes que buscam
um novo colchão são problemas para relaxar e
poder dormir bem e, ainda, acordar com dores
no corpo. “E eles têm razão em reclamar, pois
nem todo colchão vai proporcionar uma boa
noite de descanso. Além disso, o colchão tem
prazo de validade e precisa ser trocado de
tempo em tempo. Há estudos que indicam que
colchões de espuma com mais de cinco anos
de uso apresentam deformidades e manchas,
sinais que exigem a imediata troca do mesmo.
Colchões de mola tendem a durar até mais de
dez anos”, relata a empresária.
Segundo Cleci, existem diversos tipos e
modelos de colchões
João Livi/OPE
no mercado para
agradar os diferentes
gostos do consumidor. “Eu destaco os
novos colchões, que
chegam com sistema

“Um bom colchão proporciona
relaxamento muscular, alivia
o estresse, diminui a tensão
dos músculos e ossos e induz
ao bem-estar e ao descanso
adequado
de massagem. A função é altamente recomendada para redução de estresse, relaxamento,
qualidade do sono e alívio de alguns tipos de
dores”, destaca.
Ela também sugere os colchões com vibroterapia. São os que possuem um massageador
eletrônico atualizado com recurso em terapia
vibracional, que atua por pulsos e ondas
eletromagnéticas. Na mesma linha, existem
os colchões com energia quântica, em que
durante o repouso da pessoa campos elétricos
de baixa frequência emitem uma energia de
forma pulsada, completamente saudável e
segura”, explica, ampliando: “Um bom colchão
proporciona relaxamento muscular, alivia
o estresse, diminui a tensão dos músculos
e ossos, induzindo ao bem-estar, descanso
adequado e um bom sono. Isso é de grande
importância na saúde, preservando a estética
corporal e melhorando a qualidade de vida e
do bem-estar pessoal”, enaltece a empresária.

Dicas para a compra
correta do colchão
Além de verificar os complementos que um colchão
pode oferecer, é importante que o consumidor esteja
atento a alguns pontos necessários a serem avaliados na
hora da compra. São eles:
➔ Verificar sempre se possui o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
➔ Colchões de espuma seguem a norma de D18 a D45.
Cada numeração refere-se a uma densidade específica,
variando resultados para o biotipo das pessoas.
➔ Os colchões de mola precisam ser escolhidos pela
quantidade e tipo de molas, suporte de carga de cada um
e deve ser analisado o tipo de molejo existente.
➔ Colchões com molas ensacadas tendem a ser mais
indicados para casais, visto que balançam menos.

Cleci Teixeira, da Ortocolchões, loja especializada em colchões:
“Os novos colchões chegam com sistema de massagem. A função
é altamente recomendada para redução de estresse, relaxamento,
qualidade do sono e alívio de alguns tipos de dores”
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O que causa o câncer?
Estudos epidemiológicos estimam que cerca de 35% dos diversos tipos
de câncer estão relacionados aos maus hábitos alimentares
João Livi/OPE

A

inda que não exista um estudo
exato a respeito, estima-se que haja
anualmente cerca de 13 milhões de
novos casos de câncer e oito milhões de mortes
em todo o mundo, de homens e mulheres.
Muitos destes casos, infelizmente, se devem
a tumores atualmente preveníveis.
De acordo com o médico endoscopista
Alexsandro Wakita, estudos epidemiológicos
estimam que em torno de 35% dos diversos
tipos de câncer estão relacionados aos maus hábitos alimentares. Nitratos e nitritos, substâncias muito utilizadas na fabricação de alguns
alimentos industrializados, principalmente
os embutidos, são mutagênicos e aumentam
o risco da doença, assim como o uso abusivo
de álcool, dietas ricas em gorduras saturadas
e açúcares e pobres em verduras, legumes e
frutas. O risco aumenta caso seja somado ao
sedentarismo, tabagismo, obesidade e estresse.

Alexsandro Wakita é médico endoscopista, especialista em colonoscopia
e endoscopia: “É importante o acompanhamento regular da sua saúde,
realizando exames de check-up e rastreamento”
Segundo Wakita, é prudente estar atento
a sintomas possíveis de serem detectados,
os quais poderão permitir uma prevenção
adequada contra o desenvolvimento do câncer. “Os sintomas relacionados ao câncer são
muito inespecíficos e vagos quando o mesmo
está no início. Normalmente a suspeita vem
quando a doença se encontra já em estágios
avançados. Sintomas como emagrecimento
involuntário, dificuldade progressiva em engolir ou evacuar, dor persistente, manchas na
pele, nódulos e sangue junto às fezes devem
sempre ser investigados a fundo. A intenção
é nunca precisar chegar a esse ponto, por isso
é importante o acompanhamento regular da
sua saúde, realizando exames de check-up e
rastreamento”, orienta.

Até mesmo o
considerado inofensivo
chimarrão pode
provocar câncer

O QUE SE DEVE FAZER

Ao suspeitar que algo não está indo bem, o
primeiro passo a ser dado é procurar um médico,
que, após coletar a história clínica detalhada e
examinar o paciente, verificará qual a melhor
conduta a ser tomada. “Ela poderá ser desde
uma observação breve do comportamento dos
sinais e sintomas com futura reavaliação, como
da necessidade de exames complementares para
confirmar ou descartar qualquer problema. O
câncer, quando está no início do seu desenvolvimento, na grande maioria dos casos, não causa
sintomas, sendo normalmente diagnosticado
em exames de rastreamento, como, por exemplo, a endoscopia e a colonoscopia nos casos de
câncer de estômago e intestino e a mamografia
no caso do câncer de mama”, frisa.

ALIMENTOS E O CÂNCER

Na opinião do médico, a relação entre o
alimento e o câncer é um pouco complexa,
pois deve ser levada em consideração a forma
de preparo e a quantidade consumida. “O
recomendado é evitar ingerir alimentos processados (linguiça, salsicha, salame, presunto
entre outros), reduzir o consumo de carne
vermelha, bebida alcoólica, enlatados e excesso
de açúcar”, aponta.
Também é preciso levar em conta o histórico
familiar de parentes que já tenham sido vítimas
de câncer. “Cerca de 10% a 20% dos casos podem
ser relacionados diretamente à herança genética,
ou seja, os outros 80% a 90% são devidos a fatores
físicos, químicos e biológicos. O tabagismo, be-

bida alcoólica, má alimentação, exposição solar
sem proteção, infecções e sedentarismo são os
grandes responsáveis pelos casos de câncer no
mundo, além do fator idade”, aponta Wakita.

DIETA PARA UMA BOA SAÚDE

Há vários estudos demonstrando que a alimentação balanceada, variada e sem exageros
contribui para uma vida mais saudável e ajuda
a prevenir não só o câncer, mas também outras
doenças. “Verduras, frutas, grãos e leguminosas
possuem vitaminas e outras substâncias antioxidantes que auxiliam na prevenção e também
no tratamento daqueles que já têm o diagnóstico
de câncer”, menciona o profissional.
Para tentar evitar o câncer, alguns procedimentos usuais são adequados, comenta o
especialista. “O principal é evitar o exagero.
Reduzir ao máximo embutidos, sal, açúcares,
bebida alcoólica, alimentos industrializados,
defumados e com muitos conservantes”, reitera.

INCIDÊNCIA POR CHIMARRÃO

Até mesmo o considerado inofensivo
chimarrão pode provocar câncer. “Na nossa
região é comum o consumo do chimarrão, e o
problema dessa bebida é a temperatura, pois
o líquido acima dos 65ºC causa danos nas
células do esôfago, facilitando o aparecimento
de câncer neste local. Recomenda-se que após
aquecer a água, seja aguardado cerca de cinco
minutos antes de colocar na garrafa térmica,
para que a temperatura fique de preferência
abaixo dos 60ºC”, alerta.

Escolhas

35

Conforme Wakita, o câncer
pode afetar qualquer pessoa
e, apesar das escolhas de cada
indivíduo estarem associadas a
suas crenças e conhecimentos,
boa parte do seu comportamento não está diretamente
relacionada à escolha ativa,
mas, sim, baseada em normas
sociais e conjunto de fatores,
dentre eles o econômico. “Devido a isso, é de fundamental
importância a adoção de políticas públicas voltadas à conscientização e ao incentivo à
prevenção, assim como facilitar
o acesso a programas de rastreamento, exames diagnósticos e tratamento”, enaltece,
acrescentando: “Infelizmente,
o acesso da população em geral
a todos os recursos disponíveis
para a detecção precoce do
câncer ainda é muito limitado,
e se depender apenas dos sintomas para que o câncer seja
investigado, na grande maioria
dos casos o tratamento curativo nem sempre será possível”.

Nossa força reside na
humanidade e na cooperação
de tantos profissionais com
o mesmo propósito:

cuidar de você.
18 de outubro
Dia do Médico

ANS - nº 371106

Histórias que
se escrevem
além das
prescrições.
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Aquela dor nos ombros
São muitos motivos que podem ocasionar dor na região
dos ombros, dor esta que pode estar associada a tendinite,
bursite ou até mesmo ao mangito rotador

V

ocê sofre constantemente com
dor nos ombros? Saiba que este
mal não é exclusivo seu e que
muitas pessoas têm os mesmos sintomas.
Esta dor tem diversas causas possíveis e
uma delas pode ser o motivo da dor estar
em você.
O ombro possui uma anatomia complexa, composta por três articulações e
inúmeros músculos e tendões. “A dor no
ombro pode vir de diferentes locais e irradiar para o braço ou escápula. A coluna
cervical também pode gerar dor irradiada
para o ombro e braço. Além disso, diferentes tendões podem causar dor, além de
estruturas mais profundas, como o lábio da
glenoide e a cartilagem”, relata o médico
ortopedista Luiz Felipe Ricci.
De acordo com o profissional, a dor no
ombro pode eventualmente ser localizada, mas em geral é difusa e faz com que
o paciente tenha dificuldade em apontar
exatamente o ponto doloroso. “Além disso, a
mesma lesão ou inflamação pode causar dor
em diferentes locais ou pontos do ombro.
Para complicar ainda mais, muitos pacientes
podem apresentar lesões degenerativas dos
tendões, ou até mesmo artrose, sem apresentar nenhuma dor ou sintoma”, expõe.
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TENDINITE E BURSITE
DO OMBRO

Ricci diz que essa é a causa mais comum
de dor no ombro. “Pode estar relacionada
a esforços repetitivos no trabalho ou no esporte, de modo cumulativo (overuse), com
a dor aumentando aos poucos e lentamente,
mas também pode ocorrer subitamente,
após um movimento mais brusco com o
braço ou um esforço excessivo”, destaca.

MANGUITO ROTADOR

Conforme o médico, existem diferentes
graus de lesões dos tendões do manguito
rotador, assim como diferentes padrões
de dor e função do ombro. “A maioria dos
pacientes apresenta dor semelhante à da
tendinopatia, mas as rupturas podem estar
acompanhadas de maior perda de força,
maior tempo de dor, crepitação e podem
ser de maior intensidade”, informa.
Este tipo de dor, menciona o ortopedista,
ocorre porque o local do ombro onde estão
os tendões do manguito rotador chama-se
espaço subacromial e tem uma característica
peculiar. “Esse espaço tem um ‘teto’ chamado acrômio e um ‘chão’ chamado de tubérculo maior do úmero. Esse espaço pode
estar diminuído por diversas condições: um
‘teto’ mais baixo, pela presença de esporões
no acrômio ou por uma postura inadequada
da escápula, ou por um ‘chão’ mais alto, pela
fraqueza dos tendões do manguito rotador
ou por movimentos repetitivos com o braço
elevado. Além desses fatores mecânicos,
existem fatores biológicos que fragilizam
esses tendões”, pontua:
Segundo Ricci, tais fatores biológicos
estão ligados à degeneração natural pelo
envelhecimento, problemas vasculares
locais (comuns nos tabagistas) e tendinites
(tendinopatias) crônicas. “Traumas, fraturas e luxações no ombro ou trações do
braço podem criar ou piorar pequenas
lesões prévias”, relata.

Luiz Felipe Ricci é médico ortopedista:
“Muitos pacientes podem apresentar
lesões degenerativas dos tendões, ou até
mesmo artrose, sem apresentar nenhuma
dor ou sintoma”

➔

Qual é o tratamento

O médico ressalta que nem todas
lesões precisam de cirurgia. “A escolha
entre o tratamento cirúrgico baseia-se
principalmente na gravidade da lesão,
na atividade e idade biológica do paciente e na intensidade da dor e perda
de função”, comenta.

➔

Como é feito

Ricci explica que os procedimentos
cirúrgicos desta complexidade são feitos
por meio de artroscopia, “que é uma técnica menos invasiva e que permite uma
avaliação bem detalhada dos diferentes
graus de lesão”.

➔

Quais as principais
complicações

De acordo com ele, as lesões do
manguito rotador podem sofrer uma
progressão de sua gravidade. “As lesões
pequenas podem se tornar extensas (cinco centímetros) e até irreparáveis”, alerta.

➔

Artropatia do ombro

O profissional informa que os tendões do manguito agem para impedir
que a cabeça do úmero suba e sofra um
atrito com o “teto” do ombro durante a
movimentação do braço para cima (elevação ou abdução do ombro). “Quando
há uma lesão grande desses tendões, a cabeça do úmero, que é uma cartilagem lisa
e deslizante, sofrerá um atrito anormal,
predispondo esse ombro a desenvolver
a artropatia/artrose”, detalha.

➔

Como evitar

O único método conhecido para
evitar essa doença, conforme Ricci, é
o tratamento adequado das lesões dos
tendões do manguito rotador.

➔

Qual o tratamento

Ele menciona que nos pacientes com
boa função o tratamento é sintomático,
com medicações e eventualmente infiltrações para o alívio da dor. “Eventualmente, cirurgias mais simples, realizadas
através da artroscopia, podem permitir
alguma melhora da dor. Nos pacientes
com limitação importante dos movimentos, associada à ‘pseudoparalisia’
do ombro, existe a opção de tratamento
cirúrgico com prótese de ombro”, expõe.
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