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Nossa quinta edição chegou! A Revista Saúde e Segurança em 
Dia volta a circular, trazendo muitas informações aos nossos lei-
tores.

A nossa reportagem de Capa aborda as Campanhas de Saúde e 
Segurança no Trabalho, entre elas, a mais conhecida do calendá-
rio prevencionista, a Semana Interna de Prevenção a Acidentes do 
Trabalho (SIPAT).

A edição traz outras reportagens também, entre elas: “A preven-
ção do Câncer de Mama e Câncer de Próstata (Campanhas Ou-
tubro Rosa e Novembro Azul)”, “Vencendo a Diabetes”, “Baixo 
consumo de sal pode ser tão prejudicial quanto o excesso” e “En-
tenda a Massoterapia”.

A seção Entrevista falou sobre o tema: “Yôga, a prática que une 
benefícios à mente, corpo e espírito”. Os artigos abordam os te-
mas: “Afogamentos, prevenir sempre!”, “Os benefícios do alon-
gamento para idosos” e “Setembro Amarelo: Precisamos falar 
sobre suicídio”.

A coluna Perfil homenageou a Anestesiologista Elaine Rosa Tei-
xeira e a coluna Jurídico Responde abordou o tema: “Licença à 
maternidade”.

Agradecemos aos participantes da quinta edição da Revista Saúde 
e Segurança em Dia. Um abraço e muito obrigado! Boa leitura!
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DICAS DE SAÚDE

Cidades lotadas de carros, trânsito lento e 
congestionamentos quilométricos, ar poluí-
do: essa é a realidade das principais capitais 
brasileiras. Os veículos movidos a derivados 
do petróleo ainda são o meio de transporte 
mais utilizados no País. Mas, a cada dia, para 
amenizar esse quadro caótico, a bicicleta apa-
rece como uma boa pedida para a locomoção.

Sustentável, saudável, ecológica e barata. Os 
benefícios de se usar a bicicleta são vários. 
Mas a atividade também requer cuidado e 
atenção. É bom ir desenferrujando aos pou-
cos antes de se aventurar a pedalar longas 
distâncias. Com mais condicionamento físi-
co, concluir o trajeto fica mais fácil. 

Também é preciso estar atento às regras do 
trânsito e respeitar a sinalização. E sempre 
usar os itens de segurança, como as luzes e 
o capacete, além de não andar com fones de 
ouvido, pois eles tiram a atenção do ciclista.

Os espaços destinados para uso exclusivo 
de ciclistas, como as ciclovias e as ciclofai-
xas, ganham cada vez mais o interesse dos 
governantes e surgem como alternativa para 
melhorar o trânsito das cidades. 

Estudo realizado por pesquisadores da Uni-
versidade de São Paulo (USP) em parceria 
com a Universidade de Melbourne, na Aus-
trália, mostra que a construção de ciclovias 
está diretamente ligada ao aumento da quan-
tidade de ciclistas.

Levantamento feito pela organização não-go-
vernamental Mobilize mostrou que, em dois 
anos, a rede de ciclovias e ciclofaixas de 19 
capitais avançou cerca de 21%. São Paulo é 
hoje a capital brasileira com mais quilômetros 
de ciclovias e ciclofaixas, num total de 468 km. 
Logo em seguida, vêm Rio de Janeiro e Bra-
sília, com 450 km e 420 km, respectivamente.

Existem diferenças entre ciclovias e ciclofai-

xas. A ciclovia é um espaço segregado para 
fluxo de bicicletas, com uma separação físi-
ca isolando os ciclistas dos demais veículos. 
Essa separação pode ser através de mureta, 
meio fio, grade, blocos de concreto ou outro 
tipo de isolamento fixo. A ciclovia é indicada 
para avenidas e vias expressas, pois protege 
o andar de bicicleta ciclista do tráfego rápido 
e intenso.

Já a ciclofaixa é quando há apenas uma fai-
xa pintada no chão, sem separação física de 
qualquer tipo. Para melhor sinalizar, pode 
haver “olhos de gato” ou, no máximo, os 
tachões do tipo “tartaruga”, como os que 
separam as faixas de ônibus. Este tipo de ca-
minho é indicado para vias onde o trânsito 
motorizado é menos veloz. Por utilizar uma 
estrutura viária existente, é uma opção muito 
mais barata que a ciclovia.

Segundo Marconi Ribeiro, campeão brasilei-
ro de Mountain Bike e instrutor de ciclismo, 
os ciclistas, além da ciclovia e ciclofaixa, 
também podem circular nas ruas, mas com 
cuidado redobrado. Nas calçadas, nunca. Se-
gundo Marconi, esse espaço é exclusivo do 
pedestre e deve ser respeitado.

“Para circular na rua, o importante é andar 
na faixa da direita, sinalizar com o braço 
qualquer mudança de direção e usar os equi-
pamentos de segurança, como luzes, além de 
sempre andar na mão dos carros”, detalha. 
De acordo com Marconi, andar na contramão 
dificulta que o motorista veja o ciclista e ain-
da piora o impacto de uma colisão.

Em vias destinadas para ciclistas, deve-se 
tomar cuidado, principalmente nos cruza-
mentos, esquinas e conversões, onde os 
motoristas nem sempre dão a preferência às 
bicicletas.

FONTE: https://saudebrasilportal.com.br

Andar de bicicleta é 
saudável, sustentável
e barato
Espaços destinados a andar de bicicleta, como ciclovias e ciclofaixas, 
surgem como alternativa para melhorar o trânsito das cidades
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o idoso como aquele 
indivíduo com 60 anos de idade ou mais, limite este válido apenas para 
os países em desenvolvimento, como o Brasil, pois nos países desenvol-
vidos admite-se um ponto de corte de 65 anos de idade. Definir envelhe-
cimento é muito complexo, levando-se em conta que biologicamente, 
trata-se de um processo que ocorre durante toda a vida. 

Envelhecer é um processo fisiológico e natural pelo qual todos os seres 
vivos passam e é, sem dúvida, a maior fase de desenvolvimento humano. 
Diante desse crescimento acelerado da população idosa, torna-se funda-
mental que sejam estabelecidas estratégias e ações direcionadas a esse 
grupo populacional, devendo-se priorizar ações que objetivem a preven-
ção e promoção da saúde, uma vez que essa população consome, hoje, 
em média 26% dos gastos com hospitalizações. 

Dessa forma, vê-se a necessidade de um maior investimento na atenção 
primária, por meio do desenvolvimento de políticas públicas de saúde 
que contemplem o planejamento de ações voltadas à prevenção de agra-
vos voltados a esta população, bem como à manutenção de sua autono-
mia e qualidade de vida. A base para o envelhecimento saudável, é que se 
tenha um ganho substancial em qualidade de vida e saúde.

Se quisermos que o envelhecimento seja uma experiência positiva, uma 
vida mais longa, o mesmo deve ser acompanhado de oportunidades con-
tínuas de saúde, participação e segurança. A Organização Mundial da 
Saúde adotou o termo “envelhecimento ativo” para expressar o processo 
de conquista dessa visão. O que é “envelhecimento ativo”? Envelheci-
mento ativo é o processo de otimização das oportunidades de saúde, par-
ticipação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à 
medida que as pessoas ficam mais velhas.

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a melhor atitude contra o 
envelhecimento quando chegamos à terceira idade é praticar atividades 
físicas. Um dos melhores exercícios nesta idade é o alongamento. O 
alongamento para idosos ajuda a manter a forma física, além de auxiliar 
na saúde mental.

O alongamento para idosos é indispensável, pois retarda o envelheci-
mento, ajudando nas capacidades motoras como flexibilidade, equilíbrio, 
coordenação motora e força, fatores que tem uma perda significativa com 

Os benefícios do 
alongamento para idosos

o tempo. A atividade proporciona sensação de autonomia e bem-estar. 
Além disso, a prática de exercícios físicos na terceira idade possibilita 
um melhor convívio social, melhor interação para desenvolver atividades 
culturais e recreativas e envolvimentos em projetos para idosos, resultan-
do em um envelhecimento ativo.

Mesmo trazendo benefícios, o alongamento para idosos deve ser acom-
panhado por um Fisioterapeuta ou Educador Físico. Se possível, antes 
de começar a realizar o alongamento, consulte um médico e, caso esteja 
apto para realizar as atividades, é essencial praticar com regularidade 
e associar a práticas de atividades físicas como hidroginástica e cami-
nhada. Pilates também é uma excelente opção para a flexibilidade, força 
muscular, equilíbrio e respiração.

O alongamento não é só importante para quem tem o hábito de praticar 
atividade física, mas para todos que querem melhorar sua postura, elimi-
nar dores musculares e aumentar a flexibilidade.

Não faça a atividade só porque lhe disseram que faz bem para a saúde: 
o alongamento deve ser algo que traga prazer e satisfação. Use roupas 
confortáveis e calçados adequados.

Andréia Borges Macedo

- Fisioterapeuta | Crefito 11-23983-F
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Vencendo a Diabetes!
Atualmente, há cerca de 425 milhões de pessoas com 
a doença no mundo

O Diabetes Mellitus (DM) representa um grupo de distúrbios meta-
bólicos, com etiologias diversas, caracterizado por hiperglicemia, que 
resulta de uma secreção deficiente de insulina, resistência periférica à 
ação da insulina ou ambas. De acordo com Amanda Oliveira S. Mon-
teiro Silveira, Especialista em Endocrinologia e Metabologia, a hiper-
glicemia crônica do Diabetes está associada com disfunção ou falência 
de diversos órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, coração e vasos 
sanguíneos.

Ela ressalta que, segundo dados da Federação Internacional de Diabe-
tes (2017), atualmente há cerca de 425 milhões de pessoas com Diabe-
tes no mundo e estimativas sugerem que esta projeção deverá aumentar 
para 629 milhões de indivíduos em 2.045. “É importante destacar que 
metade dessa população desconhece que são portadores da doença e 
integra o grupo de pacientes com maior risco de apresentarem compli-
cações com altos custos”, esclarece a médica.

Dra. Amanda explica que os sintomas clássicos do DM são poliúria 
(urinar em excesso), polidipsia (muita sede), polifagia (fome exces-
siva) e emagrecimento inexplicado. “Porém, na maioria das vezes, 
nos pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), a doença 
evolui de maneira assintomática ou oligossintomática por muitos anos, 
sendo o diagnóstico realizado por dosagens laboratoriais de rotina ou 
manifestações das complicações crônicas”, observa.

Entre os principais fatores de riscos relacionados ao DM2, a especialis-
ta cita: obesidade, histórico familiar de DM2 (primeiro grau), avançar 
da idade, hipertensão arterial, dislipidemia, sedentarismo, histórico de 
Pré-Diabetes (intolerância à glicose ou glicemia de jejum alterada) ou 
Diabetes Mellitus Gestacional.

Ela lembra que o diagnóstico laboratorial do DM pode ser realizado 
por meio de glicemia de jejum, glicemia 2 horas após o teste oral de 
tolerância à glicose (TOTG), hemoglobina glicada (HbA1c) e glicemia 
ao acaso e encontram-se descritos na tabela 1.

REPORTAGEM

Tabela 1. Critérios Diagnósticos para diabetes mellitus 
recomendados pela Sociedade Brasileira de Diabetes (2018)

EXAME

Glicemia de jejum (mg/dl)

Glicemia 2 h após TOTG 
com 75 g de glicose (mg/dl)

HB glicada (%)

Glicose ao acaso

NORMAL

< 100

< 140

< 5,7

-

PRÉ DIABETES

100 a 125

140 a 199

5,7 a 6,4

-

DIABETES

≥ 126

≥ 200

≥ 6,5

≥ 200*

TOTG: teste oral de tolerância a glicose; 
* com sintomas clássicos de Hiperglicemia



saudeemdia.revista@gmail.com

14

A médica aponta que segundo dados da Federação Internacional de Dia-
betes (2017), 7,3% da população mundial de adultos entre 20 e 79 anos 
são portadores de Pré-Diabetes, condição que não se caracteriza uma pa-
tologia, mas uma situação de alto risco para o desenvolvimento de DM2. 
A mudança de estilo de vida reduziu a incidência de DM2 em 58% em 3 
anos e em 34% ao longo de 10 anos, em um estudo realizado denomina-
do Diabetes Prevention Program (DPP).

A especialista também acrescenta que atualmente a classificação do Dia-
betes baseia-se na etiologia, segundo a Associação Americana de Diabe-
tes e Sociedade Brasileira de Diabetes, e inclui 4 classes clínicas:  Diabe-
tes Mellitus Tipo 1 (DM1), Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), outros tipos 
específicos de DM e Diabetes Mellitus Gestacional (DMG).

O DM1 é o resultado da destruição de células betapancreáticas com con-
sequente deficiência de insulina. Representa 5,0 a 10,0% dos casos de 
Diabetes. Na maioria dos casos, essa destruição de células beta é media-
da por autoimunidade, porém existem casos em que não há evidências do 
processo autoimune, constituindo assim uma forma idiopática de DM. É 
mais frequente em crianças, mas pode ocorrer em adultos, sendo identi-
ficada neste caso como Diabetes Autoimune Latente do Adulto (LADA).

Já o DM2 é a forma presente em 90% a 95% dos casos e caracteriza-se 
por defeitos na ação e secreção da insulina. O diagnóstico, na maioria 
dos casos, é feito a partir dos 40 anos, embora possa ocorrer mais cedo, 
até mesmo na adolescência, alerta a profissional. Existem várias e dife-
rentes causas para DM2. Esse tipo de Diabetes ocorre principalmente 
em pacientes com sobrepeso ou obesidade, histórico familiar de DM2 
e de DMG, bem como, nos portadores de Hipertensão Arterial ou Dis-
lipidemia. 

De acordo com a médica, outros tipos específicos de DM (DMO) in-
cluem formas menos comuns, cujos defeitos ou processos causadores 
podem ser identificados. Estão incluídos nesse grupo, os defeitos gené-
ticos na função de célula beta, defeitos genéticos na ação da insulina, 
doenças do pâncreas exócrino, endocrinopatias, DM provocado por me-
dicamentos, agentes químicos, ou infecções, formas incomuns de DM 
autoimune e síndromes genéticas raras. O DM gestacional (DMG) re-
fere-se às alterações de intolerância à glicose com diagnóstico ou início 
durante o segundo ou terceiro trimestre da gestação e estima-se que 6,2% 
das hiperglicemias detectadas na gestação sejam decorrentes de DMG.

Dra. Amanda explica que o tratamento do paciente diabético envolve a 
abordagem não farmacológica associada à terapêutica medicamentosa. 
A Educação em Diabetes é uma ferramenta importante para o aprimo-
ramento das intervenções não medicamentosas do DM, sendo utilizada 
para o processo de facilitação de conhecimentos, habilidades e capaci-
dades necessárias para o autocuidado da doença e modificações do esti-
lo de vida. “Portanto, indivíduos com DM e seus familiares devem ser 
inseridos em programas de educação em Diabetes gerenciados por uma 
equipe multiprofissional com abordagem interdisciplinar. Destaca-se em 
Catalão – GO a Associação dos Diabéticos do Sudeste Goiano com ges-
tão voltada para as ações educativas em Diabetes”, reforça a médica.

Além de orientações para mudanças de estilo de vida (educação em 
saúde, alimentação e atividade física), de acordo com Dra. Amanda, 
será instituído o tratamento medicamentoso. O uso da insulina é im-
prescindível no tratamento do DM1 e deve ser iniciado assim que o 
diagnóstico for feito. “Já para o tratamento no DM2 existe várias pos-
sibilidades de terapia farmacológica, como comprimidos, insulinas, 
análogos de GLP1 ou uma combinação dos mesmos. A melhor escolha 
terapêutica dependerá da função pancreática existente e comorbidades 
associadas”, afirma.

A especialista esclarece que o DM2 é uma das principais doenças crôni-
cas que podem ser evitadas por meio de intervenções não farmacológi-
cas, através de mudanças de estilo de vida. Estudos sugerem que a perda 
de peso é a principal forma de reduzir o risco de diabetes. “A prática de 
atividade física também é uma estratégia benéfica tanto para prevenção 
quanto para o tratamento, por isso o combate ao sedentarismo além de 
permitir melhora no controle glicêmico atua sobre certas comorbidades, 
como o excesso de peso, hipertensão arterial, dislipidemia e risco cardio-
vascular. Todavia, existem algumas medicações que reduzem os riscos de 
desenvolvimento de Diabetes”, orienta.

Dra. Amanda lembra que o Diabetes não tem cura. “O que pode acontecer 
é que a pessoa passe a apresentar, durante ou depois de um tratamento, 
níveis controlados de açúcar no seu sangue, que podem até serem níveis 
normais. Mas, uma vez que a pessoa já foi diagnosticada com diabetes, 
ela será sempre diabética, bem controlada, mas terá que ter os cuidados e 
monitoramento regulares”, conclui.

REPORTAGEM

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Foto: Zaga  Produções



SAÚDE E SEGURANÇA EM DIA | Ed.5 - Dezembro/2018

15

Joana Darc, 45, é radialista em Catalão. Há cerca de um ano, desco-
briu de uma forma bem difícil que tinha Diabetes Tipo 2. “Não é todo 
dia que estou preparada para falar do assunto. Ainda bate algo aqui 
que mexe comigo. Em alguns momentos há uma luta interna muito 
grande. A luta vencedora tem que ser do perdão e amor diários. Es-
piritualidade é importante para fortalecer e ajudar no foco. Deus me 
proporciona esse equilíbrio”, explica Joana.

Ela conta que quando adoeceu vivia uma fase de correria, principal-
mente depois que a mãe dela sofreu um Acidente Vascular Cerebral 
(AVC).  “Nessa correria, eu fiquei ainda mais sem dar a atenção para 
minha vida, meu corpo, para algo que por ventura, eu vinha sentindo, 
sem observar atentamente”, conta. 

Entre os sintomas, queimação nas pernas, mas acima de tudo, muito 
desânimo. “Achava que era por conta da tristeza que eu sentia pelo 
AVC da minha mãe. Meu corpo já apresentava outros sinais mas eu 
não fiquei atenta a eles”, reflete.

Joana revela que havia dias que  não 
queria levantar da cama, não queria 
mais reagir, ao ponto de achar que a 
vida dela tinha acabado. Os amigos e 
familiares começaram a se preocupar. 
“É até uma coisa feia de se falar, mas 
eu não via mais perspectivas, não queria 
continuar, eu queria morrer, sabe? Mes-
mo com o sol bem quente, eu queria era 
ficar deitada, debaixo de um edredom 
bem grosso. Tremia de frio, às vezes, e 
tinha apetite zerado”, afirma a radialista.

Por duas vezes, Joana procurou hospi-
tais da cidade, foi medicada e voltou 
para casa. Mas, os sintomas continu-
avam. “O fato comum entre os profis-
sionais que me atenderam, é que eles 
falavam, que assim como o balde trans-
borda, eu também estava transbordando 
e que eu precisaria de atendimento psi-
cológico e psiquiátrico. Cheguei a pro-
curar um psicólogo e um neurologista, 
que me receitaram medicamentos mais 
fortes e realmente confirmou-se que eu 
estava depressiva”, informa Joana.

Mas, nada adiantou. Joana diz que con-
tinuou tensa, não dormia direito, até que chegou ao ponto de cair no 
banheiro. Ela ressalta que não se lembra desse episódio. A única lem-
brança foi quando acordou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
“Acordei e o médico me perguntou se eu sabia que tinha Diabetes. 
Foi uma mistura de surpresa, medo, choque, susto, uma série de sen-
timentos. Parecia um pesadelo. Percebi que estava sem fala. Não con-
seguia movimentar o pescoço. Estava consciente e só pensava como 
voltaria a trabalhar como radialista, o que fiz a vida inteira, se eu não 
tinha voz, não tinha fala”, explica.

Foram dias difíceis. Ficar nua na frente de estranhos para ir ao banhei-
ro ou tomar banho, ser carregada nos braços, sentir dores com inú-
meras agulhadas, porque as veias eram fracas e estouravam, não ter 
forças nem mesmo para escovar os dentes, desmaiar de fraqueza, en-
tre outras dificuldades. Tudo isso abriu novas visões, de acordo com 
a radialista. “É um olhar diferente sobre as situações, que às vezes, a 

gente vive no dia a dia e nem presta atenção. Eu tentava dar um passo 
e não conseguia, tentava caminhar e era muita fraqueza. Chegava a 
transpirar de tanta vontade, mas a fraqueza não deixava. Tem horas 
que eu nem sei definir”, assegura Joana.

Joana continua em processo de recuperação. A voz que ela tanto pre-
cisa, está ali, firme, forte e nítida. “Ainda tenho alguns desafios a 
vencer, mas já consigo caminhar sozinha e já tenho certa independên-
cia. Uma das coisas mais importantes para mim foi ganhar autonomia 
para ir ao banheiro sozinha. Antes, qualquer distância, por menor que 
fosse, parecia muito longe.Eu não conseguia dar nem dois passos e 
com a fraqueza e pressão baixa eu desmaiava”, conta a radialista.

Joana tem acompanhamento de um Fisioterapeuta em casa e também 
de um nas aulas de Equoterapia (utilização do movimento da marcha 
do cavalo como agente promotor de ganhos a nível físico e psíquico) 
na Associação Catalana de Equoterapia (ASCATE). “A Fisioterapia e 

as sessões de Equoterapia têm refletido 
em excelentes resultados. Vejo refle-
xos no equilíbrio, postura, no caminhar 
mesmo. Meu pé esquerdo ficou mais 
prejudicado em relação aos passos, mas 
já vejo melhoras nisso também”, come-
mora Joana.

O tratamento também passa por pro-
fissionais das áreas de Endocrinologia, 
Neurologia, Psicologia, Nutrição, Car-
diologia, Oftalmologia. “Todos esses 
profissionais que me acompanharam e 
ainda me acompanham foram e são es-
senciais para o meu tratamento. A Dia-
betes ficou bastante descompensada por 
um tempo e por causa das infecções que 
tive, durante o período que eu estava na 
UTI, de certa forma, isso mexeu com 
todo meu corpo, com todo meu organis-
mo. Dúvidas pequenas, que para muitos 
são consideradas bobas, para mim não 
são, porque para mim tudo é uma des-
coberta, e eles são compreensíveis nesse 
sentido”, esclarece.

Joana descreve que é uma pessoa ansio-
sa e que ainda tem muitas dúvidas sobre 
a Diabetes, mas que os profissionais das 
diversas áreas sempre esclarecem e con-

seguem dar mais tranquilidade a ela.  “Aceitação talvez seja o desafio 
maior. Não como uma entrega. Aceitação de que a situação existe, 
mas eu preciso aprender a conviver com ela e evoluir através disso. 
Não desanimar, procurar me informar o máximo possível. Diabetes 
não é aquilo que todo mundo fala. Você vai tirando suas próprias 
conclusões”, ressalta. 

Joana afirma que descobrir-se Diabético não deve ser um momento 
de desespero e isolamento. O problema existe? Sim! Então, está ali 
para ser enfrentando. “Você pode conviver com a Diabetes e buscar 
uma forma mais harmônica de lidar com isso. A Diabetes está em 
mim e vamos lá. Vamos ver até que ponto eu consigo chegar hoje, 
amanhã, depois. Eu acordo e a primeira coisa que faço é medir o meu 
nível glicêmico. Graças a Deus tenho tido ótimos resultados com os 
acompanhamentos”, conclui.

REPORTAGEM
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A Nutricionista Analíssia Morum afirma que quando o paciente descobre 
que tem Diabetes, o ideal é que a primeira consulta seja realizada logo após 
o diagnóstico, para que todas as dúvidas com relação à alimentação sejam 
sanadas com o profissional, sendo ele o indicado para o repasse das orien-
tações. “Na primeira consulta é realizada a avaliação dos hábitos atuais 
alimentares do paciente, para verificar suas crenças e mitos com relação à 
alimentação e também condição financeira de adquirir os alimentos dentro 
da sua realidade. Ao conhecer meu paciente consigo auxiliá-lo melhor e 
desmistificar a relação entre Nutricionista e paciente, facilitando assim o 
cuidado com alimentação e adesão ao tratamento”, relata.

Ela explica que o plano alimentar direciona o paciente para a os horários 
das refeições, os tipos de alimentos que devem compor as mesmas, quan-
tidades para evitar episódios de Hipoglicemia ou Hiperglicemia, manten-
do assim o controle da glicemia sanguínea. É através do exame físico que 
se encontra os parâmetros concretos do estado nutricional do paciente 
como: peso, altura, circunferência abdominal, bioimpedância para ava-
liação do percentual de gordura, massa magra e água corporal.

A Nutricionista lembra que a parceria entre o profissional e o paciente é 
extremamente importante. “A empatia e confiança entre ambos é funda-
mental para o sucesso do tratamento, pois não vejo outra patologia tão 
relacionada com alimentação, hábitos alimentares, cultura e pensamentos 
positivos como Diabetes”, afirma.

Ela acrescenta que a primeira impressão das pessoas que não possuem 
conhecimento sobre a patologia é negar o cuidado com alimentação, pois 
elas acreditam que não terão uma vida alimentar normal. Com os co-
nhecimentos adquiridos, o Nutricionista consegue mostrar ao paciente 
que os cuidados são necessários e que não mudam em nada quanto com-
parados ao de uma pessoa que cuida da sua saúde e busca qualidade de 
vida. “Vale ressaltar que a relação é de cumplicidade e não autoridade ou 
punição”, ressalta a profissional.

Analíssia acompanha o tratamento de Joana Darc e aponta que a radialis-
ta entendeu que os cuidados são necessários para sua qualidade de vida 
e consegue atualmente ter maturidade quanto aos sinais que seu corpo 
emite, entre eles, fome, saciedade, e outros, pois voltou à atenção para 
seu bem-estar. “A minha abordagem trabalha o pensamento do paciente 
que gera atitudes diferentes dos hábitos, mas não é impossível, por isso 
a necessidade de relacionamento próximo do Nutricionista e paciente”, 
explica.

A Nutricionista reforça que o foco é tentar retirar de tudo que a paciente 
passou os pontos positivos, pois assim são enfrentadas as dificuldades 
com mais facilidade e que a evolução e independência da Joana são 
nítidas desde o início do tratamento. “Usamos, com sua autorização, 
o caso dela como exemplo para várias pessoas. O diagnóstico precoce 
auxilia no sucesso do tratamento, ao contrário do que muitos imagi-
nam, pois possuem medo de ter que se privar de algum alimento ou até 
mesmo de uma vida social, pois todos os lugares que frequentamos, nos 

REPORTAGEM

deparamos com alimentos”, esclarece.

Para Analíssia, há uma grande dificuldade das pessoas em fazer exames 
periódicos, com receio de um diagnóstico, pois existem mitos que o Dia-
betes irá limitar a vida de quem é diagnosticado. Ela acredita que ao ser 
diagnosticado e receber as informações por uma equipe treinada, todos os 
mitos são reduzidos facilitando assim, a adesão ao tratamento e sucesso 
do mesmo. “Diabetes e seu controle tem grande relação com alimentação, 
pois se não tivermos equilíbrio haverá alterações frequentes de glicemias. 
Evitar o açúcar é o primeiro passo, reduzir o consumo de gorduras (banha 
de porco, temperos prontos) e equilibrar os carboidratos nas refeições são 
dicas básicas para quem deseja manter o bom controle glicêmico”, alerta.

A profissional também informa que os carboidratos presentes em pães, 
arroz, mandioca, batata, purês, macarrão, farinha, farofa e milho são a 
base da nossa alimentação, e não devem ser excluídos, pois são fonte de 
energia para o organismo, mas devem ser equilibrados, por isso a impor-
tância da dieta individualizada. “Mas vale ressaltar que a alimentação 
do diabético não deve ser em momento algum diferente da alimentação 
de um indivíduo que deseja ter qualidade de vida e deseja ser saudável”, 
afirma Analíssia.

A Nutricionista lembra que é possível ter pacientes diabéticos contro-
lados, devido ao monitoramento contínuo de glicemia e outros índices, 
através de exames laboratoriais, presença nas consultas com toda a equi-
pe multidisciplinar (Endocrinologista, Cardiologista, Nutricionista, Psi-
cólogo, Podólogo, entre outros) e prática de atividade física. “O cuidado 
está nas mãos do paciente, a equipe está disponível e bem treinada para 
acolher a todos que serem ser cuidados”, finaliza.

Amanda Oliveira S. Monteiro 
Silveira 
CRM 11114

- Especialista em Endocrinologia e 
Metabologia (RQE: 5604) com atua-
ção na área de Endocrinologia Pediá-
trica (RQE: 8427)
- Mestre em Gestão Organizacional 
(UFG)
- Docente do curso de Medicina (UF-
CAT)

Analíssia Morum
CRN 8063

- Nutricionista formada pelo Centro 
Universitário do Triângulo (UNITRI)
Educadora em Diabetes pela Socieda-
de Brasileira de Diabetes
- Nutricionista da Associação dos 
Diabéticos do Sudeste Goiano (ADIS-
GO), além de ser presidente da entida-
de pelo segundo mandato.
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PERFIL

DrA. ELAiNE 
Medicina na alma e paixão 

pela Anestesiologia!
Elaine Rosa Teixeira, natural de Catalão-GO, é Médica Anestesiologista 
e Clínica Geral. Concluiu Medicina na Universidade Federal de Uber-
lândia- MG.

Casada há 27 anos com Antenor Eustáquio Borges Assunção, é mãe de 
Juliana Teixeira, já falecida, e Frederico Augusto Teixeira de Freitas. 
Tem uma neta de 06 anos: Tarsila Maria Teixeira, filha de Juliana, da 
qual é guardiã legal.

Ela afirma que desde sempre quis ser médica. “A despeito de toda di-
ficuldade envolvida, a Medicina foi um sonho maravilhoso que pude 
realizar. Sou grata aos meus pais que tudo fizeram para eu me formar”, 
lembra com carinho.

Dra. Elaine informa que a Anestesiologia surgiu quando ela descobriu 
a vontade de lidar numa área que exigisse um conhecimento vasto do 
ser humano, as urgências, o domínio do Sistema Nervoso e onde seria 
possível mitigar a dor e permitir junto ao cirurgião que houvesse tantas 
curas. “Hoje em dia o Anestesiologista é reconhecido como o Guardião 
da Vida durante o ato cirúrgico. São dele as decisões, muitas vezes difí-
ceis, que permitem o sucesso de um ato cirúrgico. Sinto-me honrada por 
ter trabalhado nesta especialidade. Olhando para trás, percebo o imenso 
sacrifício que impomos a nossa família quando somos Anestesiologistas. 
Mas, valeu a pena quando vejo meu caminho percorrido. Quanto saldo 
positivo!”, comemora a profissional.

A Clínica Médica é a outra área em que Elaine trabalha há mais de vinte 
anos. Ela foi Plantonista da Unidade de Urgência e Emergência da Santa 
Casa de Misericórdia de Catalão, desde a fundação até 2015. “Trabalho 
na Unidade Básica de Saúde até hoje. A relação médico-paciente é algo 

maravilhoso”, observa.

A Anestesiologista também foi Provedora da Santa Casa por doze anos e 
agradece a Deus a missão e todo trabalho que conseguiu realizar durante 
esse tempo. “Acredito que aquele médico que volta o olhar para o caren-
te tem uma dimensão maior da Medicina. A Santa Casa é um laboratório 
onde se aprende a ser obstinado, resiliente, humilde e lutador. Ali, luta-se 
com muita dificuldade. Um Hospital Filantrópico neste país cumpre um 
trabalho imenso e nem sempre é  reconhecido”, afirma Dra. Elaine.

Em toda a carreira, a profissional reforça que sempre teve como meta, 
a tentativa de proteger o menos favorecido. “Tentei cumprir a promessa 
feita ao meu pai no dia de minha formatura. Não posso esquecer-me de 
agradecer aos meus filhos e marido, que sempre foram meus incentiva-
dores. Sempre entenderam as ausências como missão”, revela.

Além de médica, ela é advogada formada pelo CESUC de Catalão-
-GO e passou no exame da OAB assim que terminou a faculdade, 
tendo imenso orgulho de mais essa conquista. Outra paixão de Dra. 
Elaine é a escrita, que também a acompanha desde criança. “Tenho 
três livros publicados. Dois de poesia e um de contos. Nascemos com 
inúmeros talentos. É preciso desenvolvê-los. Quero continuar a es-
crever”, reforça.

Dra. Elaine ainda trabalha como médica e pretende continuar enquan-
to as faculdades mentais e o vigor físico permitirem, conforme relata. 
“Agora, entretanto, não faço plantões e apenas trabalho quando minha 
neta/filha Tarsila está na escola. Ela é minha prioridade. E, curiosamente, 
quer muito ser médica e escritora. Sou sua maior incentivadora”, ressal-
ta.
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Setembro Amarelo: 
É preciso falar 
sobre suicídio!
A tendência ao suicídio tem sido tratada como um sintoma da depres-
são, quando na verdade pode ser um problema que coexiste com a 
depressão. Não tratamos mais o alcoolismo como efeito colateral da 
depressão. Nós o tratamos como um problema simultâneo à depressão. 
A inclinação ao suicídio é tão independente das depressões com as 
quais coincide, quanto o abuso de substâncias. Não se pode tratar a 
tendência ao suicídio como se fosse simplesmente um péssimo efeito 
colateral da doença subjacente.

Alguns pacientes suicidas não têm uma doença subjacente diagnosticá-
vel e geralmente se matam pouco depois de saírem de uma depressão 
ou muito tempo depois de uma depressão ter se dissipado.

Há uma preocupação em se curar a depressão, porém, tratamos a ide-
ação suicida como outros sintomas do quadro depressivo. A ideacão 
suicida é um problema associado que requer seu próprio tratamento e 
deveria ser classificada como diagnose própria relacionada, sobreposta 
à depressão, mas essencialmente diferenciada dela.

Há contradições entre a severidade da depressão e a probabilidade do 
suicídio. Alguns suicídios parecem ocorrer durante disfunções severas, 
embora algumas pessoas em situações desesperadas se apeguem à vida. 
O suicídio não é a culminação de uma vida difícil. Nasce de algum 
lugar escondido, além da mente e da consciência.

Há diferenças sutis entre querer estar morto, querer morrer e querer se 
matar. Na depressão muitos querem morrer, passar do estado em que 
se encontram para se libertarem das aflições da consciência. Querer se 
matar requer um nível extra de impulsividade e certa violência dirigida.
O suicídio não é o resultado da passividade. É o resultado de uma ação. 
Requer uma grande quantidade de energia e uma vontade forte, além 
de uma crença na permanência definitiva do sofrimento atual e uma 

grande impulsividade. 

Algumas pessoas cometem 
suicídio sem pensar no que 
estão fazendo. São as mais 
impulsivas e mais propensas a 
serem levadas ao suicídio por 
um evento específico. Seus 
suicídios são repentinos, como 
forma de exorcizar a dor. Outro 
grupo de pessoas busca uma 
morte consoladora e comete 
suicídio por vingança, como se 
não fosse um ato irreversível. 
Um terceiro grupo comete 
suicídio por uma lógica falha, 
como se a morte fosse a úni-
ca fuga possível de problemas 
intoleráveis. Há nesse caso o 
planejamento do suicídio. Eles 
escrevem bilhetes e lidam com 

aspectos pragmáticos,  como se organizassem um evento. Acreditam 
que a morte vá melhorar sua condição e também que tirará o fardo das 
pessoas que os amam (a verdade é geralmente inversa).

O último grupo comete suicídio usando uma lógica racional. Devido 
a doenças físicas, instabilidades mentais ou mudanças nas circuns-
tâncias de vida não desejam enfrentar as dores e acreditam que nada 
compensaria a dor atual. Suas percepções alteradas as fazem acre-
ditar que nenhum tratamento ou medicação as farão mudar de ideia.

Falamos muito pouco sobre suicídio, que é um problema de saúde pú-
blica. Os números de suicídios em todo o mundo são cada vez mais 
assustadores e há uma falta de cuidado generalizada, pois banalizamos 
os discursos de pessoas que dizem que querem se matar.

Quanto ao suicídio é necessário compreender que se o indivíduo se 
sente forçado a fazê-lo, ele o fará. Cabe a todas as pessoas próximas, 
o cuidado constante e o adequado tratamento para que a vida seja res-
guardada. 

Históricos de suicídios na família devem ser observados, pois há uma 
propensão de que isso se repita. Suicídio pode gerar suicídio também 
na sociedade. Se uma pessoa comete suicídio, um grupo de amigos ou 
pares com frequência o seguirá. Isso se percebe, quando um adoles-
cente tenta se matar ou efetiva o suicídio e ao contrário do que deveria 
acontecer, as famílias, escolas, grupos dos quais eles fazem parte pre-
ferem ignorar a situação, ao invés de buscar uma intervenção eficaz 
naquele grupo.

Precisamos falar sobre suicídio para evitá-lo. Há um grande histórico 
de omissões que necessita ser questionado. As ações devem ser globais 
e efetivas. A busca de tratamento deve envolver toda a família. Valori-
zar a saúde mental salva vidas e sempre é tempo de salvá-las!

Rosana Cristina de Oliveira 

- Psicologia Clínica
- Neuropsicologia
CRP-09/2783
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Aparecido Inácio da Silva

- Presidente do Sindicato dos Metalúr-
gicos de São Caetano do Sul/SP
- Advogado e mestre em Direito do 
Trabalho pela PUC/SP
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Prioridade aos direitos inseridos
em convenções e acordos coletivos

Nós, trabalhadores, nos acostumamos, e com justa razão, a lutar pela 
conquista de direitos, incluindo nesse rol a inflação integral, mais au-
mento real, como forma de recompor o poder de compra dos salários. 
Entretanto, ao se analisar o atual quadro conjuntural brasileiro nota-se 
um agravamento em se tratando de conquistas sociais e trabalhistas, que 
nos últimos anos seguiam em linha ascendente. Isso é fato! 

Ocorre, porém, que com a aprovação da reforma trabalhista (Lei 
13.467/17), houve uma clara precarização no que concerne aos direitos 
de um modo geral. E por conta da crise econômica que já se arrasta por 
cerca de três anos, com o desemprego alcançando o patamar de 13%, a 
situação atingiu um grau de dificuldades, acredito, sem qualquer registro 
na história recente do Brasil. 

Como em toda e qualquer época, sempre houve defasagem salarial e a 
luta sindical esteve sempre voltada para a recuperação imediata da renda. 
Agora não está sendo diferente. Os salários sofreram perdas e os sindica-
tos se articulam para fazer frente a isto. É seu papel defender os interesses 
econômicos dos seus representados.

Todavia, diante das mudanças, via reforma trabalhista, e levando-se em 
conta que a lei aprovada permite que o negociado prevaleça sobre o legis-
lado, penso que, no campo das relações de trabalho, o passo mais impor-
tante neste momento crucial é garantir que as cláusulas sociais inseridas 
nas convenções e acordos coletivos de trabalho, resultantes de negocia-
ções, estejam em primeiro plano nesse debate. 

Convenções e acordos coletivos são instrumentos normativos obtidos 
através de consensos entre patrões e empregados, via ação sindical. Am-
bos são fontes autônomas do Direito do Trabalho e possuem autentici-
dade e reconhecimento pela própria Constituição Federal, no seu artigo 
7º, bem como na legislação infraconstitucional, no caso a própria CLT.

Nesse sentido, cabe salientar que, não obstante a lei 13.467/17 admitir a fle-
xibilização ou até mesmo o fim de alguns direitos, as convenções e acordos 
podem contemplá-los e até ampliá-los, como já constam atualmente em 
negociações firmadas pelos metalúrgicos e outras categorias profissionais. 

Cumpre aqui ressaltar alguns desses direitos inseridos em convenções e 
acordos: pisos salariais com valor sempre acima do Salário Mínimo; adian-
tamento de salário (vale quinzenal); compensações de horas; garantia ao 
empregado afastado por motivo de doença; valor de horas extras para além 
do que determina a lei; licença maternidade para além dos 120 dias; salá-
rio-admissão; garantia ao empregado em vias de aposentadoria, etc. 

Ainda por essa linha do negociado prevalecer sobre o legislado, e con-
tando com o apoio dos trabalhadores, se pode evitar, por exemplo, que 
a terceirização das atividades-fim nas empresas, também aprovada pelo 
Congresso Nacional e validada recentemente pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), venha a se concretizar.

De maneira nenhuma pretendemos abrir mão de conquistar aumento sa-
larial. Entretanto, diante da difícil situação posta, é preciso ter em men-
te uma nova estratégia de negociação que, antes de tudo, permita que 
direitos e conquistas, via cláusulas sociais inseridas em convenções e 
acordos coletivos, preencham o espaço na legislação em função das 
mudanças ocorridas na CLT e se avance na constituição de direitos re-
lacionados à cidadania social.
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A luta das mulheres por igualdade nas relações de trabalho existe desde 
os primórdios da humanidade, conquanto o patriarcalismo ainda estava 
arraigado em nossa sociedade e o sexo feminino tinha certos nichos 
de mercado onde a regulamentação não chegava, restando para elas os 
piores postos de trabalho. 

A Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) reserva um tópico deno-
minado “Da proteção do trabalho da mulher”, no qual se percebe a pre-
ocupação do legislador, da proteção da mulher quanto à sua saúde, sua 
moral e sua capacidade reprodutiva.

Outrossim, cabe salientar que, pela nature-
za humana, são as mulheres as responsáveis 
pela gestação e disseminação dos seres hu-
manos que habitam no planeta terra.

Obtempera-se que a lógica do capital é 
aumentar a lucratividade com redução dos 
custos, e muitas vezes, manter mulheres no 
quadro de empregados torna-se mais one-
roso, justamente pela possibilidade dela 
engravidar e ter que ausentar-se do traba-
lho pelo período da licença-maternidade e, 
posteriormente, também para acompanha-
mento dos filhos em médicos, e em todas 
as suas atividades, conquanto essas ainda 
ostentem a maioria na criação e educação 
dos filhos.

Por isso o legislador, como forma de con-
cretizar os direitos fundamentais insculpi-
dos na Constituição Federal de 1988 veio 
propiciando algumas garantias às mulheres, 
para que tenham o direito de gerar e con-
ceber seus filhos, assim como, garantir a 
subsistência destes. Outrossim, o direito do 
nascituro e, posteriormente, dos filhos tam-
bém deve ser resguardado, pois também 
são sujeitos de direitos.

A lei 9.799/99, promulgada em 26 de maio de 1999, trouxe novos 
artigos ao capítulo III da CLT, que trata da proteção ao trabalho da 
mulher. As alterações por ela promovidas dizem respeito ao acesso 
ao emprego e as condições gerais do trabalho feminino. As princi-
pais conquistas com o advento do referido instrumento legal foi a 
proibição de anúncios cujo texto faça referência a sexo, idade, cor, 

situação familiar, ou que alguma dessas condições sejam decisivas 
para a remuneração e a dispensa de uma trabalhadora, bem como o 
estado de gravidez não pode ser empecilho para que ela concorra a 
vaga de emprego.

E na seção, que versa sobre a proteção à maternidade, foi inserida a 
garantia de que durante o período gestacional a empregada pode ser re-
manejada para outra função, que se adeque às suas condições de saúde, 
com garantia do direito de regresso à função anteriormente exercida, 

assim como a dispensa do horário de tra-
balho pelo tempo necessário para a reali-
zação de, no mínimo, seis consultas mé-
dicas e demais exames complementares.

Desta feita, tem-se que a garantia de es-
tabilidade a partir da concepção até cinco 
meses após o parto, bem como, o direito à 
licença-maternidade, custeada pelo órgão 
previdenciário vieram como direitos para 
assegurar que as mulheres grávidas não 
fossem simplesmente demitidas sem res-
paldo algum para sua sobrevivência e do 
nascituro que estariam gerando.

Outrossim, a licença maternidade que 
atualmente é de 120 (cento e vinte) dias 
para as empregadas urbanas, a partir do 
projeto de lei 72/2017, já aprovado no 
Senado, e encaminhado para a Câmara 
dos Deputados, pode ser ampliada para 
180 (cento e oitenta) dias e de 20 (vinte 
dias para os pais, como forma de asse-
gurar que o período inicial da vida da-
quele novo ser seja acompanhada pelos 
pais, revelando-se também como medida 
de justiça social, tendo em vista que os 
dados de saída do emprego após a volta 
do período de licença-maternidade, pelas 

mães, são alarmantes.

Dessa forma, espera-se que tal alteração seja realizada, pois assegurará, 
principalmente às mães uma maior tranquilidade para que cuidem de 
seus filhos por mais tempo. Por outro lado, espera-se que empregadores 
não retaliem suas empregadas, e que nas contratações haja qualquer 
tipo de atitudes veladas no sentido de se evitar a contratação de mulhe-
res, pois causaria danos irreparáveis a essas trabalhadoras.

JURÍDICO RESPONDE

LICENÇA MATERNIDADE:
UM DIREITO ESSENCIAL E QUE

PODE SER AMPLIADO

Marina Rafhaela Carvalho de Araújo 
OAB GO  42.417
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Entenda a 
Massoterapia
Mais do que uma massagem relaxante, a 
Massoterapia com suas variadas técnicas
oferece diversos benefícios

Falar sobre Massoterapia ou Massagem torna-se algo muito amplo, 
devido ao excesso de informação, explica o Massoterapeuta Paulo 
Henrique Tatikawa. Ele ressalta que a Massoterapia é um conjunto 
de terapias com diversas técnicas que pode ser aplicada em diferen-
tes partes do corpo ou de forma contínua em todo corpo, buscando 
proporcionar um bem-estar, saúde e qualidade de vida para as pes-
soas, aliviando o estresse e tensão, controlando as dores musculares, 
manutenção no alinhamento corporal, melhorias da parte estética e 
até mesmo ajudando não só o físico, mas também problemas de fator 
emocional.  

O profissional observa que o conjunto de técnica de massagem possui 
duas vertentes: a Massagem Ocidental e a Massagem Oriental. A Oci-
dental trabalha, na maioria das vezes, com tratamentos comprovados 
cientificamente, por laudos médicos, tendo como parâmetros a Ana-
tomia e Fisiologia.

Ele cita alguns tipos existentes:

• Massagem Terapêutica, que é oferecida com objetivo terapêutico, 
utilizando-se das mãos ou aparelhos simples, e em alguns casos é 
recomendada por algum profissional da saúde para algum tipo de sin-
toma ou tratamento maior;

• Massagem Sueca, também conhecida como clássica e desenvolvida 
no século XIX, possuindo técnica de deslizamentos, amassamentos, 
fricções e alongamentos e proporcionando uma melhora na resistên-
cia, força e flexibilidade. Tem como benefícios em termos muscula-
res, relaxamento e alívio de dor, ajuda a eliminar toxinas e melhora a 
circulação sanguínea; 

• Massagem Desportiva, indicada como importante modalidade te-
rapêutica para amadores, profissionais ou praticantes de atividades 
esportivas, e tem como função ajudar a preparar músculos e tendões 
para atividade de um atleta, assim como prevenir lesões em treina-
mento. Após o evento ou atividade exercida, atua na recuperação au-
mentando elasticidade dos músculos, estimulando assim o fluxo de 
sangue e facilitando a limpeza dos músculos cansados. Na questão 
mental do atleta, ajuda aumentando sua confiança; 

• Massagem Drenagem Linfática, é uma técnica de massagem utili-
zada para drenar e limpar, eliminando líquidos e resíduos metabóli-
cos, que por algum motivo estavam retidos no organismo. Isso ocorre 
porque ela estimula o sistema linfático a trabalhar de forma rápida. É 
aplicada com movimentos rítmicos e pressão leve, fortemente indica-
da para recuperações de inchaço pós-cirúrgicos;

• Massagem para Gestante, a qual é preciso ter muito cuidado. Primei-
ramente é de total importância a autorização médica para o paciente 
iniciar o tratamento. Ela vai trazer benefícios para a mãe e também 
para o bebê, devido ao relaxamento da grávida. Tem como benefí-
cios o alívio de tensões na região da lombar, melhora circulação, pois 
nessa fase a gestante possui muita retenção de líquidos. A Massagem 
é aplicada de forma leve com ajuda de cremes e óleos, de preferên-
cia neutros, sem cheiros e hipoalergênicos, podendo muitas vezes, se 
misturar várias técnicas em uma única sessão;

Já a Massagem Oriental, esclarece o Massoterapeuta, tem uma busca 
para o equilíbrio energético, procurando o alinhamento  dos chakras 
e meridianos do corpo. O conceito fisiológico se difere do ociden-
tal, e entende-se que a normalização dos fluxos das forças vitais, ao 

REPORTAGEM
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longo dos meridianos, é a parte principal responsável para alívio das 
doenças.

Alguns tipos existentes e citados pelo Massoterapeuta são:

• Shiatsu, cuja palavra significa “pressão com o dedo”. É uma tera-
pia de origem japonesa, criada em 1968, e inclui a estimulação dos 
pontos com os dedos. É uma espécie de “acupuntura sem agulhas” e 
também provoca a rotação e alongamentos das articulações. Mãos, 
cotovelos, antebraços e joelhos são utilizados, e embora de origem 
japonesa, possui influência chinesa. Alguns proponentes incluem a 
moxibustão nos regimes terapêuticos. Acredita-se que os seres huma-
nos são dependentes da “força vital”, para os chineses, “Chi” e para 
os japoneses, “Ki”, e essa energia vital de cada um possa fluir por 
todo corpo. Shiatsu, como maioria dos sistemas orientais, aborda a 
saúde de forma holística.  Tem como objetivo verificar quais pontos 
(“tsubo”) do corpo do paciente que estão carentes ou com um acúmu-
lo de energia, a fim de equilibrá-los, restabelecendo um bem-estar ao 
indivíduo;    

• World Seitai Jissen: “Sei” significa “alinhar e reordenar” e “Tai” 
significa “corpo”. É uma terapia japonesa, de técnicas fisioterapêuti-
cas de realinhamento das estruturas ósseas, articulares musculares e 
tendíneas. Também conhecida como Quiropraxia Japonesa, segundo 
estudos, foi criado entre séculos XV e XVI, pelos guerreiros samurais 
japoneses. Era uma técnica usada antes e, posteriormente de suas ba-
talhas como fonte de preparação e recuperação. Já o Word Yuki difere 
no método em função de tratar a origem das dores. Ou melhor, eli-
mina o início de todo transtorno, ajustando cada estrutura, ao mesmo 
tempo que, reequilibra o sistema energético, através dos exercícios 
de alongamentos de meridianos, proporcionando o equilíbrio geral 
e uma correta funcionalidade muscular, articular e postural de todo 
corpo;

• Reflexologia é a terapia natural que estimula a auto cura do organis-
mo, através da pressão nos pés ou mãos, para estimular ou equilibrar 
a energia das pessoas. Aplicada com os dedos ou equipamento especí-
fico, pode também ser uma técnica de diagnóstico usada para rastrear 
todo mal funcionamento do corpo ou desequilíbrio energético, poden-
do assim atuar e corrigir esses pontos. Seu principal benefício é o re-
laxamento, pois ao reduzir a tensão, se melhora a irrigação sanguínea, 
restabelecendo a harmonia em toda funcionalidade do corpo. É muito 
satisfatório quando aplicada em combinações com outras terapias;

• Do-in é a técnica de auto massagem oriental, utilizando a pressão 
dos dedos e das mãos em pontos específicos do corpo, mesmos pontos 
da Acupuntura, de acordo com os meridianos corporais. Segundo a 
técnica Do-in, a saúde do nosso corpo está relacionada com a condi-
ção energética do nosso órgãos, e o mal funcionamento do fluxo da 
mesma, seja por falta ou excesso de energia, ou até mesmo, a energia  
estagnada,  pode gerar doenças. O retorno do equilíbrio depende de 
movimentos específicos em cada órgão afetado. Esses movimentos 
tonificam ou sedam os meridianos correspondentes, amenizando os 
sintomas;

• Reiki, um sistema natural de harmonização e reposição energéti-
ca que mantém e recupera a saúde. Uma terapia sem toque e pode 
ser aplicada a distância. Trata-se de uma das medicinas alternativas, 
baseada numa imposição de mãos, no sentido de transmitir energia. 
A razão pelo funcionamento, de uma melhora no organismo, está re-
lacionada a estímulos e ativação dos campos do corpo humano. Pode 

REPORTAGEM
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ser utilizado também em animais e plantas.

Paulo lembra que podemos perceber as variedades de terapias e suas 
respectivas técnicas existentes no mundo, e é fundamental que se faça 
uma avaliação com um bom profissional. Juntos, eles podem escolher 
uma terapia mais adequada para sua busca ou necessidade naquele 
momento. “A maioria das terapias tem como valor específico, recupe-
rar ou aliviar determinado músculo, corrigir e alinhar toda estrutura 
corporal. De um ponto de vista energético ajuda o reequilíbrio vital, 
de um modo geral, proporcionando um bem-estar físico e mental”, 
explica.

Ele reforça que não se pode esquecer que a Massagem tem um papel 
importante na busca e melhoria emocional, equilibrando a ansiedade, 
relaxamento da mente e alívio do estresse. “Sendo assim, posso afir-
mar que a Massoterapia é indicada para qualquer tipo de pessoa, des-
de que não possua nenhum tipo de restrição. Por isso, são importantes 
a avaliação e autorização médica em determinados casos. A Massote-
rapia contribui como auxílio em patologias, como dores musculares, 
contrações, espasmos, contorções musculares, luxações, debilidade 
sexual ou nervosa, distúrbios circulatórios, fadiga, obesidade, pré e 
pós-cirúrgico em estética, ansiedade e distúrbios emocionais”, aponta 
o profissional.

De acordo com Paulo, em relação às contraindicações, é muito impor-
tante que o Massoterapeuta tenha total informação sobre o estado do 
paciente. É preciso saber se ele possui algum tipo de trauma, doença, 
fratura ou gestação, no caso das mulheres, devendo haver também 
uma investigação sobre os hábitos de vida do paciente e suas quei-
xas. “Só assim, pode-se avaliar com mais lucidez e tomar as decisões 
sobre o tratamento mais adequado. Porém, existem casos de contrain-
dicação como: fratura óssea, febre, gânglios inchados, osteoporose, 
trombose, doenças contagiosas, ter ingerido bebida alcoólica ou uso 
de drogas, estar em jejum por um período muito longo, ter feito refei-
ção no período menor que 30 minutos e à gestante, deve-se verificar o 
tipo de terapia mais adequada, pois há restrições em certas terapias”, 
acrescenta.

O Massoterapeuta observa que entre os principais benefícios da Mas-
sagem estão: indução ao relaxamento, redução do estresse emocional 
e mental, melhora da qualidade do sono e da circulação sanguínea, 
prevenção de doenças, estimulação da produção de serotonina e en-
dorfina, aumento da autoestima e libido sexual, redução da dor crôni-
ca, melhora da postura e ajuda no alinhamento corporal e recuperação 
dos músculos fadigados e doloridos.

Paulo lembra que trata se de um assunto amplo e extenso, por existir 
centenas de estilos e terapias diferentes e a cada dia surgir uma nova 
técnica. “Entendemos que Massoterapia é o conjunto com vários tipos 
de massagens ou terapias  e massagem e técnica específica aplicada. 
Para isso, é muito importante que o profissional tenha total conheci-
mento desse leque de técnicas para saber identificar o melhor método 
para cada situação”, ressalta.

Ele aconselha que todos procurem conhecer diversos tipos de mas-
sagens, pois isso enriquece muito na hora de sua busca. Vale lembrar 
que existem alguns tipos de cuidados, antes de fazer a massagem. 
“Procure um terapeuta de confiança que te deixe relaxado e busque 
um ambiente tranquilo, com iluminação suave e temperatura mode-

rada e, principalmente, esvazie sua mente e se entregue à sessão”, 
alerta.

Sobre os efeitos, o profissional observa que é preciso entender que a 
massagem tem um  papel maior como prevenção, com isso irá exigir 
uma correção nos hábitos e atitudes de cada pessoa. Ele afirma que 
os resultados começam  antes do praticante sair de casa. “É preciso 
evitar posições ou atitudes que contribuam para suas tensões, ter uma 
boa alimentação, fazer uma atividade física, e um bom sono também 
contribui. Tenha o hábito de fazer massagem e não associe a mesma 
somente com cura”, esclarece.

Finalizando, Paulo acrescenta que intervalos grandes entre uma ses-
são ou outra podem comprometer os efeitos e o prazer de uma mas-
sagem. De acordo com ele, não existe um tempo correto, porém, é 
perceptível que toda semana nos deparamos com problemas, dores, 
cansaço físico, emocional e mental. Dessa forma, um tratamento se-
manal ajudaria em um efeito melhor, proporcionando bem-estar em 
sua vida. 

“Quando você massageia alguém, 
os níveis de Oxitocina aumentam 
no cérebro. A Oxitocina é um dos 
hormônios que controla o apego.” 
(Helen Fischer)

Paulo Henrique Tatikawa

- Massoterapeuta (formado no Japão 
pela escola Word Seitai Jissen Igaku 
Gakuin)
- Cozinheiro (formado em Gastrono-
mia pela Universidade Estácio) resi-
dente em São Paulo, 
- Atualmente trabalha com Massotera-
pia nos seguintes locais:
  * The Spa Itaim  (São Paulo)
 * Amanary Spa (Grand Hyatt São 
Paulo)
  * Atendimentos em domicílio e even-
tos 

REPORTAGEM
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28 ENTREVISTA

Yôga: a prática que une 
benefícios à mente, cor-
po e espírito!
Conheça mais sobre Yôga, na entrevista com
a catalana Daniella Paschoal Salles Mori
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Saúde e Segurança em Dia: O que é Yôga? Como surgiu essa prá-
tica?
Daniella: Yôga é uma filosofia indiana que visa o equilíbrio do corpo 
e mente como um todo e significa, entre outras coisas, união e inte-
gração. Nesta filosofia, encontramos oito partes, os chamados angas. 
Falando de forma geral, com uma linguagem mais simples e colo-
cando todas as linhas básicas de Yôga, sem falar na particularidade 
de cada uma, na Yôga praticamos os conceitos básicos e filosóficos 
como Yamá e Niama, que é ética e moral do ser humano. Praticamos 
também os pranayamas (exercícios respiratórios), mantras (vocaliza-
ção de sons e ultrassom), purificação das mucosas, exercícios asanas, 
prática de equilíbrio, fortalecimento, flexibilidade e alinhamento de 
chacras, relaxamento e descontração corporal e meditação. Tudo isto 
visando o Samadhy, que é o estado de hiperconsciência.

Saúde e Segurança em Dia: Quais são os tipos de Yôga? Qual o 
mais comum?
Daniella: Hatha Yôga é o mais comum, mas são várias linhas exis-
tentes e sempre se codificam novas. As mais conhecidas são Hatha 
Yôga, Swásthya Yôga, Tantra Yôga, Asthanga, Power Yôga e outras.

Saúde e Segurança em Dia: Qual a diferença do Yôga em compa-
ração com outras atividades?
Daniella: Yôga é uma filosofia que você trabalha mente, energia, es-
pírito e corpo, mas não se enquadra como atividade física. É bom 
lembrar que dentro da prática tem exercícios físicos muito intensos 
e pesados. Falando da parte de exercícios, a diferença é que unimos 
tudo na prática dos exercícios, como energização, alongamento, ido-

metria e equilíbrio dentro da prática.

Saúde e Segurança em Dia: Quais os principais benefícios do 
Yôga?
Daniella: Os benefícios do Yôga são vários desde que a pessoa goste 
da prática, estude e vivencie a filosofia. Os praticantes de Yôga adqui-
rem uma tonicidade inigualável, resistência, equilíbrio físico e emo-
cional, flexibilidade, expansão da bioenergia, e adquirem uma certa 
tranquilidade para enxergar as adversidades do mundo, pois a prática 
prepara o ser humano não só para a aula, mas para o mundo.

Saúde e Segurança em Dia: É verdade que Yôga faz bem para o 
corpo e para a alma?
Daniella: Sim, pois o Yôga visa essa união de corpo e alma cami-
nharem juntos em equilíbrio. Se a alma está bem, consequentemente 
o corpo reflete luz.

Saúde e Segurança em Dia: Há possibilidade de lesões nessa prá-
tica? 
Daniella: Sim. Na parte de exercícios físicos é necessário um bom 
profissional, pois pode haver lesões nos exercícios de alongamento, 
força e em outros. Mas, como a prática olha sempre essa questão do 
equilíbrio, dificilmente isso acontece, pois o respeito com o grau de 
limitação de cada um é sempre presente durante a prática.

Saúde e Segurança em Dia: Qualquer pessoa pode praticar?
Daniella: Sim, qualquer pessoa pode praticar Yôga, respeitando os 
limites de idade, estrutura corporal e física de cada um. Pense em uma 
pessoa com nada de limitação, uma com algumas e uma com várias li-
mitações, as três podem praticar Yôga, cada qual no seu tempo. Claro 
que haverá limitações para algumas posturas. Isto é importante para 
o instrutor e para o aluno. Deve haver respeito corporal e tempo para 
evoluir e claro, dedicação.

Saúde e Segurança em Dia: O que diria para quem quer começar 
a praticar Yôga?
Daniella: Eu sempre digo que amo dar aula pra quem quer receber o 
Yôga. Há pessoas que não se identificam, e isso é comum e para quem 
não se identifica, não é interessante, pois será uma prática com peso. 
E a prática é para fazer bem, ser prazerosa, pois aí os resultados apa-
recem. Essa empatia é muito bacana, tem que ter essa sintonia, essa 
familiarização com a prática. Só assim a prática flui, já que a mesma 
é energética. Eu recomendo muito essa filosofia, a qual eu vivencio e 
estudo. Para mim é fortalecer em todos os sentidos.

ENTREVISTA

Daniella Paschoal Salles Mori 

- Fez cursos em cidades da Colômbia 
e Itália, e ainda em Salvador, Porto 
Alegre, São Paulo e Minas Gerais
- Professora de Yôga, Dança, Ginás-
tica Aeróbica, Ginástica Localizada e 
Alongamento
- Proprietária do Studio Dâbke, espe-
cializado em Dança Árabe, que com-
pletou 21 anos, e está hoje em Patos 
de Minas (MG) como Studio Mumbai

Fo
to

: B
ia

nc
a 

Re
is



saudeemdia.revista@gmail.com

30



SAÚDE E SEGURANÇA EM DIA | Ed.5 - Dezembro/2018

31ARTIGO

A região centro-oeste é privilegiada no que diz respeito à capacidade hídri-
ca, contendo grandes lagos, rios e até mesmo as famosas “águas quentes”, 
sendo um dos cartões de visita do estado de Goiás. O clima quente tam-
bém promove o turismo na região goiana, sendo procurada por pessoas de 
diversas partes do país, que buscam a tranquilidade e a beleza encontrada 
em nossas paisagens naturais, seja em finais de semana ou até mesmo em 
feriados prolongados. 

Infelizmente, a abundância de recursos hídricos do turismo de nossa região 
traz consigo grande ameaça. Muitas vezes com a falta de informações ou 
até mesmo o excesso de confiança, associados ao uso de bebidas alcoóli-
cas, o lazer pode se transformar em tragédia, sendo o turista uma vítima de 
afogamento, e muitas vezes, perdendo a própria vida.

Nessa vertente, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRA-
SA) apresenta o protocolo do afogamento, com o intuito de prevenir e aju-
dar as possíveis vítimas. Nesse manual, é possível encontrar a cadeia de 
sobrevivência do afogamento, em que são destacados cinco procedimentos 
básicos para garantir a vida.

Referindo-se ao primeiro elo dessa cadeia e de fundamental importância 
em todas as atividades, iremos falar sobre a prevenção.  Destacamos a im-
portância da supervisão dos pais com as crianças. Essas nunca devem ficar 
a uma distância superior a um braço de um adulto. As piscinas também 
devem possuir grades de proteção e o colete salva vidas deve ser sempre 
a primeira escolha no lugar de boias de plástico, pois elas possuem maior 
chance de furar.

No que diz respeito aos adultos, destaca-se como atitudes de risco e que 
devem ser observadas, o excesso de bebida alcoólica e a grande confiabi-
lidade na natação. Não deve se abusar do álcool antes de entrar na água e 
sempre é preciso tomar cuidado com travessias longas. O prazo entre as 
refeições também deve ser respeitado. Dessa forma, antes de entrar na água 
respeite o intervalo para digestão. Evite sempre saltos mortais e mergulhos 
de cabeça em lugares desconhecidos. Nade sempre acompanhado.

A água não permite erros, cada segundo pode ser fatal, ainda mais quan-
do se trata de crianças. Dessa forma, distrações como o uso de celulares 

Leonardo Rodrigues Alves

- Bombeiro Militar
- Enfermeiro
- Mergulhador de Resgate
- Especialista em Resgate
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devem ser evitadas. Respeite as áreas demarcadas para banho, divirta-se 
sempre próximo de onde se encontra um guarda-vidas. 

Se presenciar uma pessoa se afogando, nunca entre na água, acione o so-
corro especializado e ofereça algum objeto para ajudar na flutuabilidade da 
vítima (garrafa pet, bola, corda, pneu).  Aprenda natação e noções básicas 
de primeiros socorros, você pode salvar vidas.

Lembre-se sempre: o socorro só vai acontecer se faltar a prevenção.

Afogamentos, 
prevenir sempre!
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Baixo consumo de sal 
pode ser tão prejudicial 
quanto o excesso
O organismo precisa de sódio na medida certa 
para manter suas atividades mais básicas

Com colaboração de Alexandre Lima - Jornalista
Registro: 0003816/GO

Apesar de ouvirmos muito sobre perigos do excesso de sal, a falta 
dele pode ser bastante prejudicial também. No primeiro semestre de 
2017, a administradora e bailarina profissional, Ádya Mucury, 40, 
sofreu com falta de sódio no organismo. Ela relata que descobriu 
que estava com o nível de sódio baixo no corpo, através de exames 
de sangue. 

A causa mais provável foi a falta de ingestão de sal e comidas in-
dustrializadas, mesmo morando em um país que consome muito 
mais sal do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), que é de 5 gramas de sal por dia. No Brasil, essa média 
é de 12 gramas per capita ao dia. “O fato de ter crescido com pai 
hipertenso me influenciou. Minha mãe sempre cozinhou e não tínha-
mos o hábito de comprar comidas industrializadas com frequência”, 
explica.

Ela lembra que sentiu fraqueza excessiva, tonturas e muito sono du-
rante esse período e através de exames de sangue houve o diagnós-
tico. “Meus exames de sangue apresentaram taxa de sódio relativa 
à pacientes com doenças terminais. O médico não havia procura-
do especificamente por isso, mas como ele pediu um exame extre-
mamente completo para investigar todas as hipóteses que podem 

causar os sintomas apresentados, 
chegou-se ao diagnóstico de bai-
xa taxa de sódio no organismo”, 
assegura Ádya.

Em seguida, o Clínico Geral 
aconselhou que Ádya melhoras-
se a ingestão de sal e também 
de complexos vitamínicos. Após 
seis meses, a taxa de sódio se nor-
malizou.

De acordo com a Nutricionis-
ta Paloma Popov, o sódio é um 
mineral e normalmente é encon-
trado na natureza com um outro 
elemento químico, o cloreto. O 

cloreto de sódio é o famoso sal de cozinha e ele possui 40% de sódio 
em cada grama. Por isso a utilização do sal de cozinha em temperos 
está diretamente associado ao consumo de sódio pela população. 
“Cabe também esclarecer que a baixa de sódio no organismo dá-se o 
nome de Hiponatremia, que pode ser definida como uma concentra-
ção de sódio sérico (Na) abaixo do limite inferior da normalidade”, 
relata.

Ela informa que o nível baixo de sódio no organismo não pode ser 
relacionado apenas à dieta. A falta de sódio também se dá pela pre-
sença de uma série de desfechos desfavoráveis, como aumento no 
tempo de permanência hospitalar,  necessidade de internamento 
em UTI, custo da hospitalização e mortalidade. “A associação de 
Hiponatremia com aumento na mortalidade é bastante consistente, 
seja ela adquirida na comunidade, no hospital ou na UTI. A asso-
ciação persiste quando analisada em subgrupos específicos de do-
enças, como Neoplasias, Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) 
e Cirrose. Recentemente, Hiponatremia foi associada a aumento na 
mortalidade em pacientes renais crônicos em Hemodiálise”, observa 
a profissional.

A Nutricionista acrescenta que em casos bem simples, a Hiponatre-
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mia também está associada a diarréia e vômitos, vistos por exemplo 
em pacientes gestantes e bulimia (patologia associada ao regurgita-
mento de alimentos, causado pela compulsão alimentar). Em rela-
ção ao tratamento, sempre que possível, deve-se procurar remover a 
causa, que é reverter Hipovolemia, suspender  medicamento suspei-
to, interromper ingestão excessiva de água, repor um hormônio que 
esteja deficitário (Hipotireoidismo, Insuficiência Suprarrenal, Hipo-
pituitarismo) e otimizar a doença de base (ICC – Insuficiência Car-
díaca Congestiva, Cirrose). “O diagnóstico etiológico (da causa da 
doença) também é essencial para escolha da solução mais adequada 
do cloreto de sódio. A procura por ajuda médica é essencial para os 
cuidados, pois não se sabe ao certo as causas da patologia”, afirma.

Paloma ressalta que a Hiponatremia é o distúrbio hidroeletrolítico 
mais comum em pacientes hospitalizados. “O índice de mortalidade 
tem forte correlação com o nível de Hiponatremia e velocidade de 
sua instalação. Pacientes com sódio sérico menor, tiveram mortali-
dade de 25%, comparada com 9,3% em pacientes com sódio sérico 
normal”, relata.

______________________________________________________

Fontes de pesquisa:

GASPAROTTO, Ana Paula Devite Cardoso. Hiponatremia e altera-
ções do fator natriurético atrial em pacientes neurocirúrgicos. Tese 
(doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de 
Ciências Médicas, 2017.

ROCHA, Paulo Novis. Hiponatremia: conceitos básicos e aborda-
gem prática. Jornal Brasileiro de Nefrologia, 2011; número 33, vo-
lume 2, p. 248-260.
______________________________________________________

Paloma Popov Custódio Garcia

- Nutricionista | CRN 1-2676
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Importância das 
Campanhas de Saúde
e Segurança no 
Trabalho
A mais conhecida no calendário prevencionista é a 
Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Traba-
lho (SIPAT)
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No calendário prevencionista há inúmeras campanhas que podem ser 
aplicadas no âmbito do trabalho, para que a prevenção à saúde e segu-
rança possa prevalecer, entre elas estão: Semana Nacional de Trânsito, 
Outubro Rosa e Novembro Azul, Período de Carnaval, Prevenção contra 
acidentes com as mãos, Campanha contra o Tabagismo, Campanha 12/8 
relacionada à Hipertensão, entre outras. De acordo com o Técnico em 
Segurança Leandro Presley, o próprio Tribunal Superior do Trabalho, o 
Ministério do Trabalho e Emprego e o Sistema FIEMG lançaram cam-
panhas de prevenção ao acidente de trabalho no âmbito nacional, sendo 
veiculadas inclusive na TV aberta.

Ele explica que talvez, por força de lei, a SIPAT é a mais conhecida e a 
mais ampla dentre as campanhas prevencionistas. Mas, o que significa 
esta sigla? “Ao pé da letra, SIPAT é a Semana Interna de Prevenção a 
Acidentes do Trabalho, e é esse o nome dado a uma semana de atividades 
voltadas para prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacio-
nais, com realização anual”, ressalta.

Leandro lembra que a SIPAT é citada em uma legislação, diretamente na 
NR 05, que está aplicada à Portaria N° 3.214, no item 5.16 letra “O e P”, 
que diz que “É dever da CIPA promover, anualmente, em conjunto com o 
Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) 
onde houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho”. 
“Como mencionado, a CIPA é responsável pela elaboração da SIPAT em 
parceria com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho (SESMT). Nas empresas que não tem SESMT, a 

própria direção da empresa definirá o responsável”, informa o Técnico 
em Segurança.

A legislação não diz que tipo de empresas deve realizar a campanha, 
porém, percebe-se que a Norma Regulamentadora cita que a responsa-
bilidade é da CIPA com apoio do SESMT. Esses grupos de trabalho são 
diretamente ligados às empresas que admitem funcionários no regime 
de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e independentemente da 
quantidade de funcionários que a empresa emprega, é muito prudente 
que elas falem aos seus funcionários sobre prevenção. “É importante re-
forçar que se a SIPAT é obrigada por lei, logo a empresa deve registrar 
que realizou a mesma, podendo ser no livro de atas da CIPA, fotos, víde-
os e em outro registro”, afirma Leandro.

De acordo com o Técnico em Segurança, as atividades da SIPAT devem 
ser realizadas durante uma determinada semana do ano, a ser escolhida 
pela empresa, preferencialmente no horário de trabalho, podendo ou não 
ser dentro das dependências da empresa. Isso dependerá muito do tipo 
de atividade que será proposta pela comissão organizadora do evento. 
Porém, em diversas empresas, a SIPAT deixou de ser uma simples obri-
gação, uma simples campanha e se tornou um evento de grandes pro-
porções. “A semana de prevenção foi incluída até mesmo em ações para 
preservação do Meio Ambiente, recebendo assim o nome de SIPATMA 
(Semana Interna de Prevenção de Acidentes e Meio Ambiente). Outras 
empresas aderiram à visitação da família na abertura ou fechamento do 
evento, podendo assim mostrar aos familiares o âmbito de trabalho e as 
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medidas de proteção que são ofertadas aos trabalhadores”, relata o profissional.

Leandro acrescenta que este é o principal foco da campanha, ou seja, atuar na 
prevenção de acidentes e doenças do trabalho, mas por incrível que pareça, é 
onde as equipes organizadoras mais pecam no processo de organização, pois a 
lei diz que deve ser realizada, mas não diz como. Algumas sugestões simples e 
poderosas podem dar ênfase na campanha e no resultado. “Entre elas: fazer o 
levantamento de quais tipos de acidentes a empresa teve, ter em mãos os tipos 
de doenças que mais afastaram, conhecer quais os CIDS (Classificação Interna-
cional de Doenças) que mais geraram afastamento mesmo não sendo doenças 
do trabalho, saber quais as partes do corpo mais lesionadas, reconhecer quais 
as principais causas de ocorrências (ferramentas manuais, quedas, químicos, 
etc.), saber que comportamentos mais contribuíram para gerar ocorrências, ob-
ter todos os dados possíveis dos quase acidentes e outros dados que possam ser 
relevantes”, esclarece o Técnico em Segurança.

Também é importante focar nas estatísticas, do período de realização da última 
SIPAT até o período de realização da campanha seguinte, assim a comissão 
organizadora terá fatos e dados para propor as atividades para que a campanha 
atinja seu objetivo, diz Leandro. Ele lembra que quando não se têm esses dados, 
a possibilidade de propor atividades que não vão de encontro à realidade que 
a empresa vive é muito alta e desta forma, a chance de não atingir os objetivos 
são maiores. “Podemos citar que empresas focam em maquiar um determinado 
grupo de profissionais, sem saber se esta ação fará diferença no resultado da 
prevenção de acidentes, ou fazer uma caminhada sem saber como esta será 
decisiva na prevenção de doenças do trabalho”, exemplifica.

Resumidamente, perde-se uma grande oportunidade que a empresa põe à dispo-
sição dos prevencionistas, fazendo algo que gera grande esforço com baixo ou 
nenhum resultado, enquanto ações com baixo ou médio e até mesmo alto esfor-
ço poderiam gerar grandes resultados, aponta Leandro. O Técnico em Seguran-
ça também assegura que dentro das empresas, homens e mulheres adultos são 
o público direto. Desta forma, a comissão organizadora deve buscar atividades 
androgógicas, lúdicas e vivas para atrair a atenção e a participação dos trabalha-
dores. “Palestras são bem-vindas, porém o famoso sentar e assistir Power Point 
pode não trazer o resultado esperado. Aí, temos alguns exemplos de atividades 
a serem aplicadas que podemos citar, como gincanas, atividades musicais como 
paródias, gravação de CD e até DVD, concurso de frases, jogos interativos, te-
atros, palestras interativas, concursos de desenho em cartazes para pais e filhos, 
concursos de desenhos em cartazes apenas para filhos. O objetivo é estimular 
os trabalhadores à participação e assim, criar uma atitude prevencionista, sendo 
forte aliada da CIPA e do SESMT na busca do acidente zero”, orienta.

Outro fator que tem sido muito divulgado nas campanhas e acredita-se que é um 
momento ideal para isto, é reconhecer o indivíduo e os grupos que se esforça-
ram e tiveram êxito na prevenção. “Podemos citar, reconhecer uma pessoa por 
estar determinado tempo sem acidentes (por exemplo, 10 anos sem acidentes), 
reconhecer times que estão há um ano sem acidentes e doenças de trabalho, 
reconhecer o indivíduo que teve projetos que eliminaram riscos no local de 
trabalho, reconhecer iniciativas individuais ou em grupo que contribuíram para 
diminuir os riscos e acidentes”, reforça o profissional.

Também é recomendado não ligar as atividades da campanha a brindes, porque 
isso pode levar o trabalhador a participar somente para ganhar o prêmio, e não por 
interesse na prevenção. Mas, se houver brindes, Leandro orienta que se dê prefe-
rência para que seja para o grupo e que não esteja relacionado ao financeiro (di-
nheiro), lembrando que o principal objetivo é manter a saúde e prevenir acidentes.

E quanto aos temas de uma SIPAT? Obrigatoriamente não há um tema específi-
co a ser tratado e ao passar dos anos, muitas empresas inseriram no calendário 
da SIPAT temas como DST/AIDS, por exemplo. A sugestão é que esse tema e 
outros possam ser adotados em outros períodos do ano e campanhas. “O tema 
DST/AIDS, por exemplo, poderia ser usado no período do Carnaval, trânsito 
poderia ser abordado na Semana do Trânsito, assim a SIPAT ficaria exclusiva-
mente para prevenção de acidentes e doenças do trabalho”, informa Leandro.

Ele reforça que a sugestão é que os temas sejam baseados na realidade da 
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empresa e para isso deve haver um bom levantamento dos dados e fatos que 
compõem a atual situação da empresa. Se há uma parcela de funcionários ad-
ministrativos, talvez o conteúdo para o pessoal da fábrica não será para eles tão 
interessante. Por isso, conhecer bem o público irá diferenciar no resultado da 
SIPAT, conta Leandro.

Definidos os temas, o próximo passo é definir quem irá abordar cada um dos 
assuntos, ou seja, se será o pessoal interno ou contratado externo. O Técnico 
em Segurança afirma que não há uma regra ou uma resposta pronta, pois a 
comissão irá definir mais esta ação. “Mas, as sugestões são de montagem de 
grupos de teatro, de música interno ou externo, a própria CIPA pode participar 
e apresentar ações da gestão, lideranças podem ser instrutores de um dos temas 
trabalhando no reforço à cultura de segurança, a Brigada de Emergência da 
empresa também é uma opção, no caso de pessoal interno. No caso de pesso-
al externo, podemos sugerir o Corpo de Bombeiros, a PRF ou SAMU. Ainda 
podemos indicar o convite para profissionais de outras empresas, com outras 
vivências ou palestrantes externos”, recomenda.

O profissional lembra que é importante que os instrutores tenham habilidades 
para falar com o público, levando a mensagem e mantendo a participação dos 
ouvintes e assim auxiliar na mudança do comportamento e no modelo mental 
que os trabalhadores têm em relação à prevenção. “Segurança não precisa ser so-
mente cobrança, mas se bem fundamentada é de interesse de todos. É necessário 
ter cuidado com palestrantes externos, pois os mesmos não conhecem a rotina 
da empresa, não tem relações com os trabalhadores envolvidos, geralmente tem 
valores acima da média. Deve-se avaliar custo e benefícios”, explica.

E como saber se os objetivos foram alcançados? Para o Técnico em Segurança, 
inicialmente podemos observar as falas logo após o evento. Pessoas estratégi-
cas dentro dos grupos podem trazer o feedback dos participantes. Outra dica 
é deixar na saída de cada atividade ou em local estratégico, caneta e mate-
rial para anotações, pois assim os participantes poderão expressar no ato o que 
sentiram em relação à atividade proposta. “Poderá ser observado também o 
comportamento dos participantes, se eles se mantém como antes do evento ou 
se houve mudanças. Creio que seja o menos favorável, pois comportamentos 
podem mudar por diversos motivos, mas é uma possibilidade de se conhecer se 
os objetivos foram alcançados”, informa.

Para Leandro, é preciso senso crítico, avaliando o que e como foi planejado, 
para ver quais foram os erros ou acertos da SIPAT. Uma pesquisa poderá ser 
aplicada um determinado período após a campanha, como por exemplo, uma 
semana após a realização. A mesma não poderá ser aplicada pela CIPA ou SES-
MT, pois os dados poderiam ser manipulados. Uma sugestão seria a pesquisa 
ser aplicada pelo Departamento de RH. “Os resultados deverão ser avaliados 
pela comissão organizadora e apresentados no ano seguinte à próxima co-
missão, para que ela tenha uma direção, evitando assim falhas que podem ser 
prevenidas. Aproveite cada minuto de uma campanha, pois ela poderá fazer a 
diferença na vida do trabalhador”, conclui.

Leandro Presley 

- Técnico em Segurança do Trabalho 
há 15 anos
- Gestor Comportamental
- Palestrante
- Instrutor
-  Idealizador do Café com Segurança 
Catalão
 Organizador de Eventos de S.S.T
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A prevenção do 
Câncer de Mama e 
Câncer de Próstata
Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul foram instituídas 
com o objetivo de incentivar mulheres e homens a reforçarem 
a prevenção

A campanha Outubro Rosa surgiu para reforçar a importância da prevenção do Câncer 
de Mama entre as mulheres. Este é o tipo de câncer mais comum entre o sexo feminino 
e pode ser prevenido. Desta forma, o Outubro Rosa vem para incentivar essas formas 
de prevenção, como hábitos de vida saudável e realização do autoexame da mama e da 
mamografia, alerta Dra. Mileide Sousa, Médica Ginecologista e Obstetra e Oncologista 
Ginecológica.
 
Com o mesmo objetivo também foi criada a campanha Novembro Azul, que é uma exten-
são das medidas de prevenção do câncer para o homem, buscando conscientizá-lo quanto 
à prevenção do Câncer de Próstata. O Câncer de Próstata é o câncer mais comum no ho-
mem, correspondendo a aproximadamente 31% dos casos de câncer no sexo masculino. 

Seja qual a campanha, o mais importante a se pensar é que todos esses tipos de câncer 
podem ser prevenidos. “Basta realizar as medidas de prevenção de forma correta e reali-
zar os exames médicos periodicamente, possibilitando uma vida longa e de qualidade”, 
observa a médica.
  
Em relação ao Câncer de Mama, Dra. Mileide afirma que não há uma causa única para a 
doença. Diversos fatores estão relacionados ao aumento do risco do desenvolvimento do 
Câncer de Mama. “Entre eles, idade (após 50 anos de idade), fatores endócrinos/história 
reprodutiva, fatores comportamentais/ambientais e fatores genéticos/hereditários”, alerta.
 
De acordo com ela, os fatores endócrinos/história reprodutiva estão relacionados princi-
palmente ao estímulo hormonal, seja endógeno ou exógeno, com aumento do risco quan-
to maior for a exposição. Esses fatores incluem: história de menarca precoce (idade da 
primeira menstruação menor que 12 anos), menopausa tardia (após os 55 anos), primeira 
gravidez após os 30 anos, nuliparidade (não ter nenhum filho), uso de contraceptivos orais 
(estrogênio-progesterona) e terapia de reposição hormonal pós-menopausa (estrogênio-
-progesterona). 

A profissional acrescenta que os fatores comportamentais/ambientais bem estabelecidos 
incluem a ingestão de bebida alcoólica, sobrepeso e obesidade na pós-menopausa, e ex-
posição à radiação ionizante. Já os fatores genéticos/hereditários estão relacionados à 
presença de mutações em determinados genes, especialmente BRCA1 e BRCA2. “Mu-
lheres que possuem vários casos de Câncer de Mama e/ou pelo menos um caso de Câncer 
de Ovário em parentes consanguíneos, sobretudo em idade jovem, ou Câncer de Mama 
em homem também em parente consanguíneo, podem ter predisposição genética e são 
consideradas de maior risco para a doença. O Câncer de Mama de caráter hereditário 
corresponde, por sua vez, a apenas 5% a 10% do total de casos”, informa.

Dra. Mileide ainda observa que o autoexame permite a detecção de alterações mamárias 
suspeitas e que devem ser investigadas para descartar Câncer de Mama. Tais alterações 
são nódulos mamários, alteração da textura da pele, retração do mamilo, saída de secre-
ção pelo mamilo espontaneamente, erosões na pele e dor mamária.  “O autoexame deve 
ser realizado por todas as mulheres após os 40 anos de idade, 7 dias após o término da 
menstruação, uma vez por mês.  Todas as mulheres devem realizar a mamografia uma 
vez ao ano a partir dos 40 anos de idade. Em casos de alterações mamárias detectadas na 
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mamografia, às vezes esse exame poderá ser repetido em um intervalo de tempo menor, 
que será orientado pelo médico”, ressalta.

Ela adverte que em fase inicial o Câncer de Mama não tem sintomas, apresentando-os ape-
nas em estágios mais avançados. Os principais são a palpação de um nódulo na mama, dor 
mamária, saída de secreção pelo mamilo, alteração da cor e textura da pele e erosão na pele. 
“O diagnóstico do Câncer de Mama é realizado através de biópsia de um nódulo suspeito. 
Os exames de imagem (Mamografia, Ressonância Magnética, Ultrassom da Mama) são 
úteis para a detecção de nódulos e determinação do grau de suspeição dos mesmos. Diante 
da detecção de alterações suspeitas, a biópsia deve ser realizada”, afirma Dra. Mileide.

Quanto aos tratamentos para o Câncer de Mama, a médica informa que variam de acordo 
com cada caso e de uma forma geral, incluem o tratamento cirúrgico, com retirada do 
tumor, Quimioterapia, Radioterapia e Hormonioterapia. “A retirada do tumor pode ser 
feita através de uma ressecção parcial da mama (Quadrantectomia) ou retirada de toda 
a mama (Mastectomia). Além disso, é realizada a retirada de gânglios (linfonodos) na 
região axilar, que é o principal local de disseminação tumoral. A Quimioterapia, Radio-
terapia e Hormonioterapia serão realizadas a depender do tipo de tumor e do grau de 
extensão da doença”, alerta.

De acordo com a profissional, o Câncer de Mama quando detectado em uma fase precoce 
tem altas chances de cura. Os casos mais avançados e com metástases à distância possuem 
um prognóstico mais reservado. “O Câncer de Mama tem cura. A chance de cura depende 
do estágio da doença, sendo que a chance é maior nos casos mais iniciais. A cura depende 
também do estado de saúde da paciente e do tipo de tumor”, acrescenta a médica. 

Ela ainda reforça que realizar atividade física regularmente, ter uma dieta saudável, evitar 
tabagismo, etilismo e  sobrepeso podem reduzir em até 30% o risco de Câncer de Mama. 

Embora seja Oncologista Ginecológica, Dra. Mileide também deixa orientações para os 
homens quanto ao Câncer de Próstata. Ela informa que se trata também de uma doença 
que pode ser prevenida através de hábitos de vida saudável, com uma alimentação sau-
dável e prática de atividade física, além de se evitar tabagismo, etilismo e  sobrepeso. 

Além disso, existem alguns exames que ajudam no diagnóstico precoce de alterações 
na próstata. A médica destaca que um deles é o exame de toque retal, no qual o médico 
avalia tamanho, forma e textura da próstata, introduzindo o dedo protegido por uma luva 
lubrificada no reto. “Este exame permite palpar as partes posterior e lateral da próstata e 
detectar possíveis áreas suspeitas”, ressalta.

O outro é o exame de PSA, de sangue, que mede a quantidade de uma proteína produzida 
pela próstata - Antígeno Prostático Específico (PSA). “Níveis altos dessa proteína podem 
significar câncer, mas também doenças benignas da próstata”, finaliza.

Normalmente, o PSA é indicado pelo Urologista em caso de alterações urinárias, durante 
o tratamento para câncer de próstata e após a cirurgia, e em todos os homens pelo menos 
uma vez ao ano, a partir dos 45 anos de idade.

Dra. Mileide Sousa
CRM:GO 17390

- Médica Ginecologista e Obstetra pela Universidade 
Federal de Uberlândia
- Oncologista Ginecológica pelo Hospital de Câncer de 
Barretos

www.dramileidesousa.com.br
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FOCCUS PRODUÇÕES há MAIS DE 20 ANOS ETERNIZANDO SONHOS!    

FORMATURAS

CASAMENTOS
ANIVERSÁRIOS

BOOK 15 ANOS
VIDEOCLIPES

COMERCIAIS PARA TV 

VÍDEOS DOCUMENTÁRIOS
VÍDEOS INSTITUCIONAIS 

IMAGENS AÉREAS 

DATA SHOW  E TELÕES  

A FOCCUS PRODUÇÕES HÁ MAIS DE 20 ANOS REGISTRA OS MELHORES 
MOMENTOS DE SUA VIDA!
E PARA QUE SEU SONHO SEJA ETERNIZADO, É PRECISO UM TRABALHO 
INOVADOR, INTERESSANTE E DE ALTA QUALIDADE TÉCNICA, FEITO POR UMA
 EMPRESA DE CONFIANÇA.
ASSIM, SERÁ POSSÍVEL GUARDAR EM VÍDEOS OU FOTOGRAFIAS, MOMENTOS 
INESQUECÍVEIS OU TRABALHOS REALIZADOS! 
ESSA É A FOCCUS PRODUÇÕES! ETERNIZANDO SONHOS!
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FOCCUS PRODUÇÕES há MAIS DE 20 ANOS ETERNIZANDO SONHOS!    

FORMATURAS

CASAMENTOS
ANIVERSÁRIOS

BOOK 15 ANOS
VIDEOCLIPES

COMERCIAIS PARA TV 

VÍDEOS DOCUMENTÁRIOS
VÍDEOS INSTITUCIONAIS 

IMAGENS AÉREAS 

DATA SHOW  E TELÕES  
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INOVADOR, INTERESSANTE E DE ALTA QUALIDADE TÉCNICA, FEITO POR UMA
 EMPRESA DE CONFIANÇA.
ASSIM, SERÁ POSSÍVEL GUARDAR EM VÍDEOS OU FOTOGRAFIAS, MOMENTOS 
INESQUECÍVEIS OU TRABALHOS REALIZADOS! 
ESSA É A FOCCUS PRODUÇÕES! ETERNIZANDO SONHOS!
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