
A  cada dia, mais 
pessoas rumam 
em direção à mo-
delação de seus 

corpos em academias que atu-
almente contam com diversas 
atividades para estimular o 
público, como ritmos, pilates, 
yoga, artes marciais e exercí-
cios aeróbicos. Na maioria das 
vezes, recomenda-se para as 
pessoas que buscam o físico 
ideal, aos moldes da atualida-
de, o levantamento de pesos, 
ou mais conhecido como mus-
culação. Para tanto, vale se-
guir algumas dicas para pro-
mover um desenvolvimento 
adequado e individual. 

 Antes de tudo, uma ali-
mentação adequada e sem e-
xageros é fundamental. Vale 
lembrar que para atingir um 
objetivo que tanto se deseja, é 
necessário regularidade, auto-
disciplina e horas suficientes 
de descanso noturno. Esses 
pontos citados são essenciais 
para um melhor rendimento e 
disposição nos treinos. 

 Já dentro da academia, o 
melhor é pedir orientação a 
um instrutor experiente que 
entenda tanto da teoria – fisio-
logia do exercício – como da 
prática. Este profissional com 
certeza terá capacidade de en-
tender suas necessidades com 
meios alternativos e motiva-
dores para você alcançar o 
que realmente deseja em seu 
físico.  

 Evite contato com “atletas-
traficantes” dentro da acade-
mia, pois é muito comum a 
circulação de medicamentos 
de baixo índice terapêutico 
como sibutramina e tiazídicos 
(respectivamente, um antide-
pressivo com propriedades 

anorexígenas e um diurético 
muito utilizado pelo público 
feminino). Enquanto isso, para 
os homens é mais prevalente o 
uso de fármacos que deixam o 
indivíduo em estado de alerta 
ou que aumentam a sua massa 
muscular (como a anfetamina, 
um inibidor da recaptação de 
noradrenalina, e anabolizantes 
orais e injetáveis). Essas subs-
tâncias podem causar efeitos 
“positivos” externos de ma-
neira muito rápida, no entanto 
esse benefício pode durar por 
poucos anos, já que o uso pro-
longado delas ou em doses 
não recomendadas podem 
causar a falência dos órgãos. 
O custo benefício não vale a 
pena, pois é melhor ter saúde 
pela vida toda, do que um cor-
po bonito por um breve perío-
do. 

  No momento do exercí-
cio, procure se orientar com 
seu profissional sobre qual 
melhor atividade física para 
você. Geralmente, para perder 
gordura, é necessário a prática 
de exercícios aeróbicos como 
corrida, bicicleta e outros. A-
lém de promover o desenvol-
vimento cardiovascular, o or-
ganismo aumenta seu metabo-
lismo de produção de energia 
para uma posterior série de 
exercícios de caráter anaeróbi-
co e localizado (o que justifica 
o aquecimento). Um mito: Ao 
contrário que muitos pensam o 
abdominal não reduz gordura 
localizada, apenas ajuda na 
definição e forma.  

  Na musculação, é preferível 
iniciar com dois meses de e-
xercício para dar resistência 
aos músculos e ligamentos, 
para que apenas depois se fo-
que para os tão esperados 

treinos de hipertrofia (muita 
carga e pouca repetição), de-
finição (pouca carga e muita 
repetição) e força. Nesta se-
gunda etapa, é recomendável 
iniciar o treino com exercí-
cios de levantamentos como 
os grupos de peito, costas e 
perna, e terminar com séries 
localizadas como bíceps, trí-
ceps e ombro. Detalhe: não 
execute tais exercícios todos 
no mesmo dia, mas separados 
em séries de acordo com o 
que o profissional sugerir. 
Esse ponto é essencial no sen-
tido de evitar a fadiga muscu-
lar, pois o primeiro grupo de-
manda mais gasto de energia. 
O que não significa que seja 
errado, pois variar as séries é 
uma forma de não cair na ro-
tina. 

  Durante o treino, lembre-
se que o ideal é fazê-los sem 
muito impacto, de forma lenta 
e sempre terminar as repeti-
ções de forma correta. Isso 
além de evitar lesões, acelera 
o desenvolvimento para que 
os resultados apareçam em 
pouco tempo. Vale a pena ter 
sempre um instrutor ao seu 
lado para ajudar a finalizar a 
série, mas se mesmo com este 
você estiver com dificuldades, 
é melhor baixar a carga. 

  E última dica: Não se a-
presse com os resultados, se 
você for autodisciplinado, em 
3 meses você notará a diferen-
ça. Recomenda-se a realização 
de um bom alongamento e 
ingestão adequada de líquidos 
tanto no início como no térmi-
no dos treinos. 

 

Por Lucas M. Okumura  



A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, atualmente exposta no museu do Louvre, em Paris, 
além de ser uma descrição precisa  do Evangelho de São João, uma retratação de um dos momentos 
mais dramáticos da história humana, possui outras interpretações passíveis de uma obra genial.  Fas-
cinante, a obra foi pintada com destaque no rosto sereno de Jesus, para o qual se direcionam todas as 
linhas de fuga da perspectiva. Jesus acabou de anunciar que um dos apóstolos o trairá, mas sua fisio-
nomia não expressa medo, raiva ou angústia. O enigma, entretanto, concentra-se na distribuição si-
métrica dos doze apóstolos que representariam os 12 signos do zodíaco. Para alguns, Da Vinci pre-
tendeu fazer uma representação da humanidade em uma retratação do universo, isso porque as figu-
ras dos apóstolos representariam estereótipos de personalidades que abrangem toda humanidade. Um 
esquema de como seria a distribuição dos signos pode ser conferida abaixo: 

1-Simão, o Zelota - Áries 7- João - Libra 

2- Tadeu - Touro 8- Judas - Escorpião 

3- Mateus - Gêmeos 9- Pedro - Sagitário 

4- Felipe - Câncer 10- André - Capricórnio 

5- Tiago, o Maior - Leão 11- Tiago, o Menor - Aquário 

6- Tomé - Virgem 12- Bartolomeu - Peixes 

 O mais interessante é que cada apóstolo está numa relação de polaridade com aquele que 
ocupa posição simétrica à sua. “O gesto expansivo de Mateus encontra sua contrapartida na postura 
receptiva de André. E a indiscutível sinceridade estampada na fisionomia de Felipe contrasta com o 
mundo de intenções ocultas, mal dissimulado nas feições de Judas” descreve José Arantes jornalista 
da revista Galileu.  Leonardo da Vinci foi uma personalidade polêmica no seu modo de vestir e no 
comportamento chegou a ser denunciado por prática de sodomia, muitos acreditam que ele tenha sido 
homossexual, o que até hoje permanece um mistério. Entretanto, existe um fato que ninguém tem 
dúvida suas obras são encantadoras, pela beleza e pela provocação de dúvida quanto às múltiplas in-
terpretações. 

Fonte: Revista Galileu 

Por Cassiana Fávaro de Oliveira 

CULTURA INÚTILCULTURA INÚTILCULTURA INÚTIL    

ESQUEMA DA DISPOSIÇÃO 

PINTURA ORIGINAL 



INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Quem assistiu o filme Inteligência Artificial de 

Steven Spielberg ou o Homem Bicentenário 
de Cris Columbus ficará surpreso em saber 
que a realidade colocada nesses filmes poderá 
estar mais próxima do que nós imaginávamos. 
Ninguém diria  que os robôs em tão breve es-
paço de evolução tecnológica poderiam ser 
capazes de reconhecer estados emocionais a 
partir da linguagem corporal e tomar atitudes 
para ajudar as pessoas a retornarem a situação 
de equilíbrio emocional.  Tudo isso por meio 
dos complexos algoritmos pelos quais os ro-
bôs poderão demonstrar alegria ou felicidade 
quando seus donos ficarem tristes, ou mesmo, 
tentar acalmar pessoas estressadas e ansiosas.  
A idéia é produzir robôs com uma função so-
cial, que terá um perfil de companheiro e de 
cuidador-enfermeiro. Os pesquisadores que 
desenvolveram os primeiros protótipos dizem 
que uma das aplicações médicas desses robôs 
seria o tratamento de pessoas com fobia soci-

al. Além disso, os cientistas também estão 
testando as reações das crianças autistas a es-
ses robôs, que tem demonstrado bons resulta-
dos em um cão-robô. Robôs humanóides es-
tão sendo aprimorados para cumprir diversas 
tarefas como servir copos de água ou prestar 
socorro as pessoas. Claro, tudo isso implica 
em questões éticas que em breve ganharão 
espaço graças aos avanços tecnológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inovação tecnológica.  

NOVIDADES DA  
TECNOLOGIA 

DICAS PARA QUEM VAI COMPRAR NA WEB 
Para tranqüilidade dos usuários que fazem compras na internet é bom sempre ficar atento a segu-
rança e confiabilidade. Dicas para não se estressar são sempre bem vindas, confira a seguir: 
 
1) Pesquise o histórico da empresa, os clientes que compram pela Web registram na rede sua impres-
são, é bom sempre conferir;  
2) Busque por selos de qualidade, as “medalhas” concedidas por alguns órgãos auxiliam na escolha, 
já que esses selos de qualidade são o resultado da avaliação da qualidade das empresas;  
3) Verifique a segurança da loja, os especialistas lembram que a URL deve passar de ‘http://’ para 
‘https://’. O ‘s’ adicional significa que aquele ambiente é seguro, enquanto um cadeado no pé direito 
do site mostra que aquela sessão é criptografada; 
4) Leia as políticas de privacidade, troca e devolução; 
5) Prefira lojas com várias opções de pagamento, demonstram credibilidade; 
6) Buque por pagamento intermediado,  por meio de empresas intermediárias, o pagamento feito pe-
lo usuário só é feito após o recebimento do produto; 
7) Imprima os dados da compra;  
8) Procure por oferta de acompanhamento do pedido; 
 9) Evite LanHouses e PCs de amigos;  
10) Ignore os phishings, desconfie de superpromoções, além de correr o perigo de não receber o pro-
duto, você evita que seu produto seja roubado ou falsificado;  
  
Fonte: UOL 

 



SAÚDE 

COMER BEM 

  Antes, dieta era sinônimo de muito sofri-
mento, porém, hoje, ninguém pode reclamar 
quando precisa entrar em uma dieta. Existem 
uma série de produtos disponíveis no merca-
do, cuja finalidade é garantir uma dieta sau-
dável - e pasmem - deliciosa. São produtos 
lights, diets, integrais, vegetais, frutas, legu-
mes, suplementos etc. Opções são o que não 
faltam para aqueles que decidem optar por 
um cardápio mais equilibrado. 

  Vale lembrar, que, para manter o peso 
ideal e levar uma vida com hábitos saudáveis, 
não é preciso passar fome ou dispor de todos 
os tipos de alimentos acima. Na verdade, é 

muito mais fácil do que parece. O principal 
ingrediente é força de vontade e disciplina. 

• Faça de 5 a 6 refeições durante o dia, com poucas p orções. Isso man-
tém o metabolismo sempre trabalhando e evita com que o organismo venha 
acumular comida. A escassez de refeições disciplina o corpo a guardar par-
te do que você come, pois não sabe quanto tempo levará para a próxima 
refeição.  

• Beba bastante líquidos . A água é essencial para transportar nutrientes, le-
var toxinas aos rins, além de contribuir para o bom funcionamento do intesti-
no. 

• Ingira diariamente verduras e legumes . Além de ajudar na redução do 
acúmulo de colesterol, alimentos vegetais são ricos em diversas substân-
cias antioxidantes que ajudam a combater o envelhecimento precoce. Opte 
por aqueles com cores fortes.  

• Diminua o consumo de doces, açúcares, frituras. 

• Chocolate ? Não precisa excluir, mas reduza a quantidade. 

• Pratique exercícios. Não precisa ser necessariamente, uma academia. 
Caminhada diária é excelente para regular o organismo.  

• Reduza as porções de carne vermelha . Prefira carne branca, em especial 
peixes, que são ricos em diversas substâncias, como Omega 3 e 6, que au-

xiliam na prevenção de doenças cardíacas. 

Por  Lauro  Acosta Junior 

ADEQUE-SE 



OMS reconhece a   
qualidade de vacinas 
nacionais 

 A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária recebeu 
a pré-qualificação para co-
mercializar vacinas para a 
Organização Mundial de Sa-
úde. O chefe da inspeção do 
organismo internacional, La-
ouari Belgharbi, divulgou a 
aprovação do processo regu-
latório da Agência. Segundo 
Belgharbi, a pré-qualificação 
garante que as vacinas pro-
duzidas no Brasil possuem 
eficácia e segurança. A Anvi-
sa garante a qualidade das 
vacinas produzidas, por e-
xemplo, por Biomanguinhos 
ou Butantã. “Uma vez que há 
a pré-qualificação, há a pos-
sibilidade de exportação pa-
ra diversos países, já que 
temos certeza da qualidade 
da vacina”, relata.  

Fonte: ANVISA . 

CFF quer anular Re-
solução do CRM 

 A Resolução nº 1823-
/2007 do CFM, em seu artigo 
9º, tenta restringir aos médi-
cos, e aos odontólogos, na 
sua área de atuação, a reali-
zação de exames citopatoló-
gicos, como um ato exclusi-
vamente médico. O Conse-
lho Federal de Farmácia in-
gressou, na 3ª Vara da Se-
ção Judiciária do Distrito Fe-
deral, com uma ação civil 
com o pedido de tutela ante-
cipada em desfavor do Con-
selho Federal de Medicina.  

Fonte: CFF 

Medicação possui microprocessador, bateria, 
rádio sem fio e reservatório 

 A Philips desenvolveu uma "pílula inteligente" que contém 
um microprocessador, bateria, rádio sem fio e um reservatório 
que permite a liberação de medicamento em uma região especí-
fica do corpo. Philips, uma das maiores fabricantes mundiais de 
equipamentos hospitalares, informou que a cápsula "iPill" mede 
a acidez com um sensor para determinar a sua localização no 
intestino e, então, pode liberar medicação onde ela é necessá-
ria. Levar medicação para tratar doenças da região digestiva 
diretamente na área de enfermidade significa que as doses po-
dem ser menores, o que reduz os efeitos colaterais. Cápsulas 
contendo câmeras em miniatura já são usadas como ferramenta 
de diagnóstico, mas elas não conseguem levar medicamentos, 
segundo a Philips. A "iPill" também pode medir a temperatura 
local e informá-la remotamente a um receptor externo. A iPill 
ainda é um protótipo, mas adequada à fabricação em série, in-
formou a Philips.  

Fonte: G1  

Projeto de Lei quer proibir farmácias de vender 
de chinelo a cerveja 

 Ela quer ampliar a regulamentação já existente, a lei fede-
ral 5.991, de 1973  que, via de regra, não é cumprida.  Além da 
ofensiva contra a venda de produtos não relacionados a saúde 
em Farmácias, o projeto aumenta também o rigor sobre a pre-
sença de um farmacêutico em todo o período de atendimento da 
loja. Como novidade, a lei cria regras de zoneamento e a neces-
sidade de licença pública para a abertura de novos estabeleci-
mentos. De autoria do deputado federal Ivan Valente o projeto 
de lei nº 4385/94 tramita há mais dez anos no Congresso.  

Fonte: CRF  



INSTITUTO DE BIOENGENHARIA  

(IBEG)  
Hospital Erasto Gaertner 

M uitas pessoas conhecem o Hospital Erasto Gaetner (HEG), 
referência nacional no tratamento do câncer, porém poucos 
sabem da existência do Instituto de Bioengenharia (IBEG), 

que juntamente com o HEG e a Rede Feminina de Combate ao Câncer 
fazem parte da Liga Paranaense de Combate ao Câncer (LPCC).  

 O IBEG, lançado em 1985, é uma unidade operacional do HEG 
voltada para o desenvolvimento e fabricação de próteses ortopédicas, 
buco-maxilares, cateteres venosos e materiais de uso hospitalar. No ano de 2005 conquistou as Boas 
Práticas de Fabricação (BPF) para produtos médicos concedida pela resolução RE n.° 3172, de 6 de 
dezembro de 2005.  

 Um dos produtos elaborados pelo instituto é o LifePort®, um cateter de acesso vascular central 
totalmente implantável que oferece acesso ao sistema vascular do paciente de maneira duradoura e 

prolongada (o cateter pode permanecer implantado por 
um período de até 2 anos). Esse tipo de produto é extre-
mamente útil nos pacientes que possuem câncer, uma vez 
que a infusão contínua de medicamentos, na maioria dos 
casos, danifica o sistema vascular do paciente, levando ao 
desenvolvimento de flebite e trombose, além da dor e do 
desconforto.  

 Os cateteres da linha LifePort são fabricados de titâ-
nio (um metal biocompatível, aprovado PE                la 
ANVISA), com uma área central de silicone (como mos-
tra a figura), na qual são aplicados os medicamentos. Pe-
sam cerca de 20 gramas e existem tamanhos adequados 
para adultos e crianças. 

 Esse tipo de material produzido internacionalmente 
tem um  custo médio de R$ 2.000,00. O IBEG é o único 

produtor nacional desse tipo de cateter, distribuindo dessa maneira para diversas regiões do país e 
com um valor aproximado de R$ 600,00. O valor arrecadado com a venda desses e de outros produ-
tos do instituto é destinado a manter o HEG, uma vez que o mesmo é um hospital filantrópico que 
atende pacientes do SUS (80% dos pacientes) e necessita de ajuda para manter suas atividades. 

 

 

 

 

Por Louise Trevisan de Faria 

 



PET: uma experiência de  
desenvolvimento pessoal 

 O  programa de 
eduçação tutorial 
vinculado direto 

ao Ministério da Educação e 
Cultura (MEC), tem como ob-
jetivo fazer com que seus inte-
grantes trabalhem com ensino, 
pesquisa e extensão, evitando 
dessa maneira uma especializa-
ção precoce. Os PETs encon-
tram distribuídos por todos o 
Brasil, de maneira que na UF-
PR se encontram instalados 15 
grupos.  
 O curso de farmácia é um 
dos contemplados com o pro-
grama, o qual vem executando 
suas atividades a 11 anos e con-
tribuindo para a formação de 
farmacêuticos com “cara nova”. 
Esse perfil diferenciado inclui 
características não abrangidas 
pela graduação e que certamente 
fazem a diferença para um bom 
profissional. Nessa valiosa ba-
gagem, dentre outras, encon-
tram-se o trabalho em grupo, 
aprender a conviver com pesso-
as diferentes e o mais importan-
te: saber respeitar as diferenças 
e agregar conhecimento por 
meio delas e ainda conhecer a 
importância da sua partição no 
grupo, saber que todas as partes 
são fundamentais para o bom 
andamento de uma equipe. Nos 
valores, ainda estão incluídos 
senso de responsabilidade, a 
importância da dedicação a to-
das as tarefas que se executa, 
desde as mais simples até as que 
exigem mais tempo, e além de 
tudo a humanização, o conheci-
mento da realidade social que 
nos cerca, a possibilidade de 
aplicar o conhecimento adquiri-
do durante a graduação para os 
que mais precisam.  Isso sem 
contar na desenvoltura em pa-

lestras e seminários, criativida-
de, noções de organização e li-
derança. Como se não fosse o 
suficiente o grupo é uma segun-
da família para todos os inte-
grantes, na qual se encontra 
compreensão, ajuda, respeito, 
amigos, conselhos, ou seja, um 
vínculo muito forte e agradável.  
  O resultado de tudo isso se 
reflete nos ex-petianos, que se 
encontram espalhados nos mais 
diferentes locais, como indús-
trias de medicamentos, como 
docentes, inseridos em grupos 
de pesquisa, participando de 
residências multiprofissionais, 
dentre outros.  

  Como petiana vivi diver-
sas experiências que me auxilia-
ram no desenvolvimento pesso-
al, da pessoa tímida, com medo 
de falar, com receio de dizer 
algo errado, para a pessoa que 
apresenta seminários com segu-
rança, que manifesta opiniões, 
que assume uma postura inde-
pendente do que os outros pen-
sam, simplesmente porque cada 
pessoa tem suas características, 
e o PET me ensinou a respeitá-
las e a assumir a minha. 

  Durante a organização de 4 
Semanas Acadêmicas/Jornada 
Farmacêutica conheci muitos 
profissionais, tive a oportuni-
dade de aprender sobre as mais 
diferentes áreas que se pode 
atuar, aprendi a ter paciência, a 
me organizar, a planejar, a ter a 

certeza de que um bom traba-
lho resulta em bons frutos, a ter 
o prazer de ver suas atividades 
valorizadas e reconhecidas. 

  Com o projeto de extensão 
do PET (Farmaeduca) percebi o 
quão dura é a realidade: crian-
ças abandonadas, drogas, abuso 
sexual, violência, idosos preci-
sando de orientação farmacêuti-
ca. Mais que isso, enxergamos 
quem precisa de nós e a impor-
tância que temos para a socie-
dade, e mais uma vez a recom-
pensa: um sorriso de uma crian-
ça, um abraço, um potinho de 
doce das idosas, uma salva de 
palmas, despertar questiona-
mentos, sentir-se útil.  
 No decorrer de minha parti-
cipação no PET compreendi o 
que é Educação Tutorial, como 
é ter um tutor que convive e 
orienta seus caminhos ao longo 
da graduação, que entende suas 
dificuldades e que procura mi-
nimiza-las, que sabe quando um 
petiano está com problemas e 
fornece conselhos, mas também 
que chama a atenção, que criti-
ca.   

  Ao  PET gostaria de deixar 
registrado meus sinceros agra-
decimentos pela experiência 
ímpar, aos leitores meu estímu-
lo em buscar sempre mais, em 
não se contentar, estar sempre 
em busca do que se gosta, po-
rém nunca esquecer do coletivo, 
e da nossa importância e res-
ponsabilidade como profissio-
nais. 

 

 

 

Por Louise T. de Faria 

 

 



INTERCÂMBIO...     
AQUI VOU EU !!!  

V ocê deve estar se perguntando o que essa figura tem “a ver” com 
intercâmbio. Vamos explicar. O significado literal da palavra inter-
câmbio é “troca”. Quando falamos de intercâmbio cultural, a troca cul-
tural é o objetivo, logicamente. Mas, de acordo com depoimentos da 
galera que viaja, percebemos que outra palavra chave é flexibilidade 
(transformação, adaptação). Isto porque você acaba sendo “um peixe 
fora da SUA água”: terá que viver em um país totalmente desconheci-
do, conviver com pessoas novas e entender que quem está em ambien-
te alheio e, portanto, tem a obrigação de adaptar-se, é você.  A conse-

qüência disso é um crescimento pessoal fora de série, além da vivência do idioma.  
Mas a interpretação da figura continua valendo para depois do intercâmbio, pois com uma expe-

riência destas na bagagem, você pode ser selecionado dentre muitos peixinhos, e ter um aquário só 
pra você! 

Por este motivo, e com tanta gente falando por aí que uma experiência internacional faz a dife-
rença para qualquer profissional, você decide fazer um intercâmbio. Mas são muitas opções: diversos 
países à sua escolha e vários tipos de intercâmbio, que vão desde um simples aprendizado de idiomas 
até mestrado e doutorado. Então, nós do PET vamos te ajudar... Vamos falar dos tipos de intercâmbio 
mais procurados atualmente, dando dicas sobre cada um e indicando agências onde você pode procu-
rar mais informações. Vamos falar adiante das opções específicas para o curso de Farmácia. 

 

1. ESCOLHA O PAÍS  
 
Embora os Estados Unidos, 

Inglaterra, o Canadá e a França 
sejam os primeiros países que nos 
vêm à mente quando pensamos 
em intercâmbio, as agências ofe-
recem opções para quase todos os 
lugares do mundo.  

Ultimamente, tem crescido a preferência por 
programas na Nova Zelândia, na Austrália e 
em países africanos e centro-americanos. Se 
sua sede de experiências novas for grande, sai-
ba que qualquer país e cultura acrescentarão 
muitas novas experiências à sua vida.  

E por falar em destinos pouco convencio-
nais de intercâmbio, que tal conhecer a experi-
ência de quem foi para o Zimbábue? 

 
2. TIPOS DE INTERCÂMBIO 
                            
       Work and Travel 
 
 Pode ser resumido como trabalho remu-
nerado para universitários no exterior, e “de 
quebra” a vivência da cultura e do idioma do 
país escolhido além de poder viajar bastante.  

 Se você pesquisar na internet, ou conversar 
com quem já foi (inclusive esta que vos 
“fala”) vai constatar que se trata de uma expe-
riência incrível.  
Os problemas apontados pelos especialistas 

no assunto são dois. O primeiro é que muitos 
estudantes vão com a idéia de “fazer dinheiro” 
e este não é o objetivo do programa. Mas a 
remuneração é mais do que suficiente para o 
intercambista se manter e ainda trazer alguns 
“quitutes”. Tudo vai do planejamento de cada 
um.   
  

 

O segundo problema é que dependendo do 
programa escolhido (se for só para trabalho) 
você não poderá estudar “oficialmente” em 
universidades. Mas você pode (e deve) correr 
atrás de opções: nos Estados Unidos existem 
os comunity colleges que oferecem cursos de 
inglês gratuitos para estrangeiros (muito bons 
por sinal... eu fiz! e você ainda conhece gente 
do mundo todo) e outros cursos com custo 
bem acessível, não sendo necessário o visto de 
estudante.  

 



Para mais informações sobre este tipo de 
programa consulte a agência Intercultural, em 
Curitiba. Eles oferecem 3 modalidades: o Work 
Experience USA (duração de até 4 meses, vol-
tado a estudantes universitários com idade entre 
18 e 29 anos), o H2B (que tem duração de 4 a 
10 meses) e o Hospitality Experience Canada, 
que é parte estudo (neste caso você pode estu-
dar também) e parte trabalho, na área de turis-
mo.  

 

 

 

Au Pair 

 O termo au pair hoje 
refere-se a programas de in-
tercâmbio cultural de 12 me-
ses com remuneração, para 
jovens de 18 a 26 anos, nor-
malmente do sexo feminino, 
mas não necessariamente. A au pair é recebida 
por uma família com criança(s), recebe estadia 
com pensão completa, bolsa de estudos, e tem 
como responsabilidade principal atender a(s) 
criança(s) e auxiliar na administração do lar. 
Entretanto, requer algo que não é para qualquer 
um: gostar e saber cuidar de crianças. 

 Em Curitiba, uma das agências que traba-
lha com este programa é a Experimento, que 
tem parceria com a melhor organização Au Pair 
in America. Eles oferecem suporte durante todo 
o processo, desde a escolha da família, preen-
chimento dos documentos (on-line) e auxilio 
pós-embarque.  

 

 

Cursos de Língua 

 O aluno que quer 
estudar um idioma no 
exterior tem, além da 
experiência fora da sala 
de aula, um pré-

requisito para sua vida profissional atual e futu-
ra. Ter contato direto com pessoas de outros 
países torna a aprendizagem muito mais natural. 
Existem cursos de todos os tipos, de acordo 
com sua necessidade. A CI – Central do Inter-
câmbio – em Curitiba, trabalha com as melho-
res instituições de ensino para apresentar op-
ções de estudo no exterior adequadas às neces-
sidades e ao perfil de cada um. Inglês, espanhol, 
francês, italiano, alemão, árabe e mandarim, 
tendo cursos intensivos ou semi-intensivos, do 
nível básico ao avançado em 25 países. Além 
disso, são várias opções: curso regular, prepara-
tório para exames, preparatório para universida-
des, específicos na área médica (que muito nos 
interessa!), aulas particulares, entre outros.  

A duração mínima é de 2 semanas (mas 
existem algumas opções de 1 semana) e a máxi-
ma normalmente é de 1 ano de permanência nas 
escolas. Outra vantagem é que – ao contrário 
dos outros programas - se você não fala nada do 
idioma que escolheu, não tem problema. Você 
pode viajar mesmo assim. As escolas fazem um 
teste oral e por escrito para medir o grau de co-
nhecimento do aluno, que pode variar entre ini-
ciante e avançado. A diferença aqui é que seu 
visto é exclusivo para estudar, além do custo, 
que é um pouco maior, mas, a agência oferece 
opções de parcelamento.  

 

Por Fabiana de Lima, que fez in-
tercâmbio (work and travel) na 

temporada 2007/2008. 

 

Contato: (41) 3016-8676 
www.experimento.com.br  
curitiba@experimento.org.br  

Contato: (41)  32320100 
www.intercultural.com.br  
curitiba@intercultural.com.br  

 

Contato: (41) 3342-7943 
www.ci.com.br  



 A partir do século XX, com o avanço da indústria de química fina, a maquiagem caiu nas gra-
ças das mulheres. Desde então, esses produtos passaram por diversos avanços, seja tecnologicamente 
falando ou simplesmente na maneira com que os produtos são usados. Atualmente encontra-se no 
mercado produtos de maquiagem que vão além de simplesmente colorir ou cobrir a pele. Estamos na 
era do make-up inteligente: filtro solar, anti-aging, hidratante, suavizante... No entanto, a maquiagem 
pode facilmente passar de fiel aliada à perigosa rival. É preciso, acima de tudo, bom senso para lan-
çar mão dos artifícios do make-up, mas com um pouco de orientação todo mundo pode aprender a 
dar um up no visual. 

Sobrancelhas: A melhor opção é procurar um bom designer de so-
brancelhas, que vai desenhá-las de acordo com seu rosto. Se sua so-
brancelha já foi “destruída” costumo usar a expressão “cultivar a so-
brancelha”, que nada mais é que deixá-las crescer para que o designer 
possa trabalhar. Após o desenho feito é só manter tirando os pelinhos 
que forem nascendo. Mas se você não dispõe de um designer, pode se-
guir algumas regrinhas para deixar a sobrancelha legal. Observe o dese-
nho ao lado... Ele mostra onde deve começar e terminar a sobrancelha, 
utilize um palito para delimitar como mostra a figura. Tirados os exces-
sos penteie os pelos para cima e corte aqueles que saem fora do dese-
nho com uma tesoura fina. Por último, corrija as falhas com lápis de 

 

Pele: Uma pele com aspecto saudável é insubstituível. Por melhor que seja a maquiagem, se sua pe-
le não estiver boa o resultado não será tão eficiente. Para ter uma pele saudável você precisa manter 
hábitos saudáveis e não é no dia da festa... Alimentação balanceada, muita água e bons produtos: 
musse de limpeza, bom hidratante, e FILTRO SOLAR. Existem no mercado hidratantes, de uma 
marca brasileira, que contêm filtro FPS15 e efeito matificante. O resultado é ótimo, deixa a pele sem 
oleosidade por bastante tempo. Mas se a pele tem manchas e não está com o melhor aspecto, utilize 
produtos de cobertura. Comece pelo corretivo: ele deve ser um tom mais claro que sua pele e aplica-
do em pequenas extensões, só para corrigir imperfeições como olheiras, manchas acentuadas e espi-
nhas. A próxima etapa é a uniformização da pele e para isso existem diversas opções. Fique atenta ao 
seu tipo de pele para escolher o produto. Gosto de duas opções em especial: 

1. Pan cake: É um pó bem compacto que se 
aplica com esponja umedecida em água. Esse 
produto apresenta cobertura perfeita e não é 
oleoso. Oferece praticidade quando não se tem 
tempo para dar tanta atenção à cobertura da 
pele. Mas o efeito é de porcelana, o que limita 
o uso no dia-a-dia. Se a pele possui rugas evite 
esta opção para não ter o efeito craque lê. 

2. Base mais pó: Continua sendo a melhor 
opção, cada vez mais os produtos estão inteli-
gentes e com efeitos ótimos. Para um bom re-
sultado aplique com pincel uma base bem fina 
e mais clara que sua pele, em seguida unifor-
mize o tom com outra base também fina. Fina-
lize com o pó, de preferência translúcido, e da 
cor exata da sua pele. 

Use-a a seu 

favor 



A regra básica é: tudo que se pretende aumentar dev e ser claro 
e tudo que se    pretende diminuir deve ser escuro!  

Olhos com Pálpebras caídas 
Use sombra escura junto aos cílios e no canto externo, reforçando em direção às têmporas. A sombra 
mais clara deve ser aplicada na parte superior interna, próximo à sobrancelha. 
Olhos separados e ou grandes 
Aplique sombra escura junto aos cílios, no canto externo em direção às têmporas e no canto interno 
do olho, esfumaçando. A tonalidade clara deve ser aplicada na parte superior, junto à sobrancelha. 
Olhos juntos e ou pequenos 
A sombra deve ter uma utilização mais marcante no canto externo em direção às têmporas.  Na dobra 
interna, utilize sombra clara, bem como na parte superior. 
Olhos Orientais 
Crie uma dobra para os olhos coma sombra escura, esfumando-a para cima. Aplique a sombra clara 
entre a dobra do olho e a raiz dos cílios e também junto à sobrancelha. 

  Após a sombra, aplique delineador de 
olhos rente aos cílios superiores, lápis preto 
rente aos inferiores e rímel. Finalize com blu-
sh no alto das maçãs do rosto e batom. Ah! 
Não esqueça, delineador de boca sempre... 
Mesmo só com gloss. 

 REGRAS BÁSICAS 

• Make escura com roupa preta ar de-
pressivo. 

• Make luminosa com blush e regatinha 
ar naturalmente bonita. 

• Make luminosa com olhos marcados e 
cabelo lisérimo sensual. 

LEMBRE-SE 

 O limite entre o moderno e o brega é 
muito estreito. Tudo que é muito marcante 
pede cuidado batom vermelho unha vermelha 
cabelo vermelho... 

Por Jakeline Marinello  

- Uma sombra clara e uma escura que combinem 
- Uma sombra bem clara e cintilante (pode ser 
branca) 

- Lápis preto 
- Rímel 
- Delineador 

 Terminada essa parte de correções vamos para a etapa divertida: A SOMBRA. 
 A figura abaixo é bastante ilustrativa, defina qual é o seu tipo de olho. Se tiver dificuldade peça 
pra outra pessoa te dizer. 



  

 Muitos homens temem e mulheres sofrem 
durante um período particular que antecede a 
menstruação: a conhecida Tensão Pré-
menstrual (TPM). A TPM é um conjunto de 
sintomas que se manifestam na última semana 
da fase lútea e provoca alterações de comporta-
mento, emocionais e físicas. 

 Estatísticas mostram que mais de 70% 
das mulheres apresentam o quadro que caracte-
riza essa síndrome durante algum momento da 
vida. Já foram descritos mais de 150 sintomas 
que podem ser relacionados com a TPM e os 
principais podem ser divididos em alterações 
físicas e emocionais (ver tabela a baixo) e aco-
metem mulheres de todas as idades, sendo mais 
freqüentes naquelas entre 30 e 40 anos. Além 
dos efeitos sociais, os sintomas da tensão pré-
menstrual podem afetar, inclusive, a economia. 
Um estudo inglês concluiu que 10% das mulhe-
res que sofrem de TPM apresentam sintomato-
logia tão grave que afeta suas vidas sociais e 
profissionais, sendo que entre 2% a 4% delas 
ficam impossibilitadas e faltam ao trabalho e 
muitas outras precisam parar por alguns mo-
mentos durante as suas atividades devido às 
fortes dores. 

 Há divergências quanto as causas fisioló-
gicas que geram os sintomas da TPM, mas 
grande parte dos autores concorda que a varia-
ção da concentração dos hormônios sexuais fe-
mininos, estrogênio e progesterona, é a princi-
pal causa da alteração comportamental.  

 Durante o ciclo menstrual, esses hormô-
nios possuem picos alternados, sendo que o es-
trógeno atinge seu pico ao redor do 14º dia do 
ciclo. Em seguida, sua concentração começa a 
cair e a aumenta a produção de progesterona. 

 Os níveis desses dois hormônios, porém, 
adquirem concentrações muito baixas durante 
a menstruação. Quando os estrógenos e pro-
gesterona diminuem na quarta semana do ci-
clo, também diminui a produção das endorfi-
nas. Nesta fase surgem os sintomas como an-
siedade, tensão, cólicas abdominais, cefaléia, 
etc. Outros fatores podem agravar esses sinto-
mas, como deficiências de ácidos graxos (por 
exemplo, o ácido gamalinolênico - GLA), vi-
taminas, como a B6, e fatores ambientais. 

 Os tipos de manifestação dos sintomas mu-
dam entre as mulheres e permitem a classifica-
ção da TPM em quatro grupos: 

Tipo A – Predomínio de ansiedade e agressivi-
dade. A mulher briga com facilidade, principal-
mente com aqueles de quem mais gosta e que 
estão mais próximos dela. Fica extremamente 
agitada e emocionalmente instável. 

Tipo D – Predomínio de alterações                                                                  
afetivas, apresentando, principalmente, sinto-
mas depressivos. A mulher deixa de ter motiva-
ção para realizar suas atividades cotidianas, 
chora com facilidade e sente-se carente de afe-
to.  

Tipo H – Predomínio de problemas de ordem 
física resultantes da retenção de líquidos. Ocor-
re aumento de peso, as mamas ficam inchadas e 
doloridas e a barriga fica maior. Pode ocorrer 
modificação no funcionamento intestinal. 

 

VOCÊ SABE REALMENTE O QUE  

ACONTECE NO ORGANISMO  

FEMININO  

DURANTE ESSE PERÍODO? 



Tipo C – A cefaléia (dor de cabeça) é o princi-
pal sintoma. A mulher pode apresentar, tam-
bém, alterações alimentares, desde a falta de 
apetite até o desejo insaciável de comer deter-
minado tipo de alimento, como doces e choco-
late, por exemplo. 

 Frente aos possíveis efeitos sociais e coti-
dianos, como saber quando procurar algum tra-
tamento? É simples, basta que tais efeitos im-
possibilitem a realização de tarefas comuns. 
Vale enfatizar que um tratamento não necessa-
riamente significa uso de um medicamento, 
sendo que existem diversas opções possíveis. 
Algumas modificações de atitude, entretanto, 
são consenso entre especialistas e devem ser 
tomadas caso a mulher queira se livrar dos sin-
tomas indesejados. A principal alteração é a 
mudança de alimentação. É comprovado que 
muitos alimentos possuem efeitos no funciona-
mento do nosso organismo, sendo que eles po-
dem agravar ou atenuar os sintomas da TPM 
(os principais alimentos e seus efeitos estão 
descritos na tabela ao lado). Outra mudança de-
ve ser quanto a prática de exercícios físicos, 
que melhoram sintomas psicológicos 
(irritabilidade e depressão) e a ingestão de água, 
que alivia a retenção de líquidos. 

 Quanto às possíveis terapias medicamen-
tosas, existem diversas opções no mercado. A 
escolha do medicamento irá depender do tipo 
de sintoma que a paciente apresenta. Caso ela 
possua ganho excessivo de peso ou inchaço e 
dores nas mamas, por exemplo, diuréticos po-
dem ser administrados. Vale salientar que são 
necessários o aconselhamento e a prescrição 
médica para o uso desses medicamentos e que 
eles, como qualquer outro, possuem efeitos co-
laterais. 

 Alguns médicos indicam o uso de contra-
ceptivos orais em casos recorrentes de TPM. 
Isso porque, esses fármacos suspendem a ovu-
lação e, com isso, também os efeitos gerados 
com a oscilação hormonal. Contudo, há contro-
vérsias sobre esse tipo de terapia.  

 Para àquelas adeptas de terapias não medi-
camentosas, existem várias opções no mercado. 
Por exemplo, o uso do ácido gamalinolênico, 
que pode ser encontrado no óleo da semente da 
Borragem (Borago officinalis). A deficiência 
desse ácido graxo parece estar ligada ao apare-
cimento dos sintomas da tensão pré-menstrual. 
Ele tem ação moduladora dos hormônios gona-
dotróficos e influencia estimulando a liberação 
de neurotransmissores. Além disso, é essencial 
na formação de Prostaglandina E1 (PGE1), que 
possui ação diurética. Sendo assim, é recomen-
dado para a maior parte dos sintomas da TPM. 

 A acupuntura, a homeopatia e as massagens 
também têm sido propostas para aliviar os sin-
tomas físicos e psicológicos da síndrome pré-
menstrual. 

 O ideal é avaliar junto ao seu médico e seu 
farmacêutico qual a melhor alternativa e esco-
lher aquela que te faz sentir melhor. O que não 
dá é sofrer todo mês, né? Não há mulher (nem 
homem) que agüente.  

Por Patrícia Gonçalves 



 Independente de o leitor acreditar ou não 
em astrologia, o objetivo deste texto é apresen-
tar um pouco de onde surgiu a astrologia e o 
que ela significou para os humanos desde os 
tempos mais antigos até os dias de hoje. Tam-
bém serão abordados os conceitos básicos da 
astrologia para que os curiosos se divirtam, os 
que acreditam se inspirem e para os que duvi-
dam, percam seu tempo se convencendo de que 
realmente não vêem lógica no que lêem! 
 Desde os tempos mais antigos existem 
históricos de que o homem olhava para os céus 
em busca de uma força maior, de uma resposta 
acerca do que viviam. Através da observação 
das mudanças da lua, do movimento do sol e 
das estrelas, os homens antigos organizavam 
suas vidas. Nos registros encontrados observa-
mos a idéia de que os planetas, assim como o 
sol e a lua, representavam deuses com o poder 
de dirigir a vida ou interferir nela. Da perspec-
tiva da Terra, são as estrelas que giram a nossa 
volta e o que o antigo homem notava era os 
movimentos dos planetas contra um céu estre-
lado fixo. À medida que as associações foram 
se fixando foi se formando a base da astrologia. 
 Os primeiros documentos verdadeiramen-
te astrológicos apareceram no século VII a.C, 
Os caldeus tinham conhecimento da matemáti-
ca e relacionaram os acontecimentos no céu 
com determinados padrões, como estrelas que 
se moviam numa ordem fixa e definida através 
do firmamento.  O estudo das estrelas tinha 
propósitos religiosos e científicos, pois estas 
representavam um tipo de relógio, fornecendo 
pontos de referência espaciais. Uma tentativa 
para aplicar a abordagem científica à astrologi-
a, baseado na aplicação da estatística, foi posto 
em prática no início do século XX por Chois-
nard e Krafft. Seus estudos os convenceram 
que a astrologia existia. Na década de 50 Gau-
quelin também aplicou estatística à astrologia 
testando indivíduos de acordo com suas profis-
sões, descobrindo uma correlação diferente da-
quela astrológica tradicional.  

  A astrologia não deve ser confundida com a 
astronomia, ciência que estuda os astros e seu 
funcionamento, ou seja, sua física. O foco da 
astrologia está em conhecer e classificar os tipos 
humanos. “Conhece-te a ti mesmo” é um dos 
lemas da astrologia, além de conhecer, como 
poucas ciências, o contexto dos ritmos e ciclos 
da natureza, dos planetas, da vida e dos homens. 
Por isso seu uso mais freqüente é a previsão, por 
ajudar as pessoas a se conhecerem e por apontar 
as tendências dos acontecimentos. Cada vez têm 
sido mais procurada e reconhecida, tendo, inclu-
sive algumas especializações como astrologia 
vocacional, financeira, política, infantil, médica, 
de personalidade, entre outras aplicações. A se-
guir estão os conceitos básicos para entender-
mos um pouco do que é a astrologia: 

  
  Signo solar: O círculo zodiacal é dividido 
em 12 partes iguais, chamadas de signos. O sig-
no, ou signo solar, é denominado segundo uma 
constelação (grupo de estrelas) que se localiza 
naquela parte específica do zodíaco. É onde o 
sol estava localizado no momento do nascimen-
to. Esse signo mostra como é sua personalidade 
em relação aos outros 

 O ascendente reflete não só sua personalidade 
que os outros acham em você, mas também 
quem você gostaria de ser e as habilidades e ta-
lentos que você estará desenvolvendo por toda 
sua vida. 

 
 Ascendente: Seu ascendente é o signo que 
está surgindo no horizonte no momento em que 
você nasceu. Ele irá definir o "eu" que o mundo 
exterior vê e o modo como você se expressa. Na 
maioria das vezes, seu signo solar e seu ascen-
dente são diferentes, e é por isso que seu ascen-
dente é uma "máscara", ou seja, as atitudes e o-
piniões que tem e mostra para o mundo são dis-
farces e uma maneira que você encontra de es-
conder sua verdadeira personalidade.  

ASTROLOGIA 



 Casas: Um mapa natal é dividido em 12 
casas. Há vários sistemas para a determinação 
das casas e, em muitos deles, estas não tem o 
mesmo tamanho, não tem necessariamente 30 
graus cada uma. No círculo em que será traça-
do o mapa, uma linha horizontal que o divide 
em duas partes iguais marca o Ascendente, isto 
é, o signo que estava "nascendo" com a pessoa 
quando ela veio ao mundo. A partir do Ascen-
dente, são determinadas 12 casas, cada uma 
representando aspectos da vida de uma pessoa 
momento do seu nascimento, a disposição dos 
planetas nas casas influiu diretamente nos a-
contecimentos da sua vida, de acordo com o 
que cada uma representa. 
 
 Dependendo do signo e 
dos planetas que possuímos 
em nossa casa, nosso mapa 
astral pode ser interpretado de 
maneira completa, represen-
tando nossas tendências em 
casa aspecto de nossas vidas.  
 A primeira casa mostra 
a personalidade, a forma que 
você irá se expressar e a 
"cara" que você assume para 
mostrar ao mundo. Determina 
seus gostos, representa seu corpo físico e os 
primeiros anos de sua infância.  
  A segunda casa representa finanças e 
posses e indica quais são suas necessidades e 
que você pode fazer para conseguir chegar às 
suas metas. Esta é a Casa da Liberdade Pessoal 
e também das dívidas materiais. 
 A terceira casa representa os vínculos 
familiares, especialmente com irmãos e irmãs e 
a comunicação com o mundo exterior. Mostra 
a possibilidade de viagens curtas e determina 
aquele conhecimento que não adquirimos na 
escola. 
 A quarta casa representa sua casa, suas 
raízes e está ligada ao papel da sua mãe na sua 
vida. Representa a velhice, o final da vida e a 
fama póstuma. 
 A quinta casa mostra os filhos, os roman-
ces, os prazeres e as diversões. Essa casa se 
refere ao seu modo de conviver com os outros, 
à gravidez e à educação dos filhos. Representa 
também a arte e a dramaticidade. 

  A sexta casa mostra seu trabalho, sua saúde 
e seus hábitos. Essa casa envolve tudo o que for 
relativo a trabalho: empregos, subalternos e che-
fes. Refere-se também a animais de estimação e 
dependentes. 

  A sétima casa se refere a parceiros conju-
gais e negócios. Representa o divórcio, ou acor-
dos comerciais. Como essa casa está em oposi-
ção ao Ascendente, revela também os traços 
mais marcantes da sua personalidade. 

  A oitava casa revela sua diplomacia, o apoi-
o que você pode precisar de outras pessoas e 
também seus inimigos declarados. Essa é a casa 
dos mistérios, do poder e do sexo. 

  A nona casa revela os estudos superiores, 
religiões, aprendizado de novas 
línguas e viagens longas ao es-
trangeiro. Representa seus sonhos 
e aspirações. 
  A décima casa repre-
senta sua reputação e sua posição 
dentro da sociedade, o status. 
Mostra sua disciplina e seu senso 
crítico, e transações financeiras. 
Revela sua capacidade lógica. 
  A décima primeira 
casa representa sua capacidade de 
ter amigos e seus relacionamentos 

não-emocionais. Demonstra as situações em que 
você não tem muito controle. Mostra sua capaci-
dade em impor suas próprias idéias. 

  A décima segunda casa representa a procu-
ra por uma identidade espiritual e suas fraque-
zas. Revela suas tristezas e obstáculos que irá 
enfrentar. Representa o subconsciente e o carma. 
Essa casa geralmente é chamada de lato de lixo 
do zodíaco, pois guarda tudo o que ainda está 
oculto na sua personalidade. 

   
  Para fazer um mapa astral grátis basta pro-
curar na internet, porém uma consulta mais es-
pecífica com alguém que saiba ler corretamente 
um mapa ajudará a ver as tendências da sua per-
sonalidade em relação aos signos e planetas pre-
sentes nas casas. 

 

Por Hindy Ribeiro da Luz 



 Os medicamentos de base química causa-
ram uma revolução nas atividades de saúde pú-
blica e no exercício da medicina, alcançando 
lugar de destaque na terapêutica contemporâ-
nea. O sucesso incontestável obtido com o em-
prego de medicamentos no tratamento de doen-
ças infecciosas, que era um dos principais con-

tribuintes da mortalidade na população, é a base 
de sua hegemonia nos tratamentos de saúde nos 
dias de hoje. Assim o medicamento passou a 
ser visto como agente solucionador de proble-
mas de sáude, e com isso criou-se a cultura da 
automedicação, que é uma prática universal, 
presente nas mais diversas sociedades e cultu-
ras, independendo o grau de desenvolvimento 

socioeconômico das mesmas. 

 De acordo com alguns pesquisadores a 
automedicação é “um procedimento caracteri-
zado fundamentalmente pela iniciativa de um 
doente, ou de seu responsável, em obter, produ-
zir ou utilizar um produto que acredita que lhe 
trará benefícios no tratamento de doenças ou 

alívios de sintomas”. Já outros conceituam, de 
forma mais específica, dizendo que é “o ato de 
se medicar sem a devida orientação ou prescri-
ção médica”. A decisão de usar ou não determi-
nado medicamento é exclusiva do paciente ou 

de seu responsável. A 
responsabilidade de fazê-

lo depende, no entanto, 
de haver ou não respaldo 
dado pelo médico ou por 
outros profissionais da 
saúde, entre eles o far-
macêutico.  

Em vários países desenvolvidos, o número 
de medicamentos de venda livre tem crescido 
nos últimos tempos, assim com a disponibili-
dade desses medicamentos em estabelecimen-

tos não farmacêuticos, o que favorece a auto-
medicação. Porém, nesses países os rígidos 
controles estabelecidos pelas agências regula-
doras e o crescente envolvimento dos farma-
cêuticos com a orientação dos usuários de me-
dicamentos, tornam menos problemática a prá-
tica da auto medicação. Já no Brasil a má qua-

lidade da oferta de medicamentos, o não cum-
primento da obrigatoriedade da apresentação 
da receita e a carência de informação e instru-
ção sobre medicamentos na população justifi-
cam a preocupação da qualidade da automedi-
cação no nosso país. 

O brasileiro se vê  impulsionado a utilizar 
medicamentos populares, ou a procurar orien-
tação leiga de familiares, amigos e até vizi-
nhos, para encurtar o caminho para a obtenção 
do alívio dos incomodos  que os atingem em 
inúmeras ocasiões, diante de quaisquer sinto-
mas. As razões pelas quais as pessoas se auto-
medicam são inúmeras. A dificuldade e o cus-
to de se conseguir uma opinião médica (devido 
ao sistema de saúde pouco estruturado), a limi-
tação do poder prescritivo restrito a poucos 
profissionais da saúde, o desespero e a angús-
tia desencadeados por sintomas ou pela possi-
bilidade de se adquirir uma doença, informa-
ções sobre medicamentos obtidas por meios 
não seguros como internet e outors meios de 
comunicação, a falta da regulamentação e fis-
calização daqueles que vendem, a falta de pro-
gramas educativos sobre os efeitos muitas ve-
zes irreparáveis da automedicação e a propa-
ganda desenfreada e massiva de determinados 
medicamentos em relação as campanhas que 
tentam alertar sobre os riscos da automedica-
ção. 

 

AFINAL,  QUAL É O REAL  

PERIGO?? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscos  

- Diagnóstico incorreto do distúrbio; 

- Retardamento do reconhecimento do distúrbio com possível agravamento; 

- Escolha de terapia inadequada; 

- Admnistração incorreta do medicamento; 

- Dosagem inadequada ou excessiva; 

- Uso execessivamente curto ou prolongado; 

- Risco de dependência; 

- Possibilidade de efeitos indesejados sérios; 

- Possibilidade de reações alérgicas; 

- Desconhecimento de poss’iveis intera’c~oes com ou outros medicamentos; 

- Armazenamento incorreto ou excessivamente longo dos medicamentos. 

Levando em conta que “todo medica-
mento é um veneno em potencial dependendo 
da dose”, pode-se avaliar por alto o risco a que 
se expõe diariamente os praticantes da autome-
dicação. Os prejuízos mais frequentes decor-
rentes da automedicação incluem, entre outros, 
gastos supérfluos, atraso no diagnóstico e na 
terapêutica, que apresenta reações adversas ou 
alérgicas e intoxicações.  

A OMS 
(Organização Mundial 
da Saúde) reconhece a 
automedicação como 
um problema até certo 
ponto inevitável e em 
estudo datado de 1986, 
aponta os riscos inerentes, aos quais deve-
mos estar atentos: 

 

O tratamento mais efetivo é aquele que 
tem a possibilidade de combater a causa da do-
ença. Se conhecemos a doença, identificamos a 
sua causa e se há uma medicação que a comba-
ta, podemos alcançar a cura. Não quer dizer que 
não possamos tratar um paciente quandoa causa 
não foi identificada ou na ausência de medica-
mentos especifícos para combatê-la. Nesse caso 
o médico pode tratar o sintomas do paciente 
para aliviar o seu sofrimento.  

Na realidade a medicação administrada 
por auto medicação está destinada a falhar, ou 
ainda, comprometer a saúde. Isso porque, em 
medicina, o ponto de partida não é a escolha do 
medicamento e sim a precisão do diagnóstico 
da doença. As perguntas que fica é “onde estão 
os profissionais de saúde responsáveis por coa-
gir esse tipo de prática ou pelo menos torná-la 
consciente?” 

Por Antônio E. M. Mendes 



Entrou em vigor no dia 25/9/2008 a lei n° 11.778, sendo essa de grande importância para nós 
universitários, já que trata sobre as novas diretrizes do estágio no Brasil, e que provavelmente muda-
rá o cenário atual do mesmo no país.  

Os principais tópicos dessa lei são em relação a pagamento de bolsa-auxílio, vale transporte, 
jornada de trabalho, férias, tempo de duração do estágio e possibilidade de profissionais liberais con-
tratarem estagiários.    

Na nova lei passa a ser obrigatório, 
para a parte cedente, o pagamento de bolsa-
auxílio e vale trans- porte, no caso de estagio 
opcional, e recesso de trinta dias que coincida, 
preferencialmente, com as férias escolares 
do estagiário. Em rela- ção à jornada de traba-
lho ficou estabelecido, no caso de estagiários 
de estudantes do ensi- no superior, da educa-
ção profissional de nível médio e do ensino 
médio regular, que terá duração de no má-
ximo 6 horas diárias (30 horas semanais). 
Apenas no caso de cursos que alternam teo-
ria e prática essa pode ser de 40 horas sema-
nais se, claro, estiver previsto no projeto pe-
dagógico do curso e da instituição de ensino. 
E graças à nova lei, os profissionais liberais 
que tiverem seus títu- los registrados nos res-
pectivos conselhos de fiscalização agora po-
dem contratar estagiá- rios. 

Essas mudan- ças trazidas pela lei, por 
um lado são excelentes para os estagiários, pois, estes gozarão de benefícios, que antes eram optati-
vos e agora são direitos garantidos, proporcionando um melhor aproveitamento tanto da oportunida-
de do aprendizado prático quanto o do teórico, devido à diminuição da carga horária. Mas por outro 
lado, são um tanto quanto negativas, quando trata-se da duração da jornada de trabalho, que foi limi-
tada à 6 horas diárias. Essa redução resultará também, para alguns, numa redução da bolsa-auxílio, 
visto que, em algumas empresas a jornada de trabalho durava cerca de 8 horas diárias, e para alguns 
estudantes a bolsa-auxílio é de grande ajuda para a manutenção dos estudos. Mas se analisarmos 
bem, o objetivo do estagio é de educar o estudante, prepará-lo para o trabalho e não um trabalho de 
fato, e o que acontecia em muitos casos, era a exploração da mão-de-obra estagiária dentro das em-
presas, que tratavam estagiários como funcionários efetivos. 

ESTÁGIÁRIO AGORA 

TEM FÉRIAS !!! 

SAIBA TUDO SOBRE A NOVA LEI DO 
ESTÁGIO 

 



 Acredito que essa mudança tenha a intenção de fazer com que o estagiário possa ter acesso a 
esse aprendizado, essa experiência dentro de sua área de atuação, sem que haja prejuízo de seus estu-
dos. E para os que precisem do auxilio referente às 8 horas de trabalho, seria melhor que procuras-
sem um emprego, esse é mais condizente como objetivo de remuneração.   

No que diz respeito ao tempo de duração 
do estágio, esse poderá ser de no máximo 2 anos, 
tempo mais do que suficiente de aprendizado 
dentro de uma empresa.  

O fato de profissionais liberais poderem 
contratar estagiários é muito interessante, poden-
do ser uma maneira de aumentar as ofertas de 
estágios no país. 

A dúvida que fica é: até que ponto essa 
lei será benéfica para os estagiários, já que algu-
mas modificações serão um tanto quanto onero-
sas para a parte cedente, como ter que pagar vale 
transporte e bolsa-auxílio. Compensará ter um 
estagiário por mais de um ano, já que ele terá 
direito as férias? Outro ponto é que a parte ce-
dente muitas vezes contratava estagiários para 
“trabalharem” por 8 horas, e agora terão de con-
tratar 2 para “trabalharem” por 4 horas ou abrir 
mão de 2 horas de “trabalho” do estagiário. Será 
que terão recursos ou infra estrutura pra isso?  

  

 Ainda é cedo para prever as conseqüências dessa nova 
lei, mas o que esperamos é que essa tenha sido uma tentativa 
de aumentar a quantidade de vagas para os estudantes do país. 

 

 Se você quer saber mais sobre a nova lei acesse:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/
L11788.htm 

 

 

 

 

Por Evelin Costa 



  
 
 
 
 Antes de escrever essa coluna pensei em 
sugerir  penas baladas e restaurantes que eu 
gostasse e que suposse que as pessoas poderi-
am gostar. Mas percebi duas coisas durante a 
faculdade: que a rotina nos cansa tanto que 
muitas vezes preferimos ficar em casa 
(assistindo TV ou na internet) que sair pela ci-
dade. Também percebi que aqueles que saem, 
acabam indo aos mesmos lugares (e me incluí 
por muito tempo nesse grupo). Por isso fica 
aqui minha primeira dica: co-
nheça Curitiba! Não apenas os 
pontos turísticos (nos quais es-
pero que tenha ido à maioria), 
mas, também, aquele bar do 
seu bairro que tem um pastel 
delicioso ou aquela cafeteria 
aconchegante e escondida no 
centro da cidade. 
  
 Nossa cidade é rica, cheia 
de lugares novos e diferentes, 
conheça-os!  
  
 Ai vão algumas dicas sobre onde ir... 
  
 Se a intenção é sair pra dançar, eu indico 
o Alice Bar. A casa abre de terça a sábado, va-
riando de estilo musical a cada dia (vai desde 
música cubana a forró e samba). O lugar é pe-
queno, mas muito agradável e a música é boa. 
Mais informações: http://www.alicebar.com. 
Outra opção é Aoca. Assim como no Alice Bar, 
a cada dia o estilo musical muda e a atração da 
casa é a banda de samba-rock “Alexandre Nero 
e a Maquinaíma”, conhecida nacionalmente de-
vido a fama do vocalista, Alexandre, que tam-
bém é ator. Mais informações: http://
www.aocabar.com.br/. Se seu gosto for pop 
rock em geral ou música eletrônica, talvez deva 
ir em algum lugar na Batel. Destaque para o 
Mondo Birre  (www.mondobirre.com.br) e Es 
Vedrà (http://www.esvedra.com.br).  

 
 Opções de restaurantes não faltam na 
cidade. Sugiro que vá ao Old West 
(www.oldwestrestaurant.com.br). É um res-
taurante com cardápio internacional, com 
destaque para a ótima comida mexicana ser-
vida. A sangria (bebida espanhola) também 
vale a pena. Outra dica é a Sorveteria Peda-
cinho do Nordeste (3013-4054 – Bigorrilho 
ou 3342-7067 – Água Verde). Lá, existem 
mais de 60 opções de sorvetes, com sabores 
variados (incluindo frutas do Norte e Nordes-
te) e tapiocas doces.  

 Se a fome bater depois da balada, boas 
opções são os restaurantes 24h 
Babilônia (Alameda Dom Pedro 
II, 541, Batel) e Santo Graal 
(Rua Gonçalves Dias, 110, Ba-
tel), além dos tradicionais carri-
nhos de cachorro quente (perto 
de você, onde estiver).  
 
 Se não quiser dançar, nem 
comer, boas opções são boliche e 
karaokê. Um lugar que contem-
pla as duas opções é o Boliche 
Strike 7 Bar, em Santa Felicidade 

(3273-4970). Mas se preferir algo mais central, 
o Shopping Curitiba tem opções de pistas de 
boliche e máquinas de jogos. 

       Por fim, sugiro que vá a lugares dife-
rentes. Parques, museus, praças, sebos (sim! 
Você encontrará livros ótimos e com bons pre-
ços), lugares alternativos (Wonka, por exem-
plo) e, principalmente, ao teatro! Caso não sai-
b a ,  o  T e a t r o  G u a í r a  ( h t t p : / /
www.tguaira.pr.gov.br) possui sessões gratui-
tas, chamadas “Teatro para o povo”, em alguns 
domingos às 11h. O grupo Antropofocus já 
apresentou a peça “Pequenas Caquinhas” nu-
ma dessas sessões!     
Para saber sobre filmes e peças em cartaz ou 

shows, acesse: www.descubracuritiba.com.br  
ou www.tudoparana.com.br.  
Mas em dias de chuva, não adianta: a melhor 
opção é filme com pipoca e um bom chocolate 
quente!  

 

Por Patrícia Gonçalves 

EU INDICO! 





 Muitas pessoas se perguntam como é pos-
sível chegar ao fim do mês sem dívidas e com 
dinheiro no bolso. Isso parece uma missão im-
possível, porém você leitor perceberá que exis-
tem maneiras práticas de administrar suas finan-
ças de modo que haja sucesso econômico na sua 
vida e até de sua família.  

  Quando se fala em situação econômica 
pessoal, a maioria das pessoas se comporta co-
mo se estivesse numa corrida de cem metros ra-
sos. Tentam alcançar metas financeiras no me-
nor tempo possível; concentram e, muitas vezes, 
arriscam tempo, talentos e dinheiro para obter 
benefícios econômicos que, no fim, não os con-
duzem a satisfação pessoal. Ou seja, chegar ao 
final do mês é importante, mas é 
vital chegar à nossa meta com o 
restante da vida equilibrada, prin-
cipalmente no tocante ao tempo, 
família, amor, etc. Também se 
acredita que, quanto maior o salá-
rio, maior as chances de ser bem 
sucedido. Porém, na prática não é 
a quantidade que ganhamos que 
faz a diferença, mas a quantidade 
que gastamos. Este fato sim é a 
chave que finalmente determinará 
se chegaremos ou não ao fim do 
mês. É importante observar, porém, que “a ma-
neira como gastamos nosso dinheiro está intima-
mente ligada à maneira como tomamos decisões 
na vida. Por sua vez, a maneira como tomamos 
decisões está intimamente ligada a nossa escala 
de valores; e finalmente, essa escala é fruto dire-
to do nosso caráter”. 

 Existem 3 grandes segredos que trarão re-
ais benefícios no que se diz respeito à economia 
pessoal. O primeiro deles é ter uma atitude dife-
rente. Esse está baseado em 4 princípios que po-
dem nortear nossa vida. Primeiramente, deve-
mos nos tornar administradores, ou seja, nós 
não somos donos do dinheiro. Ele nos foi dado, 
proveniente do nosso trabalho e deve ser admi-
nistrado da melhor maneira possível. Assim co-
mo devemos administrar o tempo, a família, a 
quantidade de amigos, administrar o dinheiro é 
necessário, principalmente para aqueles que não 
sabem onde estão investindo seu salário.  

  O segundo principio é o contentamento. 
Contentamento é diferente de ser conformado. A 
primeira palavra significa saber desfrutar do lu-
gar onde estamos hoje; podemos ganhar pouco, 
mas somos felizes onde estamos e lutamos para 
conquistar algo melhor. Devemos ter o profundo 
compromisso de fazer as coisas com excelência 
e de avançar economicamente na vida, ao con-
trário da segunda palavra que se refere a alguém 
acomodado, preguiçoso, que não busca algo me-
lhor do que aquilo que já possui. O terceiro prin-
cípio é ter paciência diligente. Ser paciente não 
significa sentar, olhar para o nada e esperar que 
um milagre seja feito. Ao contrário disso, exer-
cer a paciência diligentemente do ponto de vista 

econômico requer sair de 
atitudes e culturas que domi-
nam para começar a olhar a 
vida de um ponto de vista 
diferente. Infelizmente hoje 
o que se busca é o que é 
mais conveniente a curto 
prazo; hoje temos e hoje gas-
tamos porque temos medo 
do que vai acontecer amanha 
com a economia do país. No 
entanto, se olharmos de um 
ponto de vista diferente, a-
queles que virem suas finan-

ças como uma corrida de longa distancia serão 
os que finalmente conseguirão os melhores ren-
dimentos econômicos. O quarto principio é ser 
poupador. Uma das formas mais efetivas de 
aumentar nosso salário é reduzindo nossos gas-
tos. Ou seja, é impossível poupar gastando. Pou-
par é uma ótima forma de nos conceder um au-
mento de salário. Para poupar é importante ter 
dois conceitos bem definidos na mente, o de ne-
cessidade e o de desejo. Na categoria necessida-
des inclui-se tudo aquilo que precisamos para 
sobreviver como alimentos, roupas, moradia, 
segurança, saúde, transporte, etc. Já o desejo é 
quando queremos melhor qualidade por uma 
necessidade, ou um desejo “propriamente dito”, 
quando simplesmente queremos ter algo. Por 
exemplo, comprar uma roupa de grife, um tênis 
da moda, uma estante nova para a televisão, má-
quina fotográfica, etc.  

 

Por Sarah Carolina de O. Silva 

COMO COMO COMO COMO CHEGARCHEGARCHEGARCHEGAR    AOAOAOAO    FIMFIMFIMFIM    DODODODO    MÊSMÊSMÊSMÊS????    



 Infelizmente atualmente estamos condicio-
nados a falar de “necessidades” quando na reali-
dade não se passa de “desejos”. E dessa forma, 
criamos uma ansiedade interior que nos impulsi-
ona a satisfazer essas necessidades. “É nesse 
momento que investimos nosso dinheiro em coi-
sas que realmente poderiam esperar e nos esque-
cemos de dispor para aquelas coisas de que real-
mente necessitamos.”    

 O segundo segredo é ter um caráter madu-
ro. Essa maturidade implica em integridade, ho-
nestidade, transparência nas relações, paciência, 
compaixão pelos outros, amor comprometido e 
domínio próprio. Ou seja, devemos descobrir as 
coisas nas quais acreditamos e aprender a viver 
de acordo com elas, custe o que custar. “Ser ín-
tegro é fazer o que se tem que fazer, quando se 
tem que fazer, como se tem que fazer, sem se 
importar com as conseqüências”.  

 O terceiro e último segredo é ter um plano 
eficaz. Existem muitas maneiras de planejar sua 
vida financeira. Recomenda-se que o planeja-
mento econômico se divida em duas grandes 
partes: os planos em curto prazo e os planos em 
longo prazo. Os planos de curto prazo são os 
que fazemos para administrar dinheiro a partir 
de agora até os próximos 12 meses. Já os planos 
em longo prazo são aqueles que fazemos olhan-
do para o resto de nossas vidas.  

 Para fazer o planejamento a curto prazo 
sugere-se que você reserve um dia inteiro duas 
vezes ao ano. Você precisa escolher esse dia no 
final de um mês porque durante esse período 
você deve anotar TODAS as despesas que você 
teve. Você pode, por exemplo, pegar uma caixi-
nha qualquer, colocá-la na cozinha e sempre que 
fizer uma compra, pegar o recibo e colocar nes-
sa caixinha. Se caso não houver, você deve ano-
tar num papel e colocar no mesmo lugar. Após 
fazer isso, no dia estabelecido, sente com seu 
cônjuge (se houver), ou com um amigo de confi-
ança e faça um simples cálculo de quanto di-
nheiro entra na casa. Qual é o dinheiro disponí-
vel (D.D.) para gastar. Em seguida, abra a caixi-
nha e some o valor das despesas, retire do D. D. 
todas as despesas que você teve ao longo daque-
le mês e veja quanto restou (ou não).  Dessa for-
ma você obterá nitidamente seu atual planeja-
mento econômico. Se caso o saldo for negativo, 
é importante que você se planeje no que pode 
cortar do seu orçamento para pagar dívidas. U-
ma boa atitude é “picotar” seus cartões de crédi-

to. Eles têm sido motivo de grandes dores de 
cabeça da maioria das pessoas endividadas. 

  Caso a situação não esteja tão critica você 
pode planejar-se de uma maneira diferente para 
começar a poupar. Por exemplo, tome pelo me-
nos 5% do seu D.D. e deixe-o separado numa 
poupança para situações imprevistas. Se você 
ganha R$ 800,00 por mês sua meta é ter deposi-
tado pelo menos de dois a três meses de salário 
nessa conta. Ou seja, entre R$ 1600,00 e 
R$2.400,00. Dessa forma, quando você menos 
esperar terá uma quantia significativa na sua 
conta que poderá ser gasta quando o carro que-
brar, alguém ficar doente, um presente de casa-
mento ou em outras datas comemorativas. 

  Para o planejamento a longo prazo, o pri-
meiro passo é determinar quais são as suas me-
tas. Onde você quer estar quando se aposentar? 
Qual é o nível máximo que você almeja para a 
sua vida? Alguns exemplos seriam: ter uma ca-
sa própria, carro(s), um negócio próprio, educa-
ção dos filhos, educação própria, seguro médi-
co, aposentadoria, viagens, férias, casa na praia, 
etc. Faça uma lista e deixe-a num lugar visível. 
O planejamento a longo prazo não é uma corri-
da de cem metros, é uma maratona de cinco qui-
lômetros com obstáculos. O primeiro passo é 
economizar. Aprenda a viver com menos do que 
você realmente ganha, evite comprar a prazo e 
invista aquilo que economiza. O segundo passo 
é buscar bons conselheiros que possam avaliar 
seu comportamento. E o terceiro passo é definir 
claramente seus objetivos.  

  É muito fácil chegar ao fim do mês, basta, a 
partir de hoje, que você se fixe nas metas que 
tem pela frente, nos princípios que devem go-
vernar suas decisões: uma atitude diferente, um 
caráter maduro e conseqüentemente, um plano 
eficaz.   

 



O QUE É?  
 

 O refluxo de ácido do estômago para o esôfago não significa necessariamente doença. Ele é 
comum e ocorre diversas vezes ao dia em todas as pessoas por curtos períodos de tempo, sendo o áci-
do eliminado do esôfago rapidamente, pois sua mucosa é pouco resistente, apesar de ter a capacidade 
de suportar esse refluxo normal. 
 Em alguns casos, a mucosa do esôfago pode ter sua resistência 
diminuída ou o ácido refluir mais vezes ou por mais tempo que a mu-
cosa esofágica possa resistir. O ácido pode ainda refluir até a gargan-
ta, ou causar sintomas pela simples irritação do esôfago. Nessas situa-
ções, o refluxo deixa de ser considerado normal e trata-se de Doença 
do Refluxo Gastro-esofágico (DRGE). 
 

COMO SE DESENVOLVE OU COMO SE ADQUIRE?  
 

 O esôfago adulto é um canal de elástico composto por camadas 
musculares recobertas internamente por uma delicada mucosa. O iní-
cio do esôfago fixa-se na parte inferior da garganta, desce pelo medi-
astino e cruza o diafragma através de um orifício chamado hiato, e 
poucos centímetros depois, se abre no estômago. O mediastino é a região entre os dois pulmões e o 
diafragma é uma calota muscular que divide o tórax do abdome. O esôfago tem ligamentos para 
prendê-lo junto ao hiato diafragmático e que contribue para formar uma válvula de retenção para im-
pedir o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago.  
 Quando o esôfago desliza para cima mais que 2 a 3 cm., puxa o estômago e ambas as estruturas 
se deslocam para o tórax. Decorre dessa alteração anatômica a Hérnia Hiatal (Fig. 1) que, por sua 
vez, prejudica a válvula anti-refluxo. No entanto, mesmo sendo mais freqüente em pessoas com DR-
GE, a hérnia pode ocorrer mesmo em pessoas sem DRGE, sendo classificada como um fator que fa-
cilita o refluxo, mas não necessariamente é sua causa isolada.  
 Quando o conteúdo do estômago atinge a mucosa esofágica, este tecido reage - inflama - origi-
nando a Esofagite de Refluxo.  

 
SINTOMATOLOGIA 

 
 A pirose (azia) é a principal queixa que pode piorar, por exemplo, quando se dobra o peito so-
bre a barriga ou deita-se com o estômago cheio. É relatada como ardência ou queimação em algum 
ponto entre a "boca do estômago" e o queixo. A azia pode ser tão intensa como uma dor no peito, 
causando impressão de infarto cardíaco ou angina. Pode ocorrer também sialorréia (aumento da sali-
vação) que é um reflexo natural, pois a deglutição dessa saliva alivia a queimação, como se fosse um 
antiácido natural.  

 

DOENÇA DO REFLUXO 

GASTRO-ESOFÁGICO 

(DRGE)  
Patologia e Tratamento Farmacológico  



 O refluxo é a percepção da volta do conteúdo estomacal no sentido da boca, sem enjôo ou vô-
mito nos casos brandos, freqüentemente, com azedume ou amargor na boca. Não raro causa arro-
tos, tosse, pigarro e alterações da voz. O engasgo causar alterações no sono. A ocorrência de falta de 
ar com ‘chiado no peito’, como a asma, também pode ser desencadeada pelo refluxo, assim como 
outras doenças pulmonares. 
Sensações, desde ‘bola na garganta’ e desconforto ao engolir até fortes dores em aperto (espasmos) 
no peito, representam uma desorganização das contrações faringo-esofágicas. Esses sintomas são 
considerados complicações do refluxo e levam o nome geral de dismotricidade esofágica. 
 Na criança, ainda no primeiro ano de vida, pode ocorrer o RGE excessivo, levando à devolução 
da mamada, engasgos, choro excessivo, sono interrompido e quando repetitivo, predispõe a infecções 
e distúrbios respiratórios, mas é normal e costuma passar após os seis meses de vida. 
 Sinais de alarme: Anemia hemorragia digestiva; Emagrecimento; História familiar de câncer; 
Náuseas e vômitos; Sintomas de grande intensidade; Sintomas predominantemente noturnos. 
 

TRATAMENTO 
 

 Em geral, o tratamento é clínico, com medidas educativas associadas aos medicamentos. Mas 
deve ser cirúrgico em alguns casos. 
 
 Medidas que evitam ou diminuem a incidência dos sintomas: 
 
⇒ Elevação da cabeceira da cama em 15-20 cm ; 
⇒ Evitar alimentos ácidos, pois agridem a mucosa : frutas cítricas;  
⇒ Evitar alimentos que favoreçam o refluxo: frituras, gorduras, tomates e 

molhos de tomate, alho e cebola, doces e chocolate, mentolados, refri-
gerantes, bebidas alcoólicas, café, chá preto e mate; 

⇒ Evitar medicamentos que facilitem o refluxo: teofilina, anticolinérgicos, 
beta-bloqueadores, nitratos bloqueadores do canal de cálcio; 

⇒ Evitar medicamentos que agridem a mucosa: quinidina, doxiciclina, anti
-inflamatórios; 

⇒ Evitar o cigarro; 
⇒ Combater a obesidade, quando houver; 
⇒ Dieta fracionada (comer pouco, várias vezes ao dia);  
⇒ Não deitar nas duas ou três horas posteriores às refeições; 
⇒ Não deglutir líquidos muito quentes; 
⇒ Ingerir um mínimo de líquidos durante ou logo após as refeições. 

 
TRATAMENTO FARMACOLÓGICO 

 
 Várias classes de medicamentos foram e são utilizados no tratamento do DRGE. Antiácidos, 
procinéticos (metroclopramida, domperidona) e bloqueadores H2 (ranitidina, cimetidina), apesar de 
promoverem alívio dos sintomas, são ineficazes no tratamento, têm efeitos colaterais e/ou promovem 
tolerância no organismo. O tratamento da DRGE é universalmente realizado com inibidores de bom-
ba de prótons (omeprazol, lansoprazol e esomeprazol ) em todas as suas fases e em doses variadas. 
 O tratamento deve ter duração mínima de 6 a 12 semanas, durante a qual a dose poderá ser re-
duzida gradualmente. Pessoas que conseguem se manter sem medicação por mais de 6 meses sem 
sintomas poderão ser tratados apenas quando esses surgirem, mas as demais poderão precisar de um 
tratamento contínuo. Em alguns casos, no entanto, o tratamento deverá ser cirúrgico, o que geralmen-
te é evitado e feito apenas quando o paciente não responde ao tratamento medicamentoso, tem muitas 
recidivas ou não possui acesso ao medicamento. 

 

Por Kelly Cristina Garcia 

 



 Lixo e resíduos são gerados diariamente por todos nós, mas e para onde vai tudo isso? Aí é que 
se encontra um dos maiores problemas encontrados no mundo moderno, pois os aterros estão cada 
vez mais cheios e a poluição que todo esse lixo gera é enorme. O que podemos fazer no momento é 
tentar diminuir a quantidade de lixo e resíduos que produzimos e tentar reaproveitá-lo da melhor ma-
neira possível, RECICLANDO. Mas e afinal o que é resíduo? Resíduo é todo material proveniente de 
ações humanas, eliminado ou que será eliminado que é considerado inútil e sem valor, mas que pode 
ser parcialmente ou totalmente reciclado. Já o lixo é tudo que não pode ser reaproveitado ou recicla-
do. 
 Cada brasileiro gera em média 500g de resíduos por dia, podendo chegar a 1kg por habitante/
dia em grandes centros urbanos. Atualmente, 100mil toneladas é a produção diária de resíduos so-
mente no Brasil. Já imaginou no mundo todo? Segundo CEMPRE, 2005, o perfil dos resíduos gera-
dos nas grandes cidades brasileiras é de aproximadamente: (Ver tabela 1) 

 Quando produzimos resíduos, esse pode ser descartado com 
ou sem tratamento. Cada destino tem suas consequências. Com 
tratamento temos os seguintes métodos: aterros sanitários, em 
que dispomos os resíduos domiciliares em locais preparados para 
isso; incineração, na qual fazemos uma reciclagem energética 
através do reaproveitamento e transformação da energia gerada; 
compostagem, que é uma reciclagem da matéria orgânica; reci-
clagem, que é o reaproveitamento e transformação dos materiais 
recicláveis; esterilização a vapor e desinfecção por microondas, 
em que é feito um tratamento nos resíduos patogênicos e hospita-
lares. Em contrapartida quando descartamos os resíduos sem um 

tratamento adequado, só prejudicamos o meio ambiente. As maneiras mais comuns e que mais tra-
zem consequências à saúde do meio ambiente, apesar de serem proibidas até por lei, Port.53/79 e Lei 
Estadual 12493/99,  são: descarte a céu aberto, que gera uma alteração das características físico-
químicas do solo e muito mais propício a proliferação de transmissores de doenças como roedores e 
insetos, além do odor e o visual não serem nada agradáveis; descarte em rios e lagos, alterando as 
características desse meio aquático, poluindo-o e o impossibilitando de ser utilizado; queima dos re-
síduos, acarretando em uma poluição do ar. 

 

Portanto, para todo esse lixo gerado a me-
lhor saída é participar da coleta seletiva, um pro-
grama baseado na Agenda 21 (citada na apostila 
do SEMA, Paraná 2008), que envolve a separa-
ção dos resíduos produzidos e que é uma das pro-
postas mais consistentes de como podemos conti-
nuar desenvolvendo nossos países e nossas cida-
des sem ter que destruir o meio ambiente.  Esse  
projeto tráz muitos benefícios ambientais, econô-
micos e sociais.  
⇒ diminui a exploração de recursos naturais; 
⇒  evita a poluição do solo, da água e do ar; 
⇒  melhora a limpeza da cidade; 
⇒  diminui o desperdício; 

⇒  prolonga a vida útil dos aterros sanitáios 
reaproveitando materiais que seriam des-
cartados; 

⇒ melhora a qualidade do composto produzi-
do a partir da matéria orgânica; 

⇒ diminui os custod da produção devido ao 
aproveitamento dos recicláveis; 

⇒ gera renda pela comercialização dos reci-
cláveis; 

⇒ cria oportunidade de fortalecer organiza-
ções comunitárias; 

⇒ gera empregos; 
⇒ incentiva o fortaleciemnto de associações e 

cooperativas.   

O que fazer com todos os 
resíduos que geramos? 

Matéria orgânica  52,5% 

Papel/ papelão  24,5% 

Plástico  2,9% 

Metal  2,3% 

Vidro  1,6% 

Rejeitos  16,2% 

Tabela 1  

MEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTE    



 Os diferentes tipos de resíduos possuem cores para serem segregados corretamente. Essas cores 
seguem a Resolução CONAMA nº 275, Brasil, 2001. Ver figura 1.  

 

 Dos rejeitos, os que forem possíveis serão reciclados, pois esse é um ato de tornar útil um ma-
terial que já foi utlizado anteriormente, através de alterações físico-químicas.  É o retorno da matéria-
prima ao ciclo de reprodução, além de poupar energia, recursos naturais e reutilizar o que é jogado 
fora. Existe também uma simbologia internacional para reciclagem, a qual facilita a identificação dos 
materiais. Ver figura 2. 

 

Figura 1 

Mas e afinal o que pode ser reciclado? 

Papel:  
 Uma tonelada de papel poupa 20 árvores de serem cortadas. De cada 100kg de papel em média 
no Brasil somente 36kg são reciclados. Para reciclagem: de preferência devem ser separados sem es-
tarem sujos, amassados e molhados. 

Vidro:   
 100% e infinitamente reciclável. Não são materiais degradáveis o que auxilia ainda mais na 
poluição.De cada 10 garrafasde vidro somente 3,5 ão recicladas aqui no Brasil. Para reciclagem: de 
preferência devem ser separados por cor e devem estar limpos.  

Plástico:  
 As maiores dificuldades em se reciclar esses materiais está na grande diversidade de tipos de 
plásticos que existem, além de serem facilmante contaminados por gorduras, restos orgânicos, gram-
pos e etiquetas. As embalagens mais conhecidas são as garrafas PET, que vem sendo bastante usadas 
em objetos de decoração, entre outros. No Barsil de cada 100 garrafas PET somente 15 são recicla-
das. Para reciclagem: de preferência devem estar limpas. 

Alumínio:   
É um materail não compostável. Em sua maior parte encontra-se na forma de latinhas, basica-

mente para embalar bebidas. De cada 100 latas de alumínio no Brasil, 85 são recicládas. Canos não 
são recicláveis. Para reciclagem: de preferência devem ser limpas e amassadas para poupar espaço; 

Compostos Orgânicos:  
 E a maior parte do lixo urbano e é um excelente fertilizante que pode ser utilizado em hortas e 
pomares. Seu maior problema é a produção de chorume que contamina o ar e o ambiente. No Brasil 
de cada 100kg de matéria orgânica, apenas 1,5kg é reciclado. 



Pneus:  
 Sua reciclagem poupa petróleo e reduz a proliferação de vetores quando estes ficam abandona-
dos a céu aberto. No Brasil de cada 10 pneus somente 1 é reciclado.  

Baterias/ Pilhas:  
 Segundo CONAMA nº 257, Brasil 1999 e nº 263, Brasil 1999, devido aos impactos negaticos 

caudaos ao meio ambiente e ao risco de contaminação, os fabricantes são os responsáveis pelo trata-
mento final desses resíduos. Devem ser descrtados em locais adequados, para serem tratados da ma-
neira correta. Entregue em postos de coleta que estão espalhados pela cidade. 

Óleo de cozinha:  
 Deve ser entregue a empresas licenciadas pelo Instituto Ambiental do Paraná –IAP, vinculado 

ao SEMA, pois essas empresas destinam corretamente esse resíduo sem causar imapcto ao meio am-
biente e a saúde pública. Esse resíduo se jogado ao meio ambiente pode entupir encanamentos e con-
taminar o lençol freático. Quando reciclado corretamente pode ser utilizado em indústrias saboeiras, 
de detergentes, de ração animal, de biodiesel e de graxas. 

RECICLÁVEL  NÃO RECICLÁVEL  

PAPEL  

jornais, revistas, folhas de caderno, caixas em ger al, car-
tazes, papel de fax, envelopes, fotocópias, etc  

etiquetas adesivas, papéis sujos, guardanapos, toco s de cigar-
ro, fotografias, fita crepe, papéis sanitários, pep el carbono, etc  

METAL  

latas de alumínio, sucatas de reforma, lata de óleo , de 
leite, etc  

clips, grampos e esponjas de aço  

VIDRO 

copos, garrafa e embalagens  espelhos, lâmpadas, porcelna, cerâmica  

PLÁSTICO  

embalagens em geral (refrigerante, biscoitos, marga rina, 
etc), copinhos de café e água, canos e tubos, isopo r, etc  

cabos de panelas, tomadas  

Agora cabe a você praticar os 3 R’s : REDUZIR, REUTILIZAR E RECICLAR, 
para preservar o Meio Ambiente!!!!  

Para saber o que pode e o que não pode ser reciclado, veja a Tabela 





O termo diabetes mellitus, é uma expressão grega que significa “sifão doce como o mel”, e 
deu o nome a doença Diabetes quando antigamente o diagnóstico vinha de exames de urina que con-
tém sabor adocicado. Essa doença caracteriza-se por um aumento nos níveis de glicose sanguínea. 

Está entre as doenças crônicas que mais acomete os brasileiros. (Ver tabela 1) De acordo com 
o IBGE-2003,  29,9% da população, ou seja 52,6 milhões de pessoas possuem doenças crônicas co-
mo Diabetes, Hipertensão, Reumatismo, Câncer e Problemas da coluna.  

Diabetes Mellitus, segundo o Ministério da Saúde, 2004, é a 4ª causa de morte no Brasil, vin-
do em seguida de agressões (3ºlugar), infarto agudo do miocárdio (2ºlugar) e doenças cerebrovascu-
lares (1ºlugar). 








