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 Os ministros da Saúde da 
saúde do IBAS (Índia, Bra-
sil e África do Sul) e do Bric 
(Brasil, Rússia, Índia e China) 
lançaram , no dia 19 de maio, 
durante a Assembleia Mun-
dial de Saúde, em Genebra, 
uma declaração conjunta que 
aponta ineficiências no siste-
ma atual da partilha e acesso 
aos benefícios de um vírus 
pandêmico. 

Segundo o texto, na respos-
ta ao H1N1, a rede de coleta de 
informações do vírus integrou 
todos os países. As vacinas, 
drogas antivirais e kits de 
diagnóstico resultantes des-
sa ação, no entanto, tiveram o 
acesso restrito, sendo os países 
em desenvolvimento os mais 
prejudicados. Os países do 
IBAS e do Bric pedem a cons-
trução de um sistema mais jus-
to, orientado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS).

Para os dois grupos, a atual 
pandemia de H1N1 despertou a 
necessidade de se construir um 
sistema mais inclusivo. “O fu-
turo quadro deve incluir não só 
facilidade de acesso às vacinas, 
drogas antivirais e kits de diag-
nóstico, mas também a expan-
são da capacidade dos países em 
desenvolvimento para produzi-
los. Em particular, a transferên-
cia de tecnologia e participação 
nos resultados da investigação 
científica” , diz o texto.

Emergentes criticam forma de partilha do H1N1
Foto:  US CDC

Pesquisadores do National Institutes of Health, liderados por Nacy Sullivan, desenvolvem vacina contra o novo vírus Ebola

Uma nova pesquisa confirmou-
que uma vacina experimental 
contra o vírus Ebola, desenvolvi-
da por pesquisadores do National 
Institutes of Health (NIAID) dos 
Estados Unidos, protegeu maca-
cos contra não só as duas espécies 
mais letais do vírus, mas também 
contra uma espécie mais recente 
identificada em 2007. 

Vacina experimental 
imuniza macacos 
contra o novo Ebola
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O Cremers (Conselho Regio-
nal de Medicina do Rio Grande 
do Sul) obteve vitória no Supre-
mo Tribunal Federal em sua 
luta pela volta da “diferença 
de classe” no Sistema Único de 
Saúde, que deixou de vigorar 
em 1991, a partir de resolução 
do extinto Inamps. Ações do 
Cremers, envolvem mais dez 
cidades gaúchas.

STF é favorável 
à ‘diferença de 
classe’ no SUS
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Apesar de reconhecerem 
a prioridade da emergência 
médica na definição de quem 
será beneficiado primeiro na 
lista de espera por transplan-
te de órgãos, especialistas 
recomendam que mudanças 
na legislação da área não 
detalhem excessivamente os 
procedimentos. 

Especialistas temem 
detalhamento de 
transplantes
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Rosana Reis Nothen, do MS

Foto: Janini Moraes/Ag. Câmara

Uma espécie de plástico 
com espessura mais fina que 
uma folha sulfite, contendo 
um antirretroviral pode ser 
capaz de prevenir o HIV em 
mulheres. Conhecida por “fil-

me vaginal”, a tecnologia está 
em fase de testes com um novo 
antirretroviral de dupla ação 
chamado IQP-0528. 

Foto: Divulgação/MTN
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Papel filme com antirretroviral 
protege mulheres contra o HIV

Pesquisadora da ImQuest BioSciences trabalha no no novo papel filme

Brasil fecha acordo 
para produzir mais 
sete medicamentos

A indústria brasileira 
começará a fabricar sete no-
vos medicamentos a partir 
de parcerias entre empresas 
públicas e privadas promovi-
das pelo Ministério da Saúde. 
Os acordos preveêm também 
reforço na produção nacional 
do contraceptivo DIU. 

Produção nacional de genéricos

Foto: Elza Fiúza/ABr

O estresse causado pelo 
choque psicológico nos aten-
tados terroristas do dia 11 
de setembro de 2001 pode 
ter levado a um aumento no 
número de abortos em bebês 
do sexo masculino nos Esta-
dos Unidos. 

Tim Bruckner, professor-
assistente de saúde pública 

na Universidade da Cali-
fórnia, em Irvine, e seus 
colegas na Universidade de 
Berkeley, nos Estados Uni-
dos, constataram que a taxa 
de mortalidade fetal para os 
homens dispararam em se-
tembro de 2001  

Abortos espontâneos podem 
estar ligados ao 11 de setembro

Vista noturna da área onde ficavam as torres gêmeas do WTC, em Nova York

 Foto: Divulgação

José Gomes temporão e José Roberto Arruda 

Foto: Divulgação J. Craig Venter Institute

Os investigadores no 
Instituto J. Craig Venter 
(JCVI), dos Estados Unidos, 
divulgaram os resultados 
que descrevem a construção 

bem-sucedida da primeira 
célula bacteriana sintética 
auto-replicante. 
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Criada primeira célula 
artificial auto-replicante

J. Craig Venter participa de programa de televisão
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Vacina pode dar 
falso positivo para 
vírus da Aids

Bactérias orais 
trazem risco de 
parto prematuro

Veja mais: http://isaude.net/A2oT

Veja mais: http://isaude.net/0XG2

Veja mais:http://isaude.net/AUwX
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Sabemos que a Medicina Diagnóstica é 
responsável por cerca de 70% das decisões 
médicas e absorve em torno de 10% dos cus-
tos em saúde; e está presente virtualmente 
em todos os protocolos e guidelines clínicos 
e em praticamente todas as especialidades 
médicas.

A boa utilização da Medicina Labora-
torial, isto é, o uso racional da informação 
gerada das análises realizadas pelos diversos 
laboratórios disponíveis no mercado, é ponto 
chave para racionalização dos custos e tam-
bém para a busca por resultados na cadeia 
de saúde. Segundo Porter1, essa busca por 
resultados deve ter como direcionadores a 
prevenção; o diagnóstico precoce e correto; 
o tratamento precoce, correto, menos inva-
sivo e na causa da doença; foco no paciente 
certo; maior velocidade entre diagnóstico e 
tratamento; menor número de erros, com-
plicações e repetições; um número menor 
de eventos agudos, seqüelas e reincidências; 
recuperações mais rápidas e menor necessi-
dade de tratamentos em longo prazo.

Em termos de utilização de exames la-
boratoriais no processo assistencial de saú-
de, Walraven et al.2 estudaram um número 
significativo de exames e demonstraram que 
73,5% destes encontravam-se dentro do valor 
de referência proposto e que de pacientes 
admitidos em um pronto-atendimento hospi-
talar e submetidos à dosagens laboratoriais, 
21,7% haviam realizado a mesma dosagem 
em âmbito ambulatorial na semana anterior 
à hospitalização e 40% e 62,7% em 3 meses e 
1 ano, respectivamente. Neste mesmo artigo, 
fontes citadas como Branger et al. demons-
traram que 38% dos exames laboratoriais 
são repetidos dentro de um prazo de 8 meses 
e segundo Bates et al., 28,2% dos testes de 
rotina repetidos foram repetidos sem neces-
sidade.

Ainda no ambiente hospitalar, excetuan-
do as Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 
27% dos testes bioquímicos solicitados ha-
viam sido realizados no dia anterior.

Dados da Associação Nacional dos Hos-
pitais Privados 3 (ANAHP) demonstram 
uma média de 26 exames por internação hos-
pitalar. Para a  Agência Nacional de Saúde 
Suplementar4 (ANS), no ano de 2008, os gas-
tos com exames representaram 20,9% dos 

gastos totais das operadoras da saúde com 
frequência média de utilização entre os anos 
de 2002 e 2007 variando entre 8,9% e 12,6%.

Poley et al.5 estudaram 27 laboratórios 
europeus e demonstraram redução de 3% 
nos custos com exames laboratoriais por 
meio de utilização de sistemas de suporte à 
decisão baseado em protocolos previamente 
definidos.

Certamente conhecemos alguém que 
teve seu período de internação prolongado 
devido à espera de um resultado de exame. 
Com foco na velocidade entre o diagnóstico 
e o tratamento, Holland et al.6 demonstrou 
a relação entre o tempo total de liberação de 
resultados (TAT - Turn Around Time) e o 
impacto na diminuição do tempo médio de 
atendimento em pronto-socorro. Segundo os 
autores, uma baixa performance do labora-
tório que acarreta atrasos nos resultados dos 
exames é um impedimento para a otimização 
dos cuidados assistenciais.Para Howanitz 
et al.7 o indicador de tempo de liberação de 
resultados (TAT - Turn Around Time) é um 
atributo estratégico do laboratório e tempos 
de reporte de resultados longos resultam em 
duplicação de solicitações de exames e au-
mento dos custos.

Na busca por resultados em saúde, refe-
rente à diminuição de erros, complicações 
e repetições citados por Porter, destacamos 
a fase pré-analítica, por ser dentro dos pro-
cessos laboratoriais a etapa de maior contri-
buição para os erros laboratoriais. Segundo 
Akan et al.8 o erro mais comum desta fase, 
em ambientes hospitalares, é a informação 
incorreta do paciente presente nos sistemas 
de solicitação de exames, responsável por 
até 23,5% destas ocorrências, seguido de 
incongruência entre os testes solicitados e 
a informação introduzida manualmente no 
sistema, até 10,1%,  e volume insuficiente das 
amostras em 3,2% dos casos. Bonini, PA e Ple-
bani, M.9, em artigo de revisão de erros em 
laboratórios, destacam que 75% dos resulta-
dos laboratoriais com erros estão dentro dos 
valores de referência propostos, 12,5% destes 
são erros absurdos e não considerados clini-
camente e os 12,5% restantes afetam a saúde 
do paciente. Nos artigos revistos, a fase pré-
analítica mostrou-se responsável por 31,6% 
a 75% dos erros, a fase analítica por 13,3% 

a 31,6% e a etapa pós-analítica 9% a 30,8%. 
Como fase pós-analítica, está considerada 
as respostas ou reações frente aos resultados 
laboratoriais e a interpretação clínica destes.

O estudo de custo-efetividade dos en-
saios laboratoriais, no contexto assistencial 
como provedor de benefícios ao paciente ten-
de a ser cada vez mais abordado. Hernandez, 
JS.10 revisando o tema destaca seis diferen-
tes níveis necessários para o estudo da custo-
efetividade: qualidade técnica; sensibilidade, 
especificidade e acurácia; potencialidade 
de modificação do pensamento clínico pelo 
resultado reportado; efeito no manejo do pa-
ciente; efeito nos resultado sobre o paciente 
e impacto sobre os custos. Citando Pfister 
et al., o autor sugere três diferentes âmbitos 
para análise da custo-efetividade.

A Performance do Teste: analisada por 
sua sensibilidade, especificidade, reproduti-
bilidade, capacidade de produção dos equi-
pamentos disponíveis, tempo de liberação 
de resultados, necessidades especificas no 
momento da coleta e tipo de amostra;

O Custo do Teste: custos diretos e indi-
retos do teste (fase analítica), necessidade de 
pessoal, equipamentos e instalações; e

Fatores Epidemiológicos: prevalência 
da doença em questão, possibilidade de rea-
lização de testes de triagem populacional ou 
utilização de terapia empírica, variáveis e 
interferentes.

A medicina laboratorial contribui 
de forma significativa para o desfecho 
assistencial focado no paciente. A possi-
bilidade de redução de dias de internação, 
diagnósticos cada vez mais precoces, um 
número menor de repetições e, conse-
qüentemente, de gastos desnecessários, 
faz desta especialidade uma ferramenta 
importante na assistência à saúde. 

A correlação clínico-laboratorial e a 
utilização racional dos diversos tipos de 
exames disponíveis, bem como a gestão da 
informação alinhada ao uso da medicina 
laboratorial baseada em evidências, trazem 
benefícios a toda a cadeia de saúde.

curtas

medicamentos

Guaco (Mikania glomerata)

Dr. João Batista Picinini
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O respeito ao direito de 
escolha do paciente
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erramos

Beatriz Antonieta Lopes

Dengue: Ética & Cidadania

Uma pesquisa publicada na 
última edição do periódico Archi-
ves of Internal Medicine demons-
tra que indivíduos que consomem 
muito chocolate por dia apresen-
tam mais sintomas depressivos. 
Esses sintomas poderiam levar a 
um maior consumo de chocolate, 
mas será que faz sentido pensar o 
inverso? Muito chocolate poderia 
ser a causa dos sintomas depres-
sivos? 

Existe uma forte cultura po-
pular de que o chocolate tem o 
poder de melhorar nosso humor, 
e são vários mecanismos propos-
tos para explicar essa relação. 
Entretanto, são poucas as pesqui-
sas científicas que examinaram o 
efeito do chocolate sobre o humor 
das pessoas. 

A presente pesquisa avaliou 
quase mil homens e mulheres 
saudáveis que não faziam uso de 
medicações antidepressivas, e 
com média de idade de 57 anos. 
Uma escala de sintomas depres-
sivos e um questionário sobre 
hábitos alimentares, incluindo 
o consumo de chocolate, foram 
aplicados. Os participantes que 
apresentavam um score de sin-

tomas depressivos indicando o 
diagnóstico de depressão consu-
miam uma média de 8.4 porções 
de chocolate por mês, comparado 
a 5.4 porções entre aqueles que 
não tinham sintomas sugestivos 
de depressão. 

Aqueles que apresentavam 
altos scores, sugerindo o diag-
nóstico de depressão maior, estes 
consumiam em média 11.8 por-
ções de chocolate por mês. Esses 
resultados não foram diferentes 
entre homens e mulheres. Os pes-
quisadores definiram uma porção 
como uma pequena barra de cho-
colate, cerca de 30 gramas. 

Infelizmente, a metodologia do 
estudo não permite dizer se o con-
sumo do chocolate é causa ou con-
seqüência da depressão. Alguns 
estudos têm demonstrado, em mo-
delos animais, efeitos positivos 
do chocolate sobre o humor. Por 
outro lado, não é possível excluir 
a possibilidade de que o chocolate 
pode colaborar para um humor 
depressivo. 

Uma das possíveis explicações 
é a de que alguns produtos como 
chocolate contêm gordura trans 
que concorrem com as gorduras 

ômega-3, estas últimas que tão 
importantes são para o funcio-
namento do cérebro, e que têm 
reconhecido poder de prevenir a 
depressão. 

Novos estudos deverão avan-
çar no conhecimento dessa rela-
ção entre o chocolate e o humor. 
Entretanto, a maior parte do co-
nhecimento que dispomos até o 
momento apóia a idéia de que o 
chocolate pode realmente esti-
mular nosso humor. São vários 
os componentes do chocolate que 
podem explicar esse efeito, entre 
eles a cafeína, a teobromina, a 
anandamida e o seu alto teor ca-
lórico. 

Como tudo na vida, o exces-
so deve ser evitado, e no caso do 
chocolate, a maior preocupação 
deve ser o controle do peso. É bom 
lembrar que o chocolate amargo, 
além de poder elevar nosso hu-
mor, também é um grande aliado 
dos nossos vasos sanguíneos. 

fala doutor
Ricardo Teixeira

Alto consumo de chocolate e depressão: causa ou consequência?

Ricardo Teixeira é doutor em 
neurologia e pesquisador do Labo-

ratório de Estudos Avançados em 
Jornalismo da Unicamp

O “guaco” (Mikania glomerata 
Spreng.) é uma planta medicinal 
utilizado contra gripe, rouquidão, 
infecção na garganta, tosse, bron-
quite.

Trata-se de Compositae, espécie 
nativa do sul do Brasil, (São Paulo 
ao Rio Grande do Sul). É uma erva 
trepadeira volúvel, glabra. Folhas 
simples, opostas, ovadas e oblongo-
lanceoladas verde-brilhantes na 
face superior, mais pálidas na in-
ferior. Flores hemafroditas, Fruto 
tipo aquênio, que possui compos-
tos sesquiterpênicos, diterpênicos, 
estigmasterol, flavonóides, cuma-
rinas, resina, tanino, saponina e 
guacosídeo.

A ciência comprovou as proprie-
dades medicinais do guaco e atestou 
seu efeito broncodilatador e expec-
torante. No inverno, quando au-
menta a incidência de problemas do 
aparelho respiratório, por conta das 
gripes e resfriados, o guaco volta a 
figurar nas receitas da medicina po-
pular e caseiras.

A planta é conhecida como erva-
de-serpentes, cipó-catinga ou erva-
de-cobra,servindo de cerca viva 
para muitos jardins e quintais. O 
guaco (Mikania glomerata) é ori-
ginário do Brasil e já conhecido e 
usado pelos índios brasileiros, que 
usavam-na para combater o veneno 
das serpentes Ainda hoje, em algu-
mas regiões do Brasil, o macerado 
das folhas é aplicado em forma de 
cataplasma sobre picadas de cobras 
e outros animais peçonhentos. Exis-
te também a tradição de usar a plan-
ta fresca e nova (devido ao aroma 
intenso e agradável) para manter as 
cobras afastadas.

O guaco é uma planta que se de-
senvolve bem em locais com clima 
ameno, como os da região Sul e boa 
parte do Sudeste. As folhas apresen-
tam um tom verde brilhante e são 
levemente escuras na face superior 
e mais claras no verso. 

A floração, de cor branca ou 
amarelada, surge na forma de pe-
quenos capítulos. É importante 
lembrar que o guaco só floresce 
quando cultivado em locais onde 

possa receber luz solar direta.
O plantio se faz por estacas de 

caule que apresentem pelo menos 
dois nós. Após o enraizamento, a 
muda deve ser transplantada para 
um local que lhe sirva de suporte.
Por ser uma planta relativamente 
rústica, o guaco não exige muitos 
cuidados. 

Tanto as folhas como as flores 
podem ser usados em medicina. A 
colheita se dá normalmente seis 
meses após o plantio, quando é pos-
sível colher as primeiras folhas.

Em 1870, surgiu a industrializa-
ção de um produto preparado com 
hastes e folhas da planta, que du-
rante décadas foi considerado um 
“santo remédio” contra bronquite, 
tosse e reumatismo.

Comprovado que o guaco apre-
senta propriedades medicinais 
expectorantes e broncodilatado-
ras, é indicado no combate à tosse, 
asma, bronquite, rouquidão e ou-
tros sintomas associados à gripes e 
resfriados. Popularmente, o guaco 
continua sendo usado para tratar 
reumatismo, infecções intestinais e 
cicatrizar ferimentos.

A planta não apresenta princí-
pios tóxicos, entretanto, deve ser 
usada com cautela, evitando-se 
todo tipo de excesso. Para o uso em 
crianças, é recomendável sempre 
a metade da dose indicada para os 
adultos.

Quem nunca ouviu falar que o 
xarope de guaco é tiro-e-queda con-
tra tosse, asma ou bronquite? “Em-
bora, pareça mais uma receita de co-
madres”, a verdade é que a ciência já 
comprovou as propriedades medici-
nais desta planta e atestou seu efeito 
broncodilatador e expectorante.

 Existe no comercio diver-
sas formas e formulas farmacêu-
ticas do produto, com controle de 
qualidade, a principal delas é o xa-
rope tradicional e sob a forma diet.

U
m estudo conduzido pela Agência Internacional 
de Energia Atômica, Aiea, revela que alguns pa-
íses estão super expondo crianças à radiação 

durante a realização de tomografias computadorizadas. 
Segundo a agência da ONU, essas crianças estão rece-
bendo doses de radiação para adultos, apesar de espe-
cialistas alertarem para a prática há décadas. 

 A pesquisa, realizada em 128 centros de saúde em 
28 países em desenvolvimento da Ásia, leste europeu e 
África, também encontrou grande variação nos níveis de 
radiação e frequência dos exames realizados em me-
nores de 15 anos de idade. O uso de parâmetros para 
adultos na criança significa que há aumento da dose e, 

como consequência, maior risco de desenvolvimento de 
câncer a longo prazo

Doses de radiação para adultos foram verificadas 
em 11 centros em seis países, de acordo com o docu-
mento. Os erros são atribuídos a possíveis falhas dos 
operadores do exame e dificuldade de se detectar riscos 
maiores a partir da imagem coletada.

Um problema adicional são as versões de máquinas 
mais antigas encontradas nos países em desenvolvimen-
to, que não possuem controles de exposição automáticos 
como os aparelhos modernos. De acordo com a Aiea, os 
centros com maior exposição de radiação em crianças 
informaram que estão procurando resolver a questão.

Foto: Nestor Müller / Secom

Recentemente o TJRS (Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul exarou en-
tendimento de que o(a) Testemunha de 
Jeová, quando ciente e capaz, e em con-
dições de externar a sua vontade, pode 
resistir à transfusão de sangue. Mesmo 
que a situação envolva risco de morte.

Até pouco tempo o entendimento 
assentado nos Tribunais era de que se 
o caso de um paciente envolver risco 
iminente de morte e cuja solução seria a 
transfusão de sangue, o médico deveria 
agir para salvaguardar a vida do pa-
ciente realizando o procedimento.

Encontra-se ainda em vigor o arti-
go 146 do Código Penal Brasileiro que 
informa que não há crime de constran-
gimento quando o médico age contra a 
vontade do paciente com o fim preser-
var-lhe a vida em iminente perigo para 
a mesma. (Art. 146, § 3º. , I – Código Pe-
nal Brasileiro)

A questão é que poderá haver ilícito 
civil, chamado ATO ILÍCITO, e não ha-
ver crime (penalmente tipificado).

A situação com a decisão do TJRS 
traz mais sombra ao exercício da Me-
dicina no tocante aos atendimentos de 
emergência que envolve risco iminente 
para a vida do paciente. O voto vence-
dor dando o entendimento deque deve 
haver o respeito ao sentimento religio-
so em detrimento até mesmo da própria 
vida do paciente se assenta na impor-
tância da autonomia e da dignidade hu-
mana que devem ser colocadas acima 
das circunstâncias de sobrevivência. O 
voto foi proferido com a aprovação por 
maioria, havendo apenas um voto di-
vergente que ratificou o entendimento 
de que a saúde e a vida são os objetos de 
maior valor para o objetivo da Medici-
na.

Durante muito tempo os médicos e 
hospitais permaneceram numa situa-
ção nebulosa sobre o assunto. Quando 
havia algum paciente nestas condições 
de rejeição apoiado na crença religiosa, 
o hospital se socorria ao Judiciário para 
obter, às pressas, uma autorização para 
realizar o procedimento médico. Com 
o entendimento de que a vida é o valor 
maior, os procedimentos passaram a 
ser realizados sem a outorga judicial, 
apenas com o respaldo da boa-fé e do 
bem maior que se estava preservando.

Com a decisão do TJRS não quer di-
zer que o quadro tenha sido totalmente 
revertido. Não. Mas, passa-se a um esta-
do de alerta sobre esta jurisprudência.

Vivemos hoje um estado de forma-
lismo nas relações profissionais inter-
pessoais, assim, é de bom-senso repen-
sar na documentação existente e em sua 
formulação quando direcionada aos pa-
cientes de emergências e aos seus fami-
liares. Mas, o importante e essencial é a 
qualidade da relação com o próprio pa-
ciente e com os que o acompanham (ou 
o representam) durante o atendimento.

O aconselhável é o registro da deci-
são do paciente, respeitando a sua auto-
nomia, quando este for capaz e estiver 
em condições de decidir sem vício. Esta 
situação de acolher o desejo da não in-
tervenção médica é mais complexa nas 
intervenções eletivas, porque nas de 
emergência com risco iminente de mor-
te pela ausência de sustentação regular 
da vida a ação médica deve ter como ob-
jetivo o resguardo da vida humana que 
naquele momento não poderia se mani-
festar conscientemente. 

O princípio evocado para proteger a 
autonomia do paciente é o da dignidade 
humana. Quando capaz e lúcido o ser 
humano deve ter respeitado seus valo-
res mais íntimos, e dentre eles, o da sua 
religiosidade. São estes valores que aca-
bam por compor sua dignidade. Mas, 
numa situação de risco iminente de 
morte, com um paciente sem condições 
de discernir, e por isso, sem condições 
de escolher livremente por si só, o caso 
é outro. Quando o paciente necessita ser 
socorrido emergencialmente para per-
manecer vivo, não enxergamos outra 
opção mais sensata da de intervir para 
garantir a sobrevivência da pessoa.

Moçambique passa a integrar a Associação Médica Mundial
Os cinco países que hoje compõem a Comunidade Médica de Língua Portuguesa - CMLP 
(Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde e Moçambique) poderão estar representados na pró-
xima Assembleia da Associação Médica Mundial (WMA), em Vancouver, no Canadá, de 13 
a  16  em outubro deste ano.
Em recente encontro realizado em Evian, na França, de 20 a 22 de maio, o Conselho anali-
sou e aprovou, por unanimidade, a proposta de inclusão de Moçambique no quadro de as-
sociados da WMA. Essa decisão deverá ser referendada em Vancouver. Assim, Moçambique 
deverá ser o 96º país a integrar a lista de associados da AMM, aumentando ainda mais a 
representatividade da entidade, em nível mundial.

Uso do telefone celular pode levar à síndrome dos tempos modernos
Síndrome dos tempos modernos, a Nomofobia causa ansiedade, pânico, impotência e an-
gústia, sempre que alguém se sente impossibilitado de se comunicar, por estar sem o seu 
celular. “A pessoa mantém o aparelho ligado 24 horas por dia, inclusive na hora que vai ao 
banheiro ou até mesmo na hora de dormir”, explica o psicólogo Cristiano Nabuco, do Institu-
to de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP. Para ele, a nomofobia não diz respeito 
somente ao aparelho celular, mas a qualquer tecnologia que deixe as pessoas conectadas, 
como computadores e notebooks. Só no Brasil já são mais de 250 milhões de aparelhos 
de telefonia móvel vendidos, “número é impressionante, porque é maior que a população”, 
afirma. 

Novo exame de sangue detecta o risco de alergia em recém-nascidos
Pesquisas realizadas na Universidade de Adelaide descobriram que um simples exame de 
sangue é capaz de prever, agora, se recém-nascidos terão alto risco de desenvolver alergias 
à medida que envelhecem.
Segundo o imunologista da Universidade de Adelaide, Tony Ferrante, o novo marcador pode 
ser o avanço mais significativo no teste de alergia por algumas décadas. “A proteína nas 
células imunológicas do recém-nascido parecem conter a resposta para saber se um bebê 
será protegido ou suscetíveis ao desenvolvimento de alergias mais tarde”, disse Ferrante.
Os pesquisadores descobriram que os valores da proteína de sinalização celular, chamada 
proteína quinase C zeta, são muito mais baixos em crianças com risco de alergias. “O exame 
de sangue é muito mais eficaz do que os indicadores anteriores, como a história clínica da 
família, ou medir o anticorpo IgE indutor anti-alérgico”, revelou Ferrante.

Quatro em cada dez paulistas nunca avaliaram o nível de açúcar 
Quatro em cada dez paulistas nunca avaliaram o nível de açúcar do sangue, mas 84% 
acreditam na possibilidade de prevenção. É o que revela pesquisa encomendada pela SO-
CESP (Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo), dentro das comemorações do Dia 
Nacional de Controle ao Diabetes. A Pesquisa mostra ainda que apenas 6% dos paulistas 
associam o excesso de açúcar no organismo aos problemas do coração. Revela, também, 
que a população do Estado de São Paulo confia na prevenção do diabetes, mas pouco mais 
da metade dos entrevistados (58%) já mediu o nível de glicose no organismo. 

Vacina contra a gripe A pode dar falso resultado positivo para HIV
O Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, vinculado ao Ministério da Saúde, divulgou 
uma orientação informando que as pessoas que foram imunizadas com a vacina contra a 
gripe A (H1N1), podem ter resultado positivo para HIV, mesmo sem ter o vírus que provoca a 
Aids. De acordo com o Depeartamento, o falso resultado positivo pode ocorrer até 112 dias 
após a pessoa ter se vacinado contra a gripe. Isso acontece, porque a essa vacina aumenta 
a produção de um anticorpo, chamado de IgM, que “engana” o Elisa, o teste mais comum 
feito no Brasil para o diagnóstico do vírus HIV. A reação faz com que o organismo reproduza 
uma condição parecida com aquela de quem tem o vírus da Aids. 

Decisão judicial mantém proibição de bronzeamento artificial em SP
O bronzeamento artificial com fins estéticos voltou a ser proibido no estado de São 
Paulo.  Decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região restabeleceu no estado de 
São Paulo os efeitos da Resolução RDC 56/2009 da Anvisa, que proibiu, em novembro 
de 2009, o bronzeamento em todo o país.
A decisão suspendeu a tutela antecipada que permitia a utilização das câmaras de 
bronzeamento pelas empresas associadas ao Sindicato Patronal dos Empregadores 
em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São 
Paulo (Seemples).

Beatriz Antonieta Lopes é bió-
loga e especialista em Entomologia 

Médica pela Fiocruz (RJ)

- No título da coluna Medicamentos da 
edição anterior, onde se lê os Benefícios 
do alho a forma correta é Benefícios do 
Anis Estrelado.
- A foto publicada na capa do Caderno 
Dois, edição de Março de 2010, retrata 
profissionais da Pós-odonto Suprema e 
não do Sistema Único de Saúde.
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Idosos se exercitam em equipamentos para prevenir doenças como osteoporose

Falta proteína 
retarda formação de 
células de gordura

Pesquisadores da Universidade 
de Cincinnati descobriram que a 
remoção da proteína S6K1 retarda 
a formação de novos adipócitos (cé-
lulas de gordura). Os investigadores 
dizem que o achado sugere que S6K1 
poderia ser direcionada para o tra-
tamento ou prevenção da obesidade. 

A equipe da pesquisadora Sara 
Kozma compararam os efeitos de 
dietas normais e de alto teor de gor-
dura em ratos com e sem S6K1. Ra-
tos com S6K1 que comeram uma die-
ta rica em gordura desenvolveram 
quatro vezes mais células de gordu-
ra do que ratos sem S6K1 que foram 
alimentados com o mesmo regime. 

Usando células-tronco embrio-
nárias, a equipe de pesquisa foi ca-
paz de demonstrar que o efeito da 
perda de S6K1 foi exercido durante a 
primeira etapa de desenvolvimento 
de células de gordura, chamada de 
fase “compromisso” e que a reintro-
dução de S6K1 resgatou o desenvol-
vimento das células de gordura. 

Com isso, os pesquisadores con-
cluíram que a falta de S6K1 retarda 
a produção e a renovação de células 
de gordura. 

“Nós já sabemos que S6K1 de-
sempenha um papel importante na 
longevidade, podendo inibir o acú-
mulo de tecido adiposo. Os resulta-
dos suportam este conceito e agora 
estamos estudando como S6K1 pode 
ser direcionado para lutar contra a 
obesidade”, explicou. 

O medicamento  é um anti-re-
troviral aprovado em 1995 e é usado  
com outros medicamentos para tra-
tar o HIV. O Invirase não cura a in-
fecção pelo HIV, não pode impedir o 
desenvolvimento de doenças relacio-
nadas à doença e não evita a propa-
gação do vírus para outras pessoas. 
sistema nativo. 

Cientistas criam primeira célula artificial auto-replicante
Os investigadores no Insti-

tuto J. Craig Venter (JCVI), dos 
Estados Unidos, divulgaram 
os resultados que descrevem a 
construção bem-sucedida da pri-
meira célula bacteriana sintética 
auto-replicante. 

A célula sintética é chamada 
Mycoplasma mycoides JCVI-
syn1.0 e é a prova do princípio 
de que os genomas podem ser 
projetados no computador, feita 
quimicamente em laboratório e 
transplantadas em um receptor 
de células para produzir uma 
nova célula de auto-replicação 
controlada apenas pelo genoma 
sintético.

A pesquisa foi publicada por 
Daniel Gibson e outros pesquisa-
dores na edição de 20 de maio da 
Science Express e será publicada 
na próxima edição impressa da 
revista.

“Por quase 15 anos Ham Smi-
th, Clyde Hutchison e o restante 
da nossa equipe têm trabalhado 
para a conclusão com êxito do 
nosso trabalho para a constru-
ção de uma célula bacteriana, 

que é totalmente controlado por 
um genoma sintético”, disse J. 
Craig Venter, Ph.D., fundador e 
presidente, JCVI e autor sênior 
no papel. De acordo com Dr. Smi-
th, “com esta primeira célula 
sintética bacteriana e as novas 
ferramentas e tecnologias que 
desenvolvemos para completar 
com sucesso este projeto, agora 
temos os meios para dissecar o 
conjunto de instruções genéticas 
de uma célula bacteriana para 
ver e entender como ele realmen-
te funciona”.

“Podemos agora começar a 
trabalhar no nosso objectivo 
final de sintetizar uma célula 
mínima, contendo apenas os ge-
nes necessários para sustentar a 
vida na sua forma mais simples. 
Isso nos ajudará a compreender 
melhor como as células de traba-
lho”, completou.

Como no estudo realizado em 
de 2008, em que descreveu a sín-
tese bem-sucedida do genoma da 
M. genitalium, eles projetaram e 
inseriram no genoma o que eles 
chamavam de marcas d’água.

Para pesquisador célula sintética é chamada Mycoplasma mycoides e é a prova do princípio de que os genomas podem ser projetados no computador

Foto: Divulgação J. Craig Venter Institute

A pesquisadora Alison McCook e o professor J. Craig Venter, responsáveis pela célula artificial 

Uma equipe internacional de 
pesquisadores identificou 20 ge-
nes associados com osteoporose e 
a fragilidade óssea, incluindo 13 
genes nunca antes associados à do-
ença. O co-autor do estudo J. Brent 
Richards e os outros pesquisado-
res revisaram os dados coletados 
a partir de cerca de 20 mil pessoas 
em cinco estudos genéticos inter-
nacionais recentes. 

A osteoporose reduz a densi-
dade mineral óssea (BMD) e in-
terrompe a microarquitetura do 
tecido ósseo, tornando os ossos 
mais frágeis e sujeitos a fraturas. 
A doença afeta cerca de dois mi-
lhões de canadenses e 75 milhões 

de pessoas nos Estados Unidos, 
Europa e Japão. 

Embora ela ocorra em pessoas 
de todas as etnias, uma das maio-
res incidências recai sobre as  mu-
lheres pós-menopausa de origem 
européia e asiática. De acordo 
com a International Osteoporosis 
Foundation (IOF), uma em cada 
três mulheres com idade superior 
a 50 anos terão fraturas osteopo-
róticas, assim como um em cada 
cinco homens.

“Nós fomos capazes de olhar 
através de todo o genoma humano 
para tentar identificar quais genes 
- de todos os genes que herdamos - 
parecem ser responsáveis pela oste-

oporose”, explica Richards. “Não só 
encontramos 13 genes inteiramente 
novos, como também demonstra-
mos que alguns destes genes foram 
relacionados não apenas com a den-
sidade óssea, mas também com o 
risco de fraturas em si”. 

O pesquisador acredita que es-
ses resultados trarão benefícios 
práticos para os pacientes. “A fim 
de melhor tratar qualquer condi-
ção, precisamos saber o que ela 
faz”, disse ele. 

“Nós sabíamos que um dos 
mais fortes fatores de osteoporose 
era genético, mas não tínhamos 
uma visão clara de quais fatores 
genéticos. 

Foto: Divulgação/Ascom-PBH

Pesquisadores identificam 20 genes ligados à osteoporose 
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Vacina contra a gripe A pode dar falso positivo para HIV
 O Departamento de DST, 

Aids e Hepatites Virais, vin-
culado ao Ministério da Saú-
de, divulgou uma orientação 
informando que as pessoas 
que foram imunizadas com 
a vacina contra a gripe A 
(H1N1), podem ter resulta-
do positivo para HIV mesmo 
sem ter o vírus que provoca a 
Aids. De acordo com o Depe-
artamento, o falso resultado 
positivo pode ocorrer até 112 
dias após a pessoa ter se vaci-
nado contra a gripe.

O falso resultado acontece 
porque a essa vacina aumen-
ta a produção de um anticor-
po, chamado de IgM, que “ 
engana” o Elisa, o teste mais 
comum feito no Brasil para o 
diagnóstico do vírus HIV. A 
reação faz com que o organis-
mo reproduza uma condição 
parecida com aquela de quem 
tem o vírus da Aids.

A nota técnica do Departa-
mento DST, Aids e Hepatites 
Virais, divulgada na última 
sexta-feira, é categórica ao 
afirmar que deve-se ter muita 
cautela na divulgação dos re-
sultados. 

O problema acontece porque a vacina contra a gripe aumenta a produção de um anticorpo chamado de IgM, que engana o Elisa
Foto: Michael Laurie / CSL 

A diretora do laboratório CSL, Rachel David, da Austrália, aplica primeiras doses de vacina contra a Influenza A (H1N1) em teste

Gestantes saudáveis cor-
rem risco de terem proble-
mas na gravidez causados 
por bactérias orais. Pesqui-
sadores da Universidade 
Case Western Reserve já co-
meçaram a entender como e 
quais bactérias das 700 espé-
cies que vivem na boca são 
responsáveis pelo aumento 
do número de bebês prema-
turos e natimortos. 

A líder do estudo, Yiping 
Han, do departamento de Pe-
riodontia, encontrou várias 
novas bactérias originárias 
da boca que viajam através 
do sangue para causar uma 
reação inflamatória na pla-
centa e, eventualmente, cau-
sar uma série de problemas 
de saúde a partir de abortos 
e natimortos. 

Os investigadores fica-
ram perplexos, porque as 
bactérias orais apareceram 
na placenta ou no líquido 
amniótico de mulheres grá-
vidas. 

A equipe de pesquisa des-
cobriu que, depois de injetar 
o sangue nas caudas de ca-
mundongos grávidas com 
saliva de pessoas saudáveis 
e placas dentais daqueles 
com doença periodontal, as 

bactérias orais continua-
ram a crescer nas placentas, 
24 horas após terem deixado 
o sangue de camundongos. 

Antes do trabalho de Han 
que ligou as bactérias orais 
aos problemas na gravidez, 
os pesquisadores acredita-
vam que as infecções eram 
transmitidas através do tra-
to vaginal. 

Informações de estudos 
anteriores mostraram que 
as bactérias orais podem ser 
transportadas através do 
sangue, quando há um cor-
te no revestimento da boca 
ou um problema de saúde 
bucal, como gengivite ou 
periodontite, que destroi as 
defesas no forro da boca, que 
bloqueiam ou impedem que 
as bactérias entrem na cir-
culação sanguínea.n.

 Isso sugere, ainda segun-
do o estudo, que mesmo em 
mulheres grávidas saudá-
veis as bactérias envolvidas, 
que normalmente vivem 
na boca, podem entrar na 
corrente sanguínea e fazer 
seu caminho até a placenta, 
para iniciar uma reação in-
flamatória que pode levar à 
morte fetal ou à prematuri-
dade. 

Bactérias orais trazem risco 
de parto prematuro e aborto

Foto: Divulgação/Univ. Case Western Reserve

FDA aprova teste 
automatizado para 
Doença de Chagas

A Food and Drug Adminis-
tration (FDA) aprovou o teste 
Abbott Prism Chagas, um en-
saio de análise de sangue total-
mente automatizado, que pode 
detectar anticorpos de Trypan-
soma cruzi (T. cruzi), parasita 
encontrado nas Américas e ad-
quirido pela picada do barbeiro. 

De acordo com o Centers for 
Diseases and Prevention (CDC), 
cerca de 11 milhões de pessoas 
são infectadas em todo o mundo 
com a Doença de Chagas e ou-
tras 108 milhões correm o risco 
de contraí-la.

Na área de testes de análi-
se sanguínea, a Abbott realiza 
ensaios também para hepatite, 
HIV e outros retrovírus. Os sis-
temas podem analisar mais de 
160 amostras de sangue doado 
por hora, tornando possível pes-
quisar mais de 1.200 amostras 
coletadas em oito horas de tra-
balho em laboratório. 

O Departamento americano 
de Saúde Humana registra mais 
de 16 milhões de doações de san-
gue coletadas no país, anual-
mente, e empregado em mais de 
30 países, este sistema analisa 
a maioria do estoque de sangue 
doado, em todo o mundo.

Segundo o vice-presidente de 
operações comerciais dos Esta-
dos Unidos, da Abbott Diagnos-
tics, John Coulter, “a aprovação 
do teste para Doença de Chagas 
representa a disponibilidade 
de uma importante ferramenta 
automatizada, para assegurar a 
contínua segurança nos proces-
sos de doação de sangue”.

Yiping Han, do departamento de Periodontia  da Case Western Reserve 

Pesquisa produz dente anatomicamente 
correto com células-tronco, em 9 semanas

 Uma técnica pioneira de-
senvolvida na Universidade de 
Columbia demonstrou que cé-
lulas-tronco do próprio corpo 
podem conduzir a regeneração 
dos dentes. O novo mecanismo 
orquestra as células-tronco 
para migrarem para um an-
daime tridimensional infun-
dido com fator de crescimen-
to, mantendo o potencial de 
translação para produzir um 
dente anatomicamente corre-
to, apenas nove semanas após 
o implante.

Pessoas que perderam al-
guns ou todos os seus dentes 
adultos normalmente partem 
para dentaduras, ou, mais re-
centemente, implantes dentá-

rios para melhorar a aparên-
cia inócua que pode ter uma 
série de ramificações psico-
sociais inquietante.

Um estudo com modelos 
animais tem mostrado que, en-
caminhando as células-tronco 
para um andaime feito de ma-
teriais naturais e integrado 
ao tecido circundante, não há 
necessidade de usar linhas de 
células estaminais colhidas, 
ou criar um ambiente fora do 
corpo, por exemplo, uma pla-
ca de Petri, onde o dente está 
crescido e, então, implantá-lo 
depois de ter amadurecido. O 
dente, em vez disso, pode ser 
cultivado “ortotopicamente”, 
ou na tomada onde o dente se 

integrará com o tecido circun-
dante em maneiras que são 
impossíveis com metais pesa-
dos ou outros materiais.

“Estes resultados repre-
sentam o primeiro relatório 
de regeneração de estruturas 
anatomicamente moldada 
como dentes”, disse o pes-
quisador Jeremy Mao. “A po-
tência de encaminhamento 
celular é apoiada não só por 
recrutamento celular em mi-
crocanais, mas também pela 
regeneração dos ligamentos 
periodontais ao osso alveolar 
recém-formado.”

Os implantes dentários ge-
ralmente consistem de um pa-
rafuso de titânio em forma de 

cone, com uma superfície ru-
gosa ou lisa colocados no osso 
maxilar. Embora a cirurgia de 
implante possa ser realizada 
como um procedimento ambu-
latorial, a cura muitas vezes 
varia muito e uma implanta-
ção bem-sucedida é resultado 
de várias visitas a diferentes 
médicos, incluindo dentistas 
gerais, cirurgiões-dentistas e 
protéticos.

O trabalho de Mao e seus 
colegas, no entanto, apresenta 
múltiplas promessas: um pro-
cesso mais natural, tempo de 
recuperação mais rápido e um 
aproveitamento do potencial 
do próprio corpo para voltar a 
crescer o tecido.

Universidade Federal de Minas Gerais

Bolsa Família

SAMU

•  9 novas escolas técnicas federais já preparam os jovens  
mineiros para o mercado de trabalho. E outras 7 unidades 
estão sendo construídas.

•  3 novas universidades federais (UFTM, UNIFAL e UFVJM), 
mais 12 campi universitários e o ProUni ampliam o acesso 
à educação superior. 

•   O Bolsa Família assegura alimentação, frequência 
escolar e acompanhamento de saúde para mais de  
1 milhão de famílias. 

•  O SAMU leva atendimento de urgência para mais de  
7,8 milhões de mineiros. E a integração entre SAMU  
e as 3 primeiras Unidades de Pronto Atendimento  
(UPA 24h) vai agilizar o serviço de urgência e desafogar 
os hospitais. Mais 31 unidades estão em implantação  
no estado.

•  As farmácias populares oferecem medicamentos até  
90% mais baratos.

•  O Luz para Todos leva uma vida melhor para mais de  
1,2 milhão de pessoas no campo.

Nós, mineiros,
estamos vivendo
um novo Brasil.
O Governo Federal, em parceria com o estado  
e os municípios, investe em programas sociais  
que geram mais oportunidades e melhoram  
a vida em Minas Gerais.

www.confiancanobrasil.gov.br

NOVAS EScOlAS TécNicAS FEDERAiS

Veja mais:http://isaude.net/56Tf
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Bill Gates anuncia US$ 10 bi para 
pesquisa com vacinas em países pobres
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Um novo estudo da Univer-
sidade Brigham Young desco-
briu que tratar a depressão 
clínica pelo telefone é quase 
tão eficaz como realizar con-
sultas cara a cara. 

O estudo incluiu 30 pessoas 
diagnosticadas com depressão 
grave. Em vez de oito visitas 
regulares à clínica, os partici-
pantes realizaram as sessões 
durante uma série de telefo-
nemas para o terapeuta. As 
solicitações variaram em du-
ração, entre 21 a 52 minutos. 
Os pacientes não receberam 
medicação antidepressiva. 

Em seis meses de acompa-
nhamento, 42% dos participan-
tes tinham se recuperado da 
depressão. Para efeito de com-
paração, uma terapia similar 

realizada, pessoalmente, teve 
uma taxa de recuperação de 
50%. 

“Oferecer uma opção de te-
lefone ou webcam para a psi-
coterapia parece justificável 
do ponto de vista da eficácia”, 
disse a co-autora do estudo. “É 
mais amigável, tem maior fle-
xibilidade de tempo e lugar e 
não tem efeitos colaterais.” 

Os pesquisadores advertem 
que a terapia via telefone não 
pode ser para todos. Um terço 
dos participantes elegíveis di-
minuiu a possibilidade de con-
sultas por telefone, preferindo 
a visita real ao psicoterapeuta. 
Mas para aqueles confortáveis 
com telefonemas, a terapia po-
derá em breve ser mais barata 
e mais conveniente

5 Maio de 2010

Especialistas temem detalhamento de transplantes
 Especialistas reconhecem 

a prioridade da emergência 
médica na definição de quem 
será beneficiado primeiro 
na lista de espera por trans-
plante de órgãos, mas reco-
mendam que mudanças na 
legislação da área não deta-
lhem excessivamente os pro-
cedimentos. A Comissão de 
Seguridade Social debateu o 
tema em audiência pública so-
bre o projeto de lei que altera 
o atual critério de prioridade 
na lista, que é baseado na data 
da inscrição cronológica do 
paciente (PL 912/03).

Eles admitiram que, em 
relação ao transplante de fí-
gado, não há mais dúvida de 
que o chamado índice Meld 
(Modelo para Doença Termi-
nal de Fígado, em inglês) é, 
atualmente, a melhor opção. 
Trata-se de um modelo mate-
mático e objetivo que define o 
nível de gravidade do paciente 
com base em exames laborato-
riais. Após a adoção do índice 
no Brasil em 2006, o tempo de 
espera para transplante de 
câncer de fígado caiu de 34 
meses para 5 meses.

Porém, o diretor do serviço 
de transplantes do Hospital 
das Clínicas de São Paulo, 
Luiz D’Albuquerque, teme 
que a fixação dessa regra 
em lei atrapalhe o ritmo de 
transplante de outros órgãos. 
“Deveríamos trabalhar com 
regulamentações gerais, sem 
descer a detalhes que podem 
nos prejudicar no futuro”, 
afirmou.

A coordenadora geral do 
Sistema Nacional de Trans-
plantes do Ministério da Saú-
de, Rosana Nothen, garantiu 
que a lista única de trans-
plantes adotada pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) é trans-
parente e garante oportuni-
dades iguais para todos os 
potenciais receptores. Rosana 
lembrou que os critérios tam-
bém devem atender as espe-
cificidades de cada órgão hu-
mano e as compatibilidades 
entre receptor e doador.

Para o diretor do serviço no HC de São Paulo, a fixação dessa regra em lei pode atrapalhar o ritmo dos trabalhos, à excessão do modelo usado para doença terminal de fígado
Foto: Janine Moraes / Ag. Câmara

A coordenadora-geral do Sistema Nacional de Transplantes, Rosana Reis Nothen, durante Audiência Pública 

O Juiz Federal Substituto 
Jurandi Borges Pinheiro, do 
Tribunal Regional Federal da 
4ª Região, no dia 13 de maio, 
julgou improcedente, a Ação 
Civil Pública proposta pelo 
Conselho Regional de Biolo-
gia (CRBIO), que visava a ga-
rantir aos biólogos o direito 
de assumirem responsabili-
dades técnicas por laborató-
rios de análises clínicas. 

Para o magistrado, a Cons-
tituição da República, em seu 
art. 5°, XIII e art. 170, pará-
grafo único, determina ser 
livre o exercício de qualquer 
trabalho, ofício, profissão ou 
atividade econômica. E, ain-
da, “consultando-se o site da 
Sociedade Brasileira de Aná-
lises Clínicas, constata-se que 
esta somente outorga o Título 
de Especialista em Análises 
Clínicas aos profissionais 

médicos, farmacêuticos-
bioquímicos ou biomédicos. 
Assim, é correto afirmar que 
a responsabilidade técnica 
pelos laboratórios de análises 
clínicas pode ser exercida por 
profissionais de mais de uma 
área do conhecimento - logo 
não é exclusiva de uma única 
área - desde que preencham 
as condições legais”.

O Presidente do Conselho 
Federal de Farmácia (CFF), 
Jaldo de Souza Santos, lembra 
que, de acordo a Lei 3820/60 - 
que dispõe sobre a criação 
dos Conselhos Federal e Re-
gionais de Farmácia -, “é 
atribuição dos profissionais 
farmacêuticos, ainda que 
não privativa ou exclusiva, a 
responsabilidade técnica e o 
desempenho de funções espe-
cializadas em órgãos ou labo-
ratórios de análises clínicas 

ou de saúde pública ou seus 
departamentos especializa-
dos”.

Souza Santos destaca que 
as Diretrizes Curriculares 
instituídas, em 2002, pelo 
Conselho Nacional de Educa-
ção estabelecem como com-
petências do farmacêutico 
a realização, interpretação, 
emissão de laudos e responsa-
bilidade técnica por análises 
clínico-laboratoriais, incluí-
do os exames hematológicos, 
citológicos, citopatológicos e 
histoquímicos, biologia mole-
cular e análises toxicológicas.

O Consultor Jurídico do 
CFF, Antônio César Caval-
canti Junior, afirma que não 
cabem às resoluções de con-
selhos profissionais legisla-
rem sobre profissões, “dentre 
estes, o Conselho Federal Bio-
logia”.

Para TRF, Análises Clínicas é atividade de 
farmacêuticos, médicos e biomédicos

 O Cremers (Conselho Regio-
nal de Medicina do Rio Grande 
do Sul) obteve vitória no Supre-
mo Tribunal Federal em sua 
luta pela volta da “diferença 
de classe” no Sistema Único de 
Saúde, que deixou de vigorar 
em 1991, a partir de resolução 
do extinto Inamps. A decisão 
refere-se especificamente a Gi-
ruá, mas seguem tramitando 
outras ações do Cremers, en-
volvendo Porto Alegre e mais 
dez cidades gaúchas que têm o 
SUS municipalizado.

De acordo com o consultor 
jurídico do Conselho, Jorge 
Perrone, a decisão do STF de-
verá ser a mesma em relação 
às outras ações, atingindo pos-
teriormente todo o estado, tam-
bém alvo de ação do Cremers.

O presidente do Cremers, 
Cláudio Franzen, comemorou: 
“ A decisão é de alto alcance so-
cial, pois garante ao cidadão o 

direito de escolher seu médico, 
optando por internação dife-
renciada, sem perder o direito 
de que parte de suas despesas 
sejam cobertas pelo SUS” .

Ao julgar favoravelmente 
o recurso extraordinário do 
Cremers, o ministro relator 
Celso de Mello frisou, reme-
tendo para decisão anterior da 
Primeira Turma do STF, tendo 
como ministro relator Ilmar 
Galvão:

“O direito à saúde, como 
está assegurado no artigo 196 
da Constituição, não deve so-
frer embaraços impostos por 
autoridades administrativas 
no sentido de reduzi-lo ou de 
dificultar o acesso a ele. Inexis-
tência, no caso, de ofensa à iso-
nomia” . O ministro referiu a 
existência de vários outros pre-
cedentes no STF, mais recentes 
ainda, no mesmo sentido.

STF é favorável a ação do Cremers 
pela ‘diferença de classe’ no SUS
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COLUNA AMB

O 1º tesoureiro, Floris-
val Meinão, o diretor cien-
tífico, Edmund Baracat, o 
secretário-geral, Aldemir 
Humberto Soares e o dire-
tor de Saúde Pública, Flo-
rentino Cardoso, foram al-
guns dos diretores da AMB 
que participaram do dos 
debates do Pré-Enem Sul-
Sudeste, em 14 e 15 de maio, 
em São Paulo.

Florisval Meinão repre-
sentou a entidade na aber-
tura oficial do evento, que 

Coube ao diretor científico 
da AMB, Edmund Baracat, a 
palestra inicial do evento ”O 
ensino médico no Brasil”. 

Baracat fez um histórico 
da criação das escolas médi-
cas no país até a chegada do 
número atual de 181 facul-
dades de medicina. “Houve 
um avanço nos últimos anos 
com a comissão liderada pe-
lo ex-ministro Adib Jatene, 
que tem avaliado o desempe-
nho das escolas com maus 
resultados.”

Enem

Residência Médica
O  presidente da AMB, 

José Luiz Gomes do Amaral, 
recebeu na sede da entidade, 
em São Paulo, em meados de 
maio, Nivio Lemos Moreira 
Junior, presidente da Asso-
ciação Nacional de Médicos 
Residentes (ANMR). 

Nivio assumiu a entidade 
após ter seu nome escolhido 
durante as eleições que ocor-
reram em janeiro, durante 
o Congresso da ANMR, em 
Manaus (AM), tendo sido 
também referendado por 
portaria ministerial, assi-
nada por Fernando Haddad, 
da Educação, em 29 de abril 
deste ano, como represen-
tante oficial da Comissão 

Nacional de Residência Mé-
dica.

“Discutimos aspectos re-
levantes que buscam a in-
serção do residente no mo-
vimento médico nacional e 
a formação médica de quali-
dade”, explicou o presidente 
da AMB.

A nova diretoria da 
ANMR tem como prioridade 
o reajuste da bolsa dos mé-
dicos residentes, cujo valor 
atual de R$ 1.916,45 encon-
tra-se inalterado há quase 
quatro anos, sofrendo de 
uma defasagem de 38,7%. 
“Com esta correção a bolsa 
teria atingidon R$ 2.658,11”, 
calcula Nivio.

Prêmio
Nos dias 16 a 19 de junho, durante o IV Congresso Brasi-

leiro de Nutrição e Câncer, II Internacional Conference of  
Nutritional Oncology e Ganepão 2010, em São Paulo, será 
lançado o Prêmio Pedro Kassab. O concurso visa incentivar 
a produção de pesquisa científica no Brasil, nas áreas de 
nutrição e câncer.

A iniciativa é uma homenagem do Congresso Brasileiro 
de Nutrição e Câncer, em parceria com a Sociedade Brasi-
leira de Cancerologia (SBC) ao médico Pedro Kassab, que se 
dedicou por mais de 50 anos à medicina brasileira.

Formado em 1953 pela Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo,  Kassab especializou-se em dermatolo-
gia. Além de médico, foi educador. 

Yiping Han, do departamento de Periodontia  da Case Western Reserve 

Veja mais:http://isaude.net/9c9s

Veja mais:http://isaude.net/1KsF
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Pesquisa coordenada pelo pro-
fessor Lício Velloso, do Labora-
tório de Sinalização Celular, da 
Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM) da Unicamp, identificou 
um novo mecanismo de ação das 
estatinas - classe de fármacos 
mais usada no tratamento de ní-
veis elevados de colesterol no san-
gue. 

Após um ano e meio de testes 
e observações, a equipe de Velloso 
descreveu como a droga provoca 
uma redução do estresse do retí-
culo endoplasmático. Do ponto de 
vista prático, a descoberta terá 
um impacto muito forte sobre os 
medicamentos, tanto na comer-

cialização quanto no seu futuro, 
uma vez que as indústrias farma-
cêuticas aprimoram cada nova 
geração de fármacos. Academica-
mente, trata-se de um fato bastan-
te significativo porque novos me-
canismos de ação das estatinas 
vêm sendo procurados há cerca 
de dez anos.

“Considero esse estudo bas-
tante importante, tanto que foi ra-
pidamente aceito para publicação 
numa renomada revista da área, 
a Atherosclerosis”, afirmou o do-
cente. Além disso, Íkaro Soares 
Santos Breder, aluno de iniciação 
científica de Velloso e bolsista da 
Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo (Fapesp), 
ganhou, com a mesma pesquisa, 
dois prêmios: o de melhor traba-
lho do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científi-
ca (Pibic/CNPq 2009) e o prêmio 
principal do Congresso Paulista 
de Cardiologia, organizado pela 
Sociedade de Cardiologia do Esta-
do de São Paulo (Socesp), na cate-
goria ciência básica.

A metodologia utilizada para 
decifrar esse novo mecanismo 
focou-se na observação de uma 
região específica dos macrófagos, 
que são células do sistema imuno-
lógico. 

Vacina experimental 
imuniza macacos 
contra o novo Ebola

Uma nova pesquisa descobriu 
que uma vacina experimental 
contra o vírus Ebola, desenvolvi-
da por pesquisadores do National 
Institutes of Health (NIAID) dos 
Estados Unidos, protegeu maca-
cos contra não só as duas espécies 
mais letais do vírus, mas também 
contra uma espécie mais recente 
identificada em 2007. 

“O trabalho liderado por Nacy 
J. Sullivan e seus colegas mostrou 
que é possível gerar imunidade a 
essa nova espécie identificada do 
vírus Ebola, com uma vacina ori-
ginalmente projetada para prote-
ger contra uma espécie diferente”, 
disse o diretor do NIAID Anthony 
S. Fauci. “Este achado vai guiar o 
desenvolvimento de futuras vaci-
nas e poderá abrir caminho para 
a criação de uma vacina única 
que trabalha contra espécies de 
vírus Ebola conhecidas e com 
aquelas emergentes.” 

 A vacina experimental de 
Ebola tem dois componentes, um 
principal e um impulso. O primei-
ro consiste de uma vacina de DNA 
contendo um pequeno pedaço de 
material genético que codifica 
proteínas de superfície do vírus 
ebola do Zaire e do vírus ebola 
do Sudão. O impulso consiste de 
um vírus enfraquecido frio que 
entrega o vírus ebola do Zaire, na 
superfície da proteína. 

Anteriormente, Sullivan e seus 
colaboradores demonstraram que 
a estratégia principal-impulso 
produz uma forte resposta de an-
ticorpos em macacos. Infecciosas 
do Exército Americano.

Papel filme com antirretroviral protege mulheres do HIV
Uma espécie de plástico 

com espessura mais fina que 
uma folha sulfite, contendo 
um antirretroviral pode ser 
capaz de prevenir o HIV em 
mulheres. Conhecida por 
“filme vaginal”, a tecnologia 
está em fase de testes com um 
novo antirretroviral de dupla 
ação chamado IQP-0528. 

O tema foi apresentado na 
conferência “ Microbicides 
2010” (M2010) em Pittsburgh, 
Estados Unidos. A ideia é que 
o material seja dissolvido aos 
poucos ao entrar em contato 
com a vagina, liberando do-
ses do remédio no local para 
combater o vírus da Aids.

O IQP-0528 é um novo an-
tirretroviral em fase de estu-
dos também na versão de anel 
vaginal. Ele tem tem duas 
ações: inibide a entrada do ví-
rus em células saudáveis e a 
atividade de transcriptase re-
versa quando o HIV usa a cé-
lula para fazer mais cópias de 
si mesmo. “ Essa fórmula tem 

propriedades únicas e por 
isso que tivemos esta prefe-
rência” , declarou o pesquisa-
dor Anthony Ham da organi-
zação farmacêutica ImQuest 
BioSciences of Frederick nos 
Estados Unidos.

O filme vaginal é feito com 
um plástico sintético usa-
do em produtos biomédicos 
como contraceptivos e lentes 
de contato. O material se mos-
trou efetivo contra múltiplas 
cepas de HIV e não teve resul-
tados tóxicos para as células 
ou efeitos negativos para a flo-
ra vaginal. O filme se desinte-
gra em cerca de 10 minutos li-
berando o antirretroviral no 
local. “ Os resultados em la-
boratório foram promissores, 
mas ainda são necessários 
mais testes” , avaliou Ham.

Durante a M2010, outros 
testes foram apresentados en-
volvendo outras tecnologias 
como tabletes e anéis intrava-
ginais, todos em fase inicial 
de testes.

A ideia é que o material seja dissolvido aos poucos ao entrar em contato com a vagina, liberando doses do remédio no local para combater o vírus

Foto: Divulgação/MTN

Lisa Mauer mostrou que submeter certos produtos à umidade pode alterar a sua composição química

Foto: Antoninho Perri/Unicamp

Unicamp identifica novo mecanismo de ação em fármaco anticolesterol

A bióloga e aluna de doutorado orientada por Velloso, Andressa Coopecomposição Veja mais:http://isaude.net/T4ZRVeja mais: http://isaude.net/H38T
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Área dos stands na última edição da Odontomata. Na foto menor, Gilberto Pucca e Luiz Carlos Torres, presidente da ABO/JF

Henrique Pinto dos Santos e Luiz Carlos Torres assinam o convênio

O diretor da EAP, Sérgio Casarim

Fotos:Arquivo Makernews Fotos:Divulgção/ABO/JF

Foto:Arquivo Makernews

Foto:Arquivo Makernews

Cursos da ABO-JF obtêm credenciamento do MEC
A Associação Brasileira de 

Odontologia Regional Juiz de 
Fora (ABO-JF) firmou parce-
ria com a Faculdade São Ca-
milo de Minas Gerais, com o 
objetivo de dar  validade aca-
dêmica aos certificados dos 
cursos de especialização. 

O convênio foi assinado en-
tre o presidente da ABO, Luiz 
Carlos Torres Martins, e o rei-
tor da São Camilo, Henrique 
Pinto dos Santos, no dia 18 de 
maio.

De acordo com o diretor da 
Escola de Aperfeiçoamento 
Profissional (EAP), professor 
Sérgio Casarim, embora todos 
os cursos da ABO-JF tenham 
seu credenciamento regular 
no Conselho Federal de Odon-
tologia (CFO), era objetivo da 
atual diretoria dar aos cursos 
também validade acadêmica 
através do Ministério da Edu-
cação (MEC). 

Ainda segundo Casarim, 
“em um primeiro momento, a 
ABO entrou com um pedido de 
credenciamento para as enti-
dades de classe no MEC, mas, 
devido a demora no processo, 

resolvemos realizar uma par-
ceria com a Universidade São 
Camilo a fim de obter o creden-
ciamento tanto no CFO, quan-
to no MEC, para os nossos 
cursos. Tivemos o cuidado de 
escolher uma entidade de re-
conhecimento nacional e que 
já ministra cursos da área há 
vários anos”.

Além disto, os alunos pas-
sam a contar com toda a infra-
estrutura da Universidade São 
Camilo como biblioteca, aces-
so ao acervo digital, pesquisa 
bibliográfica direta no banco 
de dados da Universidade, en-
tre outros.
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Todos os clientes dos estados do RJ, ES, BA, SE, MG, AC, RO, MT, MS, GO, DF, TO, RS e SP, que ativarem um Plano TIM Liberty+100 através da Oferta Superdesconto TIM Pós (sem desconto em aparelho), durante o período promocional de 09/04/10 até o dia 09/05/10, 
receberão um desconto em conta, de forma que o valor do plano TIM LIberty +100 será de apenas R$49,00 durante 1 ano para clientes que solicitarem e efetivarem a Portabilidade Numérica em até 30 dias após a data de ativação do contrato e clientes da base, e de 6 
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disponíveis enquanto durarem os estoques. Ofertas de aparelhos válidas até 15/05/10. Outras informações consultem o regulamento em www.tim.com.br, ou ligue 0800 7414141.

Está confirmada a presen-
ça do Coordenador de Saúde 
Bucal do Ministério da Saúde, 
Gilberto Pucca, na abertura 
do 7º Odontomata. 

O convite partiu do pre-
sidente da ABO, Luiz Carlos 
Torres Martins, durante o IV 
ENESB, em Teresina (Piaui).

Outros nomes de desta-
que já confirmados são dos 
cirurgiões-dentistas Júlio 

Cesar Joly (autor do livro “ 
Reconstrução Tecidual Esté-
tica - Procedimentos Plásticos 
e Regenerativos” , considera-
da como uma das melhores 
publicações da atualidade na 
área),  Antonio Carlos Cardo-
so, Gustavo de Deus, Fernan-
do Carvalho, Ronaldo Hirata 
e Walter Gomes Miranda Ju-
nior.

Outro profissional que já 

confirmou participação foi o 
líder em pesquisa de Disfun-
ção Temporomandibular e 
professor da Universidade de 
São Paulo (USP), Carlos dos 
Reis Pereira Araújo, que tam-
bém é pesquisador em Prótese 
Dentária e sobre Implantes.

Estão acertadas, ainda, as 
presenças de Antônio Carlos 
Cardoso e Gustavo de Deus, 
mestre em engenharia de ma-

teriais e doutor em endodon-
tia, respectivamente.

Este ano, o congresso será 
realizado sob o tema “Co-
nhecer e confraternizar”, no 
Centro de Convenções Expo-
minas. A feira comercial já 
foi quase toda comercializa-
da. As empresas interessadas 
ainda podem entrar em conta-
to com a gerencia da ABO/JF, 
através do  telefone - 3215-2826.

Confirmada presença de Gilberto Pucca 
na abertura do 7º Odontomata
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Fundada em 1965

EXPEDIENTE
Linha Aberta

Cursos 2010
Estão abertas as inscrições para os cursos de 

2010. No site institucional www.abojf.com.br o pro-
fissional pode consultar a relação de cursos, corpo 
docente e disciplinas programadas. As inscrições 
podem ser feitas pela Internet ou pelo telefone (32) 
3215-2826 ramal 6.

Atualização de dados
A direção da ABO/JF pede a todos os associados 

que  atualizem seus dados no site www.abojf.com.br

Abertas inscrições 
para especialização 
em Endodontia

A ABO/JF está com inscrições 
abertas para o curso de Especia-
lização em Endodontia.  O objeti-
vo da especialização é preparar 
o profissional, “com qualidade e 
segurança, utilizando conceitos 
atualizados a fim de alcançar a 
excelência do tratamento do sis-
tema de canais radiculares,” afir-
ma o coordenador, Weber Schmi-
dt Pereira Lopes.

De acordo com ele,   a expec-
tativa de que o aluno, ao final do 
curso, tenha adquirido conheci-
mentos necessários e esteja apto 
a desenvolver uma terapia endo-
dôntica de maneira responsável, 
segura e eficiente através da apli-
cação de estratégias, técnicas e 
conceitos renovados. Deste modo, 
esperamos que o aluno tenha  a 
confiança, a tranquilidade e a 
satisfação de poder proporcionar 
um tratamento digno para seus 
pacientes.

O aperfeiçoamento está dis-
ponível para profissionais re-
cém-formados, profissionais que 
desejam introduzir o tratamen-
to endodôntico em sua clínica 
diária e aqueles que já praticam 
endodontia e  buscam, através 
do aperfeiçoamento profissional, 
condições para minimizar as di-
ficuldades encontradas durante 
os procedimentos inerentes à es-
pecialidade.

Segundo o coordenador,  o 
ponto alto do curso é a metodolo-
gia de ensino desenvolvida, possi-
bilitando o aluno ouvir, visuali-
zar e executar. “Acreditamos que 
somente desta forma o aprendiza-
do se conclui de maneira efetiva. 
Além disso, o aluno terá acesso 
aos mais modernos avanços cien-
tíficos, técnicos e tecnológicos 
aplicados na atualidade”.

Foto: Divulgação

A partir da esquerda, os presidentes do CRO Piaui, Sérgio Pires, CRO Maranhão, Raimundo Matias 
França de Lima, o presidente da ABO Juiz de Fora, Luiz Carlos Torres Martins e o presidente do CFO, 
Ailton Diogo Morilhas Rodrigues
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Pesquisa da Faculdade de 
Saúde Pública (FSP), da USP, 
mostrou que metade dos brasi-
leiros entre 35 e 45 anos perdeu 
ao menos 12 dentes e que cerca 
de 80% dos idosos no país têm 
menos de 20 dentes. Segundo o 
estudo, aproximadamente 35% 
dos idosos que precisam de den-
tadura não tem acesso a ela.

A pesquisa analisou dados 
do levantamento mais recente 
sobre o assunto, o Projeto Saú-
de Bucal Brasil 2003, publicado 
pelo Ministério da Saúde em 
2004. O levantamento foi feito 
em 250 municípios de todos os 
estados e abrangeu 13.471 adul-
tos entre 35 e 44 anos e 5.349 ido-
sos entre 65 e 74 anos. 

Com as informações, a tese 

indicou quais fatores tinham 
relação com a perda dentária 
em adultos, com a falta de den-
taduras e a presença de menos 
de 20 dentes na boca (edentulis-
mo funcional) em idosos.

“Quem tem menos de 20 den-
tes não consegue mastigar ou 
falar de forma eficiente”, expli-
ca o dentista Rafael da Silveira 
Moreira, autor da tese. “E a es-
tética fica comprometida”.

A pesquisa aponta que a 
média de perda dentária e 
edentulismo funcional foram 
maiores entre os habitantes de 
cidades pequenas, estados onde 
são extraídos mais dentes por 
habitante e regiões com menor 
número de dentistas por habi-
tante. 

O coordenador de saúde 
bucal do Ministério da Saú-
de, Gilberto Pucca, anunciou, 
durante o IV Encontro do 
Nordeste de Saúde Bucal da 
Família (ENESB). o creden-
ciamento de 203 novos Labo-
ratórios Regionais de Prótese 
Dentária (LRPD) em todo o 
país, num investimento de R$ 
24,3 milhões. 

A expectativa é elevar o 
atendimento para 382 mil 
usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS), por ano. “Trata-
se de uma expansão histórica 
da Política Nacional de Saúde 
Bucal, que completa seis anos 
em 2010,” afirmou.

O encontro foi realizado 
em Terezina (Piaui) nos dias 
06 e 07 de maio, e teve partici-
pação do Presidente da ABO/
JF e Secretário do CRO/MG, 
Luiz Carlos Torres.

Para ele, o encontro foi de 

extrema importância para 
que a equipe mineira pudes-
se analisar a Odontologia 
no Nordeste, além de tomar 
conhecimento das reivin-
dicações da categoria e de 
políticas odontológicas que 
vem sendo desenvolvidas na 
região.

Ele afirmou que “o nor-
deste está na vanguarda da 
consciência crítica, política 
e social da odontologia. Eles 
estão um passo adiante de 
outros estados, pois contam 
com maiores investimentos, 
uma melhor política de pos-
tura de saúde pública, além 
de ter uma participação 
significativa de quatro en-
tidades: ABCD - Associação 
Brasileira dos Cirurgiões 
Dentistas, CROPI - Conselho 
Regional do Piauí, Sindica-
to dos os Odontologistas do 
Piauí e Ministério Público”.  

Pesquisadores da Uni-
versidade de Edinburg des-
cobriram que a redução da 
inflamação das gengivas 
em pacientes com diabe-
tes pode ajudar a reduzir o 
risco de complicações gra-
ves associadas à condição, 
como problemas oculares 
e problemas cardíacos. 

O estudo trabalhou com 
resultados de pesquisas an-
teriores sobre a relação en-
tre o diabetes e a doença de 
gengiva grave, conhecida 
como doença periodontal.

A equipe analisou os 
resultados de três estudos 
anteriores para mostrar 
que existe um benefício 
pequeno, mas significativo 
para o tratamento da doen-
ça periodontal em pessoas 

com diabetes.
Os pesquisadores acre-

ditam que quando as bac-
térias infectam a boca e 
causam inflamação, as 
alterações químicas resul-
tantes reduzem a eficácia 
da insulina e aumentam 
os níveis de açúcar no san-
gue. O tratamento odon-
tológico para reduzir esta 
inflamação pode, portanto, 
ajudar a reduzir os níveis 
de açúcar no sangue dos 
pacientes diabéticos.

A equipe diz que suas 
descobertas destacam a 
necessidade de médicos e 
dentistas trabalharem em 
conjunto no tratamento de 
pessoas com diabetes.

“De longe o aspecto 
mais importante da gerên-

cia do diabetes é o uso de 
insulina, medicamentos 
e dieta para controlar os 
níveis de açúcar no san-
gue, mas manter uma boa 
saúde dentária é algo que 
pacientes e profissionais 
de saúde também devem 
reconhecer como fator de 
ajuda”, avalia o pesquisa-
dor Terry Simon. “Embo-
ra o benefício em termos 
da gestão de insulina seja 
pequeno, qualquer coisa 
que pudermos fazer para 
promover o bem-estar das 
pessoas com diabetes deve 
ser saudado”.

Os pesquisadores afir-
maram que há necessida-
de de mais pesquisas para 
compreender totalmente a 
relação entre as condições.

Saúde anuncia 203 novos Laboratórios Regionais de Prótese

Cerca de 80% dos idosos têm 
menos de 20 dentes no Brasil

Tratamento dental de diabéticos pode 
reduzir problemas oculares e cardíacos

Com início previsto para o 
mês de agosto, a Associação 
Brasileira de Odontologia 
Regional Juiz de Fora (ABO-
JF) abriu as inscrições para 
o curso de Técnico em Saú-
de Bucal (TSB). O curso será 
realizado pela associação 
em parceria com o Instituto 
de Educação Modal, de Belo 
Horizonte, e tem o reconhe-
cimento do Conselho Federal 
de Odontologia.

A profissão de Técnico em 
Saúde Bucal foi regulamenta-
da em 2009 e, de acordo com 

o presidente da ABO/JF, Luiz 
Carlos Torres, o curso abre 
uma boa oportunidade de 
mercado para a população.

“A regulamentação dessa 
profissão abriu uma boa pers-
pectiva,  visto que o Conselho 
Federal de Odontologia (CFO) 
passará a fiscalizar todas as 
clínicas e consultórios odon-
tológicos”, afirma.

Outro ponto considerado 
importante por Torres é a 
ampliação do atendimento 
odontológico pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). “As 

possibilidades aumentam à 
medida que o programa Bra-
sil Sorridente, do Governo 
Federal, vem sendo incre-
mentado e com a inclusão do 
profissional de odontologia 
no Programa Saúde da Famí-
lia”, completa.

O profissional de TSB, hoje 
corresponde ao Técnico em 
Higiene Dental (THD) - é o 
profissional qualificado em 
nível médio que, sob super-
visão direta ou indireta do 
cirurgião-dentista, executa 
ações de saúde bucal.

Curso de técnico em Saúde Bucal começa em agosto
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Suprema forma primeira turma de Odontologia

Se para os professores 
todo conhecimento possível 
foi repassado, para os alu-
nos da primeira turma de 
Odontologia da Suprema, 
essa preparação reflete, 
hoje, segurança, sabedoria e 
discernimento. Da turma de 
20 alunos, 18 estarão colan-
do grau em agosto e, para a 
grande maioria, foi uma jor-
nada de luta e coragem, que 
resultou em uma graduação 
capaz de abrir qualquer por-
ta para o mercado de traba-
lho.

Na opinião do coordena-
dor e professor do curso de 
Odontologia, Edison Stecca 
(patrono e nome de turma) 
a superação de todas as di-
ficuldades começou com a 
busca de subsídios em ou-
tras universidades do país. 
A Suprema estava se insta-
lando na cidade e era a pri-
meira faculdade particular 
a oferecer o curso de Odon-
tologia em Juiz de Fora. 
“Procuramos nos inteirar 
sobre como conduzir o pro-
cesso, as possibilidades e as 
motivações para conquistar 
os alunos. Hoje, eu conhe-

ço cada um deles, seu perfil 
emocional, sei exatamente o 
que pretendem para o futu-
ro”, frisou. 

Segundo ele, a metodo-
logia de ensino sempre foi 
baseada no positivismo e 
na humanização da profis-
são. Para Stecca, “tudo é 
possível, desde que a pessoa 
saiba o que quer da vida”. 
No decorrer do curso, entre 
outras práticas, os próprios 
alunos criaram a “quarta-
feira científica”, em que cada 
um ficava responsável por 
apresentar - semanalmente 
- um professor da cidade ou 
de fora, para realização de 
palestras, oficinas e cursos 
de extensão. Ele cita como 
exemplos o curso de “Dis-
função Tempero-mandibu-
lar” e a fundação do Grupo 
Liga da Dor.

Na esteira de tantas ini-
ciativas, muitos trabalhos 
foram elaborados e, hoje, já 
estão sendo apresentados 
em congressos pelo país. 
“Nossos alunos são genera-
listas, ou seja, estão aptos 
para trabalhar tanto em clí-
nicas particulares, como no 

serviço público. Para isso, 
procuramos fornecer ao alu-
no egresso o refinamento 
do que ele aprendeu duran-
te o curso. Exemplificando, 
na clínica médica, ele tem 
o olho e a mão do professor 
junto, guiando e ensinando, 
enfatiza Stecca.

Parte integrante da gra-
duação, a humanização é 
outro aspecto importante 
do curso. Para o coordena-
dor, é essencial que o aluno 
aprenda a enxergar o pa-
ciente como um todo. “Ele 
precisa ser humilde, respei-
tar a dor da pessoa, enten-
der o sofrimento de quem 
está sentado em sua cadei-
ra no consultório. Esse é o 
primeiro passo para o su-
cesso na carreira profissio-
nal”, conclui.

A Suprema oferece aos 
alunos uma grade de espe-
cialização com os cursos de 
Implante, Ortodontia, Pró-
tese, Endodontia e Periodon-
tia. Ainda dentro da educa-
ção continuada, a faculdade 
já está elaborando outro pro-
jeto, que prevê a formação 
em Cirurgia.

O projeto do curso de 
Odontologia da Suprema pri-
vilegia a inserção precoce do 
aluno no campo da prática, a 
iniciação científica e a cons-
ciência ética profissional. Os 
programas de estágios su-
pervisionados e de extensão, 
assim como a clínica escola 
de atendimento ao público, 
inserem o futuro profissio-
nal numa vivência real de 
atenção à saúde. 

“O despertar para a edu-
cação continuada é outra 
grande preocupação da ins-
tituição. A implantação dos 
cursos de extensão, atua-
lização, aperfeiçoamento e 
especialização são metas já 
alcançadas pela instituição, 
buscando uma formação 
mais refinada aos egressos 
que enfrentarão um merca-
do de trabalho competitivo 
e exigente”, ressalta Stecca. 

Ele acrescenta que há 
uma percepção flagrante de 
objetivos nos futuros profis-
sionais de odontologia. Com 
relação ao mercado de tra-
balho, percebe-se por parte 
dos alunos, uma verdadeira 
vocação em busca da hu-
manização, da investigação 
científica e da prática clíni-
ca de ponta.

“Sabedores de que grande 
parcela de nossa população 
sofre com problema de saúde 

bucal e que tem sido objeto 
de interesse de nossos gover-
nantes a ampliação desse cui-
dado, os alunos de graduação 
de odontologia da Suprema 
recebem uma formação ge-
neralista, que os capacita 
também aos programas de 
atenção básica e prevenção 
em saúde”.

Para Stecca,  Juiz de Fora 
é hoje um centro de referên-
cia em formação e especiali-
zação em odontologia. Exa-
tamente por isso, há uma 
polarização no atendimento 
aos municípios de nossa re-
gião e outros mais distantes, 
que buscam, aqui, melhores 
recursos e atendimento dife-
renciado. 

A reabilitação oral atra-
vés de próteses modernas 
em porcelana, implantes 
dentais, estética, ortodontia, 
cirurgias complexas a nível 
hospitalar, fazem de nossa 
cidade um centro importan-
te de atenção a saúde bucal. 

A odontogeriatria é uma 
área muito promissora, 
uma vez que a expectativa 
de vida do brasileiro vem 
se acentuando progressi-
vamente. Segundo ele, “a 
qualidade de vida, a auto-
estima, a alimentação ade-
quada, a vaidade pessoal e 
a alegria se completam com 
um belo sorriso”. 

Os alunos da primei-
ra turma de Odontologia 
da Faculdade de Ciências 
Médicas e da Saúde de 
Juiz de Fora (Suprema), 
recebem seus diplomas no 
mês de agosto. 

O projeto pedagógico, 
considerado moderno, di-
nâmico e arrojado pelo 
próprio MEC, foi aprova-
do no fim do primeiro se-
mestre de 2006. Em julho 
daquele mesmo ano, foi 
lançado o primeiro vesti-
bular da faculdade recém-
criada, atraindo candi-
datos de vários pontos de 
Minas Gerais. 

Mesmo com o curto 
espaço de tempo para a 
divulgação das provas, 
o primeiro vestibular já 
teve adesão de candidatos 
de várias regiões. O curso 
começou com 24 alunos 
matriculados, dos quais 
apenas quatro desistiram 
ainda no início das aulas. 

Os 20 alunos que se 
mantiveram engajados 
em seus objetivos conse-
guiram vencer os diver-
sos obstáculos durante o 
aprendizado e estão, hoje, 

em contagem regressiva 
para receber o diploma.

Para o coordenador do 
curso de Odontologia da 
Suprema, Edison Stecca, 
essa turma foi pioneira, 
“única e desbravadora. 
Turma que vai servir de 
exemplo para todos os jo-
vens que pretendem optar 
por esta profissão”. 

Segundo ele, a Suprema 
apresentou uma proposta 
inédita, os alunos acredi-
taram, aderiram à idéia e 
deram o melhor de si nos 
últimos quatro anos.

Stecca lembra que as 
dificuldades iniciais de 
adaptação, em uma esco-
la recém-construída com 
seus laboratórios, biblio-
teca, corpo administrati-
vo e dependências físicas 
em adequação para cada 
finalidade, não foram mo-
tivos para desânimo. 

“Realmente, isso trou-
xe algum desgaste, na 
época, para essa primeira 
turma. Mas hoje, tudo isto 
faz parte da história que 
foi escrita pelos pioneiros 
e vai marcar a vida de 
cada um”.Alunos realizam atividades práticas atendendo gratuitamente pacientes do SUS 

Edison Stecca, coordenador do curso de Odontologia da Suprema

Curso investe na humanização 
e capacitação dos alunos

Prioridade para prática 
e iniciação científica

APoIo

Fotos: Lique Gávio

A primeira turma de formandos da Faculdade de Odontologia da Suprema

Foto:Divulgação

“Trabalho com prótese há 
30 anos. Em 94, vim para 

Juiz de Fora onde montei um 
laboratório. Quando surgiu o 
curso da Suprema não pensei 
duas vezes. Agora quero fazer 

Mestrado e Doutorado.”
João Paulo Sudré, 

41 anos, Muriaé (MG)

“Esse curso foi a melhor 
coisa que aconteceu na 

minha vida. A Suprema veio 
realizar meu sonho. Uma das 
coisas mais importantes que 
aprendi aqui foi entender o 

paciente como pessoa.”

Rafaela S. Dias, 
21 anos,, Antônio Carlos (MG)

“Sinto-me completamente 
preparado, seja como profis-
sional ou como ser humano, 
para lidar com as pessoas. 

Hoje eu não enxergo apenas 
a boca do paciente, mas ele 

como um todo”.
Tiago Aparecido Pereira, 

24 anos, Juiz de Fora (MG)

“Pretendo continuar em Juiz 
de Fora e já estou definindo 

a especialização. O que 
aprendemos na faculdade nos 
dá uma base muito boa e mais 
alguns anos quero abrir o meu 

próprio consultório”.
Victor Soares Monteiro de Barros, 

23 anos, Juiz de Fora (MG)

“Trabalho há sete anos em 
uma clínica odontológica. 

Somos três irmãs, sendo que 
eu e a Patrícia estudamos 

juntas na Suprema. A outra 
vai fazer o próximo vestibu-

lar para Odontologia”
Tatiana Teixeira de Oliveira,

25 anos, Argirita (MG)

“Sou protética há 10 anos.
Foi uma batalha árdua, mas 
consegui vencer e agora já 
estou formando.  Hoje sou 

apaixonada pela profissão e 
pretendo, agora, clinicar”.

Maria Helena Amaral Vieira, 
45 anos, Juiz de Fora (MG)
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Supercomputador agiliza pesquisa sobre metabolismo e genoma
Denominado de Epigem Brasil, o computador da Universidade Federal de Minas Gerais vai analisar cerca de 90% do genoma de oito mil brasileiros

O supercomputador Epigem Brasil ainda está em fase de testes e instalação de programas

Foto: Diogo Domingues/UFMG

Pesquisas que demoram me-
ses para serem concluídas, pas-
sam a ser realizadas em poucas 
semanas. Essa é  promessa do 
supercomputador adquirido 
pelo Laboratório de Computação 
Científica (LCC) da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). 
A máquina ainda está em fase de 
testes e instalação de programas. 
Enquanto isso,  alguns pesquisa-
dores da Universidade já plane-
jam como podem usar o equipa-
mento em seus projetos.

Um deles é o professor Eduar-
do Tarazona, do Laboratório de 
Diversidade Genética Humana 
do Instituto de Ciências Bioló-
gicas (ICB). Ele acredita que a 
máquina poderá aumentar o pro-
tagonismo da UFMG em grande  
projeto de epidemiologia desen-
volvido em parceria com a Fun-

dação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
e grupos de pesquisa da  USP, 
UFBA e Universidade Federal de 
Pelotas.

Denominado de Epigem Bra-
sil, o computador vai analisar 
cerca de 90% do genoma de oito 
mil brasileiros para descobrir 
quais  pontos aumentam ou di-
minuem as chances de esses in-
divíduos desenvolverem doenças 
cardiovasculares,  neurovegeta-
tivas e asma, entre outras. “Para 
cada um desses oito mil indiví-
duos, temos que fazer cerca de 
um  milhão de testes estatísticos 
relacionados a cada doença”, 
afirma.

O grupo cujo genoma será 
analisado vem sendo acompa-
nhado pelo Ministério da Saúde 
há dez anos. As informações  clí-
nicas coletadas serão agora cru-

zadas com os dados obtidos pelo 
projeto Epigem. “Para isso o su-
percomputador  da UFMG será 
de grandíssima utilidade, por-
que vai permitir fazer em pou-
cos dias cálculos que poderiam 
demorar  um ano se feitos em um 
conjunto pequeno de computado-
res normais”, explica Tarazona.

Segundo o pesquisador, a 
Fiocruz e a USP já contam com 
máquinas superpotentes, por 
isso o equipamento instalado  no 
LCC vai permitir melhor par-
ticipação da UFMG no projeto. 
A expectativa é que a conclusão 
da pesquisa ajude  no desenvol-
vimento de vacinas. “O sistema 
imunológico é muito variável, 
e para estudá-lo é preciso fazer 
muitas  comparações, muitos 
cálculos”.

Veja mais:http://isaude.net/v8m3
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Foram iniciadas, no mês 
de maio, as obras do Hospital 
Regional de Urgência e Emer-
gência do município de Juiz 
de Fora. 

A unidade de saúde, que  
será referência para 1,6 milhão 
de pessoas da cidade e outros 
96 municípios da Macrorre-
gião Sudeste de Minas, será 
a primeira do país a ser cons-
truída com base em conceitos 
ecológicos e economicamente 
sustentáveis.

O novo hospital contará 
com 250 leitos, sendo 40 de 
Unidades de Tratamento In-
tensivo (UTIs), e funcionará 
como um núcleo central de 
rede de atenção à saúde, ser-
vindo de pilar para casos mais 
complexos. 

“A unidade dará suporte a 
toda a rede de urgência e emer-
gência, como o Samu e as Uni-

dades de Pronto Atendimento 
24 horas (Upas). Principalmen-
te ao Hospital de Pronto So-
corro (HPS), uma vez que vai 
evitar a sobrecarga, problema 
recorrente no local, que tra-
balha com o sistema de portas 
abertas”, explicou a secretária 
municipal de Saúde, Maria 
Ruth dos Santos.

A obra tem investimento 
previsto de R$ 42 milhões e os 
serviços iniciais serão execu-
tados pela própria Prefeitura 
de Juiz Fora. 

Os recursos de 8 milhões 
para o início dos trabalhos 
foram repassados pelo gover-
no estadual de Minas Gerais. 
A outra parte da construção 
será entregue a uma empre-
sa privada, cuja licitação está 
sendo preparada. A conclusão 
das obras está prevista para o 
final de 2011.

JF tem primeiro hospital construído 
com conceito de sustentabilidade

enfermagem
farmácia
fisioterapia
medicina
odontologia

inscrições até 26/5
( )                internet, 25/5

provas 30/5

// professores mestres e doutores

// hospital universitário exclusivo

// moderno laboratório simulação realística

Juiz de Fora-MG    ( )32 2101-5000    suprema.edu.br

Serão apresentadas neste evento as inovadoras tecnologias CAD/CAM aplicadas nas próteses e nas cirurgias de enxerto ósseo. Em 2010 uma nova 
geração de recursos já estão disponíveis para que o implantodontista possa alcançar a excelência nas reabilitações, sejam elas estéticas ou funcionais.  

Para tanto o 7º Encontro de Mestres reunirá mais uma vez os grandes nomes para apresentarem esta inovadora realidade da implantodontia mundial.

Giuseppe Cardaropoli
Estados Unidos

Interação dos melhores mestres internacionais 
com os mestres brasileiros!

Galip Gurel
Turquia

Carlo Mangano
Itália

19, 20 e 21 
Agosto 2010

Grand Hyatt Hotel São Paulo - Brasil

 Inéditas Olimpíadas Científicas 

As Olimpíadas Científi cas do 7º Encontro de Mestres irá 
reconhecer a produção clínica e científi ca brasileira, gerada 
através dos “Cursos Parceiros” Conexão.  
O lançamento ofi cial no último dia 21 de Abril no Holiday 
Inn, reuniu em grande estilo os convidados, professores 
coordenadores de cursos de implantodontia de todo Brasil. 
Ao som de Toquinho foram apresentadas as inovadoras regras 
de participação nas olimpíadas.  Saiba mais acessando o site:  
www.encontromestres.com.br.

“Valendo R$ 80.000 ,00”em 

prêmios e publicações nacional e 

internacional!

Grandes Mestres no jantar 
de Lançamento Ofi cial

Show do Toquinho, boa música em 
uma noite inesquecível.

Dr. Emil Adib Razuk
Conselho Regional de

Odontologia - SP

Eric Van Dooren
Bélgica 

Nitzan Bichacho
Israel

até 30/06

5x R$ 156,00
até 20/07

4x R$ 221,00
até 18/08

2x R$ 550,00
após

R$ 1300,00

www.encontromestres.com.br ou (11) 4652-7266
Inscreva-se pelo site:

Homenagem 
Mestres dos 
Mestres

INOVAÇÃO NA IMPLANTODONTIA

Tel: (11) 3816.1096 / 3813.5818

7mestres.conexao@succeedtour.com.br

Pacotes imperdíveis:  Aéreo + Grand Hyatt!

SUCCEED TOUR
Agência Ofi cial de Viagens

Dr. José A.S.Freitas
(Tio Gastão)

Centrinho de Bauru

Dr. Artemio Zanetti
USP/Unicid

São Leopoldo Mandic

• Novas Técnicas de Enxerto Ósseo
• Modelagem Óssea CAD/CAM
• Avanços em Design de Implantes
• Novidades na Distribuição de Cargas em Implantes
• Superfícies Nanoativadas e suas Vantagens
• Últimos Conceitos em Plataforma Switch
• Coroas, Pilares e Estruturas CAD/CAM
• Interação Cirurgia e Prótese e Planejamento
• Workshop e Hands-on




