
Vinho! 

 

O vinho é uma bebida alcoólica e é produzido a 

partir da fermentação do sumo da uva com a utilização de 

vários tipos de leveduras. Elas consomem os açúcares 

encontrados nessa fruta e os convertem em álcool. 

Diversas variedades de uvas e de cepas de leveduras são 

usadas dependendo do tipo de vinho que se pretende produzir. 

Neste artigo, serão descritos o histórico e as principais curiosidades 

sobre essa agradável bebida. Enjoy it!  

 

Histórico 

 

Há inúmeras lendas sobre onde teria 

começado a produção de vinhos e a primeira delas 

se encontra na Bíblia, no Velho Testamento. Consta 

no capítulo 9 do livro do Gênesis que Noé, após ter 

desembarcado os animais, plantou um vinhedo do 

qual fez vinho, bebeu e se embriagou. 

Outra importante lenda sobre a descoberta do vinho é relacionada com 

Jamshid, um rei persa semi-mitológico. Na sua corte, 

as uvas eram mantidas em jarras para serem 

comidas fora da estação. Certa vez, uma das jarras 

estava cheia de suco e as uvas espumavam e 

exalavam um cheiro estranho. Assim, foram 

consideradas inapropriadas para consumo e um 

possível veneno. Uma donzela do harém tentando se matar ingeriu esse 

líquido, porém ao invés da morte ela encontrou alegria e um repousante sono. 

Ela narrou o ocorrido ao rei que ordenou, então, que uma grande quantidade 

daquela bebida fosse feita e ele e sua corte beberam da nova bebida. 

Tratando-se de evidências arqueológicas, sugere-se que as primeiras 

produções de vinho foram realizadas em uma região onde hoje é a Geórgia e 

o Irã, por volta de 6000 a.C.  



As suspeitas dos benefícios do vinho datam desde o tempo dos 

romanos. Naquela época já se pensava que o vinho (possivelmente misturado 

com ervas e minerais) pudesse ter propriedades medicinais. Ainda, era 

comum que as pessoas dissolvessem pérolas no vinho pensando que assim 

iriam obter mais saúde.  

Na Europa medieval, a Igreja Católica Romana era defensora do vinho, 

uma vez que ele era necessário para a celebração da Missa. Em países como 

a Alemanha, a cerveja foi banida e considerada uma bebida pagã e bárbara, 

enquanto o consumo de vinho era visto como civilizado e um sinal de 

conversão ao cristianismo. Na França, monges fizeram vinho durante anos e 

os armazenavam em cavernas subterrâneas para que envelhecessem.  

 

Utilizações religiosas 

 

O vinho desempenhou um papel importante na religião ao longo da 

história. O deus grego Dionísio e o equivalente romano Baco representavam o 

vinho e foram amplamente cultuados.  

Ele também é uma parte integrante de leis e tradições judaicas. O 

Kiddush é uma cerimônia na qual é realizada uma bênção junto a uma taça de 

vinho para santificar o Shabat (sétimo dia da semana em hebraico). Em 

Pessach (Páscoa), é uma obrigação de homens e mulheres beber quatro 

copos de vinho.  

No cristianismo, o vinho é utilizado em um sagrado rito chamado 

Eucaristia. O Evangelho de Lucas conta que na Última Ceia Jesus partilhou do 

pão e do vinho com seus discípulos e ordenou seus seguidores: "Fazei isto em 

memória de mim" (Evangelho de Lucas 22:19). Esse gesto é reproduzido 

durante as Missas Católicas. 

O vinho foi proibido durante a época de ouro do islâmico, porém Geber e 

outros químicos muçulmanos realizaram sua destilação para aplicação em 

produtos cosméticos e médicos. Atualmente, o consumo de vinho é proibido 

sob a lei islâmica.  

 

 

 



Degustação  

 

A degustação de vinhos é a sua avaliação sensorial. Os vinhos podem 

ser classificados pelo seu efeito sobre o palato do consumidor. Sabores 

individuais podem ser detectados, devido à complexa mistura de moléculas 

orgânicas, como ésteres e terpenos que ele pode conter.  

O aroma do vinho provém de compostos voláteis que são libertados para 

a atmosfera. Vaporização destes compostos pode ser acelerada pela agitação 

da taça do vinho ou ao servi-lo em temperatura ambiente. Como os vinhos 

tintos já são altamente aromáticos devem ser refrigerados antes de servidos. 

A degustação pode ser dividida em etapas, como: 

Primeira etapa: Encha um terço da taça e cheire o vinho que acaba de ser 

vertido. A primeira percepção será dos componentes mais voláteis e sutis. 

Segunda etapa: Agite suavemente a taça. Inspire novamente. Serão 

percebidos os aromas liberados pela aeração e oxidação do vinho. Em seguida 

deixe o vinho em repouso. 

Terceira etapa: Beba uma pequena quantidade do vinho sem o tragar. Faça 

circular um pouco de ar entre os lábios para favorecer a difusão dos aromas, e, 

depois, expire pelo nariz.  

 

E hoje... vinho verde (?!) 

Calma, não se trata de um vinho que tenha a cor verde, mas de uma 

nova forma de produzi-lo, sendo essa chamada de “verde” (ou ecologicamente 

correta). 

Os vinhos verdes também podem ser chamados de vinhos orgânicos e 

são aqueles que não sofrem adição de agrotóxicos durante o cultivo da uva e 

não tem adicionado sulfito para sua 

conservação. Por esses motivos, ele 

possui um alto preço, tendo custo 

equivalente ao dobro daqueles não-

orgânicos.  

A ausência dos agrotóxicos trás 

algumas características indesejadas a 



esses vinhos: eles não podem ser armazenados por longos períodos de tempo 

ou transportados por grandes distâncias, já que variações de temperatura e 

grande agitação podem favorecer uma nova fermentação, o que resultaria na 

transformação do vinho em ácido acético. 

Atualmente, existe uma grande procura por esses produtos e, por esse 

motivo, lojas especializadas já foram abertas em todo o mundo. 

Os defensores desse tipo de vinho garantem que ele é mais saboroso e 

que não produz as indesejadas dores de cabeça. É beber para saber! 

 

Por Patrícia Rodrigues Gonçalves 

 

 

 

PRÁTICA ESPORTIVA NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

 

Nos últimos 40 anos, diversos estudos demonstraram que o 

sedentarismo e a falta de aptidão física estão associados ao aumento das 

doenças crônicas mais prevalentes das ditas “sociedades industrializadas”. 

Esse fato sucinta uma necessidade cada vez mais evidente dentro das políticas 

de saúde do Brasil e do mundo que é reviver duas das bases do tripé da 

medicina: a prevenção e promoção. A terceira base, a medicina curativa, foi 

durante muito tempo o carro chefe da saúde mundial, mas a previdência e os 

números de pacientes com doenças como a hipertensão arterial sistêmica, o 

diabetes e a obesidade mórbida, colocaram os gestores da saúde em alerta. 

Como então evitar uma epidemia de jovens adultos com doenças 

potencialmente preveníveis? Pensando nisso a Sociedade Brasileira de 

Pediatria e o Ministério do Esporte desenvolveram um Manual muito 

interessante: Esporte como Instrumento Promotor de Saúde. Lançado em 2008 

esse guia tem como objetivo orientar e incentivar a prática segura de esportes 

nas crianças e adolescentes. Essa tentativa trabalha com o fato de que iniciar 

uma atividade física regular na infância teria um maior resultado na diminuição 

do sedentarismo a médio e longo prazo, já que é fato conhecido a associação 

positiva entre prática desportiva e aumento da longevidade, diminuição de 

doenças coronarianas e de fatores complicadores como obesidade e estresse. 



O pediatra é instrumento importante nesse novo panorama. Diferente do 

Clínico que é procurado pelo adulto na maioria das vezes apenas quando já 

existe doença e principalmente com pouco tempo para fazer o papel de instruir 

medidas higieno-dietéticas, o pediatra ainda é visto (ou pelo menos deveria...) 

como peça chave do acompanhamento do desenvolvimento e crescimento da 

criança, sendo mais fácil então atuar na orientação de uma vida mais saudável. 

A criança também é mais maleável e a partir dela temos o objetivo de atingir 

toda a família, com o pretexto do bem estar dos pequenos podemos 

transformar também os grandes. 

É importante, no entanto, lembrar que para que esse contexto de 

promoção da saúde se mantenha médico, pais e educadores se comprometam 

com o bem estar da criança de forma conjunta. Isto porque, nos dias de hoje, a 

prática desportiva é atrelada principalmente à competição, que não deve ser o 

objetivo quando da introdução da criança nesse mundo. 75% dos adolescentes 

de 15 anos que já praticaram algum esporte desistiram, demonstrando que a 

organização de clubes e entidades desportivas visa o desempenho, em vez do 

incentivo de uma prática para ser levada por toda vida, atingindo o objetivo de 

promoção da saúde. 

Para então orientar corretamente essa prática, alguns fatores são 

essenciais. De maneira geral: 

- Orientação adequada:  

O acompanhamento da criança e adolescente durante o exercício deve 

ser feito por profissionais capacitados, com material e local adequado. Isso 

principalmente para a prevenção de acidentes e escalonamento da atividade 

conforme a capacidade individual e velocidade de desenvolvimento de 

habilidades e aptidões. 

- Escolha do tipo de atividade:  

 O esporte adequado para cada idade deve levar em conta as 

habilidades relativas ao desenvolvimento psicomotor conforme o crescimento 

natural da criança. Isso para evitar lesões e também frustação devido ao 

insucesso. Igualmente relevante é respeitar, na medida do possível, a 

predileção da criança, diminuindo a chance de desistência e aumentando o 

aproveitamento individual. 

De maneira prática: 



- dos 2 aos 5 anos 

Nesta etapa a habilidade motora é limitada e as reações de equilíbrio não estão 

definidas. Em geral há uma dificuldade de atenção seletiva e o aprendizado se 

dá pela mecânica de erros e acertos. Também é difícil acompanhar objetos em 

movimento e avaliar velocidades. Então o ideal é explorar o aspecto lúdico sem 

competitividade para treinamento de habilidades básicas.  

Ex: CORRIDA, NATAÇÃO, JOGOS como PEGA-PEGA e AMARELINHA 

- dos 6 aos 9 anos 

Nesta faixa etária melhoram o equilíbrio e o tempo de reação, assim como 

memória e acompanhamento do movimento, mesmo que o direcionamento 

ainda esteja um pouco prejudicado. Orientar esportes com regras flexíveis, que 

possam ser praticados nas horas livres e com poucas instruções como: 

Ex: FUTEBOL, BASQUETE, JUDÔ E NATAÇÃO 

- dos 10 aos 12 anos 

A visão já tem o padrão adulto, apresentando melhora do equilíbrio e da 

habilidade motora. Com o potencial para desenvolver estratégias e táticas mais 

desenvolvidas, é interessante o estímulo a esportes coletivos. Outros esportes 

individuais devem respeitar o nível de maturação similar entre os participantes, 

principalmente porque a velocidade de desenvolvimento é como sabemos 

diferenciada e competir em parâmetros diferentes pode ser desestimulante 

para a criança e adolescente. Esportes com menor ênfase no tamanho físico 

ou com adequação por peso/idade podem ser opções viáveis como: 

Ex: TÊNIS, FUTEBOL, ARTES MARCIAIS, ETC. 

 

É importante lembrar que a prática competitiva é considerada ideal 

apenas a partir dos 12-13 anos. Trabalhar o processo ganhar-perder é 

essencial no desenvolvimento da personalidade para integração social e 

adequação das respostas ao desafio da interação interpessoal. 

- Avaliação médica:  

 Essa avaliação é importante desde a prática de atividade física 

corriqueira até o grau competitivo. Deve englobar uma história clínica detalhada 

e exame físico completo, com intuito de identificar fatores de risco à prática 

desportiva e adequação de acordo com situações especiais como algumas 

doenças: asma, diabetes, anemia falciforme, epilepsia, etc.. Além disso, é 



nesse momento que o médico (no caso o pediatra) fará seu papel e trabalhará 

também outros fatores como dieta (não regime!!) e prevenção de acidentes. 

- Tempo de prática  

 As últimas recomendações da Sociedade Brasileira de Medicina 

Desportiva apontam um período ideal de 30min. a 1 hora diárias para todas as 

idades, mesmo para os adultos. A atividade física é definida como qualquer 

movimento que demande um gasto energético acima do repouso. Assim, uma 

caminhada no parque, uma volta de bicicleta ou mesmo a simples brincadeira 

entre crianças no recreio também pode ser levada em conta durante a 

programação de exercícios. A diferença do exercício programado é a inclusão 

dessa atividade na rotina da criança, para que conforme ela se desenvolva isso 

se torne parte de sua vida, transformando uma criança ativa em um adulto 

saudável. 

 

Trabalhar com as crianças e adolescentes pode, a princípio, parecer 

complicado e trabalhoso. Mas a realidade é que com insistência e 

perseverança o resultado é definitivamente positivo e gratificante. 

Ao final desse breve texto eu espero que você leitor compre a idéia e também 

se torne um multiplicador. No dialeto da pediatria: um trabalho de formiguinha. 

Resumindo: 

 

� A atividade física é com certeza um instrumento importante na 

prevenção de doenças crônicas e na promoção de saúde. 

� O pediatra é um agente importante no aconselhamento e 

acompanhamento do jovem atleta. 

� O exame pré-participação é essencial para a prática saudável e segura 

de esportes na infância e adolescência. 

� A criança tem direito de ser criança e aproveitar o esporte com diversão 

e todo suporte necessário. 

 

Por Antonio Mendes adaptado da pesquisa de Luís Mendes (Residente de 

Pediatria do HC UFPR) 

 

 



Prevenir é melhor que remediar. 

 

 Como diz o velho ditado popular: prevenção é a melhor saída no que diz 

respeito à saúde. 

 

Mas o que é prevenir? 

 Com a nova onda de praticar esportes e ter uma alimentação 

balanceada para ser uma pessoa saudável, esquecemos do velho check-up. 

Não que apenas fazendo exames e tendo consultas médicas regulares 

estaremos saudáveis, mas também não apenas tendo bons hábitos 

alimentares e físicos estaremos com a saúde perfeita. 

 Prevenir é buscar unir, de forma correta, atividades físicas com uma 

alimentação adequada e com acompanhamento médico regular, assim 

garantindo hábitos saudáveis e seguros, promovendo efetivamente a saúde.  

 

Atividades físicas 

 

 A realização de atividades físicas deve ser orientada por um profissional 

de educação física. É ele, com 

o auxilio de resultados obtidos 

em um exame médico prévio, 

que irá avaliar suas condições e 

preparar uma bateria de 

exercícios compatíveis a essas. 

 O acompanhamento 

desse profissional pode parecer 

desnecessário, mas 

organismos são diferentes e suportam atividades específicas, e essas 

atividades são avaliadas, organizadas e orientadas por ele, sempre avaliando o 

que é melhor para as condições vida de cada pessoa. 



 

Alimentação balanceada 

 

 Para ter uma alimentação 

balanceada, que realmente seja 

saudável, devemos procurar a 

orientação de um nutricionista. 

 Ninguém melhor que ele 

para elaborar uma dieta alimentar 

balanceada, rica em nutrientes e 

que supra nossas necessidades 

diárias. 

 Não adianta acharmos que 

estamos tento hábitos saudáveis se não sabemos o que realmente estamos 

fazendo. Isso ao invés de contribuir pode levar a quadros de diversas doenças 

relacionadas com o consumo em excesso ou em falta de nutrientes. 

 

 

Consultas médicas regulares  

 

 Consultar um médico 

regularmente é importante para que 

se avaliem possíveis falhas na 

execução das atividades físicas, ou 

na dieta alimentar, ou no próprio 

organismo, que mesmo com a 

prevenção pode apresentar 

problemas. 

 E esses problemas na maioria das vezes podem ser resolvidos e 

tratados quando se tem o hábito de consultar o médico regularmente. 

 Essas consultas médicas, muitas vezes são seguidas da realização de 

exames analíticos diversos, e esses exames são essenciais para que as 

consultas tenham papel efetivo na avaliação clínica de cada paciente. 

 



Agora é só se organizar para começar uma prevenção correta  

 

Passos para a prevenção: 

        - Antes de tudo é preciso estar disposto a mudar alguns hábitos; 

        - Depois é consultar um médico de confiança e realizar os exames 

analíticos e físicos necessários; 

        - Consultar um profissional de educação física e seguir a bateria de 

exercícios que ele elaborar; 

        - Consultar um nutricionista e seguir a dieta por ele elaborada. 

 

 A realização desses passos não é tão fácil, mas de maneira alguma é 

impossível. No início será complicado, quase uma tortura resistir a certos 

vícios, mas com o aparecimento dos resultados a motivação será natural. 

 Além disso, não se esqueça dos cuidados básicos, pois sem eles os 

outros passos não apresentaram o efeito desejado. 

 

Cuidados básicos: 

        - Estar com o sono em dia; 

        - Relacionar-se, comunicar-se e conviver de forma tranqüila; 

        - Minimizar, e se possível eliminar, situações de stress; 

        - Conviver num ambiente agradável; 

        - Fazer suas tarefas de maneira organizada; e 

        - Estar feliz com o que se faz. 

 

Por Bianca Caroline Salvador 

 

REFERÊNCIAS: 

COSTA, l. Prevenção é saúde. Revista Corpore. ano. 6. ed. 22. p. 14-15. 
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http://www.whala.com.br/tag/alimentacao/ 

http://www.usfsemfronteiras.com/index.php?sc=vis&id=4&cod=2 

http://www.ipportalegre.pt/wwwsas/apoio_psicologico_comportamentos_vidasa

udavel.htm 

 



Chicletes: origem e curiosidades 

Existem várias hipóteses que explicam a origem do hábito de mascar 

chicletes. O Guia dos Curiosos conta que em 1993, o pesquisador sueco Bangt 

Nordqvist publicou um artigo científico no qual afirmava que a goma de mascar 

havia surgido muito antes da Segunda Guerra Mundial, período no qual o 

chicletes ganhou popularidade por minimizar a ansiedade dos soldados. Ele 

encontrou no sul de seu país três pedaços de resina de bétula mascados por 

dentes humanos perto de ossadas da 

época da Idade da Pedra. Nordqvist 

afirmava que o produto continha zilitol, 

um desinfetante usado para limpeza 

dentária, que ajudava os homens 

primitivos a manter a arcada 

protegida. Outra hipótese diz que 

foram os índios da Guatemala que 

começaram, pois mascavam uma resina extraída de uma árvore para estimular 

a salivação. Também existe uma teoria que diz que foram os Maias, no sul do 

México, que iniciaram o uso e os Astecas copiaram posteriormente. Aqueles 

usavam a goma de chicle, ao que tudo indica, para refrescar o hálito. A goma 

era extraída de uma árvore nativa do Yucatan e de outras partes do sul do 

México e do noroeste da Guatemala, Sapodilla ou Manilkara zapota L. Já os 

astecas mantinham uma disciplina rigorosa no assunto. Segundo 

pesquisadores, homens e mulheres casadas que mascavam goma em público 

eram consideradas "repugnantes" - somente mulheres idosas e crianças 

poderiam fazê-lo. Documentos descrevem prostitutas que podiam ser 

identificadas pelo seu perfume forte e pelo som de suas bocas mascando 

chicletes. Homens e mulheres que não cumprissem essas regras eram 

geralmente taxados de pervertidos. Eles sabiam do uso da goma para limpar 

os dentes, usavam também para acender fogo, mas simplesmente não queriam 

que isso fosse feito em público. O hábito continuou com a colonização e, 

aparentemente, o repúdio também. Em 1898, um jornal britânico noticiou que 

agentes da saúde estavam alertando contra a "goma de mascar americana" 

pela sua suposta periculosidade. Anos depois, o revolucionário bolchevique 



Leon Trotsky disse que mascar chiclete era uma forma de o capitalismo fazer 

com que o homem trabalhasse sem pensar muito: "parece um ato religioso, 

como alguma reza para o Deus-Capital". No ano de 1848, um homem chamado 

John Curtis fundou nos EUA a primeira fábrica de chicletes, feitos da árvore de 

picea. Embora inicialmente, o sabor da goma ficasse amargo depois de algum 

tempo na boca, então a moda não vingou. A pessoa que fez o chiclete 

“estourar” nas vendas foi William Wrigley Jr., um vendedor de sabonetes que 

percebeu que as pessoas adoravam quando ele colocava um "brinde", como 

um chiclete, nos produtos. Logo ele ingressou no ramo e chegou a enviar um 

pacote de quatro chicletes de menta para todas as 1,5 milhões de pessoas da 

lista telefônica dos EUA. Sua fortuna foi depois avaliada em US$ 150 milhões - 

isso em 1898. Foi em 1960 que houve a criação do chiclete como conhecemos. 

A marca Adams foi responsável por colocar a palavra chiclete no mapa de 

consumo mundial. Tudo começou com o fotógrafo Thomas Adams Junior, que 

era vizinho do ditador mexicano Antonio López de Santa Anna, exilado em 

Nova York em 1869, junto com seu secretário, Rudolf Napegy. López aliava as 

tensões de seu exílio forçado mascando pedaços de chicle. Foi seu secretário 

que apresentou a novidade para o amigo Adams. Alguns dias depois, Adams 

estava numa farmácia e ouviu uma moça pedir um tablete de cera parafinada 

para mascar. Foi aí que teve a idéia. Depois de inúmeras tentativas, Adams 

adicionou alcaçuz ao produto e o batizou de Black Jack. Fez o chicle em forma 

de pequenas bolas, embalou-as em caixas e passou a oferecê-lo em 

estabelecimentos de New Jersey em 1872. Porém, Thomas Adams primeiro 

tentou utilizar a substância chicle para substituir a borracha sintética na 

fabricação de produtos, antes de começar a fazer goma de mascar. Tentou 

fazer brinquedos, máscaras, botes infláveis e pneus de automóveis com a 

substância Chicle, retirada de uma árvore mexicana chamada Sapodilla (foto 

ao lado), sem muito sucesso. No ano de 1871, Thomas Adams patenteou uma 

máquina para fazer gomas de mascar, lançando em fevereiro o chiclete Adams 

New York Gum, vendido nas farmácias e drogarias de New York. Na Segunda 

Guerra Mundial, o chiclete virou produto escasso - o Exército incluiu a goma na 

dieta dos soldados e o gosto pelo doce atingiu todos os lugares. A demanda 

pelo chicle aumentou e os produtores extraíram mais do que o limite das 

árvores. E então vieram os chicletes sintéticos, feitos com uma goma que inclui 



produtos derivados do petróleo - as fábricas de goma não 

divulgam a receita, pois é considerada segredo industrial. 

Atualmente, apenas duas empresas fazem o chiclete 

natural, como antigamente, e o vendem para uma 

clientela limitada. OS EUA são hoje os maiores 

consumidores e produtores de chiclete. A indústria do chiclete movimenta US$ 

19 bilhões por ano. O Ping Pong - ícone da infância de muita gente - foi o 

primeiro chiclete lançado no Brasil, pela Kibon. Cabe salientar também que não 

é recomendável realizar a mastigação do chiclete no período da manhã, antes 

da primeira refeição do dia, pois o mesmo estimula a produção de suco 

gástrico, favorecendo assim, a ocorrência de gastrites e úlceras. No entanto, 

sabe-se também, que o mastigar do chiclete aumenta o ritmo cardíaco, ativa os 

mecanismos do cérebro responsáveis pela memorização e aumenta a 

oxigenação do cérebro. 

Curisidades sobre as gomas de mascar japonesas: 

As gomas de mascar japonesas diferem das americanas de várias maneiras, e 

isso decorre muito provavelmente da maneira prática como os japoneses 

enxergam-nas. Uma vez que elas são simplesmente mascadas e depois 

descartadas, parece fazer perfeito sentido que a goma de mascar sirva a algum 

propósito, QUALQUER propósito, antes de ser descartada. Esta linha de 

pensamento termina por produzir algumas gomas de mascar realmente MUITO 

esquisitas, veja duas delas: 

1- No time Gum 

Sem tempo para escovar seus dentes? Sem problemas – 

você pode comprar a No Time Gum! Este pequeno bloco de 

menta contém pequenos granulados que entram em atrito 

com seus dentes enquanto você a masca. Legal ou não? 

Uma goma que trabalha tão pesado quanto você enquanto 

economiza o seu tempo e, presumivelmente, visitas ao dentista. Eu posso até 

ouvir mamãe dizendo: “Masque seu chiclete antes de ir para a cama!”  

 

 

 



2. Goma Bust Up: fazendo crescer os seios 

 

Segundo a fabricante B2UP, um ingrediente 

especial chamado de “extrato da planta 

Pueraria mirifica (kwao krua)”, faz crescer, 

melhora o tom e dá forma aos seios. Bust Up é 

o que há de mais novo na indústria alimentícia 

japonesa a conter extrato de Pueraria, outros 

produtos incluem chás e biscoitos. Não se pode dizer que eles não estejam 

seguros de seus produtos. Deve ser interessante dar este chiclete para um 

amigo chato que nunca compra e sempre te pergunta se você não tem um 

chicletezinho por perto! 

 

Por Sarah Carolina de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÉCULOS DE IMUNDÍCIE 

 

Adaptado de Revista Veja edição 2038 – 12 de dezembro de 2007. 

 

Hábitos de 

higiene, tais como 

conhecemos hoje, 

são novidades 

absolutas na 

civilização ocidental. 

Novas pesquisas 

revelam que a 

humanidade viveu 

mais de 1000 anos 

sem banho e 

mostram ainda, com 

detalhes sujos, a 

trajetória da higiene 

de nossa civilização. 

Em dois livros 

recentemente 

lançados podemos 

ver duas 

abordagens 

diferentes para o 

assunto, “Clean - A 

History of personal 

higyene and purity” 

(Limpo – Uma 

história da higiene 

pessoal e da 

pureza) trata o tema 

de maneira mais 



acadêmica com base nos hábitos de higiene dos macacos e nossos ancestrais. 

Já “The dirt on clean” (O lado sujo da limpeza) tem uma abordagem mais 

cultural. Porém, é consenso entre as obras que o cristianismo foi um retrocesso 

nos costumes de higiene da humanidade. 

Praticamente todas as civilizações antigas deram grande importância aos 

cuidados com o corpo e bem estar físico. Os egípcios já fabricavam sabão; o 

banho era atividade cotidiana registrada até nos mitos. O romano abastado 

freqüentava diariamente os banhos públicos, onde o corpo era lavado em uma 

sucessão de piscinas. 

 O banho não foi banido repentinamente da sociedade européia, mas aos 

poucos esse ato foi sendo associado à disseminação de costumes pagãos. 

Nos monastérios da Europa medieval o banho era autorizado em média duas 

ou três vezes ao ano, normalmente antes das grandes comemorações 

religiosas. Supõe-se que a média de banho entre a população não 

enclausurada não era muito superior. Após a 

Idade Média, demorou para o costume do banho 

ser restituído, cavaleiros que voltavam das 

cruzadas trouxeram o costume do banho quente 

utilizado pelos mulçumanos. No século XIII, o 

popular Romance de La Rose trazia diversas 

recomendações quanto ao asseio feminino 

principalmente da “câmara de Vênus”. No entanto 

o prestígio do banho parece que 

ficou somente no literário, os 

europeus seguiram lavando as 

mãos e rosto antes das refeições 

e esfregando seus dentes com 

paninhos – e a isso se resumia 

sua higiene pessoal. A transição 

para a Idade Moderna não trouxe 

grandes mudanças nesse 

âmbito, no Palácio de Versales, um decreto em 1715 

estipulava que as fezes seriam recolhidas dos corredores uma vez por semana. 



Os médicos já atribuíam poder de cura à imersão em água, porém, 

contraditoriamente, diziam que lavar o corpo todo abria os poros o que 

facilitava a entrada das doenças. No mesmo período acreditava-se que a roupa 

absorvia a sujeira, portanto, bastava trocar a camisa todos os dias para estar 

limpinho. 

 Somente no século XIX, com a propagação da rede de abastecimento 

de água e do esgoto, além do desenvolvimento de uma nova indústria de 

higiene, é que o banho foi reabilitado. Nesta época o sabão foi industrializado e 

a pioneira Scott Paper fabricou o papel higiênico em rolo. Os desodorantes 

modernos são de 1907 e a primeira escova dental plástica dos anos 50. Em 

1917 foi lançado o primeiro absorvente íntimo feminino e foi divulgado por uma 

animação da Disney. Os sabonetes passaram a ser os grandes anunciantes 

publicitários, é daí que surgiu a expressão em inglês para designar a telenovela 

“soap opera”. 

 Atualmente o avanço extremo da assepsia tem levado pesquisadores a 

levantarem a hipótese de que o cuidado extremo com que nossas crianças têm 

sido criadas tem debilitado as defesas imunológicas, aumentando cada vez 

mais os casos de alergias. 

 A história suja do nosso passado deve ser levada como idéia 

moderadora, afinal as vantagens de se viver na era do fio dental mentolado é 

indiscutível, mas, cabe lembrar da frase do nobre inglês Henry Temple, no 

início do século XIX: “Sujeira é só matéria fora do lugar”. 

 

Por Jakeline Marinello 

 

 

 

 

 

 



SAIBA SOBRE A FARMACOPÉIA BRASILEIRA. 

 

Muitos que estão na universidade se formando como farmacêutico 

podem pensar o porquê de entender o que é e para que serve a farmacopéia, 

ou nem sabem para que ela serve. Este texto tem como objetivo mostrar o que 

é a farmacopéia, para que ela serve e atualizar a todos sobre as mudanças que 

vem ocorrendo neste documento tão importante para o profissional 

farmacêutico.  

Desde 1988 as drogarias e farmácias são obrigadas a manter um 

exemplar atualizado da Farmacopéia Brasileira, tendo como motivo principal a 

segurança do consumidor. Além desses, os estabelecimentos de ensino de 

Farmácia, Medicina, Odontologia e Veterinária, assim como os órgãos de 

fiscalização e controle de qualidade de medicamentos e os laboratórios 

industriais, também são obrigados a possuí-la. 

A Farmacopéia Brasileira é o Código Oficial Farmacêutico do país, 

onde se estabelecem os requisitos mínimos de qualidade para fármacos, 

insumos, drogas vegetais, medicamentos e produtos para a saúde. 

Em 1794 foi sancionado o primeiro código do nosso país, ainda no 

Brasil colônia, e se tratava da Farmacopéia Geral para o Reino e os domínios 

de Portugal. Após a independência, foram utilizados também o Codex 

Medicamentarius Gallicus e o Código Farmacêutico Lusitano. Em 1926 as 

autoridades sanitárias do país aprovaram a proposta de um Código 

Farmacêutico Brasileiro.  Esse código foi oficializado em 1929 como a primeira 

edição da Farmacopéia Brasileira, que se equiparava às Farmacopéias de 

países considerados tecnologicamente desenvolvidos naquele tempo, mas 

como continha descrições de mais de 200 plantas medicinais (maioria de 

origem brasileira) se diferenciava das demais. 

A segunda edição da nossa Farmacopéia foi publicada em 1959 e a 

terceira em 1976. A quarta edição foi atualizada em vários fascículos do ano de 

1988 até 2005. No decorrer das quatro edições da nossa Farmacopéia várias 

modificações foram feitas e as monografias  que não foram substituídas ou 

excluídas ainda continuam em vigor. Hoje a Farmacopéia Brasileira está em 

processo de revisão. E a idéia é publicar um compêndio único, moderno e 



atualizado, que revogará todas as edições anteriores e será publicado 

virtualmente para a consulta de toda a população (acadêmica ou não). 

Mas para que serve a Farmacopéia? Ela tem a função de estabelecer 

requisitos de qualidade que os medicamentos, fármacos, drogas vegetais, 

insumos e produtos para saúde devem obrigatoriamente obedecer. Além disso, 

as Farmacopéias se dedicam também a outras atividades como: produção e 

certificação de substâncias químicas de referência e padrões, elaboração de 

formulários nacionais, apoio e incentivo à formação e aperfeiçoamento de 

recursos humanos nas áreas de Controle de Qualidade, apoio à pesquisa 

científica e tecnológica, aprovação e publicação das Denominações Comuns 

Brasileiras, entre outras. 

Vários países possuem Farmacopéias próprias, mas nenhum país é 

obrigado a elaborar a sua, podendo usar as farmacopéias de outros países. 

Entretanto, a elaboração de uma Farmacopéia reflete o avanço da ciência e 

tecnologia de um país, e é um assunto de segurança nacional por assegurar a 

qualidade de medicamentos em uso e garantir a não dependência de outros 

países. 

Na ausência de uma monografia oficial na Farmacopéia Brasileira 

poderá ser adotada a monografia oficial, última edição, de um dos compêndios 

internacionais reconhecidos pela ANVISA (RDC 79/2003 e RDC 136/2006). 

Mas nos perguntamos se a Farmacopéia Brasileira tem valor 

internacional. Sim. A nossa Farmacopéia possui os padrões internacionais e 

procura soluções condizentes com o desenvolvimento tecnológico do Brasil. 

Porém a nossa farmacopéia está mal organizada já que está divida em 4 

edições, possui monografias obsoletas e não possui algumas monografias 

importantes no Brasil. 

Assim, com a competência legal da ANVISA para revisar e para 

atualizar a Farmacopéia Brasileira, foi elaborado o Projeto de Revisão de 

Monografias da Farmacopéia Brasileira. Para tanto foram credenciadas 15 

universidades brasileiras competentes, escolhidas por atenderem o Edital de 

credenciamento nº. 1/07. Dentre as escolhidas está a nossa UFPR, que é 

responsável pela revisão de 28 monografias, dentre estas matérias primas, 

especialidades farmacêuticas e plantas medicinais. O projeto objetiva subsidiar 

a ANVISA e a Comissão da Farmacopéia Brasileira na elaboração, revisão e 



atualização de monografias para a edição de uma Farmacopéia consolidada, 

prática, ágil, eliminando monografias obsoletas. 

A metodologia para o desenvolvimento dos estudos foi dividida em 

duas fases: A Fase A, já finalizada, tinha como objetivo apontar as 

necessidades de exclusão ou manutenção das monografias, com indicação de 

parte delas para avaliação laboratorial. E a Fase B, ainda em curso, tem como 

objetivo a avaliação das monografias em laboratório, classificadas em 

monografias de matéria prima, especialidade farmacêutica ou planta medicinal. 

Algumas monografias revisadas já estão disponíveis para Consulta 

Pública no sítio da ANVISA na divisão Farmacopéia Brasileira, além de todas 

as informações sobre o projeto de revisão.  

 

Acesse e contribua. 

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/farmacopeia/conteudo/cont_consulta_publica_

2.htm 

 

Por Antonio Mendes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medicamentos Falsos no Brasil 

 

Na semana do dia 27 de maio de 2009, foi capa da revista “Isto é” a 

reportagem “O perigo dos remédios falsos”. Francisco Alves Filho e Gustavo de 

Almeida, autores do artigo, informam que a população brasileira está entre as 

que mais consomem medicamentos falsos em todo o mundo. Para a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), esse tipo de medicamento é aquele 

que foi pirateado, contrabandeado ou que não possui registro no órgão 

responsável, a Anvisa. De acordo com a agência, 20% dos remédios vendidos 

em território nacional enquadram-se nestas classes. Levantamento feito pelo 

Instituto Etco - entidade empresarial que combate a sonegação fiscal - revela 

um quadro ainda mais assustador: 30% do mercado é composto por drogas 

irregulares. Os escritores afirmam que a máfia dos medicamentos falsos 

movimenta anualmente um valor estimado, segundo o mesmo instituto, em até 

US$ 4 bilhões. A Anvisa já apreendeu 170 toneladas de medicamentos fora da 

lei somente nos quatro primeiros meses de 2009. Oito vezes e meia o total de 

apreensões realizadas no ano anterior.  

Segundo a Anvisa e a Polícia Civil do Rio, os medicamentos mais pirateados 

são os que auxiliam no emagrecimento (Sibutramina), os indicados para 

tratamento da disfunção erétil (Cialis, Viagra e Pramil) e alguns anabolizantes 

(Hemogenin, Durateston e Deca Durabolin). 

Independentemente de terem sido 

falsificados, contrabandeados ou de não 

portarem registro de comercialização, o que 

mais impressiona é o imenso risco à saúde 

que esses produtos trazem, pois podem 

não conter o principio ativo, fazendo com 

que os efeitos terapêuticos não sejam alcançados, ou podem conter uma 

substância que pode fazer mal devido à sua toxicidade. “Alguns dos 

medicamentos ilegais para emagrecer, por exemplo, contêm altas doses de 

hormônios”, explica o endocrinologista Walmir Coutinho, membro da 

Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade. “Isso pode levar à 

taquicardia, à arritmia ou até mesmo à parada cardíaca.”  



A pirataria chega até a medicamentos comprados diretamente por 

hospitais - como o Citotec, vendido em camelôs como abortivo, e a 

metilcelulose, colírio protetor usado em cirurgias de catarata. Este último 

medicamento causou a perda da visão do olho esquerdo do equatoriano Cezar 

Augusto Cahuano. Em 2003, seu filho, o engenheiro Julio Cahuano, radicado 

no Rio de Janeiro desde 1994, resolveu trazê-lo à cidade para que fosse 

submetido a uma operação de catarata na Santa Casa da Misericórdia. 

Durante a cirurgia, uma bactéria encontrada na metilcelulose causou uma 

infecção e posterior cegueira em um olho de Cezar. A bactéria também 

prejudicou a visão do outro olho, que permanece danificada até hoje. Além do 

seu pai - que vive no Equador, outros 12 pacientes operados de catarata 

sofreram intoxicação com o medicamento distribuído pela empresa Mediphacos 

e que teria sido produzido por um fabricante que não tinha registro na agência 

reguladora brasileira. “Errou a distribuidora, ao comprar um produto pirata, e 

errou a Santa Casa, que operou meu pai e usou um remédio sem o devido 

controle”, conta o engenheiro.  A Mediphacos nega que a metilcelulose fosse 

de um fabricante sem registro. O diretor industrial da empresa, Marcelo 

Camargus, alega que inclusive venceram o processo judicial movido pela Santa 

Casa. “Temos um controle rigoroso”, disse. Procurada, a Santa Casa da 

Misericórdia não respondeu em tempo hábil para a publicação do artigo na 

revista, explica os jornalistas. Medicamentos contra o câncer também são alvo 

dos bandidos. Há pouco mais de um ano, a Polícia Federal constatou a 

falsificação da droga Glivec, indicada para o tratamento da leucemia mielóide 

crônica. O remédio é um marco na história da luta contra a enfermidade. Antes 

dele, a sobrevida era de no máximo cinco anos, hoje há pacientes que vivem 

há sete, dez anos, graças a seu modo de ação peculiar (ele ataca 

preferencialmente as células cancerígenas, poupando os tecidos saudáveis). 

Por esse fator, o Glivec é largamente consumido. Muitos doentes recorrem à 

Justiça para ter o direito de receber a medicação gratuitamente. Mas aqueles 

que por algum motivo não conseguem esse benefício são obrigados a 

desembolsar R$ 5 mil para comprar apenas uma caixa com comprimidos. É aí 

que a máfia dos medicamentos atua, pois é uma situação perfeita para 

aumentar suas vendas: pessoas extremamente ansiosas por uma esperança 

de vida, mas sem condições de comprá-la ao preço do mercado legal. Nas 



embalagens apreendidas pela policia federal, os produtos continham uma 

mistura de farinha e corante. A venda de medicamentos ilegais está nas mãos 

do crime organizado. A rede de receptação, transporte e distribuição é a 

mesma usada em várias outras modalidades marginais, como o contrabando 

de armas, drogas, carros ou CDs piratas. “Os criminosos já têm a infraestrutura 

montada e a utilizam também para distribuir os medicamentos”, afirma Ronaldo 

Pires, gerente jurídico da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. 

“A estrutura das quadrilhas já tem a sofisticação dos bandos formados pelos 

traficantes de drogas”, afirma Dirceu Raposo, presidente da Anvisa. 

Grande parte dos produtos ilegais vem do Paraguai (outros fornecedores 

fortes estão na Bolívia, Argentina e também China). Em geral, eles são 

descarregados no Mato Grosso e, de lá, vão para grandes metrópoles 

brasileiras e chegam ao consumidor oferecidos em bancas de camelô, sites da 

internet ou em farmácias, majoritariamente as de periferia, menos fiscalizadas. 

Do que se sabe até agora, o principal meio de venda dos medicamentos piratas 

é a internet. Multiplicam-se na rede as ofertas desses produtos em sites sem 

nenhuma segurança, nos quais marcas de altíssima procura são vendidas pela 

metade do preço ou até menos. Nas farmácias, teoricamente o lugar mais 

seguro, o comprador precisa ficar atento. Muitos estabelecimentos já foram 

flagrados pela polícia vendendo medicamentos irregulares. Embora isso seja 

mais comum nos estabelecimentos longe dos centros das cidades e menos 

fiscalizados, os dirigentes da Anvisa admitem que algumas vezes os 

medicamentos piratas chegam ao consumidor inclusive por meio dos balcões 

de estabelecimentos regularizados. O farmacêutico Jaldo Santos, presidente 

do Conselho Federal de Farmácia, reconhece que o número de profissionais 

que respondem, na entidade, a processos por venda de remédios ilegais 

aumentou. “Ficaram em torno de 100 nos últimos cinco anos”, afirma. Ele, 

porém, defende a classe: “Na maioria das vezes, a irregularidade é cometida 

pelo dono da farmácia e o farmacêutico nem fica sabendo”, diz.  

A ANVISA está investindo em nova tecnologia para que seja possível 

combater os piratas de forma mais eficaz. A partir de 2010, será colocado em 

funcionamento um novo esquema antifalsificação baseado em código de 

pontos bidimensionais, sistema de rastreamento e identificação de 

medicamentos que parece ser a última palavra no combate à pirataria. Algo 



semelhante ao código de barras, com informações como lote, datas e locais de 

venda. Com este método, todas as caixinhas de remédio fabricado no Brasil 

terão sua “impressão digital”. O presidente-executivo do instituto Etco, o 

empresário André Montoro, sugere outras ideias. “Boa proposta seria elaborar 

uma cota mínima de ICMS para os medicamentos. A enorme carga tributária 

influencia o aumento desse mercado negro”, diz. Ou seja, ao tornar o remédio 

original mais barato, a diferença de preço dos produtos ilegais deixaria de ser 

um atrativo para o consumidor. Com essas providências, os agentes ilegais 

seriam combatidos com maior eficácia. A pena para falsificadores de remédio 

também é mais dura do que a imposta a quem copia CD ou DVD. Quem for 

pego fabricando, falsificando ou vendendo medicamento ilegal corre o risco de 

ficar preso de dez a 15 anos. “A infração foi incluída na categoria de crime 

hediondo”, explica o delegado federal Adílson Bezerra, chefe de Inteligência da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Já a pena para a falsificação de um 

DVD, por exemplo, vai de dois a quatro anos. 
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O BRASIL POR UMA COPA SUSTENTÁVEL 

 
Criada pelo francês Jules Rimet em 1928, a Copa do Mundo, desde 

1930, é disputada de 4 em 4 anos por 

seleções de futebol do mundo inteiro. Já teve 

como sede 14 países em 18 edições, sendo 

que a próxima será em 2010 na África do Sul. 

A pentacampeã seleção brasileira, além de 

ser a única a participar de todas as Copas 

realizadas até o momento, está no topo do ranking em títulos ganhos. O país 

do futebol sediará a copa de 2014 tendo como um de seus principais objetivos 

a sustentabilidade.  

Devido ao aumento da preocupação com o meio ambiente e com o 

aquecimento global, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) juntamente 

com a FIFA (Federation International Football Association) preocupam-se com 

o impacto ambiental que grandes eventos como a copa do mundo podem vir a 

causar. E é neste sentido que se insere o sentimento de promover uma copa 

ambientalmente correta, já que tanto o esporte quanto o ambiente saudável 

visam a melhoria da qualidade de vida das pessoas, nada melhor do que uní-

los.  

A troca das rodas pelos trilhos é um dos projetos previstos, anunciado 

pela Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. A implantação de um trem-bala 

ligando Campinas ao Rio de Janeiro passando 

por São Paulo foi um dos jeitos encontrados para 

diminuir a poluição ambiental causada pelos 

automóveis. Futuramente o trem-bala deve passar 

por Curitiba. Em cidades como a Capital 

Paranaense - uma das sedes da Copa - a 

proposta é complementar os meios de transporte 

com o metrô, que economiza em combustíveis pela grande capacidade de 

passageiros por viagem. Além disso, o Brasil lidera a produção de etanol no 

mundo. Atualmente 25% da frota nacional é Flex e 70% desses usuários optam 

pelo combustível renovável, representando quase 20% dos automóveis 

movidos a etanol. 



Os 12 estádios brasileiros que receberão os jogos do campeonato 

apresentarão as maiores mudanças. Pretende-se 

transformá-los em Ecoarenas, estádios 

ecologicamente corretos que tendem a 

desperdiçar a menor matéria-prima possível e 

utilizar energias renováveis, como o exemplo feito 

na Copa da Alemanha 2006. Os estádios terão 

como fonte de energia elétrica a luz solar captada através de painéis 

fotovoltaicos. A água será proveniente da chuva, sendo coletada em 

reservatórios, tratada e reaproveitada. Há também, em cidades como 

Fortaleza, a preocupação com a ventilação natural que pode ser muito bem 

aproveitada na capital cearense. Além da escolha por equipamentos que 

economizem energia, há a intenção de não demolir nenhum estádio e, sim, 

reformar os já existentes, reaproveitando-os. O objetivo não é apenas ser 

ecologicamente sustentável, mas também economicamente. 

A neutralização do carbono é mais uma das metas a ser atingida. 

Ambientalistas sugerem que todo o carbono lançado a mais na atmosfera, 

durante a Copa, seja neutralizado pelo plantio 

de árvores e que projetos a serem 

desenvolvidos principalmente na Amazônia, 

de modo a diminuir os impactos, tornarão o 

Brasil o precursor da Copa Verde, servindo de 

exemplo aos próximos países-sede. 

Todos esses projetos estão incluídos no 

programa dos Green Goals, criado pela FIFA 

na Copa da Alemanha e que deve ser levado 

adiante cumprindo metas que visem a 

sustentabilidade. Se todos esses projetos 

forem realmente realizados, o Brasil pode vir a ter a maior ação coordenada de 

green building do mundo, que tem como características a utilização de energias 

renováveis reduzindo os gastos com a manutenção, a diminuição do uso de 

recursos não-renováveis, a melhoria da qualidade do ar interno das 

construções e o aumento da saúde de quem ali está. 



Ainda faltam 5 anos para a Copa do Mundo. Com todos esses projetos 

concretizados, o Brasil será um exemplo para as Copas que virão, tornando-se 

efetivamente a primeira sede de uma “Copa Verde”. Esperamos que as 

pessoas envolvidas com os projetos, como as parcerias público-privadas, 

principalmente nossos governantes eleitos, através do fomento de políticas 

públicas que otimizem a sustentabilidade e que a diminuição dos impactos 

ambientais promovam uma sinergia harmônica capaz de desenvolver e 

implementar o modelo sustentável para realizar a “nossa” Copa e mostrar ao 

mundo que o Brasil, a exemplo de grandes países desenvolvidos, possui a 

capacidade, o dever e a responsabilidade de se preocupar e cuidar do nosso 

bem maior, que é o nosso habitat natural, o meio ambiente equilibrado. 
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O EXERCÍCIO FÍSICO E A RESPOSTA IMUNE 

 

 Os exercícios físicos, além de melhorar a sua condição 

cardiorrespiratória, aumentam o metabolismo do organismo auxiliando alguns 

indivíduos no combate à obesidade1. Entretanto, quando se fala em melhorar o 

desempenho do sistema imune através da atividade física, algumas perguntas 

vêm à tona: Um atleta pode mesmo ter um menor índice de infecção por 

microorganismos? Até que ponto a atividade física é benéfica a um atleta? E o 

atleta de “fim de semana”, também é beneficiado? Este artigo vai trazer para 

você, leitor, respostas claras e sucintas a esses questionamentos, baseados 

em fatos cientificamente comprovados.  

 Nosso organismo, em condições normais de 

funcionamento, é mantido em um constante equilíbrio 

(homeostase) entre todos os sistemas ali presentes. Os 

sistemas nervoso e endócrino possuem papel crítico na 

manutenção fisiológica, regulando o corpo, 

respectivamente, através de neurotransmissores e 

hormônios (adrenalina, noradrenalina glicocorticóides)4. 

Em uma situação de estresse, fuga ou luta, essas 

substâncias são secretadas para que o organismo esteja pronto para 

corresponder às necessidades exigidas em um determinado momento4. Os 

resultados são evidenciados com alterações, como o aumento da concentração 

de adrenalina no sangue – este hormônio acarreta no aumento da 

concentração de glicose plasmática, permitindo que os músculos captem esses 

carboidratos para utilizá-los como fonte energética3,4. 

 A partir desta breve introdução, podemos explanar como o esportista 

pode se complicar ou tirar vantagens dos exercícios físicos no que se diz 

respeito à sua defesa, conferida pelo sistema imunológico, contra os 

microorganismos. As variáveis das atividades físicas que podem alterar essa 

defesa são: intensidade, duração e o tipo do exercício3. Para ilustrar as 

interações bioquímicas e fisiológicas da resposta imune induzidas pela 

atividade física, abaixo seguem três perfis hipotéticos, os quais são 



fisiologicamente diferentes um do outro, e que têm algo em comum: praticam 

esportes. 

Candidato 1 : indivíduo sedentário, que 

imediatamente ingressa em uma academia com o 

pensamento de que um corpo sarado é sinônimo 

de saúde e integração social. Ele acredita que os 

resultados aparecem com muito “empenho”, 

portanto, começa as primeiras sessões com uma 

carga excessiva de treinos aeróbicos, para perder 

a “barriguinha”, e quatro horas seguidos de 

treinos anaeróbicos (musculação) para definir os músculos. Segundo Leandro, 

et al. (2007), as pessoas com este perfil estão altamente susceptíveis a 

infecções por bactérias e vírus, pois já foi verificado que exercícios físicos 

severos em indivíduos não acostumados, aumentam a quantidade de 

glicocorticóides no sangue, suprimindo o sistema imunológico. De forma mais 

específica, foi avaliado que há uma menor produção de Imunoglobulinas A e E, 

as quais conferem imunidade em regiões principais de entrada de 

microorganismos, como as mucosas da via respiratória. Foi constatado 

também que existe uma diminuição na quantidade de leucócitos no sangue 

(neutrófilos e células Natural Killers) destes atletas desesperados em entrar 

logo em forma2,3,4. 

Candidato 2 : Atleta de alto nível, treina várias horas por dia, e 

compete frequentemente em campeonatos de elite, exigindo 

demais de seu organismo, liberando constantemente 

glicocorticóides e noradrenalina. Este indivíduo, de acordo 

com Pedersen et al. (2000), também sofrerá com os agentes 

infecciosos (bactérias e vírus) devido à alta supressão do 

sistema imune conferida às substâncias ditas anteriormente. A única diferença 

é que como este atleta treina regularmente, seu organismo age diferentemente 

do sedentário acima, ou seja, seu corpo cria mecanismos de dessensibilização, 

fazendo com que muitos leucócitos expressem menos receptores para 

glicocorticóides2,3,4. Vale observar também esse efeito de redução nos 

músculos desses atletas, acarretando em uma espécie de “proteção” aos 

efeitos de catabolismo conferido por este corticóide endógeno secretado pela 



glândula adrenal3. Isso ainda explica porque esses atletas ganham massa 

muscular mesmo em condições de estresse. 

Candidato 3 : Sujeito tranqüilo, preocupa-se apenas 

em se manter saudável, ou seja, sempre come 

refeições com nutrientes balanceados, e treina 3 

vezes por semana sem exceder os seus limites, 

muitas vezes impostos pelas dores do ácido lático ou 

pela sua capacidade máxima de Volume de Oxigênio (VO2) em tempos 

demasiadamente prolongados4,5. Estudos6,7,8 demonstraram que atividades 

físicas de cunho moderado são benéficas ao sistema imune pois, além de não 

liberar hormônios supressores da defesa (novamente os glicocorticóides), os 

exercícios aumentam a capacidade antioxidante dos leucócitos, protegendo-os 

de radicais livres. Os componentes antioxidantes incluem desde as substâncias 

solúveis no meio, Glutationa, até enzimas como: a Superóxido Dismutase, 

Glutationa Redutase e Glutationa Peroxidase. Observa-se também que 

atividades físicas como a do “Candidato 3”, promovem a expressão de HSP2 

(Proteínas de Choque Térmico, ou Heat Shock Protein), as quais possuem 

várias funções como: reparo de proteínas danificadas (durante o exercício) e 

redução na expressão de proteínas da apoptose (p53) em células do timo. Vale 

ressaltar que este atleta consegue se beneficiar dos exercícios, porque ele 

melhora a capacidade cardiorrespiratória e também goza de melhores 

resultados quanto ao crescimento e desenvolvimento muscular, pois não há 

hormônios do estresse que contribuiriam para o catabolismo desse tecido2,3. 

 Logicamente, o 3º candidato é o modelo a ser seguido, 

visto que, além de manter o seu sistema imune saudável, ele 

ainda consegue evoluir na busca por um bom condicionamento 

físico e estético. Foi visto que o organismo saudável, em pleno 

equilíbrio fisiológico, pode sofrer alterações devido às situações 

de estresse, sejam elas induzidas por competições ou até 

mesmo pelo impulso de se exercitar repentinamente. O corpo humano é 

passível de mecanismos de adaptação dependendo da freqüência do estímulo 

recebido, os quais permitem melhorar seu desempenho, conferindo aos atletas 

de competição um organismo ideal para a situação na qual se inserem. 

Contudo, como a maioria da população não segue uma vida de atleta e utiliza 



os esportes como um meio para buscar interação social e uma vida mais 

saudável, conclui-se que atividades físicas, desde que praticadas regularmente 

e com intensidade moderada podem, de fato, proporcionar melhor qualidade de 

vida aos praticantes. Aprecie com moderação. 

 

Por: Lucas Miyake Okumura 
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SALVEM AS BALEIAS! OU SERIA NÃO AS MATEM! 

 

 Em todo o mundo esses seres inspiram admiração e medo por seu 

tamanho e pelas histórias que foram criadas, nem sempre a seu favor. As 

baleias Moby Dick e Cachalote, a que aparece no conto Pinocchio, são 

clássicas visões errôneas. A Cachalote é a maior baleia que exite e sua 

garganta é do diâmetro de um quadril humano. Os oceanos precisam delas 

para equilíbrio biológico, mas o ataque descontrolado dos baleeiros reduziu 

este grande regulador, e ainda o que é chamado de caça-científica ameaça a 

vida de em média 1000 baleias ao ano. 

 Antes de qualquer discussão precisamos saber de quem estamos 

falando. As baleias são mamíferos da ordem dos cetáceos. Isso é 

indispensável para saber que diferente dos peixes, que se reproduzem de 

maneira a suprir a necessidades 

humanas, elas se reproduzem muito 

lentamente. O período de gestação é 

bem longo quando comparado a qualquer 

outro ser sendo que, em geral, um filhote 

nasce a cada um ou dois anos após a 

fecundação, e ainda passando mais um 

ano sobre a proteção da mãe. Até chegar 

a maturidade muitos anos se passam. 

 Além delas serem extremamente sociais, como a baleia Cachalote, com 

suas longas melodias de acasalamento, são animais muito migratórios 

impossibilitando pesquisas como da quantidade estimada de exemplares nos 

oceanos do mundo. Mesmo com os métodos de pesquisa mais modernos não 

é possível dizer com precisão qual o número exato de baleias. Este é o 

principal argumento dos atuais baleeiros para “caça pela ciência”. 

 Em 1987 foi assinado um acordo no Japão que fecharia todas as 

indústrias baleeiras do país em prol do estudo mais aprofundado desses 

animais que eram tão pouco conhecidos. Como não se sabiam fatores como 

comprimento, idade, peso, ciclo de gestação, maturidade e muitos outros 

fatores nas várias faixas etárias, no mesmo ano uma organização sem fins 

 
Baleia Jubarte 



lucrativos chamada Institute for 

Cetacean Research (ICR) foi 

fundada. Uma das grandes 

companhias Japonesas possuía 

acionistas extremamente ligados à 

caça às baleias que doou nove 

milhões de dólares à ICR e essa prontamente habilitou a frota para a nova 

empresa e partiu, usando o navio-fábrica e a tripulação da caça comercial para 

caçar baleias em nome da ciência. 

 Nem tudo na ciência é um mar de rosas, porém os mares ficaram 

vermelhos na busca incessante destes “pesquisadores” com o programa inicial 

de “estudo da viabilidade”. Como manter os estoques sem prejudicar o número 

de baleias. Mais objetivos científicos foram incorporados pelo projeto, em 1995 

e 1996, de nome JARPA. 

 Quando os dados provenientes dos 18 anos de pesquisa no primeiro 

JARPA foram analisados pela equipe de especialistas, a conclusão foi de que o 

índice da quantidade de baleias minke naquelas áreas poderiam demonstrar 

um possível declínio, aumento ou estabilidade no número de indivíduos. Foram 

mortas nesse período 6.778 baleias minkes. Em outras palavras, nada foi 

aprendido. 

Logo com a pesquisa encerrada resolveram entrar com o projeto JARPA 2. De 

acordo com o governo Japonês, a nova “pesquisa” terá como objetivo em: 

• Monitorar os parâmetros e tendências biológicas como idades de 

gravidez e 

 maturidade. 

• Monitorar a alimentação e espessura do aparelho digestivo. 

• Monitorar os efeitos de contaminação em cetáceos. 

• Monitorar habitat de cetáceos, como as  

mudanças na temperatura das águas, a salinidade 

e o congelamento. 

• Identificar a estrutura da população. 

• Melhorar a gestão de pesquisas. 

 



 O que mais surpreende é que ao analisar os pontos de pesquisa e os 

métodos utilizados vemos que a maioria pode ser feita de outras maneiras. Na 

tabela a seguir, temos alguns exemplos disso: 

 

Tabela 1 - Métodos de pesquisa de determinadas cara cterísticas, de forma 

letal ou não letal (Fonte: Greenpeace) 

Item Letal Não letal 

Comprimento Pegar medidas atuais Tirar fotos e medi-las 

Peso Peso do corpo Calcular pelo comprimento 

Idade Coletar dedos e ouvidos Estimativa pelo comprimento e 

sexo 

Crescimento Medir comprimento e 

determinar a idade 

Observar a mesma baleia por 

vários anos 

Maturidade Examinar glândulas 

reprodutoras 

Observar a mesma baleia por 

vários anos 

Gestação Presença do feto Análise de biópsia de hormônios 

Dieta Examinar conteúdos 

estomacais 

Análise pela coleta de fezes 

 

Além de não matar o animal, os métodos de pesquisa não letais 

permitem que um mesmo animal seja analisado várias vezes e que sua vida 

seja de certa forma monitorada. Com a “caça pela ciência”, pode-se reduzir 

drasticamente o número de exemplares desses animais. Essa atividade não 

trouxe muitas contribuições para o conhecimento desses animais, o que leva a 

crer, que o real objetivo é mascarado. O consumo de carne de baleia no Japão 

é conhecido, ou seja, algo mais está por trás disso. Eles mesmos afirmam que 

querer suprir seus estoques de carne de baleia, mas para isso usam a “caça-

científica” para não serem impedidos, já que matar esses animais é crime 

ambiental. 

Existem várias organizações não governamentais que cuidam da 

proteção desses animais, como exemplo temos o Instituto Baleia Franca 

realizado aqui em Santa Catarina. 



 

CONHECENDO UM POUCO MAIS SOBRE BALEIAS 

Ainda não se sabe muita coisa sobre as baleias, mas o pouco que já foi 

descoberto impressiona. Estudos mostram que algumas espécies possuem 

uma organização social, na qual cuidam dos mais novos e dos doentes, além 

de ficarem sempre em grupo.  

Algumas espécies se alimentam de pequenos peixes e outros 

organismos marinhos, devido ao seu esôfago muito estreito. Outras já são 

carníoras, como a Cachalote, que tem 

como prato preferido a Lula- Gigante.  

Possuem excelentes pulmões, e 

as vezes o perído entre a inspiração e 

expiração pode chegar a 20 minutos, o 

que lhes permite mergulhar grandes 

profundidades e permanecer submersa 

por um longo período de tempo.  

Baleia Cachalote 

 

Por Marcella Moraes Kojarski 

Referências: Greenpeace, 2009 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 



As novas regras para o marketing farmacêutico 

  

As propagandas de medicamentos constituem o principal meio utilizado 

para o marketing dos produtos farmacêuticos e têm como objetivo a persuasão 

à compra. No Brasil, elas surgiram no início dos anos 80 e desde então pode 

ser observado um aumento da quantidade desse tipo de prática nos meios de 

comunicação. 

A propaganda pode desviar a 

verdadeira concepção do medicamento, ao 

divulgá-lo como produto de consumo. Além 

disso, cria uma demanda superior às reais 

necessidades do consumidor, induzindo a um 

consumo indiscriminado, o que pode agravar 

patologias ou sintomas e causar dano 

financeiro (ao Estado ou ao paciente) pela aquisição de um produto ineficaz.  

Uma das maiores preocupações frente ao consumo indiscriminado é a 

intoxicação medicamentosa, sendo que os analgésicos, os anti-térmicos e os 

anti-inflamatórios representam as classes que mais causam intoxicações. “As 

estatísticas mostram que a cada 42 minutos há uma pessoa intoxicada pelo 

consumo de medicamento no Brasil. O estímulo ao consumo e a falta de 

informação adequada colocam em risco a saúde da população”, diz o Ministro 

da Saúde, José Gomes Temporão. 

A primeira normativa nacional para regulamentar o conteúdo de tais 

propagandas é o Decreto 20.377/31, de 1931. A regulamentação se fez 

necessária devido à vulnerabilidade da população. No ano passado, em 17 de 

dezembro, foi publicada a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n. 96. Ela 

dispõe sobre a propaganda, publicidade, informação e outras práticas cujo 

objetivo seja a divulgação ou promoção comercial de medicamentos. Dentre as 

principais mudanças que a resolução possui, podemos citar: 

• Fica proibida a exibição da voz ou da imagem de celebridades sugerindo 

o uso ou recomendando medicamentos de venda livre (a resolução não 

proíbe a aparição, mas a prática da sugestão de uso); 



• Fica vetada a distribuição de brindes a médicos, farmacêuticos e ao 

público;  

• Fica proibida a propaganda de medicamentos em programas cujo 

público alvo sejam crianças; 

• Fica vetado relacionar o uso do medicamento a excessos etílicos ou 

gastronômicos; 

• A resolução reforça que o apoio ou patrocínio a profissionais de saúde 

não pode estar condicionado à prescrição ou dispensação de qualquer 

tipo de medicamento. 

A resolução também estabelece cerca de 40 mensagens contendo os 

principais efeitos adversos de cada medicamento, que terão que constar em 

todas as mensagens publicitárias. O texto completo da RDC n.96 pode ser 

acessado pelo site da Anvisa. 

Junto à publicação da RDC n. 96/2008, foi 

publicado o livro “Vendendo Saúde – A História da 

Propaganda de Medicamentos no Brasil”, de autoria 

de Eduardo Bueno e Paula Taitelbaum. O livro trás 

um histórico do uso de propagandas para promoção 

de medicamentos e como elas foram determinantes 

para a formação de hábitos de consumos de 

fármacos no país. O livro está disponível em formato PDF 

(http://www.anvisa.gov.br/propaganda /vendendo_saude.pdf). 

Outro fator a se discutir é o assédio das Indústrias Farmacêuticas aos 

médicos. Atualmente, um grande número de médicos baseia suas prescrições 

em medicamentos provenientes de indústrias que lhes cedam algum tipo de 

benefício. Preocupados com o assunto, integrantes do Conselho Federal de 

Medicina, em parceria com a Associação da Indústria Farmacêutica de 

Pesquisa, trabalham na criação de um protocolo que estabeleça as regras para 

esse tipo de prática, como já existe na Espanha e em Portugal.  

No que se trata da influência da Indústria nas redes de farmácia, o 

presidente-executivo da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e 

Drogarias (Abrafarma), Sérgio Barreto, julga que, se há manipulação por parte 



da indústria, ela ainda não chegou à rede varejista. Para ele, a relação entre os 

fornecedores e as farmácias é comercial; o fornecedor tem mapeados os 

pedidos, com isso sabe do fluxo de seu produto e pode prover benefícios e 

descontos, que são repassados ao consumidor. "O fabricante de geladeira, por 

exemplo, também faz isso, e não é considerado assédio. Por que na indústria 

farmacêutica é? Por se tratar de medicamento?", questiona. Pode-se perceber 

que nem mesmo alguns farmacêuticos têm a consciência de que o 

medicamento é um instrumento de promoção de saúde e não um simples 

produto de consumo.  

Por outro lado, e para sorte da população, alguns especialistas 

consideram que o futuro do marketing farmacêutico não está baseado em 

brindes, anúncios e recursos visuais. Para Fernando Italiani, Farmacêutico da 

USP e autor do Livro Marketing Farmacêutico, o marketing moderno deve se 

fundamentar em uma relação de credibilidade. Para ele, as atividades devem 

se basear na informação técnica, suportada por instituições ou revistas de 

credibilidade, e na farmacoeconomia e farmacovigilância do medicamento.  

VOCÊ SABIA  que 30% do valor dos medicamentos é referente a investimentos 

em marketing? 
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A EVOLUÇÃO DO COMPUTADOR 

 

 Quando falamos em computador logo vem a nossa 

cabeça aqueles aparelhos que temos em casa para fazer 

trabalhos, acessar a internet, entrar no Orkut e no MSN, 

jogar, e que proporciona tantas outras atividades. Enfim, a 

palavra computador está relacionada tanto a trabalho, como 

também, para maioria das pessoas, a lazer e divertimento. Contudo, o 

significado original da palavra é um pouco diferente do que hoje conhecemos 

como computador. 

 A origem da palavra computador é muito antiga e seu significado 

primitivo era no sentido de computar, calcular. A busca por automatizar esse 

processo tão difícil para muitos, era almejada pelos homens há muito tempo. 

No século XVII os ingleses usaram a palavra “computer” para designar 

primitivas máquinas que hoje chamamos de calculadoras. Até meados do 

século XIX computador era aquela pessoa que 

sabia resolver cálculos. O uso do termo 

computador para designar nossas atuais 

máquinas surgiu pela primeira vez em uma 

reportagem do jornal londrino The Times quando 

eles assim designaram as futuras máquinas 

pensantes que viriam a substituir o esforço humano. 

 A primeira calculadora que se tem notícia é o ábaco (Fig. 1), de origem 

chinesa e datada do século V a.C.. Ela é ainda usada para ensinar crianças a 

aprenderem operações algébricas elementares, tais como adição e subtração. 

 Outras “máquinas” de calcular importantes foram os Ossos de Napier e a 

pascalina (Fig. 2). A primeira foi criada pelo matemático Jonh Napier em 1617, 

uma máquina construída com cilindros de ossos, que permitia a realização de 

multiplicações, divisões e raízes simples. Já a 

pascalina foi criada por Blaise Pascal em 1642. 

Essa calculadora funcionava como um moderno 

medidor de luz, executando adições e 

subtrações além de permitir o transporte de 

números. 



Fig. 3  

 A evolução do computador é dividida em seis fases ou gerações. A 

primeira geração  foi na década de 40, quando o surgimento das primeiras 

válvulas eletrônicas possibilitou ao exército americano o desenvolvimento de 

um equipamento que efetuasse cálculos de balística. Foi então em 1946 que os 

EUA concluíram a construção do ENIAC (Eletronic Numerical Integrator and 

Calculator), construído na Universidade de Pensilvânia. Era um computador do 

tamanho de uma sala de conferências, pesava 30 toneladas, fazia cinco mil 

somas por segundo, abastecido por 18000 válvulas que produziam grande 

calor e queimavam continuamente. Porém, para cada nova operação era 

necessário reprogramá-lo, processo que 

podia levar dias. Além do mais, não se 

tinha muita confiança nos resultados 

devido à constante queima das válvulas. 

Assim, faziam-se três vezes os cálculos e 

depois eles eram comparados.  

A segunda geração  teve início em 

1947 com o surgimento dos primeiros 

transistores, os quais desempenhavam a mesma função das válvulas, mas 

eram muito mais confiáveis. Os transistores gastavam menos energia, 

ocupavam menos espaço e tudo a um custo bem menor. Surgem também as 

linguagens de programação, a primeira delas foi a Foltran. E, nos circuitos 

digitais começou-se a usar os números binários, zero ou um. Em 1968 a IBM 

lança seu primeiro computador, o IBM 1130, com 16k de memória e disco de 1 

MB. Os computadores eram capazes de fazer cálculos em microssegundos. 

A terceira geração  ocorreu nos anos 60 com o surgimento dos circuitos 

integrados, os famosos chips (Fig. 3). Essa tecnologia 

permitiu a miniaturização dos transistores e de outros 

componentes eletrônicos. Cada chip possuía de 8 a 10 

transistores, depois eles passaram a suportar 100. O 

computador considerado o precursor dessa geração foi o 

IBM 360, o qual realizava mais de 2 milhões de adições por 

segundo e cerca de 500 mil multiplicações.  

Já a quarta geração  é marcada pelo uso de circuitos de larga escala 

(1000 transistores por chip) e larguíssima escala (100 mil transistores por chip). 

ENIAC 



Surge, quando em 1971 a empresa Intel produz o primeiro microprocessador 

comercial, o 4004. Ele possuía apenas 2300 transistores e executava 60 mil 

cálculos por segundo. Surgem também as linguagens de alto nível, como a 

Pascal e a C. Além do mais, os computadores passam a adaptar-se aos 

usuários.   

A quinta geração ocorreu entre os anos de 1984 e 1990. Os circuitos 

integrados tinham 1 milhão de transistores por chip, esses chips eram de 

tamanhos cada vez menores, possibilitando a criação de computadores bem 

menores também. Essa fase surgiu através de uma proposta do governo 

japonês de criar uma máquina paralela, incluindo programação lógica e 

técnicas de inteligência artificial. O projeto não foi bem sucedido, mas não foi 

todo em vão. Conseguiu-se implementar as linguagens de programação 

lógicas. A quinta geração também é marcada pelas redes de computadores e 

estações de trabalho.   

A sexta geração  começa nos anos 90 e persiste até agora. Porém, para 

alguns há divergências se existe uma sexta geração ou se ainda estamos na 

quinta, pois não há uma distinção bem evidente de mudanças em termos de 

equipamentos, programas, entre outros. Como há muitas contradições sobre a 

sexta geração, não se tem muitos dados a respeito, mas trata-se dos 

computadores atuais. No geral, seriam aparelhos de alta velocidade e 

processamento paralelo combinado com processamento vetorial. Caracteriza-

se também pelo crescimento e evolução das redes de computadores. 

Atualmente, os microcomputadores possuem mais de 5,5 milhões de 

transistores e executam centenas de milhões de cálculos por segundo. É uma 

geração em constante transformação, pois a cada dia novas tecnologias são 

criadas e introduzidas na indústria de computadores.  

O primeiro microcomputador pessoal foi lançado por uma pequena 

empresa americana a MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems) em 

1975. As informações para que ele funcionasse estavam contidas em um 

programa em linguagem BASIC, escritas por Bill Gates e seu colega de escola 

Paul Allen. Era o Altair 8800, custava 395 dólares e tinha 256 bytes de 

memória, espaço suficiente para armazenar o conteúdo de uma página.  

Outro grande sucesso foi o surgimento do primeiro notebook em 1981 

por uma empresa desconhecida, a Osborne Computers. O micro portátil 



pesava 12 quilos. O dono da empresa nomeou esses computadores de 

laptops, termo que significa acomodar-se no colo, nas coxas.  

A Internet foi e é sem dúvidas uma das descobertas mais importantes 

nos últimos anos, pois ela possibilitou a comunicação e a troca de informações 

em tempo real. A internet atual derivou de uma rede criada pela Xerox 

chamada Ethernet. Essa idéia surgiu quando se pensou em interligar todos os 

computadores pessoais, o que permitiria a seus usuários acessar e transferir 

dados uns para os outros, algo até então não possível. 

Enfim, os computadores continuam no processo evolutivo, pois o 

desenvolvimento de tecnologias e as mudanças do modo de vida exigem 

computadores cada vez mais eficientes. Os aprimoramentos estão 

relacionados na capacidade de processamento e de armazenagem de dados 

de memória, quanto mais memória, mais tarefas podem ser executadas e com 

maior sofisticação. Resta-nos esperar para saber qual será o próximo passo 

dado na evolução dos computadores.  

 

Por Danielle Alves da Silva 

 

 

 

 

40 anos de Woodstock: cada vez mais atual 

 

O que foi? 

Dependendo da infância de cada um, dos conhecimentos gerais e tantos outros 

fatores, pode-se responder essa pergunta como um personagem do quadrinho 

peanuts [mais conhecido como Charlie Brown e sua turma] ou um megafestival 

de 3 dias com o emblema de música, paz & amor, cuja grande sacada, que o 

torna atual mesmo agora em 2009, 40 anos depois, foi a demonstração que o 

‘’poder jovem’’ era concreto e não retórico, demonstrando a luta de uma 

geração por paz e amor, no meio de um contexto global violento, representado 

mais drasticamente pela Guerra do Vietnã. 

 

 



Como foi?  

Ironicamente, o Woodstock teve sua gênese 

com fins capitalistas, oriundos de dois jovens 

universitários, Joel Rosenman e John 

Roberts, que para desespero de suas 

famílias conservadoras, decidiram investir na 

música. Em fevereiro de 1969, eles foram 

abordados por Mike Lang e Artie Kornfeld, 

promotores de rock que precisavam de 

investimento para construir um estúdio na 

área rural de Woodstock, estado de Nova 

Iorque, onde vários roqueiros famosos 

haviam se refugiado (entre eles The Band e 

Bob Dylan, que mitificaram o local) possibilitando brecha para um grande 

evento. 

Tal idéia só surgiria mais tarde, quando o vislumbre de um festival transpassou 

o quarteto, que rapidamente passou a cogitar a hipótese, empolgados por 

recentes sucessos obtidos nesse tipo de evento. 

A Woodstock Ventures, uma corporação novaiorquina devidamente 

cadastrada, com capital de US$ 500 mil, começou o planejamento, com a 

previsão de um público máximo de 100 mil pessoas, cuidando da divulgação, 

planejamento, estrutura, provisões, alimentação e atendimento médico para 

essa quantia de pessoas. Só não se esperava que meio milhão de pessoas 

derrubasse as cercas e tornassem o evento gratuito, consumando com isso o 

poder jovem daquela geração, que destruiu fronteiras pacificamente, 

globalizando o desejo de alguns dias de música, paz & amor. 

 Nesses três dias meio milhão de pessoas das mais diferentes culturas e etnias 

enfrentaram situações insalubres, racionamento de comida, falta de água e 

condições mínimas de higiene, tudo isso em harmonia e com muita alegria, 

numa representação infinitamente menor de um mundo infinitamente mais 

problemático. Segundo o cineasta Ang Lee ao falar de seu novo filme, Taking 

Woodstock, esse festival fora o último momento de inocência, de uma nova 

geração em busca de um estilo de vida mais sincero, um mundo mais justo. 



 

Contexto atual: 

Existiram várias tentativas de emular o evento, uma em 94, que apesar de não 

alcançar a magnitude do original, atingiu seus ideais. E o Woodstock 99´, que 

destruiu a imagem do evento de ‘’música, paz e amor’’ devido aos tumultos 

violentos, supostamente incentivados por bandas como Limp Bizkit, Insane 

Clown Posse e Kid Rock.  

Agora em 2009, comemorando 40 anos do evento, pretende-se uma nova 

edição, uma luta da geração do ano 2000 contra o fantasma da bomba nuclear, 

o desrespeito das nações ao tratado de não-proliferação nuclear. Uma era 

onde a inocência pode ter morrido, pode estar latente, mas com certeza espera 

por uma geração que lute contra tanta ignorância, no antes vislumbrado como 

século da luz, da iluminação. 

De acordo com o promotor Michael Lang, este poderá vir a 

acontecer em Agosto, nos dias 15 e 16 em Nova Iorque (ainda 

em local indeterminado) e nos dias 22 e 23 em Berlim (em um 

aeroporto abandonado). Os organizadores pretendem recrutar 

mais bandas que fizeram parte do alinhamento do 1º Festival, 

nomeadamente Grateful Dead, The Who e Santana. 
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DOENÇA DE HUNTINGTON 

 

A Doença de Huntington (DH) é um distúrbio hereditário e 

neurodegenerativo, provocada por uma alteração genética do tipo autossômica 

dominante com início tardio. Os principais sintomas dessa doença é a 

demência progressiva e a coréia, movimentos involuntários que se manifestam 

por contrações musculares irregulares e espontâneas. 

 A DH foi descrita pela primeira vez por um médico americano, George 

Huntington (Fig. 1), em 1872. Ele analisou a doença em uma família norte 

americana, de ascendência inglesa, e depois publicou suas observações, 

chamando-a então de coréia hereditária. Porém, acredita-se que a mutação 

original ocorreu no noroeste da Europa e que de lá se disseminou pelo mundo 

todo. 

 Devido a sua grande contribuição na descrição dessa doença, ela é hoje 

chamada Doença de Huntington em homenagem ao médico americano, uma 

vez que o nome coréia, antes designada por ele, representava apenas um dos 

sintomas do distúrbio.    

 O maior grupo de pessoas com DH conhecido encontra-se na região do 

lago Maracaíbo na Venezuela, onde o gene foi introduzido no início do século 

XIX. Foi nesse local que um grupo de pesquisadores estudou a doença e em 

1993 encontraram o gene causador da DH. A mutação foi achada em uma 

região do braço curto do cromossomo 4 (4p16.3), 

onde descobriu-se posteriormente que havia uma 

repetição anormal de uma sequência de 

trinucleotídeos do tipo CAG. Nas pessoas normais 

não há mais do que 20 repetições dessa sequência, 

porém nos portadores da DH há sempre mais do 

que 36 delas, justamente na posição onde se 

encontra o gene defeituoso, chamado de gene IT15. 

Tem-se observado que quanto maior o número 

dessas repetições mais precoce é a manifestação 

da doença. 

 O gene mutado codifica para uma proteína chamada huntingtina, a qual 

tem papel importante no transporte de vesículas no interior da célula. Devido 

Fig. 1 – George Huntington 



ao aumento das repetições de CAG a proteína tende a se auto-agregar dentro 

das células nervosas. Essa agregação protéica parece ser a responsável por 

causar alteração do funcionamento neural e da morte neuronal.      

 Nos EUA a prevalência estimada é de 5 a 10 casos por 100 mil 

habitantes. No Brasil não se tem dados estatísticos da doença. 

  

Sintomas: 

   Tal distúrbio é característico por danificar os neurônios numa área 

do cérebro chamado de corpo estriado, principalmente o núcleo caudado e o 

globo pálido, causando atrofia dessas regiões e consequentemente gerando os 

sintomas da doença. Na Fig. 2 é possível verificar uma alteração no cérebro 

devido a DH, onde um cérebro de uma pessoa é comparado com um que tinha 

DH. Nota-se um sério comprometimento da região do gânglio basal.  

Os sintomas e a gravidade da doença podem variar de pessoa para 

pessoa, pois ela é uma doença genética que pode 

apresentar penetrância incompleta, ou seja, alguns 

não expressam o fenótipo da maioria ou então 

expressam de forma mais branda. 

 Contudo, a coréia é o principal sintoma em todos os afetados. 

Normalmente é a primeira a aparecer e persiste até os estágios mais 

avançados da doença.  

 A DH pode ser dividida em três estágios. No 

primeiro estágio aparecem os primeiros problemas 

motores, mas são sutis, podendo ocorrer alguns 

pequenos movimentos involuntários. A pessoa 

também apresenta sinais de depressão, mau humor, 

irritabilidade e dificuldade para resolver problemas. 

 No estágio intermediário, os movimentos 

involuntários tornam-se mais freqüentes e 

perceptíveis. Além do mais, dificuldades para falar, deglutir 

e outras habilidades comuns como se vestir e tomar banho 

surgem. O raciocínio lógico, a habilidade de formular pensamentos coerentes e 

a memória vão diminuindo gradativamente com o avanço do distúrbio.  

Fig. 2 



 Já no estágio mais avançado da DH, os doentes podem ter coréia grave 

ou então tornarem-se rígidos, sem falar das habilidades cognitivas 

intensamente comprometidas.  

 É importante ressaltar que as pessoas não morrem por causa da 

Doença de Huntington, mas sim devido às complicações causadas pela 

imobilidade, tais como engasgo, infecções e traumatismo craniano. A sobrevida 

após o surgimento da doença é de cerca de 20 anos se houver os tratamentos 

adequados.  

  

Tratamento:  

 Infelizmente ainda não há nenhum tratamento curativo ou preventivo 

para a DH, contudo há medicamentos capazes de atenuar os sintomas. Esse 

tratamento não é específico, pois os medicamentos prescritos são 

normalmente de acordo com os sintomas mais prevalentes no paciente. 

 Para os sintomas comportamentais e depressivos tem-se tratado com 

antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, nortriptilina e clormipramina. 

Pode-se usar também inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS).  

 Os transtornos psicóticos podem ser amenizados com antipsicótipos 

normais como o haloperidol ou então outros como clozapina, olanzapina e 

risperidona.  

 Casos de irritabilidade e agressividade podem ser tratados com o uso do 

ácido valpróico. 

 Já os distúrbios motores podem ser tratados com bloqueadores 

dopaminérgicos como o haloperidol, clozapina, olanzapina, risperidona e 

quetiapina.  

 Vários estudos vêm sendo feitos com o intuito de descobrir 

medicamentos ou técnicas capazes de impedir os avanços da doença ou até 

mesmo que proporcionem possíveis prevenções e/ou curas. Porém, 

atualmente a prioridade é tentar amenizar os sintomas dos pacientes e 

melhorar a qualidade de vida destes.  

   

 Teste genético para a DH: 

 É possível determinar se uma pessoa é ou não portadora da doença 

através de um teste genético no qual se verifica o número de repetições do 



trinucleotiíeo CAG no gene causador da DH. É um teste simples em que o 

indivíduo precisa apenas tirar sangue. Contudo, esse teste não é capaz de 

prever a idade da manifestação e nem se o indivíduo vai mesmo desenvolver o 

distúrbio se for um portador. Além do mais, por ser uma manifestação genética 

de caráter dominante, as chances de herdar o gene mutante de um dos pais 

afetados é de 50%, uma porcentagem bastante relevante. É devido a esses 

motivos que a escolha por fazer ou não o teste deve ser pessoal e muito bem 

pensada, uma vez que o resultado do teste pode mudar completamente o 

modo de vida da pessoa. A preferência por não saber pode ser ruim, pois a 

pessoa fica a vida toda na dúvida e preocupada nas possibilidades de passar o 

gene adiante, podendo até se privar de certas relações humanas, como casar e 

ter filhos. Contudo, a escolha de fazer o teste pode ser boa para aqueles que 

não são portadores, mas cruel para os que são. Assim, as diversas reações 

vão variar de acordo com o estado emocional de cada um. 

 Aquelas que optam por fazer o teste devem ter 

um acompanhamento de vários profissionais da 

saúde. Primeiramente, deve haver sessões com 

psicólogos para assegurar que a pessoa está ciente 

de sua situação genética e se está preparada para 

receber e lidar com os resultados dos testes. Fazem-

se também exames neurológicos para determinar a 

existência de sintomas iniciais da DH. Após o resultado do teste o 

acompanhamento genético, psicológico e de outros profissionais deve persistir.  

 Essa questão de fazer ou não o teste é muito complicada, pois apesar 

da pessoa ter o direito de escolha, em algumas situações ele entra em conflito 

com o direito de outros familiares saber tal informação. Enfim, é uma discussão 

em que os princípios éticos da genética estão envolvidos e devem ser 

analisados adequadamente. 

 No Brasil existem entidades de apoio aos portadores da doença e seus 

familiares, uma delas é a Associação Brasil Huntington, localizada em São 

Paulo. Tais entidades dão suporte para as famílias dos afetados e orienta-os 

da melhor forma para cuidar e tratar esses pacientes. 

  

Por Danielle Alves da Silva 
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CONSTIPAÇÃO INTESTINAL 

 

A constipação intestinal ("prisão de ventre") é 

uma das queixas mais freqüentes em consultórios 

médicos, sendo um problema muito comum, porém 

paciente e profissionais da saúde vêem de forma 

diferente. Para a maioria dos segundos, constipação 

corresponde à freqüência de evacuação inferior a três 

vezes por semana. Já para os pacientes, constipação 

pode significar “sensação de evacuação incompleta, 

dificuldade para expelir as fezes, distensão 

abdominal ou mesmo gosto amargo na boca”.  Podemos observar, assim, que 

o hábito intestinal de cada pessoa deve ser analisado como um todo e não 

apenas com relação à freqüência de evacuações. 

Os movimentos dos intestinos são de extrema importância na impulsão 

do bolo fecal, favorecendo a eliminação das fezes. A freqüência desses 

movimentos depende do conteúdo dos intestinos, em relação à presença de 

água, restos de alimentos e outros componentes. 

A constipação intestinal pode ser classificada como aguda (início 

recente, abrupto) ou crônica (progressiva, que existe há muito tempo). A causa 

mais comum de constipação é a baixa ingestão de fibras. Esses componentes 



dietéticos são encontrados principalmente em frutas, verduras e grãos. A 

ingestão de fibra alimentar recomendada para um adulto é de 

aproximadamente 25 g a 30 g por dia. Outro fator importante no 

desenvolvimento da constipação é a baixa ingestão de líquidos. Eles hidratam 

as fezes e facilitam sua eliminação. Recomenda-se a ingestão de 

aproximadamente 2 litros de água por dia. Outro componente que contribui 

para a constipação é o sedentarismo. Fato observado especialmente nos 

pacientes acamados, após cirurgias, etc. Não se sabe exatamente por que isso 

ocorre. Uma condição fisiológica que está associada à constipação é a 

gravidez. Nessa fase, o organismo da mulher produz substâncias que fazem 

com que o intestino mova-se mais devagar. Uma causa social é quando o 

indivíduo, por motivos sociais ou de higiene, ignora o desejo de evacuar, 

retendo as fezes. É bastante comum encontrarmos pessoas que só conseguem 

evacuar em casa. Esse adiamento constante da evacuação reduz a 

sensibilidade do intestino, e como as fezes permanecem mais tempo no 

intestino, ocorre maior absorção de água, levando ao seu ressecamento. 

Em cada uma dessas circunstâncias o uso sistêmico de laxantes como 

opção de tratamento é bem pouco provável e o tratamento com medidas não-

medicamentosas é o ideal, priorizando mudanças na dieta e estilo de vida. 

Pesquisas mostram que o aumento da ingestão de fibras e de líquidos, 

além da redução do consumo de agentes constipantes, como café, leite, chá e 

álcool é um dos passos mais importantes para o fim da constipação intestinal. 

Com relação às fibras, é preferível que o indivíduo 

aumente a ingestão de fontes naturais, como frutas, 

verduras, cereais, que são nutricionalmente superiores 

às fibras purificadas e vendidas. Quando o paciente 

não consegue atingir essa meta, pode-se prescrever 

suplementos de fibras: trigo, psyllium, metilcelulose e 

outras. Embora não esteja plenamente estabelecido, há pesquisas que indicam 

ao paciente realizar atividades físicas regularmente. Isso ajudará não apenas 

no tratamento da constipação, mas também levará a um benefício em outros 

campos da saúde. 

Porém em muitos casos, as medidas dietéticas e as mudanças de 

comportamento não atingem efeito satisfatório, porque implicam em mudanças 



de hábitos já estabelecidos, aos quais o paciente freqüentemente retorna após 

a normalização do hábito intestinal. Nesses casos, o próximo passo no 

tratamento da constipação é o uso de laxantes, porém com acompanhamento 

médico. São contra-indicados na presença de dor abdominal cuja causa ainda 

não foi determinada; constipação súbita associada a náuseas/vômitos; suspeita 

de obstrução ou perfuração do tubo digestivo. Eles podem ser de vários tipos: 

• Formadores de massa ou fibras: são substâncias que retém água, 

aumentando o volume das fezes, diminuindo sua consistência e facilitando a 

evacuação. Pertencem a esse grupo as fibras alimentares, naturais e 

sintéticas. 

• Osmóticos: são substâncias que o intestino não absorve e, por isso, "puxam" 

a água dos vasos sanguíneos da parede do intestino e a retém. São eles: sais 

de magnésio, açúcares e álcoois não-absorvíveis, polietilenoglicol. 

• Emolientes/Lubrificantes: facilitam o deslizamento do bolo fecal, pelo intestino, 

podendo interferir na absorção dos alimentos. Seu uso deve ser por curto 

período de tempo. 

• Estimulantes/Irritantes: irritam a parede do intestino, fazendo com que ela se 

movimente e expulse o bolo fecal. São eles: sene, ruibarbo, cáscara sagrada e 

óleo de rícino. 

A cirurgia é reservada para os pacientes com doenças agudas que 

necessitam de intervenção, como obstrução intestinal, apendicite, perfuração 

de tubo digestivo, doenças inflamatórias intestinais complicadas, e outros. 

Geralmente envolve a retirada de uma parte do intestino e correção da causa 

básica, quando possível.  

Se a constipação intestinal não for tratada 

adequadamente, a longo prazo, pode evoluir e 

gerar novas e graves complicações para o 

organismo, como diverticulose que são  

saculações do revestimento interno do intestino 

para fora de suas paredes. Outro problema 

comum são as hemorróidas as quais além de 

causar incômodo e prurido (coceira), provocadas 

por fezes ressecadas e esforço exagerado ao evacuar. Além disso, as fissuras 

anais (pequenos “cortes” na região anal) também provocadas por fezes 



ressecadas e esforço ao evacuar podendo gerar dor, sangramento e ardência 

ao evacuar. Em casos mais graves pode-se ocorrer o desenvolvimento de 

câncer do intestino, em virtude da lentidão do trânsito intestinal e do 

conseqüente aumento na formação e no contato de substâncias cancerígenas 

encontradas nas fezes com a parede do intestino grosso, além da alteração da 

flora intestinal. 

Sempre que estiver com a sensação de constipado deve evitar o uso 

abusivo de laxantes, pois eles podem causar efeito irritativo no intestino, sem 

regular sua função. Dessa forma você esta resolvendo o problema 

momentâneo, mas em longo prazo os problemas pioram, uma vez que o 

organismo pode se acostumar a trabalhar apenas na presença desse 

medicamento. Fazer exercícios com regularidade.  

 

Referências: 

Constipação Intestinal. 

<http://boasaude.uol.com.br/lib/ShowDoc.cfm?LibDocID=4830&ReturnCatID=1

775> 

Constipação Intestinal. <http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?94> 

Constipação Intestinal. <http://www.sbcp.org.br/revista/nbr251/P79_93.htm> 

Constipação intestinal crônica no adulto e na crian ça: quando não se 

precisa de medicamentos.  

<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/constipacao.pdf> 

Laxantes e Purgativos: O Paciente e a Constipação I ntestinal.  

<http://www.sbcp.org.br/pdfs/23_2/13.pdf>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BONS SONHOS 

 

Dormir bem é um dos principais contribuintes para uma vida saudável. 

Durante o sono há uma suspensão temporária da atividade perceptivo-

sensorial e motora voluntária, o que nos faz relaxar e faz com que nosso 

organismo se recupere do gasto energético que se teve enquanto “acordado”. 

Esse estado “acordado” é chamado de vigília. Mas, ao contrário do que se 

pensa, durante o sono nosso organismo não fica em repouso, muito pelo 

contrário, a frequência de descargas dos neurônios aumenta notavelmente e 

são bem maiores do que as observadas durante a vigília. 

Enquanto dormimos, nossas funções fisiológicas sofrem alterações que 

acompanham os ciclos ultradianos, o que faz com que as respostas sejam 

diferentes a cada momento. Em uma noite de sono ocorrem de 4 a 6 ciclos 

bifásicos com duração de 90 a 100 minutos cada. Cada ciclo é composto por 

uma fase NREM, com duração de 45 a 85 minutos, e outra REM, com duração 

de 5 a 45 minutos. A distribuição dos estágios de sono durante a noite pode ser 

alterada por diversos fatores como: idade, ritmo circadiano, temperatura 

ambiente, ingestão de drogas ou por determinadas patologias. Mesmo assim 

normalmente o sono NREM concentra-se na primeira parte da noite, enquanto 

o sono REM predomina na segunda parte.  

Estados que ocorrem durante o período de sono:  

Sono NREM – sono sincronizado 

• Dividido em quatro fases ou estágios, dependendo da sua profundidade. 

• Respostas fisiológicas: fase em que a pressão arterial chega ao seu 

mínimo; o hormônio de crescimento (GH) é secretado principalmente no 

4º estágio desse período;  

Sono REM – sono dessincronizado 

• Caracterizado pela dessincronização dos potenciais (alta frequência das 

ondas cerebrais e baixa amplitude), movimento rápido dos olhos (por 

isso REM- rapid eyes movement) e atonia muscular. É a fase do sono 

em que sonhamos. 

• Respostas fisiológicas: a secreção de renina está associada a esse 

ciclo; o LH reduz sua secreção; a respiração se torna mais rápida e 



irregular gerando os surtos apnéicos (apnéia são surtos de interrupção 

da respiração durante o sono) e hipoventilação. 

 

Geralmente um dia de sonolência e 

cansaço é reflexo de uma noite mal 

dormida ou de algum distúrbio de sono 

desconhecido pela pessoa. Alguns dos 

distúrbios mais comuns são: 

Insônia: sintoma que deve ser 

analisado sob três aspectos: físico, 

psicológico e social. Geralmente são 

agravadas ou podem ocorrer devido a hábitos errados que adquirimos com o 

passar do tempo. Durante o tratamento, que deve ser acompanhado por um 

médico, a insônia não é tratada e sim o paciente com insônia que é tratado. 

Apnéia: interrupção ou diminuição da respiração durante o sono. Existem 

várias técnicas para tratar esse problema, como por exemplo, aparelhos de 

pressão positiva, cirurgias, medicamentos, etc. 

Narcolepsia: distúrbio caracterizado por sonolência diurna excessiva, 

cataplexia e anormalidades sono REM. Existe tratamento, e é um pouco longo. 

Bruxismo: caracterizado pelo ranger ou apertar os dentes (como mastigação) 

durante o sono. Muitos tratamentos ainda estão em estudo e o mais 

recomendado no momento é o uso de um aparelho intra-oral. 

Sonambulismo: caracteriza-se por falar, sentar e falar, ou também por andar 

pelo quarto e até mesmo pelos ambientes da casa. Não existe tratamento, pois 

geralmente desaparece com o tempo. 

Síndrome das pernas inriquietas: movimentação dos membros inferiores, com 

sensação de “arrastamento das pernas”. Isso dificulta os períodos de sono, 

reduzindo-os. 

 

Os DEZ MANDAMENTOS DO SONO  (segundo o 

Instituto do Sono de São Paulo): 

1. Horário regular para dormir e despertar. 

2. Ir para a cama somente na hora de dormir.  

3. Ambiente saudável.  



4. Não fazer uso de álcool próximo ao horário de dormir  

5. Não fazer uso de medicamentos para dormir sem orientação médica.  

6. Não exagerar em café, chá e refrigerante.  

7. Atividade física em horários adequados e nunca próximos à hora de dormir.  

8. Jantar moderadamente em horário regular e adequado.  

9. Não levar problemas para a cama.  

10. Atividades repousantes e relaxantes após o jantar.  

 

Existem inúmeros estudos sobre o sono para que possamos 

compreender um pouquinho mais sobre esse momento essencial em nossas 

vidas. Os parâmetros fisiológicos mais utilizados para definir os estágios do 

sono são o eletrencefalograma (EEG), o eletroculograma (EOG) e o 

eletromiograma (EMG).  A seguir, um eletroencefalograma dos principais 

estágios de sono: 

 

Referência: Pediatria São Paulo USP 

Durma bem e tenha excelentes sonhos. Dessa maneira sua vida será 

mais proveitosa e agradável.        

 

 Por Marcella Moraes Kojarski 

Referências: 

Instituto do sono. Disponível em: < http://www.sono.org.br/sono.html >. Acesso 

em jun.09. 



Sono. Disponível em: < http://www.virtual.epm.br/material/tis/curr-

bio/trab2003/g3/fisiologia .html >. Acesso em jun.09.  

 

 

 

 

Síndrome de Burnout 

 

Foi Freudenberger (1974), um psicanalista, quem utilizou o termo 

Burnout, de origem anglo-saxônica, no sentido de dar nome à síndrome com 

as características hoje estudadas. 

Surgiu como uma metáfora para indicar o sentimento de profissionais 

que trabalhavam com pacientes dependentes de substâncias químicas no 

início da década de 70, e que sofriam, sentiam-se derrotados, estavam 

exaustos e não conseguiam alcançar os objetivos, a que se propunham, 

tendo um estado de fadiga física e mental, representando a imagem de uma 

“vela ou fogueira a apagar lentamente ou bateria descarregada”. 

Atualmente, a Síndrome de Burnout tem sido considerada um 

problema social de extrema relevância e vem sendo estudada em vários 

países. Agora, como causa, temos a resposta aos estressores interpessoais 

ocorridos na situação de trabalho.  

A definição de Burnout mais utilizada e aceita na comunidade 

científica é a fundamentada na perspectiva social-psicológica, sendo 

entendida como um processo e constituída por três dimensões: Exaustão 

Emocional, caracterizada pela falta ou carência de energia e um sentimento 

de esgotamento emocional; Despersonalização, definida como a falta de 

sensibilidade e a dureza ao responder às pessoas que são receptoras desse 

serviço e a Baixa Realização Profissional, que se refere a uma diminuição 

dos sentimentos de competência em relação aos ganhos pessoais obtidos 

no trabalho com pessoas. Estes três elementos podem aparecer associados, 

mas devem ser considerados independentes. 

A síndrome costuma estar acompanhada, além destas três 

dimensões, de uma série de sintomas como sentimentos de indefesa e 

desesperança, carência de entusiasmo no trabalho e na vida em geral, 



desilusão, autoconceito negativo, atitudes negativas frente ao trabalho e aos 

companheiros, dentre outros. 

O interesse que Burnout está despertando na atualidade vem 

ocasionando uma ampliação de seu campo de estudo: das primeiras 

investigações centradas em profissionais de ajuda, passou-se a outros 

âmbitos profissionais, e, mais recentemente, tem surgido estudos com 

estudantes.  

Ambiente de competição encontrado entre alunos, professores e 

supervisores gera conflitos entre os mesmos, conflitos estes que podem 

levar ao estresse e à exaustão emocional. Outro agravante é a falta de 

tempo para o lazer, família, amigos e necessidades pessoais, como também 

preocupações quanto ao futuro profissional e as dívidas acadêmicas. 

Burnout não deve ser confundido com estresse, pois se tratam de 

conceitos diferentes. Os autores que defendem a Síndrome de Burnout 

como algo diferente do estresse, alegam que o primeiro caracteriza-se por 

atitudes e condutas negativas com relação aos usuários, enquanto o 

segundo aparece como um desfalecimento pessoal que interfere na vida do 

indivíduo e não necessariamente na sua relação com o trabalho. Outros 

autores consideram Burnout como a intensificação da sintomatologia própria 

do estresse. 

 

ASPECTOS COMPORTAMENTAIS : o indivíduo apresenta-se com quadro 

de fadiga constante e progressiva, distúrbios do sono, irritabilidade, dores 

musculares ou osteomusculares, incremento da agressividade, incapacidade 

para relaxar, perturbações gastrointestinais. 

 

ASPECTOS FÍSICOS:  o indivíduo apresenta-se com quadro de negligência 

ou excesso de escrúpulos, cefaléias, enxaquecas, dificuldade na aceitação 

de mudanças, imunodeficiências, perda de iniciativa, aumento do consumo 

das substâncias orgânicas, distúrbios respiratórios, transtornos 

cardiovasculares, disfunções sexuais, alterações menstruais, 

comportamento de alto risco e até suicídio. 

 



ASPECTOS DEFENSIVOS:  o indivíduo apresenta-se com um quadro de 

falta de atenção e concentração, lentidão do pensamento, alterações de 

memória, sentimento de onipotência, sentimento de insuficiência, perda do 

interesse pelo trabalho ou lazer, absenteísmo, labilidade emocional, 

dificuldade de auto-aceitação, astenia, desânimo, disforia e depressão. 

 

ASPECTOS PSÍQUICOS:  Tendências ao isolamento, sentimento de 

alienação, ironia, cinismo, redução da auto-estima, desconfiança, paranóia, 

comportamento de alto risco e até suicídio. 

 

Quanto aos aspectos anteriormente descritos deve-se considerar que 

não é necessário apresentar todos os sintomas para se caracterizar uma 

Síndrome de Burnout. Observa-se também que a acentuação dos sintomas 

constitui característica importante, pois diferenciam a Síndrome de Burnout 

dos estados de estresse. 

O professor universitário, em geral, se desdobra para estar atualizado 

com as exigências curriculares, ter qualidade em seu conteúdo, estar atento 

às inovações tecnológicas, ter o trabalho o acompanhando nos momentos 

de lazer. O professor universitário vai fisicamente para casa, mas o dia de 

trabalho não termina. O trabalho invadiu a sua vida, a sobrecarga de 

trabalho o acompanha, possui carga horária exaustiva dentro e fora das 

instituições de trabalho. Por cobranças sociais e por ele acreditar que 

quanto mais trabalho, maior será a sua satisfação pessoal, não percebe o 

problema gerador do estresse. 

Os professores e estudantes universitários, por serem classes mais 

propensas a essa Síndrome, devem estar atentos em relação à 

sintomatologia. Caso diagnosticado o tratamento é realizado com algumas 

drogas antidepressivas, mas o ideal é reorganizar sua rotina para que ela 

não chegue ao ponto de gerar a Síndrome ou reverta o quadro, caso ele já 

esteja instalado. Em doenças como essa, é importante salientar que a cura 

vem de dentro, o paciente deve querer se ajudar e deixar-se ser ajudado e 

acima de tudo aceitar mudanças benéficas e necessárias em sua rotina. 

 

Por Kelly Garcia 



ETIQUETA NA VIDA MODERNA 

 

Regras de comportamento – aquelas pequenas atitudes que demonstram  

civilidade e respeito a quem está perto de você. 

 

A sociedade atual encontra-se em uma nova organização, as 

tecnologias atuais vêm auxiliar nosso cotidiano, mas cada vez parece que 

temos menos e menos tempo de qualidade.  

Em meio ao comportamento adquirido por nossa sociedade devido à vida 

agitada algumas regras de etiqueta necessitam de revisão e até inclusão, pois 

não se sabe como agir em determinadas situações. Atualmente, por exemplo, é 

extremamente mal educado visitar sem avisar e , embora muitas pessoas não 

respeitem, é inapropriado ligar após as 22h00 para o celular de quem não seja 

íntimo.  

Abaixo algumas dicas para uso adequado de alguns aparelhos. 

 

MP players  

Ter a possibilidade de levar suas músicas preferidas junto consigo é um 

avanço que muitos já não conseguem abrir mão, mas isso não quer dizer que 

você possa levar seu aparelhinho a qualquer lugar que você freqüente. Se 

estiver com o fone de ouvido, tome cuidado com o volume, até para preservar 

sua própria saúde, além de respeitar os ouvidos alheios. Em alguns locais o 

uso de fones de ouvido é de extrema falta de respeito: sala de aula, palestras, 

igreja, trabalho, etc. Já em relação aos aparelhos com a caixinha de som 

acoplada... sem comentários... em qualquer lugar é inapropriado, 

especialmente em ônibus. Em locais mais descontraídos, entre amigos, em 

parques, caso o volume esteja adequado, há possibilidade de incluir esse item 

de maneira adequada. 

Câmera digital 

O grande avanço da máquina digital é incontestável e de largo acesso 

entre a população. Entretanto, muitas pessoas, principalmente adolescentes, 

fazem seu uso desrespeitosamente. Vale lembrar que fotos de outras pessoas 



e de seus pertences só devem ser tiradas com autorização. Fotos de 

transparências ou apresentações em ppt., também só devem ser tiradas com 

autorização.  

Obs.: Lembrem-se bem muitas fotos íntimas já vazaram, então não é bom dar 

chance para o azar! 

Internet  

E-mail 

É uma correspondência pessoal. Evite compartilhar senhas, mesmo que 

com pessoas de confiança, assim você preserva sua privacidade. Procure não 

acessar o e-mail pessoal no trabalho, se possível tenha dois emails.  

Convites por e-mail? Depende. A colunista Celia Ribeiro diz que por e-mail 

apenas convites para reuniões informais, pedindo confirmação de presença. 

Depois de um ou dois dias, caso não obtenha resposta, o indicado é telefonar 

para a pessoa para confirmar se ela recebeu sua mensagem. É importante 

lembrar que a internet só é imediata para quem manda, não para quem recebe. 

Respondendo e-mails: Teoricamente, todos os e-mails devem ser 

respondidos. E o mais rápido possível, de acordo com a urgência de cada 

mensagem. Em geral, o prazo máximo para recebermos uma resposta de um 

e-mail é uma semana. Outra saída elegante é pedir confirmação de 

recebimento ao enviar o e-mail. Ao responder, convém encaminhar junto, a 

mensagem original, para que o destinatário saiba que assunto está sendo 

tratado.  

Vários destinatários: Quando você for enviar mensagens a várias pessoas, 

coloque o endereço dos demais destinatários como cópia oculta. É 

desrespeitoso mandar uma imensa quantidade de e-mails, você está 

divulgando os endereços para todo grupo, sem autorização. Outra coisa que 

não se deve fazer é enviar uma cópia oculta para a chefia sem que ele saiba 

ou que se justifique dentro do processo.  



Escrevendo e-mail:  Ao escrever e-mails, seja educado. Faça de forma 

sucinta, mas com cuidado para não cometer erros de língua portuguesa, 

ambigüidades, informações incompletas. Releia com atenção o que escreveu: 

após enviar a mensagem ela não pode ser apagada ou corrigida. A linguagem 

deve ser clara e resumida, mas não telegráfica. Portanto, esqueça abreviações 

ou emoticons e facilite a leitura, deixando uma linha em branco entre os 

parágrafos e não poluindo as mensagens com fundos berrantes. A cordialidade 

também é importante. Não se esqueça de inserir saudação e assinatura 

sempre. Lembre também: palavras escritas com letras maiúsculas são lidas 

como gritos, e  considerado de mau gosto com negrito. 

Não precisa nem falar: nada de correntes!!!! 

Orkut 

Tome cuidado com exposição excessiva, se quiser expor sua própria 

figura releva-se, mas não exponham os outros, né? E cuidado com o 

narcisismo é tido como de mau gosto. Também evite aceitar pessoas 

desconhecidas como amigos e use de maneira consciente. 

 

MSN 

Primeiramente, ninguém respeita o status (ocupado, ausente, volto 

logo), então já virou uma bagunça. Cuidado com o excesso de abreviações e 

gírias. Se estiver conversando com outra pessoa pessoalmente, é 

desrespeitoso deixá-la falando sozinha para conversar por MSN. 

Celular 

Procure não andar na rua falando ao celular, para evitar o roubo do 

aparelho e evitar esbarrar nas pessoas. O mais indicado é parar de caminhar, 

sair da circulação e falar em voz baixa. Se você está conversando com alguém 

e toca o celular, só atenda se for algo urgente, e não se esqueça de pedir 

licença a quem está a sua frente. Não há nada mais deselegante do que pôr o 

aparelho sobre a mesa. Lugar de celular é no bolso do casaco ou dentro da 



bolsa, de preferência, no silencioso ou desligado. Outra coisa: é deselegante 

não responder às mensagens. Mas pior ainda é ficar cobrando uma resposta. 

 

Mensagem ou telefonema? A mensagem de texto é rápida e dinâmica, mas 

nem sempre o meio mais eficiente quando o assunto é de trabalho. Já para os 

amigos, você pode mandar sempre, sem restrições.  

 

Ao desligar o aparelho: Em reuniões de negócios só deixe seu celular ligado 

(no vibratório) se estiver aguardando uma ligação urgente, ainda assim, saia da 

sala para atender. Jamais deixe o telefone ligado em cinemas, teatros, shows, 

museus, bibliotecas e sala de aula. Se esquecer de desligar, e se ele tocar, não 

atenda, desligue e peça desculpas aos mais próximos. Ao consultar médico ou 

dentista, mantenha seu celular desligado ou no silencioso. É um desrespeito 

com o profissional atender ligações no consultório. Outra falha grave é 

esquecer o aparelho ligado em ocasiões fúnebres e ambientes religiosos. Nos 

aeroportos, esperar desembarcar do avião é uma regra, não há motivos para 

quebrá-la. 

 

Celular na academia: Se você está malhando, não precisa levar o celular 

junto, pode deixá-lo desligado, inclusive. Só leve o aparelho com você caso 

esteja esperando uma ligação urgente. 

 

Celular emprestado: Só peça o celular de alguém emprestado se for caso de 

vida ou morte. 

E atender o telefone alheio? Em nenhuma circunstância isso é permitido. 

Mesmo que a pessoa diga que você pode fazê-lo, não convém. E nada justifica 

que você investigue o celular de alguém. Não confira ligações ou mensagens, 

não importa se o telefone é de marido, namorado, noivo. Se você desconfia, o 

melhor é conversar. 

 



Bom, essas são apenas algumas dicas, cada um é livre para moldar seu 

comportamento conforme sua vontade, só é importante lembrar que nossa 

liberdade acaba onde começa a do próximo. 

Por Kelly Garcia 

 

 

 

 

 

CRENDICE NA MEDICINA MEDIEVAL 

 

Com a queda do Império Romano do Ocidente, no ano de 476, a 

medicina mostrou-se incapaz de vencer as várias epidemias catastróficas da 

época e a descrença propagou-se de modo que o temor da morte provocou a 

busca da salvação no sobrenatural. A procura do auxílio dos céus para a cura 

dos males da terra, tornou a medicina religiosa e a fez cair nas mãos de 

astrólogos e alquimistas, além dos charlatões. 

Os monges passaram a praticar a ciência, pois a invasão dos reinos 

bárbaros na Europa, após a queda do Império Romano, levou a medicina a 

refugiar-se nos conventos. Entretanto, sem 

preparo para ler e entender os livros de 

Hipócrates (século IV a.C.), e de Galeno (século 

II d.C.) e outros manuscritos, os monges não iam 

muito além de receituários a base de ervas e de 

noções da medicina caseira. Deixaram de aplicar 

conhecimentos já adquiridos para recorrer à 

água benta, aos óleos e às relíquias do corpo 

dos mártires. 

As cirurgias eram poucas, sem anestesia 

e completamente sem assepsia. Como os 

monges recebiam dinheiro para exercer funções 

médicas, as práticas ficaram restritas aos altos 

cargos clérigos. Para livrá-los da 



responsabilidade de morte de algum paciente por pequenas intervenções 

cirúrgicas, as sangrias passaram a ser feitas por grupos de serviçais e assim 

surgiram os barbeiros cirurgiões, homens rudes e ignorantes. Até hoje, na 

Inglaterra, estão de pé velhas barbearias nas quais funcionavam improvisados 

centros cirúrgicos. Elas são reconhecidas por um mastro com listras brancas e 

vermelhas. O vermelho simboliza o sangue e o branco as bandagens usadas 

nos operados. 

 Sanguessugas também eram usadas para fazer sangrias como na 

figura ao lado. Neste documento médico inglês do século XII, ao lado dos 

pacientes, está escrito qual a sua doença: de cima para baixo, elefantíase, 

asma, febre terçã e dor de dente.  

Como a medicina da época tentava integrar o homem ao universo, as 

várias doenças eram atribuídas aos humores. Os humores eram considerados 

líquidos em permanente correspondência com os quatro elementos da 

natureza: fogo, ar, terra e água e com os astros celestes (os doze signos do 

Zodíaco). O bem-estar do corpo dependia desses 4 fluídos corporais.  

Também era atribuída a algumas doenças a origem demoníaca. Pela 

prática do exorcismo, o sacerdote ordenava ao diabo para que abandonasse o 

corpo do doente, pronunciando ao seu ouvido algumas palavras do Evangelho. 

Caso a reação do enfermo fosse uma convulsão era sinal de que o demônio 

tinha ficado aterrorizado ao ouvir as palavras santas. Não havendo reação era 

enfermidade natural. Já as enfermidades nervosas, mesmo nas formas mais 

brandas como histeria, eram tidas como possessões.  

De acordo com as crenças astrológicas da 

época, alguns estudiosos diziam que se caso um 

corpo estivesse corrompido pelos astros, “feriria o 

coração” e agravaria a natureza do corpo sem que 

a pessoa sentisse nada. Esse ferimento invisível e 

de percepção retardada expressava-se na urina. 

A habilidade em diagnosticar enfermidades 

pela observação da urina chegou a fazer a fortuna 

de muitos médicos. Na figura ao lado, observamos 

um médico instruindo seu aluno a examinar a urina. 

O que nem a urina nem a astrologia indicavam, podia ser reconhecido pela 



tomada de pulso. Alguns diziam que pela tomada de pulso podia-se prever até 

o que o individuo tinha ingerido. 

Para ser evitada a peste, o indivíduo deveria se confessar e fazer 

penitência, atitudes melhores e mais eficientes que remédios caseiros. 

Também, sugeria-se que a pessoa mudasse de casa, foi aí que surgiu a 

expressão “mudar de ares”. 

Na área farmacêutica, as ervas eram 

baratas e acessíveis à maior parte da população – 

ao contrário dos condimentos, destinados aos ricos 

(pimenta, canela, gengibre e noz-moscada), 

especiarias que fizeram a fortuna dos boticários a  

partir da segunda metade do século XII. 

Uma receita médica a base de erva é dada 

a seguir: 

“Quanto ao teu mantimento, digo que a triaga é muito proveitosa, tanto 

para os sãos quanto para os enfermos. Toma-se, portanto, duas vezes 

por dia, com bom vinho claro e aguado ou com água clara de rosas ou 

[ainda] com cerveja clara, mas não se tome mais triaga que a 

quantidade de um pichel, e do vinho, água ou cerveja tomarás [a] 

quantidade de duas colheres (...) e nos mantimentos guarda-te das 

coisas quentes, assim como a pimenta e os alhos, embora a pimenta 

purgue o cérebro da fleuma e os outros membros especiais dos 

humores viscosos. Mas porque ela esquenta muito, e a quentura traz 

podridão...” (fol. b-bv) 

 Avicena (980-1037), o maior filósofo 

islâmico da Idade Média, forneceu em um de 

seus livros instruções para o preparo de 760 

drogas. Este livro deveria, obrigatoriamente, 

constar em uma botica portuguesa do século 

XV. 

  Na época da Renascença, aumentaram 

os conhecimentos acerca das drogas já 

conhecidas e com a descoberta da América, novos produtos ampliaram o 



arsenal dos remédios. A noção de que um composto terapêutico podia ser 

separado por destilação de uma planta só ficou conhecido com Paracelso. 

Paracelso, alquimista e médico, viajou muito e adquiriu novos conhecimentos 

médicos. Seu grande mérito foi ter posto a química a favor da terapêutica, que 

foi a grande inovação aos boticários e médicos. 

 

Por Renata Camargo 

 

 

 

 

BILLBOARD 

 

A paixão pela música é um 

sentimento que acompanha o homem 

a milhares de anos atrás. Desde 

criança, a música mostra sua 

importância no desenvolvimento e na 

personalidade individual, o que 

acarreta em melhor desenvoltura social, cultural e cognitiva. Além disso, a 

música é muito utilizada para expressar sentimentos, divertir, relaxar, distrair, 

podendo ser até usada como tratamento de certas doenças, principalmente o 

estresse. Quem nunca ouviu a expressão “Quem canta seus males espanta!”? 

Por mais diferentes que sejamos, é difícil encontrar alguém que não 

goste de música, já que existem inúmeros gêneros musicais, desde o rock, 

música clássica, pop, jazz, blues, até R&B, metal, eletrônica, funk, sertanejo, 

brega, dentre outros, música para todos os gostos. Não importa o gênero, fato 

é que música nos acompanha em todos os momentos, desde aquela fossa 

pós-fim de namoro até o churrasco na beira da piscina em um domingo 

ensolarado. 

A música se desenvolveu juntamente com a sociedade humana, e nessa 

evolução surgiram meios especializados em tratar de música: as rádios foram 

as primeiras formas de divulgação maciça das grandes canções populares; em 



seguida vieram os canais de televisão e agora as músicas “bombam” na 

internet (quem nunca ouviu uma música no youtube?). 

A partir do século XX, surgiu a indústria musical, apontando o complexo 

esquema de entretenimento-lucro através das músicas, com lançamentos de 

singles, divulgação mundial e vendas de álbuns na casa dos milhões. Nesse 

cenário surge a Billboard, nos anos 50, uma revista semanal norte-americana 

especializada em informações sobre a indústria musical. O impacto da revista 

foi e ainda é tão grande, que é considerada a Bíblia da Música, e seus rankings 

são muito utilizados para medir o sucesso e popularidade dos cantores e suas 

músicas. Hoje, os Estados Unidos são o maior mercado fonográfico do mundo 

e por isso os alcances de sucesso dos artistas na terra do Tio Sam são os mais 

importantes.  É como dizer: “Se faz sucesso nos Estados Unidos é porque irá 

fazer sucesso no mundo”, ainda mais em um mundo com forte influência norte-

americana no nosso estilo de vida, incluindo no gosto musical. 

A Billboard mantém diversos rankings reconhecidos internacionalmente, 

classificando as canções e álbuns populares em várias categorias e estilos. A 

lista mais importante é o HOT 100, que levanta as 100 músicas mais 

executadas em solo norte-americano (soma dos singles mais vendidos, 

músicas mais baixadas e tocadas nas rádios). Outra importante categoria é o 

HOT 200, que elenca os 200 álbuns mais vendidos. Ambas as listas são 

semanais. 

Dizendo de maneira prática, todo artista quer ver seu single no topo das 

paradas, em primeiro lugar, sinal de música mais tocada e pedida pelos 

ouvintes. Isso resulta em muito sucesso e lucro para os cantores e gravadoras. 

Apesar da vontade, atingir o topo do HOT 100, nem que por uma semana, não 

é tarefa nada fácil. Ainda mais permanecer por mais de uma semana no topo. 

Só para se ter uma idéia, quem detém o maior número de #1 (primeiro lugar) é 

a banda inglesa The Beatles, com 20 #1 adquiridos em sete anos. Os artistas 

solo masculino com mais #1 são Elvis Presley (17 #1) e Michael Jackson (13 

#1). Os artistas solo femininos com mais #1 são Mariah Carey (18 #1) e 

Madonna (12 #1). 

Em 4 de janeiro de 1936, a Billboard publicou o seu primeiro ranking 

musical, e em 20 de julho de 1940 publicou a sua primeira lista de popularidade 



musical (Music Pupularity Chart). Hoje a revista é considerada a principal 

parada musical no mundo. 

 

Principais recordes na Billboard: 

 

Artistas com mais #1 no HOT 100 

The Beatles: 20  

Mariah Carey: 18 

Elvis Presley: 17  

Cher: 16 

Michael Jackson: 13 

The Supremes: 12 

Madonna: 12 

Whitney Houston: 11 

Janet Jackson: 10 

Steven Wonder: 10 

 

Canções com maior tempo em primeiro lugar 

Mariah Carey & Boyz II Men: One Sweet Day - 16 semanas (1995) 

Whitney Houston: I Will Always Love You – 14 semanas (1992) 

Boyz II Men: I’ll Make Love You – 14 semanas (1994)  

Los del Rio: Macarena – 14 semanas (1996) 

Elton John: Candle in the Wind – 14 semanas (1997) 

Mariah Carey: We Belong Together – 14 semanas (2005) 

Boyz II Men: End of the Road – 13 semanas (1992) 

Brandy & Monica: The Boy is Mine – 13 semanas (1999) 

Santana com Rob Thomas: Smooth – 12 semanas (1999)  

Eminem: Lose Yourself – 12 semanas (2002) 

 

Canções com maior permanência na parada 

69 semanas - LeAnn Rimes — "How Do I Live" (1997) 

65 semanas - Jewel — "Foolish Games" / "You Were Meant for Me" (1997) 

64 semanas - Carrie Underwood - "Before He Cheats" (2006) 

62 semanas - Lifehouse — "You and Me" (2005) 



60 semanas - Los del Río — "Macarena" (Bayside Boys Mix) (1996) 

58 semanas - Santana com Rob Thomas — "Smooth" (1999) 

58 semanas - The Fray — "How to Save a Life" (2006) 

57 semanas - Creed — "Higher" (2000) 

57 semanas - Jason Mraz - "I'm Yours" (2009)  

56 semanas - Paula Cole — "I Don't Want to Wait" (1998) 

 

Álbuns com mais canções que ficaram em primeiro lug ar 

5 - Michael Jackson - "Bad" (1987-1988) - "I Just Can't Stop Loving You", 

"Bad", "The Way You Make Me Feel", "Man in the Mirror" e "Dirty Diana" 

4 - Whitney Houston - "Whitney" (1987-1988) - "I Wanna Dance with Somebody 

(Who Loves Me)", "Didn't We Almost Have It All", "So Emotional" e "Where Do 

Broken Hearts Go" 

4 - George Michael - "Faith" (1987-1988) - "Faith", "Father Figure", "One More 

Try" e "Monkey" 

4 - Janet Jackson - "Janet Jackson's Rhythm Nation 1814" (1989-1991) - "Miss 

You Much", "Escapade", "Black Cat" e "Love Will Never Do (Without You)" 

4 - Paula Abdul - "Forever Your Girl" (1989-1990) - "Straight Up", "Forever Your 

Girl", "Cold Hearted" e "Opposites Attract" 

4 - Mariah Carey - "Mariah Carey" (1990-1991) - "Vision Of Love", "I Don't 

Wanna Cry", "Love Takes Time" e "Someday" 

4 - Usher - "Confessions" (2004)- "Yeah!", "Burn", "Confessions Part II" e "My 

Boo" 

 

Compositores com mais canções que ficaram em primei ro lugar 

Paul McCartney (32) 

John Lennon (26) 

Mariah Carey (17) 

Barry Gibb (16) 

Brian Holland (15) 

Paulo Jhames (10)  

 

Por Lauro Acosta Júnior 

 

 



Sou mesmo um cidadão? 

 

        Fim do século passado, reúnem-se 191 estados - membros da ONU para 

debater o destino dos povos. Documentos foram assinados, metas foram 

propostas e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs) nasceram.        

Em oito, os ODMs, ,  baseando-se em dados de 1990, traziam cada um, uma 

meta a ser atingida até 

o ano de 2015.  . Oito, 

mas com cinco focos - 

Educação,igualdade,su

stentabilidade, união e 

saúde - eles mostravam 

que um deles deveria 

ter mais 

abrangência:saúde. 

Metade dos ODMs trata 

desse tema, direta ou 

indiretamente.  

        Erradicar a 

extrema pobreza e a 

fome ; reduzir a 

mortalidade infantil ; melhorar a saúde materna;  e, combater o HIV/AIDS, a 

malária  e outras doenças . São os que objetivam melhorar a saúde da 

humanidade para fazer com que todos os povos se desenvolvam de maneira 

plena. 

        Passados seis anos do grande encontro, o Brasil faz a Declaração do Rio 

na qual traz os objetivos a serem alcançados não apenas para que os ODMs 

sejam cumpridos, mas indo além e propondo metas que possam, mais 

efetivamente, estabelecer condições ao desenvolvimento pleno de sua 

população.  

        Programas do governo, iniciativas da população e de 

empresas auxiliaram e ainda auxiliam na conquista, 

mesmo que a passos miúdos, da concretização da base 

dessas metas. No entanto, os dados se mascaram em 



nossas proporções continentais. Os números melhoram, o Brasil se desenvolve 

e cresce, mas não se pode dizer que a população brasileira tem condições 

melhores de vida, pelo menos não como um todo. 

        Os números alcançados pelo país são bons, mas se avaliarmos os 

números de alguns Estados ou Municípios veremos que eles estão iguais ou 

até mais baixos que os dos países africanos. Ou seja, temos as mesmas 

condições angustiantes que vemos a quilômetros de distância aqui, na nossa 

casa. Poderíamos até achar que o problema é só na casa do vizinho, mas não, 

aqui a bagunça é grande, porém mascarada pelas nossas proporções 

geográficas. 

        Para alguns, os números bons que o país apresenta nos quadros 

mundiais já são suficiente para abaixar as mangas, se é que elas foram 

arregaçadas, sentar e esperar que isso se reverta em créditos para o negócio. 

Porém, para a população que não tem condições adequadas de vida, esses 

números não bastam e devem, assim como os dos países da África, ser 

melhorados..Não para que se cumpram objetivos, metas e propostas, mas para 

que se obtenham condições plenas de desenvolvimento. 

        E nós, cidadãos, podemos e devemos desenvolver projetos, auxiliar em 

campanhas, formar grupos de ação, criar meios, enfim, agir para que essa 

realidade mude de maneira ampla, não só em nosso país, pois afinal a mesma 

dor ou alegria que um brasileiro sente todos os seres humanos sentem 

independente de qualquer outro fator. 

         

Mas como podemos agir? 

 

        Muitas vezes pensamos que agir é fazer algo grandioso, que disponha de 

fundos exorbitantes e que seja visto por todos, porém esse pensamento é 

apenas um consolo para nossa impotência, para nossa cômoda inércia social. 

        Contudo, agir é fazer algo que, mesmo em 

proporções singelas, fará a diferença. E fazer a diferença 

não é mudar o ego pessoal, é mudar uma realidade de 

maneira positiva. E para concretizarmos essa mudança 

precisamos apenas de vontade e de ação.   

 



Pequenas ações que fazem a Diferença: 

         - Organizar sopões a serem distribuídos às comunidades que muitas 

vezes não tem o que comer após um dia árduo. 

         - Promover palestras informativas, sobre a importância do 

acompanhamento médico na gravidez, no nascimento e nos primeiros anos de 

vida; 

        - Realizar campanhas abordando métodos de prevenção e os cuidados 

relacionados às doenças sexualmente transmissíveis; 

        - Realizar mutirões educativos nas comunidades mais 

sujeitas à ocorrência de doenças infectocontagiosas, 

abordando medidas profiláticas básicas que possam ser 

executadas pela própria comunidade; 

        - Atividades que visem à educação básica na saúde 

de maneira dinâmica e atrativa, entretendo a comunidade alvo. 

 

        Ações como essas apenas exemplificam o que podemos fazer em prol da 

conquista pelas condições do pleno desenvolvimento humano-social. 

        Dar um desses passos pode não ser algo 

evidenciado em tablóides ou em outdoors, mas a certeza 

da mudança é algo que também não se encontram em 

qualquer lugar. Encontram-se nos pequenos detalhes da 

vida, que podem ser raros, mas se dedicarmos um tempo 

para o outro e para sua realidade, se multiplicam e mudam o sentido de sermos 

cidadãos.  

 

Por Bianca Caroline Salvador 
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