
NOVA LEGISLAÇÃO DE BULAS 

 

A bula consiste em um documento que 

contem informações diversas acerca de um 

determinado medicamento. Porém, há varias 

reclamações da forma com que as bulas têm 

sido elaboradas, uma vez que elas nem sempre 

seguem padrões coerentes e facilitadores de 

leitura, como, por exemplo, o uso excessivo de 

termos técnicos e a sintaxe complexa e confusa. 

Assim, devido a tais dificuldades de 

entendimento das bulas, a ANVISA, Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, em 8 de 

setembro de 2009, estabeleceu regras para a 

elaboração, harmonização, atualização, publicação e disponibilização de bulas 

de medicamentos para pacientes e para profissionais de saúde. 

 Para os pacientes, as informações devem ser dispostas de forma clara 

e simplificadas, sendo a bula organizada no formato de perguntas e respostas. 

As bulas devem responder às seguintes questões direcionadas aos usuários: 

Para quê este medicamento é indicado?, Como este medicamento funciona?, 

Quando não devo usar este medicamento?, O que devo saber antes de usar 

este medicamento?, Onde, como e por quanto tempo posso guardar este 

medicamento?, Como devo usar este medicamento?, O que devo fazer quando 

eu me esquecer de usar este medicamento?, Quais os males que este 

medicamento pode me causar? e O que fazer se alguém usar uma quantidade 

maior do que a indicada deste medicamento?. Todas essas perguntas e 

respostas devem seguir os critérios estabelecidos pelo Guia de Redação de 

Bula, elaborado pela ANVISA. 

Outra grande mudança é na disposição do texto, pois as letras miúdas 

praticamente impossibilitavam a leitura ou ao menos não a tornava estimulante. 

Portanto, a letra usada deve ser a Times New Roman, não-condensada e não-

expandida, com tamanho mínimo de 10 pontos. O espaçamento entre as letras 



deve ser de no mínimo 10% e, entre as linhas, de 12%. Já as colunas de texto 

devem conter, no mínimo, 80mm, com texto alinhado à esquerda. 

As bulas também devem abranger os deficientes visuais. As empresas 

serão obrigadas a fornecer gratuitamente a bula em formato especial, seja ela 

ofertada em meio magnético, óptico ou eletrônico, em formato digital ou áudio, 

impressas em Braille ou com fonte ampliada, de acordo com as necessidades 

do paciente. Esse serviço deve ser solicitado por meio do SAC (Serviço de 

Atendimento ao Consumidor) do laboratório farmacêutico. Esse SAC também 

servirá para que o consumidor retire suas duvidas sobre o medicamento 

adquirido. 

Quanto aos profissionais da saúde, 

a bula deve abranger informações 

técnicas sobre o medicamento, tais como 

indicações, resultados de eficácia, 

características farmacológicas, contra-

indicações, advertências e precauções, 

interações medicamentosas, cuidados de 

armazenamento do medicamento, 

posologia e modo de usar, reações adversas e superdose. Essas informações 

visam à melhor orientação dos pacientes pelos médicos e principalmente 

farmacêuticos.  

As bulas também estarão disponíveis eletronicamente no site da 

ANVISA, para todos aqueles que quiserem consultá-la. 

Por fim, a nova legislação de bulas tem por objetivo atingir todo o público 

alvo, de forma unificada e acessível a todos os usuários. Mais informações a 

respeito da reformulação das bulas pode ser obtido no site da ANVISA, onde 

está disponível a resolução, o Guia de Redação de Bula e outros documentos 

acerca do assunto.   

 

Por Danielle Alves da Silva 

 

 

 

 



Até onde nossa privacidade é boa? 

 

 Temos a liberdade de nos abster, de manter a nossa privacidade intacta, 

de nos proteger dos ávidos olhos da mídia, porém nem sempre essa escolha é 

sabia. 

Acordamos e dormimos embalos pelo agito da sociedade, dos 

acontecimentos, dos fatos, das noticias, ou seja, dos meios de comunicação.  

 Na comunicação, em alguns casos, o silêncio pode não ser um bom 

aliado. Quando nos reservamos ao 

direito de não nos manifestar 

deixamos espaço para que diversas 

interpretações sejam feitas, 

expondo-nos ao risco de distorcer 

os fatos. Por isso é importante 

saber utilizar a “voz” e o silêncio a 

favor dos fatos, para que possamos 

transmitir com eficiência nossa 

mensagem, sem possibilitar 

espaços para conclusões além da 

que queríamos transmitir. 

 Para que consigamos essa transmissão eficiente de nossas idéias 

devemos nos expressar de maneira clara, nos preservando e sendo coerentes.  

 A utilização dos meios de comunicação, com o objetivo de comunicar 

efetivamente reflete diretamente em nossa privacidade e em nossa segurança 

como cidadãos. 

 Como e quando agimos para nos comunicar determina a amplitude de 

nossa privacidade e o ponto em que estamos protegidos de boatos. 

 

Como usar de forma segura e efetiva os meios de comunicação tendo 

privacidade: 

 - Se os fatos não estão devidamente esclarecidos, exponha-se. 

Esclareça os acontecimentos evitando brechas para boatos; 



 - Se o acontecimento está distorcido, exponha-se. Desfaça as 

distorções. 

 - Seja objetivo, voltas podem dar um nó na situação; 

 - Dados concretos e corretos auxiliam na consolidação dos 

acontecimentos, tê-los em mãos é um bom argumento. 

 - Se os fatos estão esclarecidos, preserve-se. 

 - Antes de qualquer decisão, saiba avaliar a situação dos fatos, assim 

agirá de forma mais prudente. 

 

 Temos diversas formas de nos comunicar, algumas 

delas mesmo que primitivas são eficientes e acabam por 

transmitir a idéia em questão. Já outras, adquirimos com o 

decorrer do tempo, com o acúmulo de conhecimento e 

também, se realizadas de forma clara informam a idéia. 

 

 Saber falar é importante, mas saber quando, é fundamental para estar 

seguro e ter privacidade. 

 

Por Bianca Caroline Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dependência química 

 

Ao se estudar dependência química, nos deparamos sempre com 

estruturas químicas e efeitos das drogas nos organismos. Mas em que 

momento nós, profissionais e estudantes farmacêuticos, nos preocupamos com 

o tratamento de tal doença? Ou com fatores que pré dispõem ao abuso de 

drogas de abuso?  

Nesse artigo iremos tratar sobre... 

 

Aspectos gerais 

Mesmo nos dias atuais, com tantas pesquisas sendo desenvolvidas 

acerca da dependência química, percebe-se uma falta de clareza para a 

pergunta O que é dependencia química? De acordo com os estudos mais 

recentes vem-se classificando a dependência a partir de quatro modelos 

básicos: modelo da doença; modelo do comportamento aprendido; modelo 

psicanalítico; e modelo familiar.  

O modelo da doença , que influenciou os tratamentos principalmente 

nos anos 70, entende a dependência como uma doença com forte 

componentes genéticos, ou seja, um siginificativo componente bioquímico 

herdado, sendo a dependência a perda de controle no consumo da substância. 

No modelo do comportamento aprendido como o próprio nome diz, percebe 

a dependência como um comportamento desenvolvido por meio da 

aprendizagem e repetição de comportamento, sendo estudado mais 

detalhadamente por meio dos condicionamentos: clássico; operante; 

modelagem; e cognitivo comportamental. O modelo psicanalítico  será aqui 

abordado com maior ênfase, sendo assim discutido posteriormente. O quarto 

modelo familiar sendo subdividido em três submodelos: doença familiar; 

familiar sistêmico; e comportamental. Por fim cabe ressaltar que ultimamente 

alguns autores vem sugerindo um quinto modelo biopsicossocial  que procura 

fazer uma integração entre os quatro modelos anteriores apresentados. Este 

modelo vem ganhando bastante espaço nos tratamentos atuais, por não focar 

um só aspecto da dependência e possuir assim uma visão mais ampla e 

dinâmica da doença.    



  

Cabe aqui apresentar uma breve classificação das substâncias de 

acordo com sua ação e efeito sob o SNC (Sistema Nervoso Central) 

 

Atividades Exemplos 

Depressora Álcool, hipnóticos, sedativos, 

tranqüilizantes menores, alguns 

benzodiazepínicos, opiáceos ou 

narcóticos, inalantes e solventes. 

Estimulante Anorexígenos (moderadores de 

apetite), anfetaminas, cocaína, drogas 

neurolépticas, drogas 

antiesquizofrênicas que são eficazes no 

alívio dos sintomas de doença 

esquizofrênica. 

Perturbadora Droga de origem 

natural 

Mescalina (do cacto mexicano), THC 

(da maconha), psilocibina (de certos 

cogumelos), lírio (trombeteira, zabumba 

ou saia branca). 

Droga de origem 

sintética 

LSD-25, êxtase, anticolinérgicos 

 

 

Outra questão de relevante importância é Como caracterizar a 

dependência? No entanto para respondermos esta pergunta é importante uma 

breve explanação de três conceitos de fundamental importância para 

compreensão e tratamento da dependência: Uso; Abuso; e Dependência. É 

importante ressaltar que não existe uma definição clara entre os limites entre 

uso, abuso e dependência. A falta deste limite, segundo alguns autores, se dá 

principalmente pela dinâmica da doença, sendo assim a definição desses 

conceitos serve principalmente no sentido didático. 

Uso : qualquer consumo de substância, independendo se o mesmo é 

esporádico, episódico ou para experimentar. 



Abuso ou Uso nocivo : se o consumo da substância já está associado a algum 

tipo de prejuízo, seja psicológico, social ou biológico. 

Dependência : consumo sem controle, associado à severos prejuízos ao 

usuário.  

 

Pode-se perceber após a explanação acima que a dependência possui 

um aspecto dinâmico e a doença passa por todas as etapas, uso, abuso até 

chegar a uma dependência propriamente dita.  

 

Prevalência 

A DQ pode ser considerada uma das doenças psiquiátricas de maior 

prevalência na atualidade. De forma sucinta serão apresentados alguns dados 

epidemiológicos das principais substâncias. 

O álcool encontra-se em primeiro lugar, atingindo aproximadamente 15% 

dos adultos homens e 5% das mulheres. Alguns estudos apontam que o álcool 

assume esta posição principalmente pela aceitação social. O álcool possui um 

componente muito forte culturalmente o que propicia que sujeitos que possuam 

uma predisposição ao desenvolvimento da dependência acabem estando mais 

vulneráveis. Fato que não é percebido nas demais substâncias como 

(crack/cocaína e anfetaminas) por serem substâncias ilícitas e o tabaco por 

atualmente estar existindo um forte movimento de repressão ao consumo do 

mesmo.  

Já para maconha de acordo com estudo realizado em 2004 aponta que 

5,9% dos sujeitos entrevistados (amostra de 200 mil habitantes em entrevista 

domiciliar) já fizeram uso da maconha pelo menos uma vez na vida. Sendo que 

na região Sul foi identificado maior prevalência 8,5%. Atualmente percebemos 

um significativo movimento de apologia à liberação do consumo da maconha. 

No entanto cabe ressaltar que a dependência da mesma transcende esta 

questão. Sendo de extrema importância destacar que a maconha é uma 

substância psicoativa que causa dependência biológica e psicológica. 

O crack/cocaína por sua vez vem tendo um crescente aumento no 

consumo. Ressalta-se que ambas as substâncias possuem a mesma origem, 

diferenciando-se apenas na forma de preparação da mesma, sendo assim são 

consideradas como pertencentes à um só grupo. Estudos realizados em 1988 



demonstram um consumo de 0,8% e 4,6% em pesquisa realizada em 1999, 

identificando-se assim um aumento de 475% no consumo num período de 11 

anos. Dados esses que causam certa preocupação. Estudos recentes (2004) 

demonstram um consumo de 5,9%.   

 

Fatores de pré disposição 

Como apontado inicialmente será dada maior ênfase neste artigo para a 

compreensão da dependência a partir do modelo psicanalítico . Entretanto 

para tal faz-se necessário uma rápida elucidação de alguns conceitos que 

abrangem o funcionamento psíquico sob o vértice psicanalítico. Para a 

psicanálise o funcionamento da mente (psíquico; estrutura psicológica) dá-se a 

por meio de três estruturas: id; ego; e superego . Conceitos observados 

inicialmente por Freud. De forma bastante sucinta pode-se entender o id como 

estrutura responsável pelo prazer; o superego pelas normas e o ego como 

estrutura principal responsável por realizar uma intermediação entre as duas 

anteriores. 

Posteriormente à Freud, Melanie Klein apresenta um entendimento que 

leva em consideração as estruturas anteriores apresentadas, mas aponta que o 

sujeito funciona a partir de dois momentos distintos, o primeiro identificado 

como Posição Esquizoparanóide (PEP) e o segundo como Posição 

Depressiva(PD). A autora identifica como posições justamente em função da 

dinâmica do funcionamento mental. Ela aponta que o bebe num primeiro 

momento relaciona-se com o mundo de maneira parcial, ou seja, ou é bom ou 

é ruim, sendo este modo de relacionar-se denominado de PEP. Conforme ele 

(o bebe) vai desenvolvendo-se ele passa a relacionar-se de maneira integrada, 

conseguindo assim realizar uma integração entre o bom e ruim, definindo este 

momento  como PD. Klein percebe ainda que quando em PEP o sujeito cria 

fantasias para não entrar em contato com a realidade, tendo em vista que o 

contato com a realidade geralmente é causadora de angústia e frustração. 

Cabe ressaltar ainda que todos os sujeitos, segundo a psicanálise, passam a 

vida num movimento constante e dinâmico entre PEP e PD, ou seja, entre a 

fantasia e a realidade. 



O ego, entretanto é percebida como estrutura essencial para o 

desenvolvimento do sujeito, estrutura que vai intermediando a realidade e a 

fantasia por meio de vários mecanismos de defesa.  

Neste ponto podemos nos questionar qual a relação entre as questões 

apresentadas e a dependência química. Pode-se perceber de maneira clara 

que os pacientes que desenvolvem a dependência têm na sua grande maioria 

um ego extremamente frágil e uma estrutura com baixa tolerância a frustração. 

Ou seja, a substância acaba servindo como um mecanismo de defesa do ego 

para lidar com a realidade, aparentemente tão insuportável para o sujeito.  

Cabe ressaltar que esta explanação é por demais sucinta em vista da 

brevidade do artigo e que tais conceitos e aspectos do funcionamento mental 

são muito mais complexos do que o apresentado. 

 

Tratamento 

O tratamento a dependência química pode ser baseado em duas 

abordagens: a psicoterapia e a farmacoterapia. 

A psicoterapia possui diversas vertentes, sendo que muitos tratamentos 

atualmente buscam uma interlocução entre dois modelos principais, o 

psicanalítico e o cognitivo comportamental. 

O psicanalítico para uma compreensão do funcionamento mental do 

sujeito, bem como para o desenvolvimento de recursos internos que 

possibilitem uma melhor forma de lidar com a realidade. E o cognitivo 

comportamental utilizado principalmente nos programas de prevenção de 

recaída.  

A farmacoterapia é muito empregada em pacientes dependentes de 

álcool e nicotina. No caso de etilistas, existem drogas com diferentes 

mecanismos de ação, podendo inibir a metabolização (causando mal estar e 

repudio ao álcool), diminuir seu efeito ou sua ação no sistema nervoso central. 

Já para dependentes de nicotina, é empregado um tratamento de reposição de 

nicotina através do uso de gomas de mascar ou adesivos. Esse tratamento 

reduz os sinais e sintomas da abstinência, diminuindo, assim, o risco de 

recaídas nas primeiras semanas. 

Para drogas como cocaína, maconha e inalantes não há comprovação 

de eficácia de qualquer tratamento farmacoterápico. Por muitos anos, tais 



pacientes possuem risco de desenvolver o uso abusivo ou dependência de tais 

substâncias. Para a maioria deles a abstinência é a melhor opção de 

tratamento.   

 

Recaídas 

Apesar dos tratamentos empregados, pesquisas mostram que grande 

parte dos usuários de drogas de abuso tem recaídas após o tratamento: 50% 

nos primeiros seis meses e 90% no primeiro ano. 

Esse dado, porém, não indica que o tratamento foi ineficiente. Os 

parâmetros para medir a eficiência são relações familiares e sociais 

preservadas, assim como atividades profissionais, acadêmicas e de lazer e o 

não envolvimento com a Justiça.    

 

Prevenção 

Atualmente, muitos profissionais acreditam que a prevenção da 

dependência química está relacionada com o modelo familiar onde a pessoa 

está inserida. A presença ativa dos pais durante a educação da criança é 

capaz de retardar a experimentação de drogas de abuso e de diminuir o risco 

de uso de tais drogas. As ações preventivas, no entanto, devem ser em longo 

prazo, visto que esse modelo é intuitivo e sem resultados em longo prazo que 

sejam conclusivos.  

 

Patrícia Rodrigues Gonçalves 
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Figura 1 - Placa PROIBIDO FUMAR 

LEI ANTIFUMO – respeito a todos 

  

A lei antifumo não pretende tirar a liberdade das pessoas impedindo-as 

de fumar, somente preza pela saúde de quem 

não fuma, restringindo o uso. PROÍBE O USO 

DE CIGARROS e outros produtos fumigenos 

em AMBIENTES FECHADOS DE USO 

COLETIVO, como bares, restaurantes, casas 

noturnas e outros estabelecimentos comerciais 

em geral, PÚBLICOS E PRIVADOS . O uso do 

cigarro somente será permitido em áreas livres, vias públicas e residências. 

Desde que ocupados por hóspedes, dentro dos quartos de hotéis e pousadas 

também será permitido.        

 Após ser discutido por muitos Estados e já estar em vigor em alguns 

lugares como São Paulo e Espírito Santo, a Lei antifumo deve entrar em vigor 

no Paraná a partir de 28 de novembro de 2009 . Foi aprovada no início de 

setembro deste ano, e deve estar presente em 399 municípios do Estado. 

 A responsabilidade de manter ambiente  

livre de fumaça será do estabelecimento e não do consumidor. Para evitar 

aborrecimentos o local deve conter placas de aviso da proibição, junto com o 

telefone e endereços de órgãos estaduais de vigilância sanitária e de defesa do 

consumidor. A DENÚNCIA PODERÁ SER FEITA POR QUALQUER PESSOA .  

Caso haja um descumprimento da Lei, o estabelecimento pagará multa de até 

R$ 5.818,00* e em caso de reincidência o valor será dobrado. Em São Paulo, 

na 3ª vez que for feita a denúncia o estabelecimento será fechado por 48horas 

e na 4ª vez por 30 dias. Já para o consumidor nenhuma multa será cobrada, 

mas deve ser alertado em caso de infração e caso venha a insistir pode ser 

retirado do local com ajuda policial. 

   Existem algumas EXCEÇÕES a essa Lei, como 

cultos religiosos que utilizam fumos nos rituais, vias 

públicas, residências e nos locais destinados ao consumo 

desses produtos, desde que esteja avisado de forma clara e 

visível na entrada. Para isso devem também adotar 



medidas como ventilação e exaustão, impedindo que a fumaça passe para 

locais proibidos. Liberado também para instituições de tratamento de saúde 

que tenha pacientes com autorização médica para fumar.  

 Junto da Lei, no Paraná foram aprovadas emendas que proíbem a 

existência de fumódromos, valores das multas e a obrigação do Estado em 

pagar tratamento para os cidadãos que quiserem parar de fumar. 

 

IMPORTANTE: a utilização do fumo também é proibida em veículos públicos 

ou privado de transporte coletivo (veículos oficiais e táxi) e em veículos 

particulares que transportem crianças ou gestantes.  

 

CURIOSIDADES:  

• Em São Paulo, 94% dos paulistas aprovam a nova lei. 

• Estudos mostraram que após adotarem a lei antifumo, países da Europa 

e America do Norte tiveram a redução de um de terço nos números de 

ataques cardíacos (diminuição de aproximadamente 26% ao ano após a 

adoção da lei, segundo estudos publicados na revista cientifica Journal 

of the American College of Cardiology). 

• Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde mostrou que 65% 

dos tabagistas começam a fumar antes do 15 anos e que a maioria só 

procura tratamento após os 45 anos. 

 

LOCAL PROIBIDO FUMAR: 

Condomínios  em ambientes fechados e de uso 

comum como hall de entrada, 

elevador e corredor. 

Casas noturnas, restaurantes, 

bares,  

no interior desses locais  

Shoppings, farmácias, 

supermercados, padarias, hospitais  

no interior desses locais 

Locais de trabalho no interior desses locais 

 

LOCAL PODE FUMAR: 



Condomínios  em ambientes abertos 

Casas noturnas, restaurantes, 

bares,  

PROIBIDO FUMAR 

Shoppings, farmácias, 

supermercados, padarias, hospitais  

PROIBIDO FUMAR 

Locais de trabalho PROIBIDO FUMAR 

Parques e praças em ambientes abertos 

Hotéis e pousadas  em ambientes abertos e dentro dos 

quartos  

 

* valor definido pelo Estado, podendo variar. 

 

Por Marcella Moraes Kojarski 
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Fig. 1 - Faixa de petróleo do pré-sal que a abrange 
as bacias de Santos, Campos e Espírito Santos 

Fig 2 -Camadas que devem ser vencidas para se 
atingir a camada do Pré-sal. 

O ouro negro brasileiro 

 

Desde 1984 a empresa 

brasileira Petrobrás vem 

realizando importantes 

descobertas de reservas 

petrolíferas e de gás em águas 

profundas e ultraprofundas. 

Em 2007, a Empresa 

anunciou a descoberta de uma 

gigantesca reserva de óleo e 

gás localizada no subsolo 

marítimo da costa brasileira, 

entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo.  A faixa de petróleo, 

mostrada na figura 1, inclui as bacias do Espírito Santo, Campos e Santos, 

estendendo-se por mais de 800 km e com uma largura aproximada de 200km. 

Para atingir o petróleo encontrado nesta região é necessário passar por 

uma lâmina de água que varia 

entre 1,5 a 3 km, 2 km de rocha 

e mais 2 km de uma camada de 

sal. Apesar de dificultar a 

extração e encarecê-la devido 

às condições salinas, este 

reservatório petrolífero 

denominado “Pré-sal” teve seu 

óleo mantido leve e de alta 

qualidade. A figura 2 mostra as 

camadas a serem perfuradas para se atingir a camada pré-sal. 

Já foram perfurados 15 poços e os investimentos para esta prática foi de 

US$ 1 bilhão. Em 2008 o país esteve em 15º lugar no ranking mundial de 

reserva de petróleo, com uma produção de 13,9 bb ( bilhões de barris), 

segundo o critério adotado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo). 

Estimativas otimistas apontam para valores de 100 bilhões de boe (barris óleo 



Fig 3 - Maiores reservas de petróleo do mundo 

equivalente) contidos no pré-

sal. Para o presidente da 

Petrobrás José Sérgio Gabrielli, 

após toda a reserva ser 

explorada o país deverá ficar 

entre as 8 ou 9 maiores 

reservas do mundo. 

Para a exploração dessa 

área, Gabrielli afirma que serão investidos US$ 112,4 bilhões entre 2008 e 

2012 dentro e fora do país. 

"Para tirar esse petróleo 

precisamos de muito investimento, muita tecnologia e muita capacitação", disse 

o presidente da estatal em apresentação ao CDES (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social), em 2008. Apenas o Campo de Tupi, na 

Bacia de Santos, tem um reservatório entre 5 e 8 bb e foi considerado uma das 

maiores descobertas do mundo dos últimos sete anos. Porém, em 2009 a 

empresa britânica BG Groups anunciou uma capacidade entre 12 bilhões e 30 

bilhões de barris de petróleo equivalente em Tupi e a portuguesa Galp 

confirmou o número. A BG Groups tem 25% do total do Campo de Tupi e a 

empresa Galp 10%. 

Até 2010 a Petrobrás pretende contar com 9.621 km de dutos no País, 

sendo que em 2003, eram 5.804 km. Serão construídas 5 novas refinarias, 28 

navios-sonda no Brasil e 12 no exterior para a exploração do petróleo em alto-

mar, com preço variando entre US$ 700 milhões e US$ 1 bilhão. A estatal 

também declarou que serão necessários 9.000 contratações até 2013. O 

quadro de funcionários próprio (concursados) subirá para 64,6 mil e o aumento 

no número de trabalhadores 

será de 15,9%.  

Segundo a estimativa do 

advogado Dr. Castagna Maia, 

em seu texto “O que o petróleo 

do Pré-sal tem a ver com você”, 

é possível com o dinheiro das 

reservas: construir 20 trens-bala interligando Porto Alegre a Belém, fazer um 



novo fundo de desenvolvimento igual ao FGTS e o FAT, corrigir e manter as 

aposentadorias do INSS e acabar com a dívida interna do país. Durante 20 

anos, podíamos manter uma universidade no padrão de Harvard, dobrar o 

orçamento federal em saúde e triplicar o orçamento federal em Educação. Com 

base em cálculos absolutamente pessimistas, isso tudo daria um total de 2,03 

trilhões de dólares, ou 40% do que temos no pré-sal. “Só que o pré-sal pode ter 

300 bilhões de barris [...] o que daria 24 trilhões de dólares. Essa é a hipótese 

otimista”, contou Maia. 

O presidente Lula afirmou que o investimento maior será na área de 

educação com a abertura de 100 mil novas salas de aula, contratação de 1 

milhão de professores, e instalação de 130 mil bibliotecas. Investimentos em 

saúde, habitação, emprego, cultura, previdência social e tecnologia de 

informação, contou ele, também serão necessários. 

Agora apenas nos resta esperar para ver o destino dos benefícios desta 

nossa riqueza natural. 

 

Por Renata Camargo 
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Política de medicamentos e medicamentos genéricos 

 

Hoje os medicamentos têm papel importante na redução da mortalidade 

e morbidade. Fazer com que esses estejam disponíveis para a população e 

assegurar o seu uso racional é prioridade. A maioria dos países enfrenta 

problema para assegurar a disponibilidade e o uso racional efetivo e seguro 

dos mesmos.  

A falta de recursos financeiros é um fator importante para explicar a 

dificuldade dos países quanto á política de medicamentos, mas não é o único 

problema segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Entre elas estão: 

características do mercado, atitudes e comportamentos de governos, 

prescritores, profissionais da saúde envolvidos, consumidores e indústria de 

medicamentos. 

Na tentativa de superar esses problemas, muitos países têm formulado 

uma política nacional de medicamentos (PNM) com metas específicas. 

Segundo a OMS, política de medicamentos é um conjunto de diretrizes com a 

finalidade de assegurar para toda a população o fornecimento de 

medicamentos seguros, eficazes e de boa qualidade, e que sejam usados de 

maneira racional. 

No Brasil a Lei 8080 do ano de 1990, coloca que deveria ser criada uma 

política Nacional de medicamentos. Porém a PNM só foi criada em 1998 pela 

portaria 3.916. Essa política segue as orientações da OMS e possui diversas 

ações, como: 

 

- Adoção da Relação de Medicamentos Essenciais (RENAME): lista de 

medicamentos básicos indispensáveis para atender à maioria dos problemas 



de saúde da população, que é revista periodicamente, e leva em conta as 

características epidemiológicas brasileiras. 

- Regulação sanitária de medicamentos: analise de questões 

relacionadas ao registro, ao funcionamentos de empresas, à restrições e 

retirada de produtos que venham a se revelar inadequados ao uso. 

- Reorientação da Assistência Farmacêutica: o modelo não deve 

restringir a aquisição e distribuição de medicamentos; deve possuir 

descentralização da gestão para promoção do uso racional de medicamentos, 

na otimização e na eficácia do sistema de distribuição no setor público. 

- Desenvolvimento científico e tecnológico: incentiva a capacitação e 

desenvolvimento tecnológico nacional para a produção de fármacos. 

- Promoção da produção de medicamentos: incentiva a produção de 

medicamentos pertencentes a RENAME para atender as demandas do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

- Garantia da segurança, eficácia e qualidade de medicamentos: garante 

o cumprimento das leis sanitárias e da inspeção e fiscalização do cumprimento 

das Boas Práticas de Fabricação (BPF´s) 

- Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos: promoção de 

ações que envolvem todas as medidas, iniciativas, programas e atividades. 

Essas serão voltadas ao uso racional de medicamentos, à produção, 

comercialização, e dispensação de medicamentos genéricos. 

 

Um ponto que permeou vários itens da PNM foi a recomendação de 

adotar-se uma política de medicamentos genéricos como uma maneira de 

oferecer medicamentos mais baratos e com qualidade. 

Segundo a resolução 84 de fevereiro de 2002, medicamento genérico é 

um medicamento similar a um produto de referência, que pretende ser com 

este intercambiável, e é geralmente produzido após a expiração ou renúncia da 

patente; o medicamento de referência deve possuir comprovação de sua 

eficácia, segurança e qualidade; o medicamento genérico é nomeado pela 

Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, quando inexistente pela 

Denominação Comum Internacional (DCI). 

Os medicamentos genéricos são geralmente mais baratos que os 

inovadores. Isso se deve à economia dos milhões de dólares gastos com 



desenvolvimento de novas moléculas e testes clínicos, visto que essas ações 

já foram realizadas pelas empresas que desenvolveram o medicamento de 

referência. Além deste economiza-se com o menor investimento em 

propaganda para tornar a marca conhecida. 

A redução dos preços é indiscutivelmente boa, porém segundo a política 

de genéricos é necessário que as patentes dos medicamentos de referência 

tenham expirado para que o genérico seja produzido. Para que uma indústria 

possa comercializar um genérico é necessário que ela apresente a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) o resultado positivo de diversos 

testes que comprovem as mesmas características de eficácia e segurança do 

medicamento de referência. Sendo os testes: 

 

- Bioequivalência: estudo que comprova que dois medicamentos 

possuem biodisponibilidade muito próximas e por isso podem ser 

intercambiáveis, e assim considerados bioequivalentes. 

- Perfil de dissolução comparativa: estudo que compara dois 

medicamentos em relação à maneira de como são liberados do comprimido 

para o meio de dissolução, e conseqüentemente de como serão absorvidos 

pelo organismo. 

- Equivalência farmacêutica: conjunto de análises do medicamento teste 

e referência, que comprova que os dois possuem características semelhantes 

de qualidade com relação aos itens descritos nos compêndios oficiais de 

medicamentos (farmacopéias). 

 

No Brasil é mais fácil entender o processo de implantação de genéricos, 

pois o mercado farmacêutico possui algumas particularidades. Na área de 

produção de medicamentos em geral podemos identificar três segmentos: os 

laboratórios privados de capital nacional; os laboratórios transnacionais e os 

laboratórios estatais. O setor é constituído por 541 empresas entre produtores 

de medicamentos, indústrias farmoquímicas e importadores, sendo que 

somente 29 estão produzindo genéricos. Segundo o Ministério da Saúde 15% 

da população consome 48% da produção de medicamentos do país e 51% 

consome apenas 16%, sendo que menos de 40% da população pode adquirir 

medicamentos. 



Estes dados de mercado sugerem que existe uma grande necessidade 

de uma população que não tem capacidade financeira para pagar pelos 

medicamentos que necessita. Assim três meses após a PNM ser publicada foi 

publicada a Política de medcamentos Genéricos (PMG), que traçou normas e 

critérios para sua implantação. No mês de agosto de 1999 foi aprovado o 

regulamento técnico para medicamentos genéricos e detalhou os 

requerimentos para o registro. 

A partir de então os medicamentos genéricos foram produzidos e 

registrados. Todos esses foram catalogados em listas pela ANVISA. A partir do 

ano de 2000 várias lista de Medicamentos genéricos foram publicadas e 

disponibilizadas no sítio http://www.anvisa.gov.br/hotsite/genericos/index.htm.  

Em 20 de maio de 2009, Diário Oficial da União (DOU) publicou a lista 

de medicamentos genéricos de uso controlado, dentre eles estão Alprazolam, 

Carbamazepina, Carbonato de Lítio, Cloridrato de fluoxetina, Cloridrato de 

sibutramina, Fenobarbital, Haloperidol, entre muitos outros. A relação completa 

está disponível no sítio 

http://www.anvisa.gov.br/divulga/informes/2009/290509.htm. 

 

 

Por Antonio Mendes 
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A Copa do Mundo 

 

No dia de 30 de Outubro de 2007 foi anunciado oficialmente pela FIFA 

o Brasil como o país que irá sediar a Copa do Mundo de Futebol em 2014, 

aumentando as expectativas de todo o povo brasileiro de presenciar em seu 

próprio território, o ganho de uma copa mundial. Tal decisão deixa o Brasil ao 

lado da Itália, Alemanha, França e México em número de vezes que se 

consagrou país sede de uma Copa do Mundo, o que significa a quarta 

realização da copa na América do Sul; no Brasil, a primeira realização ocorreu 

em 1950 – oportunidade em que o Brasil sagrou-se vice-campeão, em pleno 

Morumbi –, e mesmo após 64 anos decorridos, a paixão por futebol ainda arde 

no coração do povo brasileiro. 

A Copa do Mundo é considerada um dos eventos esportivos de maior 

porte no mundo, e talvez o de maior repercussão dentre todos, portanto o 

cumprimento de deveres que visam a capacitação dos locais de sua realização 

podem ser vistos como oportunidades de impulsionar desenvolvimento no país, 

o que possibilitará esse cidadão usufruir dessas melhorias, e o que é melhor, 

não somente durante a realização da copa. O desenvolvimento será uma das 

heranças que a copa poderá deixar para seu país herdeiro. 

Os investimentos públicos aplicados visando suprir demandas locais é 

o que refletirá no retorno de investimentos de aplicadores estrangeiros e na 



boa imagem do Brasil no exterior, e esses investimentos públicos estão 

principalmente relacionados com infra-estrutura, mas também englobam muito 

mais áreas, como segurança, saúde e educação, por exemplo. 

Como se está tratando de um país apaixonado por futebol, pode-se ter 

certeza que o povo brasileiro dará extrema importância para a Copa do Mundo, 

assim como para seus preparativos. Esperar-se-á que a época da copa 

incremente bastante alegria no povo brasileiro, mas também que essa alegria 

se estenda por muitos anos além dos jogos, não somente em forma de 

lembranças, mas também em forma de uma melhora na qualidade de vida do 

nosso cidadão por meio de realizações, o que gerará um futuro melhor para 

nós e nossos filhos, tudo isso – inicialmente – graças à paixão de um povo por 

um esporte chamado futebol. 

 

Por Andrés Mello López 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFERENTES DIETAS E SUAS CONSEQÜÊNCIAS PARA O 

ORGANISMO 

 

 Por causa do novo estilo de vida das 

pessoas, o qual dificulta uma alimentação 

saudável devido à falta de tempo, há um 

número cada vez mais crescente de indivíduos 

acima do peso. Esses dados são 

preocupantes, pois o sobrepeso é responsável 



por uma série de doenças. Além do mais, o modelo de beleza imposto é aquele 

em que todas as medidas estão no lugar. Assim, a busca por dietas para 

emagrecer é constante, não só pelas mulheres, mas pelos homens também.  

Existem vários tipos de dietas, algumas milagrosas, outras que 

realmente emagrecem, mas cada uma tem sua particularidade. A seguir serão 

apresentadas algumas das dietas mais famosas e seguidas pelas pessoas e 

suas devidas conseqüências. 

Uma bastante conhecida é a dieta do tipo sanguíneo, criada pelo médico 

americano Peter D'Adamo. Segundo ele os grupos sanguíneos possuem certas 

características que podem determinar a dieta de cada indivíduo. É uma dieta 

fácil de ser aderida, pois é só seguir uma lista de alimentos que se pode ou não 

comer. Esses alimentos são divididos em: benéficos – alimentos que previnem 

e tratam doenças, neutros – alimentos que não previnem doenças porém não 

prejudicam a pessoa e nocivos – alimentos que podem agravar ou causar 

danos à pessoa. A única desvantagem é se na família houver mais de um tipo 

sanguíneo, necessitando assim a elaboração de várias dietas.  

Outra muito praticada e polêmica é a da proteína, criada pelo Dr. Atkins 

na década de 80, nos EUA. Ela baseia-se na severa restrição de carboidratos 

na alimentação, principal fonte de energia para o corpo. Porém, não limita a 

quantidade de ingestão de ou outras calorias. Assim, como não há a principal 

fonte de energia, o organismo é obrigado a se adaptar e usar outro 

combustível. Nesse caso, passa a metabolizar a gordura corporal para obter 

energia, fazendo o indivíduo emagrecer. É uma dieta que consegue bastantes 

adeptos, devido à considerável perda de peso em um curto espaço de tempo. 

Contudo, ela não é recomendada por muitos médicos, pois ocorre uma grande 

mudança no metabolismo, além do mais, a longo prazo pode aumentar os 

níveis de colesterol e ácido úrico, causar 

cálculo renal, entre outras doenças, uma vez 

que não é determinado a qualidade dos 

alimentos que se pode ingerir.  

Um professor da USP, o Dr. Alfredo 

Halpern, desenvolveu uma dieta baseada em 

pontos, cada ponto equivale a 3,6 calorias. Assim, é permitido comer de tudo, 

desde que se controlem os pontos e não os ultrapasse. Para mulheres a 



quantidade de pontos diária deve ser de 300 e para os homens de 400, mas é 

claro que esses pontos podem variar de acordo com o peso, idade, sexo e 

atividade física da pessoa. As vantagens dessa dieta é que ela é muito fácil de 

ser seguida, diminuindo assim a taxa de abandono. Por outro lado, ela pode 

ser danosa a saúde, uma vez que “o foco está apenas no valor calórico dos 

alimentos e não no valor nutricional”, de acordo com a nutricionista Marília 

Fernandes.  

Uma dieta que está bastante em voga é a 

dieta da linhaça, devido a uma reportagem 

apresentada no programa Globo Repórter. É uma 

dieta que além de emagrecer promete oferecer vários 

benefícios para a saúde do adepto. 

Enfim, existem dietas a se escolher, cada uma com alguma 

característica capaz de chamar a atenção de todas as pessoas interessadas 

em perder peso. Porém, a dieta que realmente funciona é aquela através de 

uma alimentação saudável. O site DIETACERTA traz algumas dicas de como 

deve ser essa alimentação. Por exemplo, não é necessário consumir apenas 

produtos lights/diets e que sejam só saudáveis, alimentos não tão saudáveis 

podem ser ingeridos também, desde que haja um equilíbrio entre eles. E, 

passar fome não é um caminho nada recomendável para emagrecer, pois ela 

gera mais ansiedade e aumenta a vontade de comer. O ideal é se alimentar a 

cada 3 horas, evitando assim os excessos e mantendo o bom funcionamento 

do corpo.      

 

Por Danielle Alves da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Não erre na festa 

 

Vestir-se adequadamente é imprescindível em qualquer situação, no dia-

a-dia gafes são menos notadas e além disso, poucas coisas são consideradas 

verdadeiramente gafes. A maneira de se vestir pode variar livremente de 

acordo com cada estilo. Mas quando se trata de uma ocasião onde o traje é 

solicitado no convite, tudo muda. É de bom tom que o dono da festa padronize 

o traje e de muito bom tom que os convidados atendam a solicitação. Isso evita 

constrangimentos desnecessários. Vamos a um resumo das indicações 

existentes em convites. 

 

Esporte 

 

O maior problema dessa informação é o erro de 

interpretação que a palavra “esporte” pode gerar, esse traje 

está longe der querer dizer regata, tênis e boné, afinal se 

existe especificação de traje alguma formalidade há. Para 

essa ocasião vale vestido ou calça comprida e camisa, tudo 

mais à vontade. Saia e blusa, um tricô, ou um jeans bacana. 

Não precisa usar salto alto, mas se você quiser, tudo bem - 

se a festa for no campo, evite. 

Para os homens não é necessário o uso de gravata ou 

paletó, então calças de sarja ou gabardine com camisa ou 

pólo, ficam bem. Os sapatos esportivos são mais indicados 

nesse caso. Os tênis adquiriram um status de moda, mas 

ainda não podem entrar em todos os lugares. Para prevenir 

inconvenientes, evite-os. Funciona em batizados, almoços, 

exposições, festas infantis e churrascos. 

 

 

 

 



Traje passeio, passeio informal, tenue de ville , esporte 

fino  

 

             Essa é a roupa mais caprichada. Para as mulheres, 

vestidos e tailleur. À noite, o pretinho básico é ótimo. As 

pantalonas leves e sofisticadas têm o seu lugar, assim como 

os ternos femininos. Vale ainda a dupla jeans e blusa mais 

fina, de seda ou cetim. Os sapatos têm saltos altos e as 

bolsas vão de média para pequenas. Nada muito brilhante nos 

acessórios, nem maquiagem carregada. 

Homens não precisam de terno, podendo usar blazer com 

calça mais esportiva.  

Ideal para eventos como vernissages, almoços importantes, 

conferências, casamentos de dia ou civil, concertos, teatro e formaturas. 

 

 

Passeio completo, passeio formal, traje social, soc ial 

completo  

 

           Para os homens, a ocasião exige terno completo com 

gravata. Para a noite, as cores escuras, e para o dia, as mais 

claras. Evite gravatas berrantes - sempre. As senhoras usam 

vestidos ou tailleurs mais chiques, de tecidos nobres como 

crepes, sedas, veludos e bordados. As bolsas são pequenas 

e os saltos são altos. Cabelos, unhas e maquiagem devem 

estar impecáveis. É o tipo de roupa para casamentos 

elegantes, jantares formais, coquetéis, óperas e grandes 

comemorações. 

 

 

 

 

 

 



 

Black-tie, rigor, habillé , tênue de soirée  

 

            Para os cavalheiros, smoking. Para as damas, vestidos 

longos ou curtos, sempre sofisticados. Com brilhos e 

transparências, é o momento do glamour, onde decotes podem 

ser mais ousados, assim como as fendas. É hora de arrasar, 

mas com bom gosto. Como agasalho, pode-se usar xales ou 

estolas do mesmo tecido do vestido. Todos os acessórios podem 

ser mais sofisticados e brilhosos, as bolsas devem ser 

pequenas.  

 

 

Por Jakeline Marinello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O paradoxo da (des)cultura 

 

 Seguindo ironicamente um triste círculo vicioso, 

a ausência do hábito de leitura alimenta essa tão 

predominante cultura. Mas o questionamento da 

gênesis desse fenômeno é capcioso, conduzindo a 

muitas razões. 

Podemos começar pelo advento da tecnologia, principalmente os novos 

meios de comunicação. São indiscutivelmente muito mais atrativos à geração 

atual que algo tão arcaico como, por exemplo, um livro. O que é um bloco de 



papel estático perante computadores, televisões e outros aparatos 

tecnológicos? 

 Ainda sim sua apresentação talvez esteja corrompida. Quais pais têm 

tempo para ler aos filhos uma estória para que eles durmam? E os trabalhos 

escolares então, onde crianças são obrigadas a ler livros que, para um leitor 

assíduo, é magnífico, mas que para elas é não somente uma obrigação como 

também uma leitura difícil e maçante, urgindo desde cedo aversão. 

Mas afinal, o que se espera? Que a 

tecnologia substitua os livros, trabalhe com eles 

ou mesmo uma mistura de ambos? A resposta 

nesse caso é uma interrogação. Talvez os e-

books, ou livros virtuais, sejam o futuro dos 

livros. Mesmo que a leitura freqüente no 

computador não seja indicada. Há inclusive 

quem não dispense o prazer de virar as páginas 

e inspirar aquele cheiro que somente os livros 

têm. 

E essa (dês)cultura traz que implicâncias para um povo? Há quem diga 

que uma nação se constrói com homens e livros, outros defendem que eles 

são o reflexo da cultura de uma nação. Eu tenho uma idéia um tanto esquisita: 

para mim livros são vetores que infectam a mente de quem se deixa 

contaminar e instigam dúvidas, sopram incertezas e questionamentos nos 

nossos ouvidos e principalmente, semeiam idéias.  

Se essas irão ou não germinar, 

depende da atenção que dermos a elas. 

O importante, entretanto, é que a leitura 

de livros, tanto os bons como os ruins, 

propicia um ambiente propício à 

reflexão, à formação de caráter e a 

disseminação de idéias. 

Sem o leitor, entretanto, são 

apenas papel.  

Estamos, todavia, vivendo a descultura, de quem não esperava ansioso 

pelos pais para ouvir a estória da noite anterior, de quem não vê outras 



pessoas dando o exemplo, de quem está aprisionado na ignorância e 

especialmente daqueles cuja aversão a livros é inconsciente. 

Mas e você? Você lê para dormir ou para abrir os olhos? 

 

Por Diego Lima Gomes  
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Dores nas costas? tensão muscular? 

Cuidado com os problemas posturais ocasionados pelo  excesso de peso 

nas mochilas e má postura durante o dia 

 

Durante o decorrer do seu dia: 

sente-se cansado, com dores nas 

costas e tensão muscular? Percorre 

longos caminhos com o The Cell, 

Goodman ou diversos materiais na 

mochila, além de blusas e sombrinhas 

para adaptar-se ao tempo de Curitiba? 

Se alguma dessas respostas 

for afirmativa: CUIDADO! O excesso 

de peso nas mochilas e a má postura 

podem vir a provocar problemas na 

coluna vertebral. 

Os principais desvios posturais 

são lordose, cifose e escoliose. Esses 

problemas quando não tratados 

podem ocasionar o uso incorreto de 

outras articulações, (provocando dores 

nos ombros, braços, quadris, joelhos e 

pés) ou acarretarem em enrijecimento 

das articulações vertebrais e 

encurtamento dos músculos.  

Na lordose a coluna vertebral 

assumir uma curvatura com 

convexidade anterior, isto é, o 

indivíduo impulsiona seu peitoral para 



trás. Esse desvio postural pode ser 

ocasionado pela fraqueza dos 

músculos abdominais e glúteos, pelo 

abdome protuberante ou pela má 

postura assumida (por exemplo, andar 

com mochilas muito pesadas ou 

permanecer em pé por muito tempo). 

Já a cifose é ocasionada, 

principalmente, pela má postura

 

durante a realização de diversas 

atividades (como carregar muito 

livros nos braços, sentar-se de 

maneira a não encostar 

totalmente a coluna no 

encosto do assento, etc) 

e pelo 

acondicionamento físico 

insuficiente, o que leva o 

indivíduo a assumir uma 

postura com curvatura 

mais acentuada para 

frente. 

E, a 

denominada escoliose 

significa que o indivíduo 

assumiu um problema 

postural lateral, não 

somente com a torção lateral da 

coluna, mas, sim, toda a 

deformação em torno do eixo 



vertebral. Algumas atividades do 

dia-a-dia estudantil podem provocar 

esse desvio, como o uso 

inadequado de bolsas/mochilas 

unilaterais e a postura inadequada 

nos laboratórios. 

Se você se identificou com 

algum desses desvios, aja ao seu 

favor. Não faça parte da estatística, 

da qual cerca de três em cada 

quatro adultos vão ter dor nas 

costas durante a vida devido à má 

postura. 

Aqui estão três dicas para 

diminuir os problemas posturais nas 

atividades diárias. 

Durante a realização dos 

longos trabalhos e relatórios em 

computadores, sente-se 

corretamente. 

Se você ainda não realiza 

alguma atividade física, inicie. 

Lembre-se que toda a atividade 

física deve ser orientada por um 

profissional da área, pois o 

desenvolvimento incorreto pode 

acarretar em mais problemas 

posturais. Contudo, a correta 

atividade física proporciona ao 

indivíduo músculos fortalecidos que 

auxiliarão na postura adequada da 

coluna vertebral. 

Não tem tempo para iniciar 

já um exercício físico orientado? 

Opte, então, pela realização de 

ginástica laboral. O que parece uma 

prática relativamente nova, não é. A 

ginástica laboral tem seus primeiros 

registros no ano de 1925 (Polônia), 

época em que trabalhadores 

realizavam uma pausa para se 

exercitarem. Logo, esse se tornou o 

significado da atividade: realização 

de uma atividade física durante o 

horário de expediente, visando 

benefícios pessoais no trabalho. 

No quadro ao lado estão 

algumas das atividades que podem 

ser realizadas dentro do ambiente 

estudantil, utilizando 5 a 10 

minutinhos do intervalo entre as 

aulas. Vamos tentar melhorar nossa 

qualidade de vida? Lembre-se que 

a boa saúde do corpo influencia no 

bom desenvolvimento acadêmico. 



 



 

“Uma boa postura é a atitude que uma pessoa assume utilizando a menor 

quantidade de esforço muscular e, ao mesmo tempo, protegendo as estruturas 

de suporte contra traumas”. 

 

Por Patrícia Keico Barszcz 
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Doenças Mentais 

 

A mente humana já passou por diversos estudos e pesquisas que 

tinham por objetivo compreender e solucionar os problemas provindos de 

distúrbios mentais, mas ainda não se chegaram a resultados comprobatórios 

que explicassem para as causas de muitas delas. Atualmente, tais distúrbios 

estão sofrendo uma abordagem bastante significativa, principalmente algumas 

relacionadas ao hábito de vida ou perturbações na vivência – social, 

trabalhista, econômica ou familiar, por exemplo – de determinado paciente. 

As doenças mentais podem ser definidas como uma anormalidade 

provinda das funções psicológicas, e para fins explicativos, dividido em 

neuroses e psicoses. 

Psicoses são aqueles estados patológicos do paciente em que ele 

apresenta perda do juízo da realidade, não permitindo o entendimento de sua 

comunicação com pessoas, que são definidas através de algumas regras 

básicas de entendimento. Podem envolver alguns sintomas como delírios, 

alucinações e alterações de consciência. 

A neurose é o envolvimento de fatores que causem desordem mental, 

mas incapazes de interferir na capacidade funcional de uma pessoa, e podem 

envolver, por exemplo, depressões e fobias, que se relacionam com algum fato 

ou acontecimento ocorrido durante a vida do paciente. 

Um exemplo a ser citado que relacione a psicose é a esquizofrenia, 

que é representado por um severo transtorno mental, que o paciente revela 

manifestações psicóticas positivas e negativas. Nas positivas estão envolvidos 

delírios, alucinações e agitação psicomotora; nas negativas engloba-se 

embotamento afetivo, falta de iniciativa, pobreza de linguagem e isolamento 

social. Na esquizofrenia, o paciente é detentor de sua própria percepção da 

realidade, e é comum apresentar alterações de percepção e pensamento, 

como alucinações e delírios, que são freqüentemente geradores de 

sentimentos de perseguição ou de grandeza, podendo tais delírios assumirem 

formas bizarras. Também é freqüente o relato do paciente ouvir vozes. 

Outro exemplo de doença mental, que está envolvido com neurose, é a 

depressão. Em estados de depressão, o paciente pode apresentar uma 



variabilidade muito grande de sintomas, dentre eles estão perda de interesse, 

humor deprimido, dificuldade de concentração e pessimismo. A causa exata da 

depressão continua desconhecido, mas a explicação mais aceita é por 

desequilíbrios bioquímicos em neurônios, que é aceita pela eficácia do uso de 

fármacos no tratamento da depressão. A depressão também é relacionada com 

causas de estresse que um indivíduo está sujeito. 

Algumas doenças mentais são bastante abordadas, por exemplo, em 

revistas e novelas, talvez por algumas dessas doenças serem comuns 

atualmente. Isso pode estar relacionado ao modo de vida dos indivíduos na 

sociedade atual, o que pode gera uma reflexão dessa forma de vida, e da 

forma que se expomos a patologias relacionadas ao estresse, gerando grandes 

números de incidências de casos de doenças como a depressão. 

 

Por Andrés Mello López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cefaléia 

 

O termo pode ainda soar estranho para 

alguns, porém a doença é bem conhecida pela 

maioria da população, afinal quem não se queixou 

ao menos uma vez na vida de “dor de cabeça” ou 

ao menos conhece alguém que sofre ou já sofreu 

desta doença? Nos dias de hoje, onde estamos 

inseridos em um mundo capitalista, competitivo, o 

stress corriqueiro ocasiona, frequentemente, 

inúmeros problemas, desde o cansaço ao fim do dia, ou aquela dor oriunda de 

horas de trabalho. A cefaléia faz parte do dia a dia do homem e da mulher 

moderna. 

 Cefaléia é o termo médico para a conhecida dor de cabeça. Ela pode 

manifestar-se isoladamente, como resultado de um complexo sintomático 

agudo (cefaléias primárias) ou como sintoma de uma doença em 

desenvolvimento (cefaléias secundárias). De um modo geral, estima-se que 

95% da população apresente pelo menos uma cefaléia por ano e 9% dos 

afetados necessitam de encaminhamento médico, para auxílio do alívio das 

dores. Embora muitas vezes subestimadas, as cefaléias podem ser sinais de 

um problema grave já instalado, como câncer e infecções, ou podem 

comprometer a vida do paciente, como no caso de pessoas que sofrem de 

enxaquecas. 

 Inúmeras doenças ou situações são capazes de provocar uma cefaléia 

e, em diversos casos, encontrar a causa é um caminho complexo, por isso em 

certas situações o diagnóstico médico é fundamental para garantir uma 

avaliação e sistematização da cefaléia, garantindo assim um tratamento mais 

adequado e eficaz. Aliás, a dor de cabeça pode ser ocasionada pelo uso 

indiscriminado e irracional de medicamentos, por isso é necessária a 

orientação adequada pelos profissionais de saúde, quanto ao esclarecimento 

da doença e o respectivo tratamento. 

  As cefaléias, como dito anteriormente, são divididas em cefaléias 

primárias e secundárias. Patologias intracranianas, infecções como meningites 



e encefalites, artrite, tumores, dentre outras, são doenças que geralmente 

apresentam cefaléias secundárias. Estas podem ser agudas ou subagudas, 

podendo durar dias ou alguns meses, enquanto que as dores de cabeça 

crônicas normalmente são características de cefaléias primárias.  

 As causas das cefaléias primárias são em sua maioria, idiopáticas, 

multifatoriais ou de caráter hereditário. As dores de cabeça com manifestação 

primária mais comuns são as cefaléias tensionais, enxaquecas e cefaléias em 

salvas.  

 O estress é a causa mais comum de dor de cabeça e por isso, esta dor é 

tida como cefaléia tensional, a mais frequente entre aqueles que sofrem da 

doença. A cefaléia tensional pode durar algumas horas até uma semana e 

localiza-se geralmente na fronte, nuca ou têmporas, como se estivesse 

difundindo-se pela região da face, podendo expandir-se até o pescoço. Na 

maioria das vezes a dor é em peso ou pressão. Além disso, algumas pessoas 

podem queixar-se também de tensão ou desconforto na mandíbula e pescoço, 

dificuldades para dormir, fadiga, cansaço, redução do apetite e dificuldades 

para concentração. 

 A enxaqueca é uma das cefaléias de maior impacto na população, 

presente entre 10 a 20% dos indivíduos. Ao contrário da maioria das dores de 

cabeça, a enxaqueca é uma das cefaléias mais incapacitantes, responsável por 

cerca de 4 dias de trabalhos perdidos anualmente nas pessoas acometidas 

pela enfermidade. A enxaqueca é 

caracterizada por crises de dor de cabeça 

auto-limitadas devido a uma disfunção 

transitória do cérebro. Os sintomas da 

enxaqueca são de dor de cabeça geralmente 

do tipo pulsátil, latejante, tipicamente em um 

lado da cabeça. Em muitos casos, a 

enxaqueca é acompanhada por alguns 

sintomas que caracteriza a aura, que vão 

desde náuseas e vômitos, fotofobia, fonofobia, até distúrbios visuais como 

cegueira parcial – com perda da visão lateral – restando apenas o centro do 

campo visual, ponto cego na visão (escotoma), pontos luminosos e brilhantes 



que chegam a assumir formas em zigue-zague, que podem se mover ao longo 

do campo visual. 

 As causas são variadas. Os principais agentes desencadeadores do 

quadro da enxaqueca são derivados do leite, certos corantes, período pré-

menstrual, alimentos gordurosos, alimentação inadequada, escassez de sono, 

sono em excesso, problemas digestivos, variação da temperatura e do clima, 

sorvetes, líquidos gelados, odores, cafeína, claridade, dentre outros. 

 As cefaléias em salvas são fortes dores de cabeça, de ocorrência rara, 

porém extremamente dolorosas. É certamente o tipo de dor de cabeça mais 

forte que se tem conhecimento. Ao contrário da enxaqueca, é mais comum em 

homens do que em mulheres, é caracterizada por uma dor, envolvendo a 

região frontal, ocular. Sua duração é de 15 minutos a 3 horas, podendo 

apresentar de uma até oito crises por dia, com um predomínio noturno. 

Geralmente pacientes acordam no meio da madrugada com a dor de cabeça. 

Acompanham à dor fenômenos autonômicos como lacrimejamento, olho 

vermelho, queda palpebral, sudorese facial, inchaço ocular, congestão nasal e 

coriza, todos do mesmo lado da dor. 

Existem três explicações mais utilizadas para compreender as causas da 

cefaléia em salvas. A primeira baseia-se no aspecto cronobiológico, regulado 

pelo núcleo supraquiasmático, que localiza-se no hipotálamo. Tal núcleo é 

responsável pelo controle do relógio biológico, além da estimulação da 

produção e secreção de melatonina na glândula pineal. Na cefaléia em salva, o 

núcleo supraquiasmático é suprimido e os níveis de melatonina são alteradas. 

A segunda teoria volta-se para o aspecto vascular, ocorrendo alterações 

circulatórias das artérias cerebrais. A oxigenação interfere na cefaléia, pois 

muitos pacientes apresentam apnéia do sono, uma doença que reduz as taxas 

de oxigênio no cérebro. Também são fatores de risco o tabagismo e a altitude, 

ambos pela alteração nos níveis de O2. 

Para pessoas que sofrem com dores de cabeça, é importante determinar 

os fatores que desencadeiam a cefaléia e tentar evitá-los. Algumas terapias e 

certos hábitos, como a acupuntura, exercícios físicos, alimentação equilibrada 

e meditação, auxiliam no alívio dos sintomas e na amenização das crises, além 

de serem tratamentos não farmacológicos, implicando em práticas mais 

saudáveis e efetivas, sem o apelo ao medicamento. Lembrando que em muitas 



ocasiões o abuso de analgésicos, para alívio da dor, acaba por diminuir o limiar 

de sensibilidade à mesma, que consequentemente torna o indivíduo mais 

sucetível aos quadros de cefaléia. Pacientes com dores crônicas ou atípicas 

devem procurar orientação profissional adequada antes de iniciarem qualquer 

tratamento. Uma dor de cabeça aparentemente inofensiva pode mascarar um 

problema sério e potencialmente letal. 

 

Por Lauro Acosta Junior 
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Distúrbios do Sono 

 

O sono é uma função biológica fundamental na consolidação da 

memória, na visão binocular, na termorregulação, na conservação e 

restauração da energia e restauração do metabolismo energético cerebral. 1 

           Um sono saudável 

é definido como a 

inconsciência da qual a 

pessoa pode ser 

despertada por estímulos 

sensoriais ou de outra 

natureza e é dividido em 

alguns estágios como os 

mostrados na figura ao 

lado. ² 

         A alteração nos 

padrões normais de sono, 

 

Figura 1 

como, por exemplo, a dificuldade de adormecer, de continuar dormindo ou 

comportamentos anormais associados ao sono caracteriza os distúrbios do 

sono. ³ 

 Além dessas causas relacionadas com os padrões do sono os distúrbios 

do sono estão associados também ao desencadeamento de transtornos 

psiquiátricos como depressão. 

Os distúrbios podem ser divididos em quatro categorias de acordo com 

A Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono: 

 

• Dissonias  

 

São transtornos primários relacionados à 

iniciação ou manutenção do sono ou à 

sonolência excessiva, com distúrbios na 

qualidade, quantidade ou regulação de ritmo 

do sono. 

• Parassonias  

 

São alterações comportamentais ou 

fisiológicas que ocorrem em diferentes 



momentos do sono e formam o segundo 

maior grupo de transtornos do sono, com 24 

distúrbios. 

• Distúrbios do sono 

relacionados a 

alterações médico-

psiquiátricas 

Esses distúrbios reúnem 19 transtornos 

associados a doenças mentais ou 

neurológicas e outras afecções médicas. 

• Distúrbios do sono 

propostos  

São aqueles que englobam síndromes 

heterogêneas sem requisitos para definições 

específicas, como sono curto, sono longo, 

hiperidrose do sono e síndrome do 

engasgue no sono 

Dentro desses quatro grupos há cerca de 100 distúrbios identificados e 

classificados. A apnéia, insônia, síndrome das pernas inquietas, narcolepsia, 

bruxismo, ronco são apenas alguns dos distúrbios mais comuns e que levam 

mais pacientes em busca de tratamento. 4 

• Apnéia: é um distúrbio que tem como característica paradas repetidas e 

temporárias da respiração durante o sono e pode ser causada por uma 

obstrução da garganta ou das vias aéreas superiores. 5 

• Insônia: se caracteriza pela incapacidade de conciliar o sono e pode 

manifestar-se em seu período inicial, intermediário ou final. 6 

• Narcolepsia: caracterizado por episódios incontroláveis e recorrentes de 

sonolência durante o dia, que duram de 15 minutos a 1 hora.7 

• Bruxismo: pode ser definido como o ato de apertar ou ranger os dentes 

durante o sono. 

A maioria dos distúrbios do sono não são detectados e tratados porque, 

em geral, as pessoas desconhecem que essa condição é clínica e tratável. 

Talvez em função desse desconhecimento, o paciente também deixa de relatar 

problemas de sono durante as consultas médicas, dificultando o acesso do 

profissional às informações que permitiriam o diagnóstico e o tratamento. 

De forma geral diagnóstico de um paciente com algum desses 

distúrbios é realizado através de questionários, actigrafia ou polissonografia. O 

método mais eficaz é o da polissonografia que realiza um monitoramento do 



sono e das ondas cerebrais definindo os estágios de sono em que o paciente 

se encontra. No caso de insônia, por exemplo, há redução do tempo total de 

sono e na narcolepsia há um padrão de sono fragmentado. 8 

O tratamento dos distúrbios pode consistir no uso de medicamentos 

específicos, tratamento psicológico e em alguns casos não há tratamento, pois 

o distúrbio resulta de processos naturais do organismo. 

O importante é buscar ajuda médica independente do distúrbio do sono 

apresentado, pois há como conseqüência para a vida das pessoas uma série 

de danos como: maio propensão a distúrbios psiquiátricos, déficits cognitivos, 

surgimento e agravamento de problemas de saúde, riscos de acidentes de 

tráfego, absenteísmo no trabalho. 1 

 

Por Camila Manosso Funes 
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ÓXIDO NITROSO E A CAMADA DE OZÔNIO: “NÃO DÁ NADA ” 

 

!PROBLEMA! 

 

Pasme! A camada de ozônio está cada vez menor nos pólos do Planeta Terra. 

Contudo, saiba nesta reportagem que os famosos Clorofluorcarbonos (CFCs), 

frutos das genialidades tecnológicas do homem, estão cada vez mais em 

desuso, exatamente por esta molécula ser uma das substâncias reconhecidas 

pelo Protocolo de Montreal* (1987) devido à sua 

alta capacidade de deteriorar o Ozônio (O3) 

atmosférico. Então, entra em cena o óxido nitroso 

(N2O), um gás incolor, conhecido também como 

sedativo hospitalar ou como gás hilariante  pois, 

tal substância confere ao indivíduo que, usa de 

forma abusiva, uma contração dos músculos da 

face. O N2O ao contrário dos CFCs, provém 

maciçamente de várias fontes naturais, como 

oceanos e as bactérias nitrificantes. Sim! As 

mesmas bactérias que participam da incorporação 



do nitrogênio nas plantas, na forma de nitratos e nitritos através do ciclo do 

azoto, resultam em uma de suas vias metabólicas, a formação de óxido nitroso. 

Apenas a fração de um terço é proveniente do homem, ou seja, fertilizantes, 

combustão, tratamento de esgotos e processos industriais (até na fabricação 

do chantilly), em geral, são exemplos de fontes geradas pelo ser humano. De 

acordo com o World Wildlife Foundation, hoje, a emissão de N2O compreende 

o dobro da emissão de CFCs. Agora, imagine que muitos desses exemplos 

citados anteriormente são processos que não são passíveis de serem 

totalmente controlados e, agrava-se a questão se somados aos raios UV e o 

Metano, cujas funções há tempos eram degradar e regular a espessura ideal 

da camada de O3. São tantos os problemas e poucas as soluções que não é 

possível dimensionar o quadro severo que a população se encontrará em 

algumas décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!SEMPRE O MESMO PROBLEMA! 

 

Mas afinal, o assunto é repetitivo e as conclusões pessimistas sempre as 

mesmas. A situação é tão comumente parte do cotidiano das pessoas que até 

o sensacionalismo das manchetes não expressa mais como atuais 

problemáticas. Ironicamente, até porque há várias outros escândalos surgindo 

ao mesmo tempo. A camada de Ozônio não é mais o assunto que prende a 

população em geral e tal situação é explicada também pela falta de 

conscientização efetiva, pois é possível questionar se compreendemos o real 

impacto da destruição da camada de ozônio. Se compreendemos, de fato, qual 



é o nível de conhecimento da população sobre essa problemática. E de forma 

mais profunda, pergunta-se: o conhecimento foi somente internalizado ou 

aplicado no nosso cotidiano?. As respostas poderiam ser elucidativas se o 

aprendizado se desse anteriormente ao fato de aprendermos com nossos 

erros. Desespero para os países ao nível do mar, ou pior, para os indivíduos 

com neoplasias epiteliais em fase final. Vamos ver no que dá? ...“Dá nada!” 

 

Por Lucas Miyake Okumura 

 

* O Protocolo de Montreal é um documento que prevê a diminuição e regulação 

da emissão de gases que destroem a camada de ozônio em 46 países. 
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