Mais do que datas
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A

do calendário

Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que comunidade mais saudável e consciente.
É em busca de promover ainda mais essa consciência coleo conceito de saúde é muito mais abrangente que a
simples ausência de doença. A saúde é um completo tiva que O Presente apresenta a seus leitores mais uma edição
estado de bem-estar físico, mental e social e, por isso, merece a especial da Revista Saúde e Bem-Estar. Em especial nesta publicação, abordamos o cuidado para com a saúde
devida atenção em todos os seus aspectos.
A conscientização da
mental, parte integrante e complementar à manuDe 1º a 30 de outubro, o calendário de cepopulação acerca de sua
tenção das funções orgânicas.
lebrações lembra importantes profissionais e
saúde, a importância do
A promoção da saúde mental é essencial para
campanhas em prol da manutenção da saúde,
autocuidado e valorização
que cada um tenha a capacidade necessária de
como, por exemplo, o Outubro Rosa, o dia dedos profissionais que
permitem a cada um
executar suas habilidades pessoais e profissionais,
dicado aos profissionais da Odontologia, Meencontrar o equilíbrio em
possibilitando o ajuste necessário para lidar com as
dicina, Fisioterapia, Agentes Comunitários de
sua saúde física e mental
emoções positivas e negativas.
Saúde e também da conscientização para a
Pela saúde da mente estar relacionada à quaprevenção de doenças relacionadas à saúde é diária, por meio de ações
mental, obesidade, violência, alimentação sau- que busquem tornar nossa lidade da interação individual e coletiva, buscar
comunidade mais
alternativas que possibilitem a harmonia nas reladável, vacinação, entre muitas outras campasaudável e consciente
ções é uma urgente necessidade no cenário atual
nhas.
Mas não é só em outubro que a prevenção de doenças, pro- da sociedade. Junto a isso, encontrar estratégias desenvolvidas
moção à saúde e o reconhecimento dos profissionais ligados à pela saúde pública e privada e suas equipes multiprofissionais
medicina é lembrado, tampouco apenas por conta de datas mar- a fim de aliar a qualidade da saúde mental a preocupação com o
crescer e envelhecer com saúde.
cadas no calendário durante todo o ano.
Lembre-se: ser saudável não é apenas ter um corpo bonito.
A conscientização da população acerca de sua saúde, a importância do autocuidado e valorização dos profissionais que Ser saudável é equilibrar todos os aspectos que promovam uma
permitem a cada um encontrar o equilíbrio em sua saúde física vida feliz e com qualidade.
Boa leitura!
e mental é diária, por meio de ações que busquem tornar nossa

Aposentadoria
dos profissionais da saúde

TEMPO EXIGIDO

O tempo exigido para concessão do benefício de aposentadoria para os médicos(as), dentistas, enfermeiros(as), zeladores(as)
e outras atividades aﬁns é menor ao exigido para os demais
segurados da Previdência Social, exigindo-se, normalmente,
um período de 25 anos de contribuição nessa categoria.
Essa diferença de tempo ocorre pelo fato destes proﬁssionais
desempenharem suas atividades em meio a agentes biológicos
nocivos à saúde.
Além dos trabalhadores com registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), os proﬁssionais liberais que
contribuem para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
também poderão usufruir de tal benefício, contudo, para estes,
geralmente o benefício é concedido apenas na esfera judicial.

Divulgaç
ão

S

abemos que nossa Previdência Social é ampla e tem
como objetivo amparar todas as classes de trabalhadores e contribuintes. Desta forma, as pessoas que
desempenham suas atividades em ambientes prejudiciais à
saúde também possuem tratamento diferenciado em nossa
legislação: é a aposentadoria especial.
Conforme consta no artigo 57 da Lei 8.213/91: “A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos,
conforme dispuser a lei”.

Fotos:

PROFISSIONAIS DA SAÚDE PODEM OBTER A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM
MENOR TEMPO POR DESEMPENHAREM SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS
EM MEIO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE

Fernanda Aline
Schwartzbach Meyer

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

No momento de requerer o benefício no INSS, é importante
que o segurado leve consigo documentos que comprovem as
atividades desempenhadas, o ambiente de trabalho e os agentes
nocivos à saúde as quais o requerente esteve exposto.
Dentre os documentos para esta ﬁnalidade, temos o Perﬁl
Proﬁssiográﬁco Previdenciário (PPP), o Laudo Técnico de
Condições Ambientais do Trabalho, o Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais, entre outros.

PARA QUEM NÃO COMPLETOU 25 ANOS

Para os proﬁssionais que ainda não possuem todo tempo
exigido, ou seja, 25 anos expostos a agentes nocivos à saúde,
existe a possibilidade de converter o período especial em tempo
comum, conforme tabela constante no artigo 70 do Decreto
3.048/1999, sendo possível soma-lo aos períodos trabalhados
em outras atividades.

DEMAIS PROFISSIONAIS CONTEMPLADOS

Além disso, conforme entendimento sumulado pela Turma
Nacional de Uniformização, além dos proﬁssionais da área da
saúde, a possibilidade de aposentadoria especial contempla
também os trabalhadores que exercem atividades de serviços
gerais em limpeza e higienização de ambientes hospitalares.

O QUE MUDA COM A REFORMA?

Importante destacar que esse benefício sofrerá severas
alterações com a aprovação do atual texto da reforma da Previdência, sendo as principiais mudanças: o valor do benefício
e a exigência de idade mínima.

Bianca Cristiane Martins Witt
(OAB/PR 74.065)
Fernanda Aline Schwartzbach Meyer
(OAB/PR 74.979),
especialista em Direito Previdenciário.

Profissionais atuam em todas
as áreas do Direito
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MEYER & WITT
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04

Como saber

quem está sofrendo

PSICÓLOGO FALA SOBRE OS PRINCIPAIS SINTOMAS PSÍQUICOS E FÍSICOS DAS DOENÇAS MENTAIS, COMO
IDENTIFICAR PESSOAS QUE ESTÃO PASSANDO PELO PROBLEMA E COMO AUXILIÁ-LAS

Q

uando falamos sobre doenças mentais, a patologia mais comum de vir à
mente é a depressão. Isso acontece porque, de acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS), estima-se que em âmbito global mais de 300
milhões de pessoas, de todas as idades, sofram com esse transtorno.
Entretanto, as psicopatologias que afetam 30 a cada 100 pessoas em todo o mundo
vão muito além disso. “A literatura cientíﬁca identiﬁca que as grandes psicopatologias
das sociedades ocidentais são, além da depressão, a síndrome do pânico, que está
ligada à ansiedade, e as dependências químicas (toxicomanias). A maior parte dos
casos que vemos no dia a dia validam essa tese”, diz o psicólogo João Paulo Brunelo
Miguel, coordenador do Comitê de Saúde Mental e Enfrentamento à Violência de
Marechal Cândido Rondon.
As doenças mentais são caracterizadas por alterações signiﬁcativas no comportamento de uma pessoa, as quais trazem impedimentos para a execução de tarefas
cotidianas da vida como estudar, trabalhar, se relacionar, cumprir com responsabilidades, exercer o cuidado de terceiros e consigo mesmo. “É uma forma de impedimento
que implica na perda de integridade. Não é uma tristeza ou ansiedade qualquer, é
um impedimento que transtorna a vida do paciente”, detalha.
Além dos índices alarmantes da depressão, que em quadros graves pode levar
ao suicídio, a ansiedade é um transtorno que tem acometido cada vez mais pessoas.
Dados da OMS indicam que o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas no
mundo: 18,6 milhões de brasileiros, o que representa quase 10% da população do país.
As doenças mentais, cita o proﬁssional, são multifatoriais, ou seja, não possuem
uma única causa. Além de fatores genéticos, Miguel aponta que os fatores orgânicos,
do ambiente, da rotina e do histórico de vida de uma pessoa, também podem ser causas
de psicopatologias. “Para auxiliar quem passa por esses problemas é preciso entender
que a pessoa está em um sofrimento muito grande e esse gesto tende a sensibilizar
a situação. É preciso, primeiro, desenvolver uma conexão emocional para conversar
com a pessoa sobre o que está se passando com ela e, então, pensar nas estratégias
de cuidado”, alerta ele.

SINAIS DE ALERTA

Cada doença mental possui suas características especíﬁcas, no entanto, há
comportamentos que podem indicar que alguém está em sofrimento. “Os extremos
comportamentais são ações que estão além do comportamento regular ou equilibrados
do ponto de vista do nosso humor”, explica o psicólogo.
A ansiedade, expõe, é um excesso de comportamento, sendo que o ataque de
pânico é o ápice do transtorno, quando a ansiedade crônica se torna aguda. A pessoa
chega a um nível de inquietação e agitação que pode levar ao desmaio e a atitudes
impulsivas a ﬁm de que o sofrimento desapareça. “E são nessas situações que aparecem os comportamentos de risco, como a drogadição, tentativa de suicídio, ações
impulsivas, compulsão. São diversas as descompensações”, menciona.
Já na depressão, salienta Miguel, os sinais estão nos déﬁcits comportamentais, que
são vistos quando a pessoa negligencia atividades fundamentais para a manutenção
da sua própria integridade e de terceiros. “O cuidado com familiar vulnerável, o
autocuidado com atitudes que resguardem o sono, a alimentação, a capacidade de
organização e gestão do ambiente que a pessoa está, o senso de consequência. Tudo
que identiﬁcamos como autonomia, independência e responsabilidade é deixado de
lado”, comenta.
Uma pessoa em depressão, diz, tem uma tristeza profunda, desânimo, não consegue identiﬁcar um signiﬁcado na vida e negligencia seus compromissos pessoais e

proﬁssionais. “Ela não consegue lidar com essas situações porque não tem recursos
emocionais e psíquicos. É como se cada uma dessas coisas fossem problemas da maior
magnitude e é penoso responder a essa realidade”, detalha.

DA MENTE PARA O CORPO

Mais do que uma profunda tristeza e dor emocional, as doenças mentais podem
causar problemas físicos. A depressão, por exemplo, pode levar à hipoatividade,
identiﬁcada quando a pessoa dá menos resposta ao estímulo do ambiente e ﬁca em
estado letárgico. “A nossa cultura identiﬁca isso como preguiça, mas a depressão
levou a pessoa a esgotar sua energia até mesmo para levantar da cama. Os sinais de
diminuição das atividades do dia a dia ou que são fundamentais para a vida devem
servir de alerta para quem está a sua volta e os outros devem ter o cuidado, ser a rede
de apoio para auxiliar quem passa pela doença a desenvolver os recursos para lidar
com essa situação”, comenta Miguel.
Já a ansiedade apresentas sinais físicos opostos. Insônia, inquietação, agitação,
euforia, expectativas angustiantes, diﬁculdade acentuada de lidar com frustração, hiperatividade em situações que são cotidianas são alguns sinais de alerta. “A pessoa tem
expectativa de algo e essa expectativa é dilaceradora. Não é apenas uma tensão. Para
alguém que tem transtorno de ansiedade, a espera por algo torna-se um sofrimento,
é uma angústia enorme, um aperto no peito muito dolorido. É difícil para essa pessoa
pensar em situações de gratiﬁcação e satisfação pela dor desse sofrimento”, aponta.

FALTA DE VISIBILIDADE

Apesar de considerar que a representação do que é uma doença mental ter melhorado, Miguel alerta para o fato de que ainda há muito o que fazer para compreender
e melhor diagnosticar, tratar e, principalmente, prevenir as psicopatologias.
No caso das toxicomanias, por exemplo, o psicólogo detalha que a sociedade
ainda não tem a devida visão dos problemas que o álcool e as drogas podem causar.
“O aumento de frequência no consumo, que começa a sinalizar a compulsão, começa
fazer com que as pessoas alterem suas rotinas e responsabilidades, gerando grandes prejuízos não só para a
própria saúde, mas em seus relacionamentos, vínculos,
situações de conﬂito dentro de suas famílias”, diz.
Miguel lembra que não é raro a bebida alcoólica
estar relacionada à violência doméstica e até mesmo
à violência autoprovocada. “O álcool e a maconha
são substâncias depressoras, então uma pessoa
que tem depressão, no início do uso ﬁca animada,
porque há a propriedade estimulante, mas com o
Mir
decorrer do tempo a substância começa a deely
Lin
sW
primir o organismo e os conﬂitos latentes,
eiric
h
as questões emocionais que a pessoa
está vivendo, vem à tona. Ela perde
a crítica, a percepção do ambiente, a
noção de consequência, negligencia
compromissos, questões de cuidado
com os outros e consigo mesmo e
ﬁca exposta a comportamentos
de riscos”, conclui o proﬁssional.

Psicólogo João Paulo Brunelo Miguel, coordenador do Comitê de Saúde Mental e
Enfrentamento à Violência de Marechal Cândido Rondon: “Os sinais de diminuição das
atividades do dia a dia ou que são fundamentais para a vida devem servir de alerta para
quem está a sua volta e os outros devem ter o cuidado, ser a rede de apoio para auxiliar
quem passa pela doença”
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É hora de

procurar ajuda?
AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA É UM DOS PONTOS DE PARTIDA PARA O
TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS, QUE ASSOCIAM DIFERENTES
MODALIDADES TERAPÊUTICAS DEPENDENDO DE CADA CASO

V

inte e três milhões. Este é o número de brasileiros que
precisam de acompanhamento na área da saúde mental.
Desse total, pelo menos cinco milhões sofrem com transtornos graves e persistentes, segundo estimativas da Organização
Mundial da Saúde (OMS).
Neste universo estão crianças, jovens, adultos e idosos que passam
por transtornos de humor, ansiosos, alimentares, do sono, do neurodesenvolvimento, neurocognitivos e pelo uso de substâncias químicas.
Apesar de ser um problema de saúde pública e atingir milhões
de pessoas, buscar tratamento para qualquer doença relacionada à
mente ainda esbarra no preconceito.
Frases como “isso não é doença”, “é preguiça” ou “frescura”
podem ser empecilhos para quem está doente buscar ajuda de um
psicólogo e psiquiatra. “As pessoas tendem a julgar o outro baseado
nas próprias experiências. Alguém pode pensar: ‘quando ﬁco triste
me esforço, faço alguma atividade e ﬁco melhor. Se você não melhora
é porque não fez isso ou aquilo’. Entretanto, cada indivíduo reage
de uma maneira diferente ao estresse. Existem diferenças genéticas
que favorecem reações muito extremas. Sem contar que as nossas
vivências moldam nosso temperamento e a forma de agir e pensar,
podendo favorecer mais ou menos o desenvolvimento de transtornos
mentais”, diz o psiquiatra Thiago Lemos Ribeiro da Silva.
É justamente quando o esforço para melhorar o estado de espírito não funciona que se começa a pensar em depressão ou outro
transtorno psiquiátrico.
O proﬁssional salienta que lidar com julgamento não é tarefa simples. Aliás, é comum a pessoa deprimida sentir-se julgada e criticada
até mesmo quando isso não está ocorrendo, o que normalmente a
deixa mais deprimida ainda. “Cada contexto é único. Há situações
em que realmente é melhor relevar e evitar confrontos. Muitas vezes
o outro vai naturalmente se dar conta de como foi preconceituoso,
especialmente quando houver melhora, a diferença e conclusão poderá
ser evidente: aquele não era o estado normal da pessoa. Já em outros
casos pode ser apenas mais um exemplo de relação abusiva, que seria
melhor, aos poucos, aprender melhores mecanismos de defesa”, diz.

caso. A avaliação psiquiátrica inicial é um ponto de partida, quando
são decididas as opções terapêuticas. “O uso de medicações pode ser
necessário e nesse caso dá-se o seguimento com consultas psiquiátricas regulares. Em muitas situações, a psicoterapia é fundamental.
Atividades físicas regulares, dieta balanceada e meditação já estão
comprovados que contribuem para recuperação de diversos transtornos mentais, além de também os prevenir”, orienta.

MUDANÇA SOCIAL

Para o proﬁssional, a sociedade ainda precisa entender melhor a
gravidade dos transtornos mentais e acolher, não julgar, quem enfrenta
o problema. “Os transtornos mentais podem ser incapacitantes e geram
muito sofrimento. Algumas vezes não é necessário fazer muito para
auxiliar quem está com sofrimento psíquico, basta não atrapalhar, o
que pode ser também uma tarefa hercúlea, a depender do caso. Há
situações que basta ter mais paciência, dar tempo para o outro melhorar. Não fazer exigências que normalmente a própria pessoa dava
conta de manejar. Ela própria pode estar se martirizando por não estar
funcionando como antes”, analisa.
Ele lembra que ninguém está “imune”. Cada pessoa tem um limite
diferente, dependendo de suas características neuroquímicas e do
ambiente de vida. “Hoje pode ser com o vizinho, amanhã pode ser
com você ou com seu ﬁlho. Esse
é um problema real e não acreditar não o fará desaparecer.
Só gerará mais dor a todos
os envolvidos”, conclui o
psiquiatra.
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O CAMINHO PARA TRATAR

É muito comum as pessoas buscarem ajuda terapêutica e psiquiátrica somente após insistência de familiares e até de outros
médicos. “Há casos que, por algum receio de julgamento, inclusive
autojulgamento, o paciente ﬁque meses sofrendo, consultando com
diversos médicos de diversas especialidades, fazendo diversos exames
e somente depois busca o psiquiatra”, comenta.
O apoio da família e a motivação para buscar tratamento é muito
benéﬁca, contudo, ele lembra que a forma de se fazer isso é delicada.
“Na maioria das vezes a pessoa está fragilizada e, dependendo do
caso, pode até ser necessário que o familiar faça uma consulta com
um psicólogo ou mesmo com o psiquiatra para receber auxílio em
como se posicionar, inclusive emocionalmente”, expõe.
No tratamento de transtornos mentais, Silva explica que o ideal
é associar diferentes modalidades terapêuticas, a depender de cada

Psiquiatra Thiago Lemos Ribeiro da Silva: “Esse é um
problema real e não acreditar não o fará desaparecer.
Só gerará mais dor a todos os envolvidos”
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Cuidar da saúde da mente

AMPLIAR A DISCUSSÃO

Além da mudança na percepção da sociedade, a proﬁssional salienta
que para compreender, prevenir, identiﬁcar e tratar as psicopatologias é
essencial que a saúde pública melhore sua forma de abordagem. “Vemos
uma grande campanha do Setembro Amarelo acontecendo, mas e todos
os outros meses do ano? Como a saúde pública tem tratado esse tema?”,
questiona. “Há necessidade de um direcionamento maior para programas
de prevenção que evitem a doença se alastrar e chegar a um ponto lastimável,
que não é apenas uma tentativa de suicídio, é a pessoa se tornar incapaz
de produzir, trabalhar, gerir sua vida, estar em sociedade”, considera.
Proﬁssionais qualiﬁcados, como psicólogos e psiquiatras, são essenciais
para ouvir e acolher a quem sofre, conhecendo o caminho para o tratamento
mais adequado em cada caso.
Porém, Silvana pontua que as famílias, imprescindíveis na rede
de apoio, não estão preparadas para conversar sobre os distúrbios que
enfraquecem as pessoas. “Se uma pessoa torna-se relapsa com sua vaidade e deixa de se arrumar, a família ou amigos tratam como: “ela não
está bem, mas é só uma fase” e deixam por isso. Eles estão encarando
a depressão como uma fase nova da vida da pessoa, enquanto que, na
verdade, aquilo é uma doença grave, que as pessoas maquiam por medo
de tomar uma posição”, salienta.

Foto
gra
ﬁ

S

aber que o tratamento para transtornos mentais tem resultados
positivos em 80% dos casos é um fato que, por si só, deveria
estimular as pessoas a estenderem a mão e ser uma escuta para
quem está sofrendo.
Entretanto, o preconceito é o principal fator que impede a busca por
ajuda. “A falta de compreensão sobre o que é uma psicopatologia faz com
que muitas pessoas que sofrem não cheguem ao psicólogo ou ao psiquiatra,
especialmente porque a saúde mental não é levada a sério como deveria. O
resultado deste comportamento social são doenças físicas desencadeadas
pela falta de responsabilidade, compreensão e preconceito com os transtornos mentais”, opina a psicóloga Silvana Nardello Nasihgil.
Quem sofre com alguma doença mental e não encontra um caminho
para ajuda e tratamento se torna um ser invisível, enfraquecido e fechado
dentro de si mesmo. “A expressão de um sentimento com o outro, de uma
conexão emocional, pode ajudar a desmistiﬁcar esse sentimento de dor e
ajudar ela a sair dessa situação, buscando a ajuda de um proﬁssional”,
salienta.
Falar sobre e levar a sério as doenças mentais, diz a psicóloga, ainda é
algo recente e cercado de tabus. Silvana diz que, como no passado, muitas
pessoas ainda relacionam problemas como depressão, ansiedade e síndrome
do pânico à loucura. “Esse estigma da loucura ainda acontece em 2019 e este
fato é assustador. Pessoas com conhecimento, um alto nível cultural, não
vão ao psicólogo ou psiquiatra porque dizem ser ‘coisa de louco’”, observa.

Leil
a

ALÉM DA MUDANÇA NA PERCEPÇÃO DA SOCIEDADE, PREVENIR,
IDENTIFICAR, TRATAR E COMPREENDER AS PSICOPATOLOGIAS
DEMANDA DE MELHORA NA ABORDAGEM POR PARTE DA SAÚDE
PÚBLICA E ESTREITAMENTO DE LAÇOS ENTRE AS PESSOAS

as

não é loucura

Psicóloga Silvana Nardello Nasihgil: “A expressão de um
sentimento com o outro, de uma conexão emocional, pode
ajudar a desmistificar esse sentimento de dor e ajudar ela a
sair dessa situação, buscando a ajuda de um profissional”

Conexão emocional
Por amor ao próximo, pontua a psicóloga, devemos prestar atenção uns nos outros.
Mudanças nas atitudes, distúrbios alimentares, do sono, de personalidade, depreciação são alguns sinais que as pessoas devem observar umas nas outras e entrarem em
alerta. “Enxergar as pessoas é o primeiro passo para evitar que a doença se alastre.
Dizer alguém tem uma ‘frescura’, em uma situação de depressão, é pregar mais um
prego no caixão”, alerta.
O desapego emocional e o desligamento da afetividade leva as pessoas a não perceberem o outro, olhando para o ser humano matéria e não a deﬁciência, a necessidade,
o espírito. “O medo que eu tenho de me comprometer emocionalmente me afasta
dos outros. Vemos que hoje as pessoas não querem se comprometer, nem mesmo os
familiares. Falar apenas que ‘vai passar’ e não sentar para conversar, oferecer ajuda,
dizer eu te amo e que está lá para ajudar, mostra a falta de sensibilidade de olhar para
o outro ser humano”, diz Silvana.
O acolhimento, a escuta, o amor, o tempo dedicado ao outro, dizendo que ele não
está sozinho, é um grande passo para ajudar a curar. “E se você não está preparado
para isso, não consegue dar conta de ajudar o outro com um problema, pelo menos
perceba e busque o encaminhamento para proﬁssionais qualiﬁcados que possam
auxiliar seu ente querido a ter novamente equilíbrio em sua vida”, conclui a psicóloga.

Conceitos
de beleza
C

onﬁrmar a existência de um padrão de beleza facial e deﬁni-lo
mediante um parâmetro de caráter cientíﬁco é algo que muitos
textos tentam fazer, mas isso nem sempre é possível.
A população recompensa a juventude e a vitalidade, as gerações fortalecem
os laços com a oferta de viver mais e melhor, e a mídia invade com imagens
explosivas que reﬂetem uma “juventude e perfeição” acessíveis a todos.
Não podemos pensar arbitrariamente nos problemas que a procura pelos
padrões ideais da beleza pode criar em alguns.
Antes de começar a tratar nossos pacientes devemos deixar claro para
eles a aceitação de si mesmos. Durante nossa vida proﬁssional encontramos
diferentes tipos de pacientes e não podemos prometer o inalcançável.
Necessitamos saber que existem limitações nos nossos procedimentos
e tratamentos e que a busca pela satisfação em um conceito de beleza ideal
gera, na maioria das vezes, angústia devido às pressões para a adaptação dos
indivíduos aos padrões estéticos.
Quando realizamos a Harmonização Orofacial devemos estudar a face
como um todo. Deixar de ver apenas os dentes, sair do óbvio que limita o
nosso olhar perante os nossos pacientes. Pensar na Harmonização Orofacial
é pensar em conceitos de beleza com paciência, conhecer a importância da
simetria facial, julgar as proporções, terços superior, médio e inferior da face,
ponderar a harmonia entre os elementos da face (nariz, mento, lábios, bochechas), e uma parte importante que nos diferencia das outras especialidades,
procurar a harmonia facial com o sorriso, tamanho e cor dos nossos dentes.
Mas isso não é tarefa fácil e tampouco usual.
Nossa ideia de tratamento harmônico da face sempre esteve errada. Pensamos sempre em tratar nossos pacientes e nunca em reabilitá-los. A beleza
facial já existe na pessoa, e os pacientes nos procuram para melhorar algumas
áreas especíﬁcas de insatisfação. Eles nos procuram para uma reabilitação
terapêutica. Nesse sentido, a Harmonização Orofacial oferece uma maneira
de reabilitação facial com o intuito de promover a recuperação miofuncional
e devolver a qualidade de vida ao paciente.
A estética é uma das principais preocupações dos pacientes e é importante
para a saúde plena e o bem-estar das pessoas, já que inﬂuencia diretamente em
aspectos psicológicos, pois interfere na aparência com a melhora da autoestima.
Mais do que as outras áreas do corpo, a face mostra precocemente os
sinais de envelhecimento, sendo o local em que se encontram muitos músculos, com diferentes funções, o que favorece o enrugamento. Esses músculos,
principalmente os responsáveis pela expressão facial, não possuem bainhas
fasciais, característica dos músculos esqueléticos, e situam-se logo abaixo da
pele, formando uma camada quase única. Desta forma, a contração desses
músculos movimenta a cútis, provocando depressões caracterizadas por linhas
ou fossas perpendiculares à direção das ﬁbras musculares que, com o tempo
e a repetição dos movimentos, transformam-se em rugas.
Os procedimentos para a Harmonização Orofacial de um paciente devem
ser ajustados à qualidade da pele, por isso é importante que, desde o início, o
paciente diagnosticado seja tratado de maneira multidisciplinar.
Fotos: Arquivo pessoal

Nossa experiência mostrou que nossos melhores resultados na Harmonização Orofacial foram obtidos quando conseguimos um tratamento
multidisciplinar em nossos pacientes, o que signiﬁca que, além de pensar em
simetria e beleza física por meio da aplicação de produtos e/ou medicamentos,
é importante pensar e orientar o paciente a melhorar certos hábitos que geram
prejuízo em nossos resultados.
A avaliação do envelhecimento físico é tão importante quanto a avaliação
do envelhecimento psíquico.
A atitude do paciente com um estado emocional adequado frente a um
tratamento estético é positiva e satisfatória, enquanto em um paciente com problemas emocionais nem sempre a mudança física trará melhoras no seu estado.

VISAGISMO

O conceito de visagismo foi criado por Fernand Audry, em 1937, que dizia
que “o visagismo é uma arte e o visagista é um escultor do rosto humano”.
Seu objetivo principal é harmonizar e valorizar a imagem pessoal a partir de
uma “análise investigativa”, aplicada a estruturas físicas, estilo de vida e beleza
do indivíduo. Para o visagismo, o importante não é apenas estar bonito, mas
estar bem com suas características.
O visagismo ﬁcou conhecido, na cultura, como o termo criado para designar
o conceito e a atividade de personalização e harmonização da imagem pessoal
com foco na construção de imagem e beleza cujos parâmetros ancoram-se em
princípios que regem os estudos em imagem, design, linguagem visual, estética
do corpo humano, estudos da proporção e simetria, cores, características de
personalidade e estrutura das formas geométricas matemáticas.
Consideramos esse conceito como um auxiliar na Harmonização
Orofacial, pois na qualidade de cirurgiões-dentistas podemos integrar
diversas técnicas com o intuito de reabilitar nosso paciente como
um todo. Portanto, para criar beleza não é suﬁciente pensar apenas
na parte estética, ou seja, equilibrar as formas ou corrigir traços
físicos. É preciso expressar uma qualidade que a pessoa possui.
Dessa forma, o visagista é reconhecido por harmonizar a
imagem pessoal a ﬁm de construir imagem e beleza em conjunto,
valorizando e potencializando as imagens pessoais.
A técnica do visagismo consiste em usar efeitos como os de luz,
sombra, aumentar ou diminuir volumes, trabalhar com diferentes
cores, maquiagens, corte e cor de cabelo, harmonia corporal usando
roupas, bem como ressaltar o comportamento da pessoa por meio
do temperamento predominante da mesma, potencializando-os ou
amenizando-os; esses são os conhecimentos de algumas técnicas que
um proﬁssional visagista utiliza para customizar a imagem pessoal.

Odontologiaeestéticapersonalizada

Dra. Gisela Seyboth Wild
CRO PR 14798

@dragiselaseybothwild
(45) 99917-1219

Alongamento ósseo:
Método permite a reconstrução de perdas ósseas, correção progressiva
de deformidades ortopédicas e tratamento de osteomielites

N

a década de 50, o médico russo Gavril Abramovich Ilizarov, responsável pelo centro de tratamento
ortopédico de Kurgan, ao Sudoeste da Rússia, aprimorou o já conhecido método de fixação externa
de segmentos ósseos, desenvolvendo um modelo de fixador externo circular.
Ao inspirar-se na observação do funcionamento de uma “roda de bicicleta”, Dr. Ilizarov criou um modelo de
fixação externa versátil e de ampla aplicação para estabilizar segmentos ósseos: um núcleo central (segmento
ósseo estabilizado), fios sob tensão para estabilização e suporte de carga (raios da roda da bicicleta), apoiados
em um arco maior, dando seu suporte externo (roda da bicicleta).
Ao estudar o comportamento de cicatrização do osso com o seu método de fixação externa circular,
Dr. Ilizarov verificou que o tecido ósseo em cicatrização poderia ser manipulado e alongado. Esse tecido ósseo
em cicatrização que pode ser alongado e manipulado, ou seja, o osso resistente, porém amolecido, é chamado
de osso regenerado.
Por meio de ajustes lentos e progressivos, a cicatrização do osso é alongada e, com o osso passivo de ser
moldado, é possível manipular as deformidades ósseas, alongar ossos e corrigir de forma progressiva deformidades de tecidos ao redor do osso.
Esse processo de manipulação e modelagem do osso em cicatrização chama-se alongamento ósseo.
Por meio dessa técnica, a correção de deformidades ortopédicas, discrepância de comprimento ósseo e
tratamento de infecções ósseas são realizadas com altos índices de sucesso e resolução.
O fixador externo circular idealizado pelo Dr. Ilizarov até hoje se mantém atual, com algumas versões
mais modernas.
Existem ainda outros tipos de fixadores externos, como os monolaterais, que têm uma configuração
mais enxuta.
Os fixadores circulares e monolaterais, cada um com sua exigência técnica e indicação, são utilizados para
executar os mesmos princípios do alongamento ósseo e tratar diversas deformidades ortopédicas, como fraturas,
deformidades ósseas pós-trauma, deformidades congênitas e tumorais, discrepância de comprimentos, infecção
ósseas (osteomielites) e deformidades combinadas ósseas e de partes moles.
Esse método amplia de forma considerável as opções de tratamento
das diversas e variadas patologias
ortopédicas e traumáticas.

Fotos: Claus Dietrich Seyboth

a solução para patologias ortopédicas e traumáticas

24 anos com osteomielite
em braço - placa solta e
inúmeras intervenções com
antibióticos sem sucesso.
Realizada a retirada de
placa e parafusos, retirado
tecido ósseo morto e
estabilização com fixador
externo SEM USO algum de
antibiótico: resolução de
consolidação e
cura da osteomielite em
cinco meses

Braquimetatarsia
(4º metatarso do
pé encurtado)
alongamento em 30
dias e retirada do
aparelho após 60
dias. Três meses de
tratamento

Dr. Claus Dietrich Seyboth
CRM 20.983

• Ortopedia e Traumatologia
• Reconstrução e Alongamento
Ósseo
• Cirurgia da Mão e Microcirurgia

Genu Valgo bilateral
(joelhos olham para
dentro) às custas de
deformidades em
tíbias e fêmures.
Correção com
osteotomias.
Alinhamento mecânico
adequado após
tratamento
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Deformidade
rotacional e
angular (em
valgo/ joelho
para dentro).
Correção com
fixador externo

AGENDE UMA
CONSULTA!

45 20310074

Atendimento em Marechal Cândido Rondon:
Sempre Vida - Centro de Especialidades
Rua Rio de Janeiro, nº 10 - Centro - sortopedia@gmail.com

Microfisioterapia
X depressão
T

écnica de terapia manual, a
microﬁsioterapia foi desenvolvida na França na década de
80, pelos ﬁsioterapeutas Daniel Grosjean
e Patrice Benini.
Foi fundamentada no estudo da embriologia, ou seja, na origem dos tecidos
que formam nosso corpo. Entendendo
que cérebro e pele têm origem no mesmo
tecido embrionário (ectoderma), podemos explicar a profunda relação entre
eles. Todos os fatos vividos, sejam trauma
físico ou emocional, ﬁcam registrados
pelo sistema nervoso em nosso corpo,
inﬂuenciando nossa saúde.
Na microﬁsioterapia o corpo é mapeado em inúmeras vias que representam
todo o nosso organismo. Nessas vias
ﬁcam alojadas as memórias às quais
fomos submetidos ou recebemos de forma hereditária. As doenças ou sintomas
geralmente são uma projeção no corpo de
fatos ocorridos, seja no psíquico, físico,
emocional ou tóxico.
A microﬁsioterapia busca localizar
nesses mapas corporais, através de toques
sutis sobre a pele, pontos onde existam
bloqueios, ou seja, presença de memória
tecidual. A partir daí é realizado um
estímulo corporal especíﬁco para desbloquear esses pontos, levando o corpo
a entrar em auto cura, identiﬁcando o
agente causador e se auto corrigindo.

No caso da depressão, a técnica
vem alcançando excelentes resultados,
pois a mesma busca encontrar a causa
primária dos sintomas, onde o problema
teve origem. Sabemos que em média 60%
dos casos depressivos são precedidos
pela ocorrência de fatores estressantes.
Quando buscamos uma memória tecidual
registrada e que possa trazer sintomas
ou patologias, estamos atuando no nível
inconsciente, ou seja, memórias armazenadas em células, tecidos e órgãos.
Identiﬁcadas e desbloqueadas essas
memórias teciduais, o organismo entra
em um processo de reorganização, restaurando suas funções normais e recuperando seu equilíbrio físico e emocional.
Na prática clínica observamos após
a sessão um alívio dos sintomas (medo,
ansiedade, tristeza), fato que possibilita,
em muitos casos, o retorno precoce às
atividades da vida diária e redução do
tempo de uso de medicação.

99973-0708
(45) 3254-2047

(45)

CREFITO/3.11.169-F

Leina R
Reuter Martin

Fisioterapeuta em
Osteopatia e
Microfisioterapia

A microfisioterapia é uma técnica de terapia manual, realizada por
fisioterapeuta. Durante a sessão são passadas algumas informações ao
paciente relacionadas às memórias registradas em seu corpo. Não existe
contraindicação e limite de idade para aplicação da mesma, pois se trata
de uma terapia natural, que estimula o organismo a encontrar seu ponto
de equilíbrio por meio da ação dos neurotransmissores.

Orientação

Parapsicológica Pessoal
A

Divulgação

orientação parapsicológica tem
a ﬁnalidade de auxiliar pessoas
que, por fatores diversos, estejam
vivenciando, em algum aspecto da vida, a
difícil experiência da desarmonia e da consequente infelicidade.
Sempre, a desarmonia tem como causa uma
programação ou um conjunto de programações
mentais atrapalhadas, decorrentes de vivências
traumáticas registradas na mente desde a concepção ou herdadas dos
pais. tais programações
traumáticas são causas
de reações orgânicas, factuais, comportamentais e/
ou emocionais.

REAÇÕES
ORGÂNICAS

João Carlos Klein

Hipnoterapeuta sistêmico
Parapsicólogo clínico - SG
Sinpasc/522
Rua 12 de Outubro, 1495
Marechal Cândido Rondon-PR
Agendamentos: (45) 99981-0714

Doenças psicossomáticas, alergias, palpitações, sensação
de sufoco, insônia entre outras.

FACTUAIS

Insucesso ﬁnanceiro, nos negócios, instabilidade no emprego, nos relacionamentos,
entre outros.

COMPORTAMENTAIS

Agressividade, passividade, inconstância
de humor, hiperatividade, transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), entre outros.

EMOCIONAIS

Tristeza excessiva, medo incontrolável,
fobias, angústia, raiva, entre outros.
Muitos destes sintomas se inter-relacionam, têm uma causa comum e, quando associados, convergem para diagnósticos clínicos
de transtornos, a exemplo da depressão.
Nas sessões de Orientação Parapsicológica
Pessoal, o parapsicólogo terapeuta, utilizando-se de ferramentas e técnicas da parapsicologia, como a análise parapsicológica da
estrutura da personalidade do indivíduo, a
Regressão de Memória em sessões de Hipnoterapia Sistêmica, acompanha o orientado
(cliente) a identiﬁcar a causa do sofrimento e
promover a reprogramação mental em relação
ao fato traumático.
Fato traumático reprogramado é sofrimento vencido. É vida nova, que segue com
mais harmonia, felicidade, segurança saúde
e bem-estar.
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Mídia social

não é a vida real

LIKES, COMENTÁRIOS E SEGUIDORES ESCONDEM O PERIGO QUE AS REDES SOCIAIS
REPRESENTAM PARA A SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO, ESPECIALMENTE OS MAIS JOVENS
Psicóloga
Fátima Sueli
Baroni Tonezer:
“Procuramos
desesperadamente
um sentido para a
vida. E uma vida é
plena de sentido, de
propósito, quando
cuidar de si é tão
importante quanto
cuidar do outro,
saindo da realidade
virtual e sentando
com amigos”

Rosane

D

eixar de lado o prazer de receber uma “chuva de
likes” nas fotos, incontáveis comentários elogiando
a roupa, o cabelo, o corpo e conquistar cada vez
mais seguidores é difícil mesmo para as pessoas que aﬁrmam
sentirem-se mal com o uso das redes sociais.
Um estudo conduzido por neurocientistas da University
of Southern California e da Beijing Normal University apontou
que o Instagram é o maior vilão da saúde mental dos jovens,
estando relacionado a problemas do sono, bullying, ansiedade,
depressão, solidão e imagem corporal.
Um feed com diversas fotos de viagens, cabelo sem frizz, pele
impecável e às vezes até com um céu mais azul é um cenário
muito comum. “É quase como se existisse um manual de regras
informais do que pode ou não ser postado. É sempre a melhor
foto, em uma festa, com amigos, de viagem ou sugestiva sobre
algum lugar. De maneira geral, ninguém coloca coisas ruins”,
analisa a psicóloga Fátima Sueli Baroni Tonezer.
E é olhando para a “vida de Instagram” que começam
as comparações: aquela pessoa pode estar naquele
lugar e eu não, ela tem tempo para viajar e
descansar, mas eu não. Ela tem uma roupa
bonita, a pele lisinha, ela é feliz, e eu não.
“Vivemos a ditadura do corpo magro,
do rosto sem rugas e dos acessórios de
luxo. E tudo isso chega até nós por
meio da mídia, então consideramos
que não podemos postar quando
estamos tristes”, observa.
A psicóloga analisa que, socialmente, parece ser bom dizer que
não teve tempo para almoçar, para
dormir, para se exercitar, para rir
ou chorar. “Repetimos isso constantemente sem nos darmos conta que
não temos tempo de viver e, apesar de
toda a propaganda que se faz, ainda é
errado sentir e falar sobre tristeza, raiva,
expressar nossos sentimentos. Se postamos algo do tipo, com exceção de
algumas curtidas e comentários,
na prática ninguém vai convidar
para um café e conversar, fazer
uma visita na sua casa, porque
ninguém tem tempo”, expõe
Fátima.

PERTENCIMENTO

Além desta percepção
depreciativa sobre a própria
vida, as redes sociais apresentam uma noção fantasiosa
de que “eu nunca estou sozinho”. “Posso estar sozinho

no canto escuro do meu quarto, mas se eu tenho seguidores, eu
considero que não estou sozinho, quando de fato estou”, diz.
Estar conectado, diz a psicóloga, não muda nada. A pessoa
continua sozinha, ansiosa, triste, sem um ombro amigo que de
fato consiga fazer a escuta ativa do sofrimento. “Outro agravante
dessa vida fantasiosa é o fato de as pessoas oferecerem ajuda em
um post, dizendo que está de portas abertas e disponível para o
outro, quando na verdade não está”, observa Fátima.

FORMAÇÃO EMOCIONAL

Pelo vazio não ser preenchido com roupas de marca, acessórios
caros, pele e corpo perfeitos, muito menos com likes e seguidores,
a psicóloga alerta para o fato de que é preciso prestar atenção nos
mais jovens, as novas gerações que têm seu crescimento emocional
inﬂuenciado pelas redes sociais. “É preciso olhar para onde a doença
mental pode se esconder. A pessoa está sempre sorrindo e bem na
internet, até postando frases de ajuda, mas como ela é de verdade?
Se eu não olho no olho, eu não sei. Ela pode estar escrevendo coisas
maravilhosas enquanto chora, não sorrindo”, lembra.
Cada vez mais o exterior humano está enxuto, focado na
magreza, sem rugas, belas roupas, e cada vez mais o interior está
vazio. “Procuramos desesperadamente um sentido para a vida.
E uma vida é plena de sentido, de propósito, quando cuidar de
si é tão importante quanto cuidar do outro, saindo da realidade
virtual e sentando com amigos para tomar um café, um chá, um
vinho, assistir um ﬁlme e rir, chorar, falar dos nossos sonhos e do
que nos aﬂige”, salienta Fátima.
Quando perceber um desabafo no vazio das redes sociais e
tentar ajudar, a psicóloga frisa que é essencial entrar em contato
fora da rede, cara a cara. “É mais difícil manter a máscara que
coloco nas minhas fotos quando estou frente a frente e alguém
está me ouvindo”, considera.

AFASTADOS DA ESSÊNCIA

Ao observar que em outros aspectos as mídias sociais exercem
um papel essencial na sociedade atual, por serem um meio de
comunicação excelente, a proﬁssional analisa que, para realmente
se conectar ao outro e ajudá-lo, é preciso sair da internet. “Vá até
ela. Se não pode, ligue, promova um encontro. Fale diretamente
com quem você ama que você está preocupado, quer ajudar e
ver a pessoa bem”, reforça.
Ela alerta que a falta do contato, do olho no olho, do toque,
está aprofundando o abismo entre as pessoas. “O ser humano
está tão focado no externo, nas aparências, e cada vez mais longe
de si mesmo, da sua essência”, avalia a psicóloga.
Entrar em contato com suas próprias emoções, perceber
suas necessidades e permitir-se prestar atenção nos motivos
pelos quais está vivendo esse sentimento, entendendo o que se
passa na vida da outra pessoa, é praticar a compaixão. “É preciso
olhar para dentro de si mesmo e menos para as aparências. Esta
é uma das chaves para evitar o adoecimento físico e emocional”
conclui Fátima.
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Prevenir é o melhor remédio
AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE E PREVENÇÃO A DOENÇAS SÃO TÃO IMPORTANTES
QUANTO EFICAZES PARA A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

melhor prevenir do que remediar. Esta expressão
refere-se a situações em que é melhor evitar um
risco do que ter que consertar os danos depois, mas
ao pé da letra, a frase chama a atenção para a importância da
prevenção quando tratamos da saúde.
Apesar de ser difícil adivinhar quando vamos adoecer,
antecipar algumas enfermidades é um caminho possível por
meio do acompanhamento médico e exames especíﬁcos.
A prática da medicina preventiva tem ﬁcado cada vez mais
em evidência por ser tão necessária quanto eﬁcaz na vida das
pessoas. “O objetivo é melhorar a qualidade de vida da nossa
população, seja por meio de grupos de caminhada, orientações
para hipertensos, diabéticos, gestantes, idosos ou adolescentes.
Essas ações buscam de alguma forma fazer a prevenção das
doenças e promoção a saúde colocando também o paciente
como responsável por seu autocuidado”, expressa a secretária
de Saúde de Marechal Cândido Rondon, Marciane Specht.

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
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No âmbito da saúde pública, são desenvolvidos diversos
programas com foco na prevenção. As ações são enfatizadas
especialmente nas Estratégias Saúde da Família (ESF), presentes em dez localidades de Marechal Cândido Rondon.
A equipe multiproﬁssional que atua no Núcleo de
Apoio à Saúde da Família (Nasf), composta por nutricionista,
fonoaudiólogo, psicólogo, educador físico e assistente social,
atinge diversos públicos de Marechal Rondon com atividades
programadas com base em um calendário anual. “Nosso
maior público acaba sendo os idosos, gestantes e pessoas
que possuem comorbidades como hipertensão e diabetes.
Porém, algumas ações são desenvolvidas em meio às unidades com as pessoas que estão
aguardando atendimento, por
isso conseguimos atingir mais
pessoas com essas orientações”, expõe a coordenadora do Nasf, nutricionista
Taniclear dos Santos Becker
Betinelli.
São desenvolvidas ações
como orientações relacionadas aos tipos de alimentos indicados
para auxiliar no
tratamento de
doenças como
hipertensão
e diabetes,
ações de
incentivo à
prática de
exercícios

físicos, rodas de conversas
abordando temas como
combate à violência, valorização a vida, prevenção ao
suicídio, depressão pós-parto, questões relacionadas a
terceira idade como disfagia,
perda auditiva, direitos e
deveres da pessoa idosa, e
ao cuidado com as crianças,
como hábitos deletérios
(chupeta, mamadeira e
sucção digital), diﬁculdade
na fala e desenvolvimento infantil. “Muitas vezes
passamos informações simples, mas que têm grande
importância para esses
públicos porque eles deixam de praticar ações do
senso comum. O trabalho
de todos os proﬁssionais se
complementa, especialmente porque nada é possível se
não fortalecermos a atenção
primária em saúde”, conclui
Taniclear.

Revelest

Coordenadora do Nasf, nutricionista Taniclear dos Santos
Becker Betinelli: “O trabalho de todos os profissionais se
complementa, especialmente porque nada é possível se não
fortalecermos a atenção primária em saúde”

ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES
DOS BENEFICIÁRIOS

Hoje as ações de promoção a saúde e prevenção a doenças
não estão apenas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), já
que operadoras de planos de saúde tem desenvolvido diversos
programas para auxiliar na manutenção da saúde, em busca
da consciência para o crescimento e envelhecimento saudável.
De acordo com a gerente do setor de Promoção de Saúde e
Prevenção de Doenças (Promoprev) do Sempre Vida,Adelaide
Pickler, são desenvolvidos pela operadora programas voltados para alimentação saudável e emagrecimento, gestantes,
atividades físicas, alívio de dores crônicas e prevenção ao
câncer de mama focam na melhora na qualidade de vida dos
pacientes. “Todas essas ações foram planejadas a ﬁm de atender
as necessidades que nós observamos nos beneﬁciários, para
que eles tenham mais do que o atendimento com médicos e
a referência de um hospital”, detalha.
O programa “Quero Emagrecer!”, diz Adelaide, é voltado
para beneﬁciários que apresentam sobrepeso ou obesidade
e sentem a necessidade de emagrecer, com a orientação de
proﬁssionais de nutrição e psicologia, incentivando a adoção de
hábitos saudáveis. “O programa já foi ampliado para Toledo,
Entre Rios do Oeste, Nova Santa Rosa e Santa Helena”, observa.
As atividades físicas são aliados a este projeto no pro-

grama “Ativa”, que oferta aos beneﬁciários atividades como
hidroginástica, natação para crianças, pilates e treinamento
funcional. “Já o programa ‘Alívio!’ fornece terapias complementares ao tratamento convencional para pacientes
portadores de doenças crônicas dolorosas da coluna e artrose,
cefaleias (tensional e enxaqueca) e ﬁbromialgia”, pontua.
Outro programa que, segundo ela, tem demonstrado
resultados excelentes, é o “Materna”, voltado para as gestantes.
Em encontros semanais, proﬁssionais de diversas especialidades conversam com as gestantes acerca de temas do período da
gestação, parto e pós-parto. “No hospital nossas enfermeiras
já conseguem identiﬁcar as gestantes que passaram pelo
Materna, por elas conhecerem melhor os passos do que vai
acontecer no parto e estarem mais autoconﬁantes”, salienta.
O “Amigo do Peito”, cita, é outro programa que tem foco
no público feminino, a ﬁm de identiﬁcar casos de câncer de
mama precocemente. “As beneﬁciárias a partir dos 40 anos
recebem uma ligação do no dia de seu aniversário para agendar
o exame de mamograﬁa. Esse projeto é de grande importância, pois o diagnóstico do câncer de mama em estágio inicial
aumenta as chances de cura”, comenta.
O programa mais recente desenvolvido pela operadora
é o “Cuidar”, voltado para pessoas acima dos 60 anos. Nele,
proﬁssionais realizam a consulta de enfermeira e identiﬁcam
necessidades dos idosos, como curativos ou a condução para
o atendimento especiﬁco, além de serem realizadas visitas
domiciliares.

Gerente do Promoprev do Sempre Vida, Adelaide Pickler: “Todos essas ações foram
desenvolvidas a fim de atender as necessidades que observamos nos nossos usuários, para
que eles tenham mais do que o atendimento com médicos e a referência de um hospital”

Implantes
dentários
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ODONTO MASTER PREOCUPA-SE COM SEU
CONHECIMENTO E TRANQUILIDADE NA REALIZAÇÃO
DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS

I

mplantes dentários são suportes ou
estruturas de metal, normalmente de
titânio, posicionados cirurgicamente
no osso maxilar abaixo da gengiva para
substituir as raízes dentárias. Uma vez
colocados, permitem ao dentista montar
dentes substitutos sobre eles.

COMO FUNCIONAM
OS IMPLANTES DENTÁRIOS?

Para receber um implante, é preciso
que o paciente tenha gengivas saudáveis e
ossos adequados para sustentá-lo. Ele também deve se comprometer a manter estas
estruturas saudáveis. Uma higiene bucal
meticulosa e visitas regulares ao dentista
são essenciais para o sucesso a longo prazo
dos implantes.

IMPLANTE ÓSSEO INTEGRADO

São implantados por meio cirúrgico
diretamente no osso maxilar. O período da
osseointegração (integração ao osso) leva
em média quatro a seis meses, dependendo
da região a receber o implante.
Após este período, uma segunda cirurgia é necessária para ligar o implante ao
meio bucal. Nesta fase o cirurgião dentista
remove a gengiva que está recobrindo o
implante e ﬁnalmente um dente artiﬁcial
(ou dentes) é conectado ao implante, individualmente, ou agrupado em uma prótese
que pode ser de dois tipos: protocolo ou
overdenture.

de prótese é mais difícil de ser higienizada,
pois todos os dentes são conectados entre
si, exigindo bastante cuidado do paciente.
Pode ser feita em resina ou porcelana.

PRÓTESE OVERDENTURE

É uma prótese total removível sobre
implante. Este tipo de prótese é mais
barata que a prótese protocolo, pois
exige menos implantes, em média,
de dois a seis, sendo confeccionada
em resina.
Esta prótese é como uma dentadura,
porém, tem um encaixe em uma barra
que conecta os implantes à prótese,
conferindo mais estabilidade e retenção. Esta prótese pode ser retirada pelo
paciente e, por isso, sua higienização
é facilitada.

Divu

PRÓTESE PROTOCOLO

o

É uma prótese total implantosuportada
e implantoretida, ﬁxada sobre quatro a oito
implantes em média. Este tipo de prótese é
parafusada e retirada apenas pelo dentista.
É uma prótese que confere boa estética
e uma ótima opção para quem pretende
fugir da dentadura.
O único inconveniente é que este tipo

lgaçã

Por serem integrados ao osso, os implantes oferecem um suporte estável para
os dentes artiﬁciais. Próteses parciais e totais
montadas sobre implantes não escorregarão
nem mudarão de posição na boca, um grande benefício durante a alimentação e fala.
Esta modalidade de prótese é chamada
“prótese sobre implante” e confere ao paciente mais segurança em todas as funções
bucais, proporcionando uma situação mais
natural do que pontes ou dentaduras convencionais.
Para algumas pessoas, as próteses e
dentaduras comuns são simplesmente
desconfortáveis ou até inviáveis, devido a
pontos doloridos ou falta de adaptação a
estes aparelhos.
Além disso, as pontes comuns devem
ser ligadas aos dentes em ambos os lados
do espaço deixado pelo dente ausente. Com
a colocação de implantes não é necessário
preparar ou desgastar um dente natural
para apoiar os novos dentes substitutos
no lugar, como é feito em pontes ﬁxas
convencionais.

QUEM PODE FAZER?

DR. DIEGO CIVERIO RODIO
CRO/PR 21747 / CLM-PR 3230
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Cuidar da saúde

é mais do que ir ao médico
SER SAUDÁVEL NÃO É APENAS TER UM CORPO BONITO. ALIMENTAÇÃO,
EXERCÍCIOS FÍSICOS, MOMENTOS DE LAZER E CUIDADOS COM A
MENTE SÃO ESSENCIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE
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uidar do corpo e da mente são as chaves para viver com saúde. E isso vai além de não ter
doenças: é preciso levar em conta o equilíbrio físico, psicológico e social que promovam
o bem-estar e a felicidade.
Ser saudável não envolve apenas aspectos relacionados ao peso. Este é um conceito muito mais
amplo e até quase ﬁlosóﬁco. “Devemos levar em conta também aspectos psicológicos e sociais. Um
corpo bonito não é necessariamente saudável. Uma vida saudável leva em consideração o equilíbrio
entre o corpo, a mente e o ambiente em que o indivíduo está inserido”, menciona a endocrinologista
e metabologista Ariane Delai.
Para a proﬁssional, ser saudável e ter qualidade de vida são conceitos muito relacionados entre si
e com nossos hábitos. Ter momentos de lazer e descanso, alimentar-se apropriadamente para manter
seu peso adequado, praticar atividades físicas por pelo menos 150 minutos na semana e dormir de
seis a oito horas por dia são exemplos de hábitos que devem fazer parte da nossa rotina, assim como
escovar os dentes e tomar banho. “Essas ações são as maiores responsáveis por prevenir doenças
crônicas e nos proporcionar bem-estar. A ‘fórmula’ para a saúde precisa ser individualizada,
claro, não há apenas uma possibilidade”, considera. “É preciso respeitar as preferências
pessoais e estimular práticas mais saudáveis sempre. Muitas vezes o grande erro está no
imediatismo, em querer que tudo isso aconteça do dia para a noite, mas estes hábitos
são parte de um processo de médio prazo”, expõe.

VIDA PROLONGADA

Envelhecer com saúde de forma a projetar uma vida prolongada não deve
ser uma preocupação exclusiva daqueles que já atingiram a casa dos 40, 50
e 60 anos. Apesar de algumas pessoas não pensarem ou até desejarem
envelhecer, o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE) estima
que, em 2060, um em cada quatro brasileiros será idoso. “Vejo pessoas
que têm pânico de envelhecer. Pode ser por medo de como chegará
lá, mas o fato é que isso vai depender muito do estilo de vida que é
levado hoje. Devemos nos preocupar desde sempre, todos os dias
e com qualquer idade, em ter hábitos saudáveis”, diz a médica.
O acompanhamento de rotina com proﬁssionais de saúde é
muito útil para orientações preventivas, diagnóstico precoce e tratamento de doenças e, para isso, é preciso levar em conta a história
clínica de cada paciente. “Uma confusão que ocorre muito hoje é
achar que fazer muitos exames torna alguém saudável, e não é nada
disso. Ir ao médico e fazer ‘30 exames a cada quatro meses’ não torna
ninguém saudável”, alerta.
Mais do que praticar exercícios para permitir que o futuro seja de autossuﬁciência e disposição, ter uma alimentação saudável para manter um peso
adequado, prevenir e retardar o desenvolvimento de doenças como hipertensão
e diabetes, realizar exames de rotina e visitas ao médico e dentista regularmente,
é preciso tirar um tempo para si mesmo. Momentos de lazer, diversão aos ﬁnais
de semana, viagens, férias e ações que cuidem da mente, como meditação, por
exemplo, são essenciais para a conquista de uma vida saudável. “Mesmo que
a pessoa tenha um trabalho que exija muito, é preciso cuidar de si em primeiro
lugar e isso envolve todos esses aspectos. Por outro lado, devemos evitar o que
muitas pessoas fazem de boicotar justamente a alimentação e atividade física
em prol de momentos de lazer. É preciso buscar o equilíbrio”, ﬁnaliza Ariane.

Endocrinologista e metabologista Ariane Delai: “Um
corpo bonito não é necessariamente saudável. Uma vida
saudável leva em consideração o equilíbrio entre o corpo,
a mente e o ambiente em que o indivíduo está inserido”

26

Uma nova realidade na

CIRURGIAS ELETIVAS

Em agosto de 2017, outro novo passo foi dado pelo
setor de saúde rondonense em busca de melhorar o
atendimento à população: o início das cirurgias eletivas
de algumas especialidades.
O Hospital Municipal, lembra Marciane, não é
exclusivamente uma maternidade, desta forma, atende
internamentos de pacientes com outras enfermidades e
as cirurgias eletivas são agendadas conforme a disponibilidade de leitos.
Os principais procedimentos realizados no centro cirúrgico, além dos partos, são laqueaduras, histerectomias,
perineoplastias, curetagens, vasectomias, ooforectomias,
laparotomias, colpoperineoplantias e outras pequenas ci-

rurgias. “Especialmente nos procedimentos de laqueadura
e vasectomia, a Secretara de Saúde organizou uma rotina
de orientação para os pacientes, conforme a lei federal
nº 9.263, relacionadas a questões de natalidade, onde os
casais participam de uma reunião de aconselhamento com
uma equipe multiproﬁssional, sendo este o primeiro passo
de vários para chegar até a cirurgia”, detalha.
O Hospital Municipal também realiza atendimentos
clínicos e internamentos para casos de diarreia, vômitos,
pneumonias, infecções urinárias e gástrica, entre outros.

DESCENTRALIZAÇÃO
DO PRÉ-NATAL

Após a volta dos partos no Hospital Municipal, a
Secretaria de Saúde explica que eram necessários outros
avanços para mudar o panorama das taxas de mortalidade
infantil. “Em 2015 o município saiu de 21 mortes para cada
mil nascidos para uma taxa de 9,2 a cada mil crianças
em 2018. Isso só foi possível pois, em conjunto com toda
equipe da atenção primária em saúde, aceitamos o desaﬁo
de colocar em prática a descentralização do pré-natal, que
passou a ser realizado nas Unidades Básicas de Saúde do
município e do interior”, expõe Marciane.
Para conquistar este objetivo, detalha ela, foi preciso
criar um calendário de capacitações para a equipe, o
que tornou-se realidade em outubro de 2017. Os frutos
deste trabalho, diz, estão demonstrados nos indicadores
apresentados pela 20ª Regional de Saúde. “Hoje nosso
indicador de mortalidade infantil está na casa dos 7,5 e o
preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é

URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS
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saúde pública de Marechal Cândido Rondon
tem experimentado nos últimos anos uma
nova realidade no atendimento à população.
A primeira grande mudança aconteceu em 1º de junho
de 2017, quando os partos por meio do Sistema Único
de Saúde (SUS) voltaram a acontecer no município, no
Hospital Municipal Dr. Cruzatti, após as gestantes serem
atendidas fora da cidade na rede pública por cerca de seis
anos. “Por orientação do prefeito Marcio Rauber e do vice
Ilario Hofstaetter (Ila), logo no início da gestão passamos
a trabalhar para atender a essa antiga reivindicação da
comunidade, que era o nascimento das crianças por meio
do SUS em nossa cidade. Essa conquista remete à qualidade
de atendimento às nossas gestantes, recém-nascidos e seus
familiares, pois podemos oportunizar maior proximidade neste momento mágico que é o nascimento de uma
criança”, pontua a secretária de Saúde, Marciane Specht.
Desde 2017, a casa de saúde passou a constar na linha
guia do Programa Rede Mãe Paranaense como referência para o município. O programa é desenvolvido pelo
Governo do Estado e propõe a organização da atenção
materno infantil nas ações do pré-natal e puerpério e o
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
das crianças, especialmente em seu primeiro ano de vida.
Até o início do mês de outubro de 2019, mais de
730 nascimentos aconteceram no Hospital Municipal
Dr. Cruzatti. “Não ter o deslocamento das gestantes para
Toledo, onde percorriam 40 quilômetros para ir até o
hospital de referência, com risco de nascimento em meio à
estrada, o que já aconteceu com rondonenses, é um avanço
ligado diretamente à qualidade e excelência do serviço.
Pensar no bem-estar da gestante e no recém-nascido é um
dos deveres da gestão municipal”, reforça ela.

Lins

REALIZAÇÃO DE PARTOS E CIRURGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL
MUNICIPAL DR. CRUZATTI, DESCENTRALIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL
PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E A ABERTURA DA UPA,
JUNTO À ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES, FORAM PASSOS ESSENCIAIS
DO NOVO PANORAMA DE ATENDIMENTO

ly
Mire

saúde pública

Secretária de Saúde Marciane
Specht: “Hoje nosso indicador de
mortalidade infantil está na casa dos
7,5 e o preconizado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) é estar
abaixo de dez. Esses indicadores
demonstram ainda mais o trabalho
sério que está sendo desenvolvido em
prol da comunidade rondonense”
estar abaixo de dez. Esses indicadores demonstram ainda
mais o trabalho sério que está sendo desenvolvido em
prol da comunidade rondonense. Vários foram os feitos,
mas uma das maiores conquistas é ter esses resultados
mensurados pela Secretara de Saúde do Estado da Saúde
(Sesa), reconhecendo a gestão que o município faz e a
qualidade da equipe”, salienta.

Outra mudança que impactou na nova realidade do atendimento da saúde pública foi a abertura
da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Edgar Netzel em outubro do ano passado. A nova estrutura, mais ampla e equipada, é voltada para o atendimento de casos de urgência e emergência que
não podem aguardar uma consulta agendada. “As demais necessidades da população são atendidas
nas nossas Unidades Básicas de Saúde, que são os ordenadores do cuidado da população de todas
as faixas etárias”, frisa a secretária de Saúde.
Para Marciane, a nova estrutura permitiu o município sair de uma realidade totalmente arbitrária de uma unidade de atendimento 24 horas que apresentava inúmeras deﬁciências estruturais.
“Apesar disso, a equipe que atendia na Unidade de Saúde 24 Horas fazia toda diferença. Com essa
mudança de contexto, a partir da abertura da UPA, a realocação desses proﬁssionais e a abertura
de um Centro Integrado de Saúde (CIS) na antiga Unidade 24 Horas, a saúde passou mais uma vez
para outro panorama, sendo possível avançar ainda mais na qualidade do atendimento”, ﬁnaliza ela.

Doenças ortopédicas nas crianças possuem
particularidades e exigem tratamentos distintos

C

rianças não são pequenos adultos. As doenças ortopédicas que
abordam os pacientes pediátricos são diferentes. O esqueleto em
desenvolvimento apresenta particularidades e vulnerabilidades,
com patologias próprias de cada idade.
As fraturas não são iguais, os ossos quebram de forma diferente e
algumas vezes a fratura pode atingir a região de crescimento do osso.
Por exemplo: uma lesão óssea pode prejudicar o crescimento e gerar
deformidades que não aconteceriam em um adulto. Logo, os tratamentos
também exigem abordagens distintas e conhecimentos especíﬁcos. Por isso,
a importância do especialista em Ortopedia Pediátrica.
Doenças e lesões recorrentes na população infantil e que devem ser
avaliadas e tratadas por um especialista
DISPLASIA DO QUADRIL - A doença prejudica o encaixe do fêmur com
a bacia, causando desequilíbrio. Pode evoluir para um desgaste precoce,
deixar uma perna mais curta do que a outra e trazer sérias consequências
no futuro, como dor, limitação funcional e exigir tratamentos complexos.
A dor não costuma estar presente nos primeiros anos de vida.
TRATAMENTOS - Com diagnóstico precoce, o tratamento pode ser feito
por meio de aparelhos ortopédicos, como, por exemplo, o suspensório de
Pavlik, que irá manter as coxas do bebê ﬂexionadas e afastadas, deixando
a cabeça do fêmur centralizada para que as articulações desenvolvam
adequadamente.
PÉ TORTO CONGÊNITO - É uma alteração que se apresenta desde o nascimento, quando um ou ambos os pés da criança estão virados para dentro e
para baixo. Há duas formas mais comuns: postural e idiopática. Postural:
é causado pelo posicionamento intrauterino, tende a ser ﬂexível e pode
melhorar espontaneamente. Idiopático: é mais rígido, pois a má formação
afeta músculos, ossos, tendões e ligamentos, com diferentes graus de deformidade. Realizando o tratamento adequado precocemente, a maioria
dos pacientes leva uma vida normal, realizando atividades como brincar,
correr e praticar esportes sem mancar ou sentir dor.
TRATAMENTO: O tratamento é feito pelo ortopedista pediátrico através
de imobilizações semanais com gesso para realinhar de maneira gradual
os ossos e manter a posição obtida a cada semana. Após essa fase, alguns
pacientes precisam de uma pequena cirurgia para soltar o tendão de
Aquiles, que pode estar encurtado e impedindo a correção total. A criança
deverá usar órteses (botas ortopédicas) durante a noite por cerca de quatro
anos para evitar que a deformidade retorne. Pacientes mais velhos ou com
deformidades mais rígidas podem precisar de cirurgias mais complexas
para o alinhamento adequado dos pés.

SÍNDROME DE OSGOOD SCHLATTER - A Síndrome de Osgood Schlatter é
uma doença que causa dor na parte anterior do joelho, cerca de 2cm abaixo
da patela. Trata-se de uma inﬂamação local, está relacionada ao excesso
de atividades físicas, esportes com mais impacto, saltos e arrancadas,
como, por exemplo, futebol e basquete. Normalmente ocorre na fase de
“estirão de crescimento” do adolescente, entre os 9 e 16 anos de idade.
Tratamentos - Para aliviar a dor, o ortopedista pediátrico poderá
indicar o uso de medicamentos anti-inﬂamatórios, repouso, restrição
de atividades físicas, aplicação de gelo no local e imobilização do joelho
com banda elástica sub-patelar ou estabilizador de patela para reduzir
a tração do tendão patelar sobre o osso da tíbia. A ﬁsioterapia também
pode ser indicada.
DOR DE CRESCIMENTO - Crianças com idade de 3 a 6 anos podem reclamar de dores nas pernas, que normalmente começam à noite. Durante
o dia a criança ﬁca bem, sem apresentar sintomas da dor, sem mancar,
brincando sem limitações. Em muitos casos, a criança não consegue nem
mesmo indicar aos pais o local exato da dor.
TRATAMENTO - Massagens, compressas quentes e prática de exercícios
regulares são indicadas
PÉ CHATO - É uma alteração muito comum. Quando a criança começa
a andar o pé ainda não possui o arco plantar bem deﬁnido. A frouxidão
ligamentar típica da idade contribui para que o pé ﬁque plano, “chato”.
Quando recebe o peso do corpo, com o crescimento e desenvolvimento da
criança, a maioria dos pés corrige naturalmente. Algumas pessoas terão
os pés planos por toda a vida e normalmente não sentem dor e nem têm
limitações em função disso.
TRATAMENTOS - Andar descalço, caminhar na areia e na grama ajuda
a formar o arco do pé no bebê. Alguns sapatos podem ser mais adequados
para crianças com pé plano valgo, como os tênis de cano alto, que ﬁrmam
melhor no tornozelo. As palmilhas podem auxiliar no posicionamento do
pé e na adaptação ao uso de sapatos quando a deformidade é mais importante, mas
somente com orientação médica. A opção
cirúrgica para correção de pé chato é rara,
sendo indicada apenas para os pés rígidos, que apresentam dor persistente ou
quando a deformidade é grosseira, com
prejuízo estético e funcional signiﬁcativos.

Rodrigo Stengel Oliveira
CRM - 29349
Rua Rio de Janeiro, 10
(45) 2031-0074

