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eus amigos e minhas amigas, que ano esse de 2021 ?!? Quem achava que 2020
tinha sido sofrido, difícil, assustador... não previa o que o ano de 2021 nos reservava.
Quantas perdas – perdi meu pai para a Covid 19 em março/21 e quantos de nós lendo
esse editorial, não perdemos familiares e amigos para essa verdadeira “Terceira Guerra
Mundial” que estamos vivenciando nesses últimos 2 anos, mesmo sem disparar um

tiro, mas com tanta gente morrendo, famílias sofrendo, fome, desemprego, desabastecimento, inflação,
países estraçalhados, economia destruída... Para a indústria, falta aço, falta plástico, falta ferro, faltam
componentes eletrônicos, entre tantos outros insumos que fazem o mundo parar e o povo ficar sem
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trabalho. E de onde vem todos esses produtos para a produção mundial ?
É pessoal, como em toda guerra, uma nação sai vitoriosa e desta vez, a China desponta no cenário
mundial como a maior economia do planeta. E justamente, “coincidentemente”, foi de lá que partiu o
único “tiro” dessa guerra: o vírus ! Complicado isso tudo não é mesmo ? Assustador até ! E ai ficamos nos
perguntando: quando isso tudo vai acabar ? Será que vai acabar ? Como conviveremos com essa nova
realidade, com as novas cepas, vacinas e variantes ? E as máscaras ? Serão eternas ?
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Isso tudo minha gente, não impactou e está impactando e ainda vai impactar por um bom tempo,
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não só o nosso Brasil. Isso tudo atingiu o MUNDO INTEIRO ! Vejam o problema dos carros por exemplo.
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atrelados ao aumento do dólar e dos combustíveis, afinal, nossa malha é essencialmente rodoviária e

Faltam peças e a produção caiu em todo o mundo. Com essa falta de produção, os preços de tudo
aumentam, os combustíveis dispararam e a inflação vem a reboque. No Brasil os preços de tudo estão
isso impacta diretamente na gôndola do supermercado. Mas repito: isso é um fenômeno mundial. Nos
EUA para se ter ideia, estão vivendo a maior inflação dos últimos 40 anos ! Na Europa, a gasolina passa
dos 2 Euros... mais de R$ 13 por litro !
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Por aqui, no nosso Brasilzão, se não bastassem todas as “encrencas” mundiais que aqui também
vivemos, ainda tivemos uma verdadeira batalha travada com o governo com relação aos benefícios
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fiscais que a pessoa com deficiência tem direito na compra do carro 0Km. Durante esse ano de 2021 o
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segmento PcD passou, no que diz respeito aos automóveis e aos benefícios que o cercam, um dos piores
momentos da história até aqui.
Vimos uma isenção de ICMS congelada com o teto em R$ 70 mil desde 2009, mais de 12 anos... e só
no final do ano, depois de muita cobrança e muito trabalho, vimos com frustração o CONFAZ “aumentar”
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o teto para R$ 100 mil, porém, com cobrança do ICMS proporcional quando o carro 0Km passar de R$
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70 mil. Ou seja, não muda quase nada. Até R$ 70 mil continua com isenção total e de R$ 70 mil até o
limite de R$ 100 mil a PcD pagará o ICMS sobre o valor proporcional (R$ 30 mil). O difícil será encontrar
carro 0Km, automático, com bom porta-malas, que possa atender as necessidades das PcD e suas
famílias dentro desse valor.
O IPI depois de idas e vindas, do governo ter interferido criando regras que travaram o processo num
teto de R$ 140 mil, em 15 de dezembro/21 finalmente foi votado o projeto da Senadora Mara Gabrilli, sem
alterações, mesmo com mudanças colocadas pela Câmara. O teto para 2022 será então de R$ 200 mil
passam também oficialmente, a ter direito de isenção no IPI.
No caso do IPVA em SP, a briga pelo retorno ao direito à isenção nesse imposto com o governador Dória
e a base governista na Assembleia Legislativa paulista foi um embate doloroso. Mas saímos vitoriosos,
o governador voltou atrás nas medidas tomadas pelo PL 529 e em 2022 todas as PcD terão novamente
direito à isenção do IPVA em SP. E como SP é referência para o resto do Brasil, certamente isso foi bom
para todas as PcD do País.
O bom de tudo isso é que vimos surgir grandes lideranças no segmento, que se uniu em torno de uma
causa em relação aos automóveis, dando um exemplo de união e força, organização, respeito e maturidade.
Destaque aqui para a Comissão 48 e outros grupos que surgiram e trabalharam forte para essa conquista.
Que o exemplo do que ocorreu com relação aos carros, seja também estendido para outros temas
de tamanha importância para a vida da PcD no Brasil. Essas foram batalhas... temos uma Guerra todos os dias à nossa frente e outras batalhas virão. Temos que nos manter
UNIDOS em 2022 e SEMPRE !
Grande abraços, boas festas e que 2022 seja diferente !

Rodrigo Rosso

Diretor/Editor

“Mas, sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado”.
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POR ROMEU KAZUMI SASSAKI

CONTRIBUIÇÃO DE LUIZ DUTRA À
INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
PARTE 1

A

Tudo por causa do bigode

s partes 1 e 2 deste artigo
foram inspiradas no longo protagonismo que

“Participei uma vez em São Paulo de uma

Luiz Carlos Dutra e eu

reunião em que uma firma automobilística

desempenhamos desde

apresentava um modelo que tornava possível

1966 até 2014, ano em que ele foi apo-

a uma pessoa com deficiência dirigir o carro.

sentado e encerrou todas as suas ativi-

Havia um grupo que, no meio da palestra, come-

dades profissionais nos EUA e no Brasil – aos

çou a fazer ruído para chamar e atenção para algo que

tribuindo para a melhoria das condições de vida das

não estar podendo acompanhar a palestra. O coorde-

84 anos de idade – após mais de seis décadas con-

pessoas com qualquer tipo de deficiência, inclusive a
surdocegueira.

Nos primeiros anos da década de 60, o brasileiro

Dutra, como era carinhosamente chamado por mim e
outros amigos e admiradores, desempenhava o empre-

go de orientador profissional no INPS (antigo Instituto
Nacional de Previdência Social), no Rio de Janeiro-RJ.

Enquanto isso, eu exercia esse mesmo emprego em

São Paulo-SP em uma empresa (1960/1962) e no Insti-

tuto de Reabilitação do HC-FM/USP (1963/1973). Nós
dois não nos conhecíamos e, também, não sabíamos
que os clientes que cada um de nós atendia eram pes-

forma impedia a visão e, consequentemente, a leitura

labial. O conferencista recomeçou a palestra, mas para
surpresa geral a reclamação continuou. Finalmente,

ficou esclarecido o problema. O conferencista tinha
um bigode tão grande que impedia qualquer leitura

labial. Solução? Procurou-se um intérprete e a língua
de sinais resolveu.” [p. 111]

O importante é que os países
se ajudem

“Cada país tem seu clima, cultura, topografia, leis

e modos de agir. Não podemos simplesmente copiar

Esta coincidência de empregos, cujo desempenho

realidade nacional. Devemos ajustar, simplificar ou

qualificado, levou as Nações Unidas e conceder-nos
uma bolsa de aperfeiçoamento em reabilitação profissional que durou dois anos (1966/1967). O Dutra
estudou nos EUA e eu, lá também e no Reino Unido.

Foi em 1966 que o Dutra e eu nos conhecemos pessoalmente na sede da ONU e nos tornamos amigos e
colegas de profissão por quase cinco décadas.
Ao

mesmo

joritariamente

tempo,

este

baseado

no

artigo

livro

foi

ma-

que

o

Dutra publicou em 2005 (“Pastoral da Inclusão: Pesso-

as com Deficiência na Comunidade Cristã”. São Paulo:

Loyola, 228p.) e do qual – a meu critério – selecionei

ipsis litteris alguns trechos que refletem a contribuição
dele à inclusão da pessoa com deficiência, conforme
seguem.
REVISTA REAÇÃO

nador gentilmente afastou o vaso de flor que de certa

soas com deficiência à procura de colocação laboral.

foi percebido pela ONU como sendo significativamente
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estava errado. Eram pessoas surdas que reclamavam

estilos de vida ou programas escritos dentro de cada
alterar quando recomendamos imitação ou propomos
exemplos. Quando trabalhava no Rio, que era a capital

do então Estado da Guanabara (hoje Estado do Rio de
Janeiro), sempre me perguntei: Por que não temos um
sistema salarial proporcional à produtividade individual
concreta da pessoa com deficiência? (…)

Trabalhando no Rio entre 1968 e 1971, fui diversas

vezes ao Ministério do Trabalho e ao Ministério da
Educação para estudar com os técnicos o assunto de
uma remuneração proporcional, percentualizada que
fosse, na área do trabalho e não da pedagogia, da edu-

cação. Seriam necessárias leis novas do Ministério do
Trabalho, assim como entendimentos com o Ministério

da Educação (que supervisionava as Apaes) e com o

então Ministério do Bem-Estar (que era encarregado
da reabilitação profissional).

Como a pessoa humana é um contínuo,

as leis de estudo e trabalho devem ter con-

tinuidade, ainda que da alçada de diversos
setores do governo. Espero que meus es-

gramas de inclusão na Diocese de Lafayette, procurei estabelecer

programas que fossem comuns a todas as deficiências, além dos
programas específicos, como a surdocegueira.

Lembro-me, todavia, de que ao tentar certos programas havia

forços tenham sido uma semente que caiu

resistência. Assim, os surdos resistiam a trabalhar junto a pes-

Depois das oficinas protegidas de traba-

Havia resistência para reunir em festas, atos religiosos e até para

em terreno bom.

lho, veio o chamado emprego apoiado. Este

também é baseado em leis específicas. O
profissional encarregado do programa de

emprego apoiado coloca a pessoa com deficiência numa empresa e a treina na função.
Tais leis específicas existem e funcionam a

contento nos Estados Unidos desde a me-

soas com deficiência intelectual do programa Fé, Luz e Alegria.
reivindicar causas comuns às deficiências. Procurei entender as
causas. Aprendi que antigamente se considerava que os surdos
tinham deficiência intelectual, devido à dificuldade de comunicação.

Deram-lhes até o nome de ‘deaf and dumb’ (surdo e tonto). Um

epíteto abertamente pejorativo e ofensivo. Assim, o ressentimento,
o preconceito e o medo permaneceram.

Por outro lado, trabalhei para pessoas surdocegas e encontrei

tade da década de 1980. Cabe acharmos

uma cooperação extraordinária por parte dos que eram somente

situação brasileira.” [p. 113-114]

por haver surdos com os mais variados níveis de desenvolvimento

uma fórmula que seja condizente com a

Faltou colaboração de colegas
“Nunca me esquecerei do Pedro. Perdeu

a visão em um acidente de trabalho. Consegui prepará-lo em um processo de readap-

surdos. Um trabalho de equipe maravilhoso entre eles. Todavia,
pessoal, espera-se que os erros e tabus históricos cedam à verdade
dos fatos e à inclusão plena.” [p. 117]
A mercê das caçoadas
“Quando eu era criança, olhava curioso e com medo certos tipos

tação (quer dizer, voltar à ativa na mesma

populares de minha vila e mais tarde da cidade. Naquela época,

que ele passou por avaliação, ajustamento

deficiência eram chamadas de ‘loucas’, ‘birutas’. Havia um ‘Dito

firma, mas em trabalho diferente). Depois
e treinamento profissional assistido por uma
dedicada equipe de reabilitação, consegui

levá-lo a testar três funções no empacota-

mento automático de açúcar. Decidida a
função, o gerente a aprovou e Pedro teve a
carteira profissional assinada.

Depois de vários meses no emprego,

Pedro veio a perdê-lo. O que aconteceu?

Ele era um empregado ideal, exemplar. Os

colegas de trabalho, invejosos, começaram
a colocar obstáculos físicos em sua passagem. Chegou a cair várias vezes, surpre-

endido em sua cegueira. Não houve providências do gerente para corrigir os colegas.

Pedro se desgostou e pediu demissão. As

firmas devem realizar preparação da convivência dos colegas junto a pessoas com

deficiência em entendimento com a equipe
institucional que as encaminha.” [p. 115]
Anotação realística
“Nós lutamos pela inclusão de todos.

Você acredita que, às vezes, há problemas

de inclusão entre pessoas com deficiência?

Na minha experiência, quando dirigi os pro-
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não havia vocabulário apropriado e decente, e as pessoas com
Tóia’ e um ‘Varisto’ e a molecada achava um show, provocando-

-os para rirem das reações daqueles dois. Era tão natural como

queimar o Judas no sábado santo. Minha mãe dava comida para
alguns desses chamados ‘pobres coitados’ e dizia para nós, os

cinco filhos: ‘Olhem, filhos, ninguém pagou mais para não ser como
esses infelizes’. Como a sociedade mudou e ainda precisa mudar
mais! A atitude, o tratamento, a assistência social vêm cuidando não

só da forma como devemos respeitar e chamar os necessitados,

mas também das tentativas de os incluir condignamente por todos
os meios. Não mais burlas e caçoadas, hoje conhecidas como

‘bullying’. Sempre houve quem mostrasse dó, mas dó é pouco. A

compaixão cristã precisa solucionar, apoiar, ajudar. Sobre ‘bullying’
e outros termos, recomendo consulta aos textos elaborados por
Sassaki (“Terminologia sobre deficiência na era da inclusão”, de
2003, e “Dorinha, a nova personagem da Turma da Mônica”, de
2005).” [p. 125]

Este artigo continuará na próxima edição da Revista Reação.

Romeu Kazumi Sassaki
é consultor de inclusão social e membro da
Associação Nacional do Emprego Apoiado.
E-mail: romeusassaki@gmail.com

TEMA DE 2021 PARA O DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Nova York-NY, 15 de novembro de 2021

* Compilação da nota e logomarca: Romeu Sassaki
Em 2021, o tema do Dia Internacional das Pes-

soas com Deficiência é “Liderança e participação
das pessoas com deficiência por um mundo pós-

-Covid-19 inclusivo, acessível e sustentável”, a ser

com deficiência na implementação da Agenda 2030

para o Desenvolvimento Sustentável e outras estruturas de desenvolvimento internacional.

A Convenção (em seu Artigo 9 - Acessibilidade)

comemorado no dia 3 de dezembro.

visa permitir que as pessoas com deficiência vivam

clamada em 1992 pela resolução 47/3 da Assem-

namente em todos os aspectos da vida e do desen-

A comemoração deste Dia Internacional foi pro-

bleia Geral das Nações Unidas. O objetivo desta

de forma independente e autônoma participem plevolvimento. Exorta os Estados Partes a tomarem

data comemorativa é promover os direitos e o bem-estar das

as medidas adequadas para (1) assegurar que as pessoas com

desenvolvimento, e aumentar a consciência sobre a situação das

em igualdade de oportunidades (nos mesmos espaços ocupados

pessoas com deficiência em todas as esferas da sociedade e do

pessoas com deficiência em todos os aspectos da vida política,
social, econômica e cultural.

Atualmente, a população mundial é de mais de 7 bilhões de

pessoas. Deste total, mais de um bilhão (ou aproximadamente 15%)
vivem com alguma forma de deficiência. E deste bilhão de pessoas
com deficiência, 80% vivem em países em desenvolvimento.

deficiência tenham acesso a todos os aspectos da sociedade,
pela maioria da população) e em equidade de condições (na me-

dida justa da singularidade e especificidade de cada pessoa; e (2)
identificar e eliminar os obstáculos e barreiras à acessibilidade.

O logotipo do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência é

o mesmo desde 1992:

Portanto, o símbolo do Dia Internacional das Pessoas com De-

Com base em muitas décadas de trabalho da ONU no campo da

ficiência é o mesmo do Ano Internacional das Pessoas Deficientes.

ficiência (CRPD), adotada pela Assembleia Geral em 13/12/2006,

as mãos, numa atitude mútua de solidariedade e de apoio em plano

deficiência, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com De-

tem avançado ainda mais os direitos e o bem-estar das pessoas

O seu significado é o mesmo: representa duas pessoas que se dão
de igualdade, circundadas por uma parte do emblema da ONU.
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EM JUNHO DE 2022 - SÃO PAULO/SP
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ASSOCIAÇÕES

INSTITUTO HUMANUS
OFERECE SOLUÇÕES EM
ACESSILIDADE !
AS ORGANIZAÇÕES QUE ADOTAREM O PROCESSO DO DESIGN UNIVERSAL EM SEUS
PRODUTOS VÃO ATRAIR UM NÚMERO MAIOR DE CONSUMIDORES SATISFEITOS COM
SUAS SOLUÇÕES INCLUSIVAS
“O mundo está evoluindo e os empresários pre-

cisam se antenar com o que está acontecendo ao
redor. Não há mais espaço para perdas de tempo ou

dinheiro com produtos distintos para atender uma
camada ou outra. É preciso desenvolver produtos que
atendam a todos, sem distinção.
Esse é o verdadeiro sentido da

M

inclusão”, comenta Rodolfo
Sonnewend, diretor-presiuito se fala na importância do

equipamentos vêm sendo,

de diversos espaços e serviços

adaptados para atender a todos esses públicos e a

para viabilizar a democratização

para aqueles que não possuem

der a todas as necessidades, o Instituto Humanus,

através de seus associados, desenvolve projetos
dentro do conceito do Design Universal para empresas que buscam oferecer serviços que atendam
a todos, sem distinção.

Mais do que adaptar, é necessário otimizar custos

e oferecer acessos e equipamentos, sejam aparelhos

ainda que de uma forma tímida,

melhor forma de ver e construir o que nos rodeia é
dentro do conceito do Design Universal ou Design

para Todos, ou seja: produtos, serviços, ambientes,
tecnologias e interfaces que possam ser utilizadas por

um maior número de pessoas, independentemente de
suas capacidades físico-motoras, idade ou habilidades. Enfim, o Design Universal deve ser pensado para
todos e ao mesmo tempo para qualquer indivíduo.

O termo “Design Universal”, foi criado nos Es-

eletroeletrônicos, automóveis, ônibus, banheiros,

tados Unidos, na década de 70

tes, teatros e cinemas que possuem algum sistema

te chamado Ronald Mace.

calçadas, carteiras escolares, espaços em lanchone-

de adaptação para que todas as pessoas possam
utilizá-lo.

Não só as pessoas com deficiência, mas também

os idosos, gestantes, cidadãos com alta e baixa esta-

turas, obesos, indivíduos que não dominam o idioma
local (estrangeiros) e até mesmo os com alguma defi-

ciência temporária (acidentados), vem conquistando
cada vez mais seu espaço na sociedade, seja no

trabalho, no lazer; enfim em todos os lugares, garantindo o direito de ir e vir, sem distinção.
REVISTA REAÇÃO

As áreas urbanas e seus

combate à segregação social

acesso a eles. Preocupados em soluções para aten-
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dente do Instituto Humanus.

e por um arquiteto cadeiranNa época, ele desenvolveu

esta forma de agir e pensar

para descrever o conceito de

criação de espaços e ambien-

tes onde, não só a estética, como

também a usabilidade dos mesmos, devesse ser
oferecida a todos, independentemente de sua idade,
habilidades ou status social.

Ronald Mace foi um defensor da causa das pes-

soas com deficiência e a criação do termo “Design

Universal”, o consagrou como primeiro in-

portas automáticas nos estabelecimentos

todas as informações necessárias de for-

de acessibilidade nunca vistos até então.

qualquer tipo de consumidor que adentrar

ambientais ou habilidades sensoriais do

divíduo a pensar no mundo com processos
Afinal, o Design Universal é a essência de
todo projeto de acessibilidade e possibilita

a estruturação de soluções de inclusão

comerciais, que podem ser utilizadas por
ou sair do estabelecimento.

Uso flexível - O design deve conter

mais eficientes.

em si, uma ampla gama de possibilidade

campo do Design Universal, em sua orga-

com suas preferências. Oferecendo opor-

Desenvolver um projeto acessível, no

nização, sugere uma mudança estrutural

no pensar, e os profissionais envolvidos
precisam obedecer a 7 (sete) princípios básicos, que foram estruturados por Mace e
norteiam o desenvolvimento de um produto

ou serviço, sendo eles: uso equitativo, uso
flexível, uso simples e intuitivo, informação

perceptível, tolerância ao erro, baixo esfor-

ço físico e por último, pensar no tamanho
e espaço para aproximação e uso.

“Vale também ressaltar que, hoje em

dia, este processo originalmente criado
por arquitetos, designers e engenheiros,

está sendo adaptado por diversas organi-

e habilidades individuais, tudo de acordo

tunidade de escolha nos seus métodos

ma efetiva, independente das condições

usuário. Exemplo: ranhuras do teclado de
um aparelho celular, que revela onde estão

as funções mais utilizadas, sem que o usuário tenha que necessariamente visualizar
as teclas.

Tolerância a erros - O desenvolvimento

de utilização, possibilitando o uso para

do design deve minimizar riscos originados

o máximo de exploração do produto, além

acidental e não intencional. Para tanto, o

pessoas destras ou canhotas, permitindo
de oferecer a capacidades de adaptação
frente aos mais diversos usuários. Tesou-

ras com área de manipulação removível
e adaptável para pessoas destras ou canhotas, que proporcionam o uso com as

duas mãos; permitindo que o usuário possa
alterná-las durante as suas tarefas, são
exemplos aplicáveis.

Uso simples e intuitivo - Utilização de

a partir das consequências diversas de uso
produto deve fornecer avisos do alto risco,

promover uma operação à prova de erros

e minimizar riscos de acidentes durante o

uso. Como por exemplo a pistola de pregos
com trava de segurança, que impossibilita
a operação sem que o usuário puxe a trava

de segurança e esteja preparado para o
uso. Equipamento de serrar mármore com

proteção de disco e trava de segurança
durante a operação.

zações para ser pensado também de for-

cores e símbolos universais e altamente

outras áreas como: tecnologia, marketing,

facilmente reconhecer a informação na

ser utilizado de forma eficiente e confor-

Neste caso, a utilização do produto deve

cionalizando a força necessária para sua

ma multidisciplinar em um vasto leque de

comunicação, direito, educação e muitas
outras”, diz Sonnewend. Ele explica os 7
passos que devem ser observados no pro-

cesso (de concepção) do Design Universal.
Uso equitativo - o design deve ter seu

uso (utilidade) para todos os clientes, em

especial aqueles com as mãos ocupadas e
as pessoas com habilidades reduzidas. O
design também deve fornecer os mesmos

conhecidos para que os usuários possam

manipulação dos controles disponíveis.
ser de fácil entendimento, independente da

experiência, conhecimento, competência

de linguagem ou nível de concentração do

usuário como os botões de emergência em
caso de incêndio instalado nas empresas,
meios de transporte e comércio.

Informação perceptível - O produto

instrumentos de utilização, evitar segregar

deve ser desenvolvido com diferentes mo-

ça e proteção. Um exemplo comum são as

comunicação com o usuário, expressando

os usuários, promover igualdade seguran-

dos para apresentação redundante na sua

Baixo esforço físico - O produto pode

tável com o mínimo de fadiga física: ra-

operação. Um bom exemplo, presente no
cotidiano, é a maçaneta flexível com sua
área de contato no formato alongado em

L, que não requer que o usuário precise

segurá-la totalmente para ser aberta, po-

dendo também ser aberta até com a mão
fechada, cotovelo, enfim, sempre com o
mínimo de esforço físico.

Tamanho e espaço para aproxima-

ção e uso - Deve-se oferecer espaço e

REVISTA REAÇÃO
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tamanho apropriados para aproximação,
alcance, manipulação e uso independen-

temente do tamanho do corpo, postura ou
mobilidade do usuário; esteja ele sentado
ou em pé. Exemplo: portas largas nas catracas das estações de metrô que possam

CADEIRA DE RODAS
PARA MÁRCIA GORI

acomodar cadeirantes, obesos, bem como
trabalhadores com pacotes ou bagagem.

Dentro desse conceito, para enfrentar

a pandemia com segurança e proteção, o
Instituto Humanus desenvolveu um equipamento de proteção facial, a Transparent

Mask. Mais do que uma máscara trans-

parente, ela possui filtros atestados pelo

departamento de virologia da UNICAMP,
que atende a todas as necessidades.

Eu me chamo Márcia Gori, tenho deficiência física e uso cadeira de

rodas motorizada. Sou militante na área da Mulher com deficiência.
Preciso de uma cadeira de rodas mais arrojada, porque não tenho carro e

ando na rua, uso ônibus e isso desgasta demais uma cadeira motorizada.
Inicialmente desenvolvidas para pes-

Tenho dificuldades em pedir ajuda para mim mesma, porque sempre

soas surdas e com baixa audição, o seu

gostei de ajudar aos outros, mas venho hoje, pedir que se puderem me

são, facilita o processo de comunicação

decer muito e terei condições de ajudar mais ainda aos outros, e com

facial, o sorriso, a autoestima e podem

A questão da segurança é muito importante. Há 4 meses cai da mi-

design anatômico, amplia o campo de vi-

ajudar a conquistar uma cadeira de rodas motorizada Divinità, vou agra-

devolvendo a visibilidade da expressão

mais segurança.

ser utilizadas por todos, principalmente,

nha cadeira, ela virou de costas, eu bati a cabeça e isso é algo que nos

por facilitarem a identificação facial.

assusta muito.

organizações que adotarem o proces-

autonomia, porque o material é excelente e dura muito mais, porém, ela

dutos e serviços vão se destacar frente

a solidariedade de todos !!!

ro maior de consumidores satisfeitos

poupança e tive um probleminha técnico com site da *Vakinha*... Todas

Rodolfo Sonnewend.

usado na compra da cadeira.

“Sob esta nova ótica, sem dúvida, as

so do Design Universal em seus proàs outras porque vão atrair um núme-

com suas soluções inclusivas”, afirma
Mais informações sobre a entidade e seu

trabalho no Design Universal e suas soluções,
acesse: www.institutohumanus.org.br
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A cadeira Divinità, além de ser leve, é muito segura, nos dá muita

custa R$ 20.000,00 e não disponho dessa quantia. Por isso conto com

Troquei de PIX, porque essa conta da Caixa Econômica Federal é

as doações que tive estão guardadas esperando o resultado para ser

* O site da cadeira: www.cadeiraderodasdivinita.com.br*
* Meu PIX: marcia.gori@hotmail.com*

Essa é a hora de garantir seu

SEMINOVO
AC E S S Í V E L
Cavenaghi

A L i n h a Tr a n s p o r t e d a C a v e n a g h i t e m v e í c u l o s s e m i n o v o s
já adaptados, prontos para você comprar!
Não é preciso esperar o processo de adaptação
e a documentação também já vem pronta!

Não perca essa chance! Apresente esse anúncio na nossa loja
e ganhe MIL REAIS de desconto em compras na Linha Transporte!*

Fale com os nossos consultores ou entre em contato através dos telefones:

Loja Cavenaghi São Paulo

(11) 2380-3050 - SP | (21) 2208-8398 - RJ
WhatsApp: (11) 94005-6680

Avenida Jaguaré, 1.046 – Jaguaré – SP

*Promoção válida até 31 de março de 2022.

Rua Gonzaga Bastos, 226 – Vila Isabel– RJ

Loja Cavenaghi Rio de Janeiro

T E S T- D R I V E

NOVO KICKS

A NISSAN DEU UMA
CARA NOVA A UM
DOS MODELOS
MAIS QUERIDOS
DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

E

m um ano complicado para a indústria automobilística, a Nissan apostou no mercado e

lançou o Novo Kicks em fevereiro de 2021.
Em plena Pandemia de Covid-19, com os

benefícios de isenção para compra de carro

0Km por PcD sofrendo mutilações por um lado e estagnação
por outro, a montadora japonesa resolveu bancar o jogo e

apresentar o modelo novo desse “queridinho” do público,
que apareceu diferente, como se tivesse passado por uma
verdadeira “harmonização facial”.

Para podermos mostrar esse ponto da mudança e outros

não menos importantes, mais uma vez em parceria direta

com a montadora, o Sistema Reação e seus time exclusivo
de profissionais especializados, testou o modelo Novo Kicks,
versão Advance CVT com motor 1.6, que nos foi cedido pela

Nissan por 30 dias e foi submetido às mais diversas situa-

ções de uso de uma pessoa com deficiência e sua família.
E para que isso fosse possível, contamos também com uma

importante parceria na adaptação do carro. Nele instalamos
um pomo giratório no volante e um kit de alavanca de freio
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e acelerador. Desta vez, quem nos deu esse
apoio foi a Edu Adaptações Automotivas,
representante da Cavenaghi, que instala
as adaptações de uma forma moderna e

diferente, a domicílio, facilitando e muito

a vida dos usuários com deficiência. Eles

estiveram na sede da editora e em pouco

tempo adaptaram o veículo para podermos viabilizar os testes.
O carro
O que já era bom ficou ainda melhor. O Novo

Kicks ficou ainda mais bonito e com design mais
arrojado que o modelo anterior, que fez sucesso

bém merece destaque, com itens
como a tela no centro do painel

e a câmera de ré e sensores de

proximidade, que facilitam e
muito a vida do motorista ao

estacionar. O tecido do banco

tem umas ranhuras e costuras

que não deixam que os ocupantes

escorreguem, isso é muito bom para PcD com

pouca estabilidade de tronco. Faltou um descanso de braços entre os bancos da frente.
Acessibilidade e transferência
O Novo Kicks é alto, imponente, do jeito que a

em 2016 nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio

maioria das pessoas com deficiência que dirigem

A frente está toda mudada, com para-cho-

pessoas que se utilizam de bengalas, muletas

de Janeiro.

ques novos, nova grade ainda maior e que dá

uma impressão de robustez ao veículo e faróis
bem afilados. As linhas laterais marcantes continuam e a traseira também ficou mais moderna
e chamativa.

O Novo Kicks é um dos maiores em sua ca-

tegoria – SUV compacto – com ótimo espaço
interno tanto para motorista, passageiro e ocupantes do banco de trás.

O acabamento interno do Novo Kicks tam-

gosta. E não só os cadeirantes, mas também as
ou simplesmente idosos ou pessoas com difi-

culdade de locomoção, afinal, é muito mais fácil

se sentar num banco de carro um pouco mais

alto. Esse processo é um facilitador também para
quem usa cadeira de rodas, quando o banco do
carro é da mesma altura ou um pouco mais alto
do que o assento da cadeira , a transferência é

mais confortável e segura. O entrar e sair do carro fica muito mais fácil e sem tantos sacrifícios.

O ângulo de abertura de portas para o mo-

REVISTA REAÇÃO
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de todo o carro, bem como as travas de vidros e portas,
e os ajustes de retrovisores.

O espaço interno no modelo é o que não falta. Isso

facilita muito para os cadeirantes mais independentes,
por exemplo, que costumam colocar sua cadeira para

dentro do carro sozinhos, no banco do passageiro ou

no de trás. O espaço e a altura do modelo são perfeitos
para essa operação.

O desempenho do motor 1.6 flex acaba não sendo

dos melhores, tanto no quesito potência como no que

diz respeito ao consumo. A impressão que dá, principalmente em subidas, é que o carro é pesado para o
motor, fazendo com que ele seja mais exigido e por
consequência, consuma mais. Apesar disso, o carro
responde bem na estrada e na cidade, mesmo cheio,

oferecendo conforto e segurança nas ultrapassagens.
Tudo pode ser acompanhado no computador de bordo
com informações no painel.
torista também é muito bom para a entrada no carro
para quem se utiliza de cadeira de rodas. E para quem

dirige, dá aquela sensação boa de ficar numa posição
um pouco mais alta que o convencional.

Os comandos de painel e controles também ficam

próximos e bastante ao alcance do volante, que tem

nele vários controles à mão do motorista, facilitando

No quesito segurança, essa versão do Novo Ki-

cks testada pela equipe do Sistema Reação possui
6 airbags.

Porta-malas
Esse é o item que no Novo Kicks faz toda a diferen-

sua condução principalmente para quem se utiliza de

ça. Seu porta-malas permite levar a cadeira de rodas

exemplo. O sistema de ar-condicionado, colocado bem

ter que desmontar – como no caso das dobráveis em

alavanca de câmbio automático, por sua vez, tem uma

grande que cabe até cadeira de rodas acompanhada

Um detalhe que parece bobo, mas é importante para

rodas desmontada monobloco, e ainda sobra espaço

adaptação, como a alavanca de freio e acelerador, por

com extrema facilidade e em alguns casos, inteira, sem

localizado no centro do painel, também facilita muito. A

“x”. Basta retirar o tampão traseiro. O porta-malas é tão

posição privilegiadíssima e de fácil manuseio.

da cadeira de banho, se bem ajustadas e a cadeira de

PcD é a partida por botão e não com a chave. Isso facilita

para algumas bagagens. Afinal, são 431 litros e o maior

muito no dia a dia, assim como não menos importante,
é o fato do Novo Kicks te dar opção de regulagem de
voltante, tanto de altura quanto de profundidade.
Dirigibilidade, visibilidade,
conforto e desempenho

A visibilidade no Novo Kicks é muito boa. Na estrada

ou na cidade, o conforto ao dirigir faz toda a diferença.
O câmbio automático CVT de 6 marchas proporciona
uma condução fique tranquila e as trocas de marcha

não sejam sentidas. Macio e silencioso, tem suspensão
firme e segura. A regulagem dos bancos com o sistema
de alavancas é um facilitador.

A posição das adaptações (alavanca de freio e

acelerador) proporciona uma condução segura e con-

fortável, ficando perfeita para o descanso e apoio do

cotovelo do motorista no descanso do braço da porta.
Porta essa, que traz os comandos dos vidros elétricos
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porta-malas entre os SUV compactos.

AUTISMO

POR ANDREA BUSSADE

A CIDADE DO RIO DE JANEIRO
E O AUTISMO

A

mais recente estatística do Centro de

diabetes. Isso fazia que a cidade tivesse altos gastos

número de prevalência dos casos de

de ser uma das capitais que mais se gastava com

Controle de Doenças dos EUA sobre o

pessoas com autismo no EUA, aponta
para 1 em cada 44 pessoas, significando

um aumento de 241 % desde os dados do ano 2000
que era de 1 a cada 150.

Torna-se ainda mais desafiador estabelecer políticas

públicas e garantir acesso ao tratamento adequado a

todos com esse crescimento vertiginoso dos casos,
levando-se em conta a demanda reprimida imensa.

O Censo do IBGE de 2022 trará apenas perguntas

para quem tem laudo médico, o que mostrará uma
subnotificação de informação tendo em vista a imensa maioria da população que ainda não possui
diagnóstico.

Daniel Soranz, que está à frente da

Secretaria Municipal da Saúde do Rio de
Janeiro/RJ, afirma que precisa investir na

rede de atenção primária para que sejam

identificados os casos de autismo precoce-

mente e orientar as famílias. E construir um Centro

infantil e materna muito ruins, o número de amputa-

dos e pré-diabéticos era recordista do Brasil, era a
cidade que tinha a maior dificuldade de tratamento
para tuberculose. Depois desses oito anos, o prefeito

Eduardo Paes investiu muito em atenção primária e
resgatou uma dívida histórica na cidade. Tínhamos

aproximadamente 3 % de cobertura da saúde da
família em 2008 e chegamos a 70 % de cobertura

com serviços básicos de saúde. Inauguramos 115
clínicas de famílias, renovamos os centros munici-

pais de saúde, construímos novos hospitais

e maternidades, mas o foco foi organizar

a rede com atenção primária forte. Nos
últimos quatro anos, na gestão do prefeito

Crivella, a secretaria perdeu mais de 6

mil profissionais de saúde, a cobertura

de 70 % da saúde da família passou de 32

%, uma queda muito importante e perdermos

mais de 1 bilhão e meio de reais de orçamento na

autismo é muito prevalente em nossa sociedade, temos

manutenção predial adequada, estoques de medi-

muitas pessoas diagnosticadas com TEA (Transtorno

do Espectro Autista) e as recebemos em todas as unidades de saúde, então precisamos aprofundar nossos

conhecimentos tanto para o diagnóstico quanto para
acompanhar o tratamento”, diz o secretário.
Panorama dos últimos anos
Soranz explica que a Secretaria cresceu muito ao

secretaria de saúde, impedindo de fazermos uma
camentos adequados.

Pandemia da Covid 19
Entramos esse ano de 2021 com uma força de tra-

balho muito menor, com a estrutura física muito pior e
com o déficit orçamentário imenso, tivemos que pagar

a folha do mês de dezembro e o 13º do ano passado
com o orçamento desse ano, o que gerou um desequi-

longo dos 8 anos da gestão do prefeito Eduardo Paes:

líbrio muito grande. Além disso, tínhamos a pandemia

taria, pois era investido muito em alta complexidade,

um hospital de campanha em 2020, no Riocentro,

“enfrentamos um problema histórico na nossa secre-

mas deixava de investir na atenção primária. O Rio de
Janeiro foi uma cidade que sempre teve investimento

no modelo hospitalar e não tinha uma base na atenção
primária para diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos casos de atenção primária, sempre teve
uma baixa cobertura de pré-natal, de hipertensão, de
REVISTA REAÇÃO

saúde em 2008, apresentava índices de mortalidade

de Referência para atender os casos mais complexos.
“É um desafio para o Sistema Único de Saúde, porque o
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e com indicadores de saúde muito baixos. Apesar

do Covid 19 para cuidar. O prefeito Crivella montou
que custou 370 milhões de reais, com baixíssimo de-

sempenho clínico, com alta taxa de mortalidade num
espaço improvisado. “Em plena fase do governo de

transição, passei meu Natal nesse hospital de campanha, tendo que lidar com a falta de estrutura e com a
impossibilidade daquele hospital funcional, tanto por

falta de profissionais quanto pela falta de estrutura

a terceira dose e a vacinação dos adolescentes. Foram

de campanha e abrindo leitos dos hospitais da nossa

lançou o calendário de quanto finalizaria a vacinação e

física mesmo. Começamos o ano fechando o hospital

própria rede. No hospital Ronaldo Gazola, de 190 leitos
funcionando aumentamos para 420 leitos. E ele vira
o nosso grande hospital de referência para covid 19,
atendendo 9.500 pessoas, atendendo o maior número

de pacientes no Brasil. Esse foi nosso primeiro desafio,

o segundo foi organizar a rede de atenção primária,
que ficou praticamente fechada no ano de 2020 para

que ela voltasse a atender os pacientes com covid,
sem sinais de gravidade, fazendo os testes de covid
e vacinação”, conta o secretário. Em janeiro, a rede

de atenção primária realizou os testes de antígenos

na população, através de doação da iniciativa privada
e conseguimos iniciar a campanha de vacinação no

dia 20 de janeiro. Já estávamos prontos para assinar o
convênio com o Instituto Butantã, quando, depois de

temas polêmicos, mas a cidade do Rio saiu na frente e
hoje temos o cenário epidemiológico muito diferente. Não

teve nenhum morto de covid nesse mês de dezembro
e a cada dia é mais raro se encontrar um caso grave na

cidade e isso se dá devido à alta cobertura vacinal: 95 %
dos adultos já tomaram as duas doses da vacina, 90 %
das pessoas acima de 12 anos já tomaram as duas doses

da vacina e 20 % dos adultos, quase a totalidade dos
nossos idosos já tomaram a dose de reforço. Avançamos

muito na pandemia da covid, investindo na atenção primária, mostrando que a atenção primária é fundamental

para a base do sistema de saúde e também investimos
nas próprias unidades hospitalares, já tínhamos experi-

ência nas epidemias de dengue, chicungunha e H1N1.
Temos outros desafios pela frente.

muita pressão, o governo federal assina o contrato da
compra de vacina e nenhuma capital precisou comprar.

E assim, conseguimos ditar o ritmo da vacinação no

país todo, com mudança dos protocolos, organizando
pela idade e suspendendo a vacina da AstraZeneca

para gestantes e recomendando vacinas heterólogas.
O Rio de Janeiro foi a primeira cidade a recomendar

Andréa Bussade de Oliveira
é jornalista e mãe da Rafaela de 26 anos
e do Gabriel de 19, com autismo.
andrea.bussade.oliveira@gmail.com

Instituto RIO TEAMA

No Dia Internacional da Pessoa com

Deficiência, foi lançado no Grand Hyatt,

localizado na Barra da Tijuca, zona oes-

te da capital carioca, o Instituto RIO
TEAMA, que têm como objetivos, o
atendimento e acolhimento no autismo.

O dia 3 de dezembro é uma data

comemorativa internacional, promovi-

da pela ONU - Nações Unidas, desde
1992, que têm como o objetivo pro-

mover uma maior compreensão dos
assuntos concernentes a deficiência e

para mobilizar a defesa da dignidade,
dos direitos e o bem-estar das pessoas.

Têm como finalidade ainda, reforçar
a necessidade de uma maior atenção

por parte da sociedade civil e do poder
político para os assuntos relacionados

com a deficiência, como a inserção das
pessoas com deficiência e uma melhor
qualidade de vida.

Depois de empenhar muitos esfor-

ços, realizamos nosso grande sonho

que é iniciar no Rio de Janeiro, neste

dia tão importante, o trabalho da nossa
instituição, o Instituto RIO TEAMA.

Embora não tenhamos ainda uma

definição do espaço físico onde será a
sede, iremos dar início às atividades,
mesmo que remotamente.
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E S PA Ç O A B E R T O

POR ALEX GARCIA

CONCURSO RUSSO
POEMA “SONHOS DE UM SURDOCEGO”
CONQUISTOU O TERCEIRO LUGAR !!!

G

ente do bem ! Essa é para fechar

o ano de 2021 com medalha de
bronze !!!

Já segundo Marina Domokurova, Chefe de Marke-

ting e Comunicações Corporativas da Canon Rússia:

nador da Competição da Fundação So-Unity

juntos para o bem comum’, está no cerne de tudo o

(www.so-edinenie.org/o-fonde) e fiz algu-

mas traduções livres do Russo para o
Português, tendo como base os sites
da Fundação.

Sempre lembrando que tudo

está originalmente em Russo, e,

claro, é um idioma de altíssima
complexidade. As versões eletrônicas, portanto, podem não

ser totalmente corretas, porém,

existe uma bela margem de acer-

to e vale sim para leitura.

Vamos lá ! Espero que possam

apreciar esta conquista.

O Concurso denominado: “Co-Criati-

vidade” é desenvolvido pela Fundação Rus-

sa “So-Unity”, há três anos. Pessoas surdocegas
- principalmente russos - e pessoas que ouvem
ou vêem - em uma indicação separada - podem
participar.

A Fundação inscreve candidatos ao melhor

poema, história ou ensaio escrito por surdoce-

gos. E também para o melhor trabalho sobre
surdocegos.

Em 2021, o concurso recebeu 133 inscrições,

entre estes, pessoas da Rússia, Grã-Bretanha,
Bielo-Rússia, Suécia, Brasil, Alemanha e Caza-

quistão. Em 2021, a Canon Rússia tornou-se o
parceiro geral da Co-Criatividade.

Segundo Vladimir Korkunov: “o concurso de

Co-criatividade é importante e necessário para
os surdocegos. A criatividade é uma das poucas

atividades disponíveis para eles. Muitas vezes é
difícil para os surdocegos simplesmente sair de
casa, especialmente sem um acompanhante. E

se houver um display em Braille, o surdocego
pode usar a Internet, se comunicar nas redes
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dá a oportunidade de se realizar nela”.

Recebi os detalhes do cole-

ga Vladimir Korkunov, Coorde-
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sociais, se engajar em uma obra literária, e o concurso

“a filosofia corporativa da Canon de ‘viver e trabalhar
que fazemos. Há mais de 80 anos, nossa empresa ofe-

rece aos usuários de todo o mundo as mais modernas
tecnologias de criação e processamento de imagens,

e temos o prazer de apoiar um concurso literário que
ajuda a criar imagens com palavras para quem está
acostumado com o ‘escuro’.

Membros do júri da competição:
1 - Sokolova Natalya Dmitrievna (presidente do júri)

- diretora executiva da Fundação So-Unity.

2 - Polikanov Dmitry Valerievich - Diretor adjunto

da Agencia Federal para l Comunidade de Estados
Independentes Compatriotas que vivem no exterior e
Cooperação Humanitária Internacional (Rossotrudnichestvo), Doutor em Ciências Políticas.

3 - Marina Olegovna Domokurova - Chefe de Marke-

ting e Comunicações Corporativas da Canon Rússia.
4 - Suvorov Alexander Vasilievich - poeta, psicólo-

go, professor, doutor em ciências psicológicas, pessoa
surdocega.

5 - Kremneva Natalya Borisovna - editor-chefe da

revista “Seu interlocutor”, pessoa surdocega.

6 - Demyanenko Natalya Alexandrovna - prosaica,

poetisa, pessoa surdocega.

7 - Povolotskaya Irina Mikhailovna - poeta, atriz,

artista, pessoa surdocega.

8 - Volokh Elena Vladimirovna - poetisa, prosaica,

ensaísta, pessoa surdocega.

MÚSICA E ARTE
Este ano, o concurso recebeu um

número recorde de inscrições: 133 !!!

Receberam cartas de toda a Rús-

sia e de países de perto e de longe.

O júri foi confrontado com uma tarefa

verdadeiramente difícil - não só ler
todas as obras - mas também escolher as melhores. E ainda: o melhor
dos melhores.

Com base nos resultados de qua-

se três meses de trabalho, nomearam os vencedores:

Nomeação “POESIA”

(competidores surdocegos).

P O R C E L I S E M E LO

CELELÊ NO ESPÍRITO
SANTO E NA PARAÍBA
E LANÇAMENTO
LIVRO EM BRAILLE

O

lá, amigos ! Em comemoração dos 28 anos

da Celelê, em novembro e dezembro estive
no Espírito Santo e na Paraíba fazendo

palestras para pedagogos, professores e

Laureado 1

Evgeniya Smolenskaya (Troitsk)

estudantes de licenciatura, e atividades

culturais e sociais com crianças carentes e doentes.

A viagem foi maravilhosa, conheci pessoas legais e

Laureado 2

Alexey Pizhonkov (Kazan)

lugares lindos em Vitória/ES, Guarapari/ES e Vila Velha/ES e em João Pessoa/PB.
Também participei da palestra: “Contribuições da Cultura, Esporte e Lazer”, da

Universidade Estadual da Paraíba, para Inclusão Social da Pessoa com Deficiência.

Laureados 3

Alex Garcia (traduzido do portu-

guês por Anna Orlitskaya - São Luiz
Gonzaga/RS - Brasil) e Alena Kapustyan (Mytishchi)

*Foram duas pessoas no terceiro

lugar visto a complexidade do julgamento.

No ano passado estive na Bahia e em Pernambuco e, no início deste ano, em

Sergipe, sempre realizando atividades educativas e de inclusão. Adoro o Brasil,

conheço outros países, mas sempre valorizei tudo o que temos de melhor por aqui,
a bela natureza e a deliciosa culinária !

Há tempos queria publicar um livro educativo em Braille para a

garotada, mas nunca tive nenhum apoio, até que resolvi eu mesma
fazê-lo: o livro “Pato Holandês e seus Amigos”, foi publicado pelo
meu selo: Celelê Records, com produção da C.F.de Melo Produções

Ler o Poema é muito fácil, acesse

o Google: www.google.com e faça

uma busca com esta frase: sonhos
de um surdocego – AGAPASM.

Buscando esta frase o Poema

irá aparecer no topo da página do
Google !

Artísticas.

O lançamento do livro, da personagem Clarina e do vídeo com

Libras e audiodescrição, na TV e no Youtube Celelê-Inclusão, teve

início recentemente em São Paulo/SP e continuou durante as viagens.

A história se passa em uma linda selva, com animais ferozes e mansos. O Pato

Holandês e o Macaco Sansão são amigos, alegres e estão sempre conversando !

Eles contam histórias engraçadas e interessantes sobre a Pantera, a Girafa, a Arara, a
Hiena, o Elefante, o Gorila e outros animais. O livro é impresso com letras aumentadas

para pessoas com baixa visão e acompanha CD com o áudio da história e da música.

Saudações e tenham um abenço-

ado Natal e Um Novo Ano 2022 de
muita Saúde e Paz !

Alex Garcia
é Pessoa Surdocega,
com hidrocefalia e
doença rara.
alexsurdocego@
icloud.com

Para adquirir, envie um whatsapp ou ligue (5511) 99962-2380. Para conhece-

rem os livros, DVDs, CDs, EPs, vídeos e revistas educativas, visitem o site: www.

celeleeamigos.com.br, também na Página: Produtos. Instagram:@celeleeamigos e

Fan Page – Facebook: Celele Oficial. Conto com a divulgação de vocês, obrigada !

Celise Melo (Celelê)
é cantora, compositora, musicoterapeuta, atriz, educadora,
escritora e é sucesso de público desde 1990 no Brasil e
exterior. Tem Programa de TV Educativo e de Rádio Arte e
Inclusão !
Site: www.celeleeamigos.com.br

R E L AT O

POR HERMES OLIVEIRA

O RETORNO E A CURA !

N

ós, da associação ACALME, de pessoas com lesão

medular, voltamos nos reu-

nir nesse final de ano de
2021 em Campo Mourão/

PR. Ficamos um bom tempo escondidos
dentro de casa para não nos contaminar
com a Covid-19. Infelizmente, perdemos

ches Pereira, sobre como se

cuidar melhor, prevenir e tratar
escaras.

Eu, que tinha escrito aqui

na edição Nº 132 desta revista,

que estava curado das infecções que tive na coluna desde
2016, infelizmente, a infecção

reapareceu e até expulsando
um parafuso fora da pele. A

doutora Joana Guasque, rapidamente resolveu esse problema, retirando todo o material

que estava dando condição
parentes e amigos que foram contamina-

dos por esse vírus e tiveram complicações,

Agradeço a Dra. Joana Guasque e ao Hospital Cajurú de Curi-

tiba/PR, e a equipe de saúde da cidade de Boa Esperança/PR,

A nossa reunião presencial foi supe-

que estamos sempre juntos. Enfim, agora posso afirmar, que sim...

rimportante, por voltar o bate papo olho

no olho, e devido à realização da eleição,

pelo bom atendimento em Home Care. E agradeço à minha família,
Estou curado !

Que tenhamos todos um Feliz Natal e um Prospero Ano Novo,

que decidiu a nova diretoria, passando a

sem epidemia e com muita saúde, e melhoras na econômica do

Ruela, que era motorista de carreta antes

das pessoas com deficiência e de criar novos meios de cobrança

presidência de José Moreira para Cleiberto
de sofrer um acidente e ser uma pessoa
com deficiência. Ruela diz que vai fazer um

mandato com discussões gerais e com a

participação de todos, e o apoio, desde o
atleta de natação que já ganhou 13 ouros
e uma prata, ao associado que precisa de

recursos para reformar e adaptar o seu
banheiro.

Tivemos também uma palestra com a

enfermeira e estomaterapeuta, Letiery SanREVISTA REAÇÃO

dias de antibióticos fortes na veia.

mas só temos uma saída, continuar a nossa
vida com muito cuidado.
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para bactérias permanecerem vivas, e mais uma receita de 50

nosso País. E que os políticos do mal, parem de retirar o direito

de coisas que atrapalham diretamente o direito de ir e vir de quem
já vive em condições tão difíceis.

Um abraço a todos e que venha 2022 !

Hermes Oliveira
é paraplégico, cadeirante, autor do Livro
“Um motorista especial de carreta”,
ex-piloto de Parakart, estudante de
administração de empresas e associado
na ACALME, em Campo Mourão/PR.
E-mail: hermes50silva@gmail.com

MODA E BELEZA

POR KICA DE CASTRO

VESTIDA DE SONHO
No começo desse ano, Valdireny Mira,

presidente da ASADDEP - Associação de

Aprendizagem e Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência e Doença Rara de Pau-

línia, resolveu fazer a diferença na data em

questão. Para colocar tudo em prática foi

em busca de apoiadores e patrocinadores
para que o evento pudesse acontecer.

A ASADDEP tem como objetivo princi-

pal, promover o protagonismo da pessoa

com deficiência e doença rara na sociedade, além de ajudar as mulheres associadas

no empoderamento feminino, trabalhando

questões relacionadas a autoestima e o
amor próprio.

F

azendo uma pesquisa pela história do vestido de noiva,
essa é uma peça emblemática da nossa sociedade que
virou símbolo de poder e mudança. Muito mais que um

traje nupcial, o vestido de noiva está relacionado com

cultura, religião, história da humanidade e faz parte do

sonho de muitas mulheres.

tissem e se arrumassem de noiva, além de
promover a conscientização no mercado de

casamento sobre esse público específico,
levando reflexões a lojas de vestidos, espaços de casamento e outros fornecedores.

As cinco mulheres participantes foram:

Valdireny de Mira da Silva, 48 anos, doença

larizado pela Rainha Vitória no século XIX. Nos países do oriente é co-

Maria Nilza Joaquim, 67 anos, sequelas de

mum as noivas escolherem o vermelho para simbolizar prosperidade.

Em qualquer momento dessa pesquisa, a noiva sempre vira o

centro das atenções, não só pelo vestido, todos os detalhes são
considerados, uma vez que o fator BELEZA vira o foco das atenções.

Na atualidade, as cerimônias de casamentos giram em torno da

noiva pela curiosidade em saber: o que vai vestir, vai entrar com

qual tipo de buquê de flores, como será o penteado e maquiagem.

Já os editoriais de moda, sempre colocam as noivas com referência
de beleza, o que desperta muito além do sonho de ir para o altar.

rara Osteogênese imperfeita (osso de vidro),

poliomielite usuária de cadeiras de rodas
para locomoção, Maria Cleuza Barbosa Dos

Santos Araújo, 50 anos, doença Rara Escleodemia Linear, Esclerose Sistêmica que

causa atrofia nos membros, Gabrielli Carbolin da Silva, 27 anos, sequela de doença rara

Osteogênese imperfeita e Tânia Mariana
Machaon, 35 anos, deficiência visual.

O projeto contou com o trabalho volun-

O vestido ideal valoriza o corpo em sua pluralidade e mesmo sem

tário das maquiadoras: Emylle, Laysla Ga-

por algumas mulheres muito mais valioso que um título de MISS.

vicz e Raquel Lins Dos Santos Paulino, das

querer, promove a mulher como referência de beleza, considerado
Exagero ? Não.

Cada pessoa tem um sonho. Para poder realizar não existe preço

ou comparação, apenas muita determinação.

No dia 21 de setembro é comemorado: o Dia Nacional de Luta

das Pessoas com Deficiência. Para não passar essa data em “bran-

co”, foi idealizado o projeto vestido de noiva, também com objetivo
de fazer uma exposição para celebrar o Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência, 03 de dezembro.
REVISTA REAÇÃO

com diferentes tipos de deficiência se ves-

Resumindo essa ampla pesquisa, nas culturas ocidentais, as

noivas geralmente escolhem o vestido na cor branco, onde foi popu-
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O projeto ganhou o nome de “Vestida

de Sonho”. Foi criado para que mulheres

brielly Alves Mosquiar, Fernanda Piekarzecabeleireiras Marilu Malony e Sheila Cristina

Braga Tosta, da assessora de eventos Ana
Carolina Bonachela, da estilista Amanda

Almeida Domingos Feliciano e eu, Kica de
Castro, na fotografia.  

O cenário da produção foi a Chácara

Patropi na cidade de Paulínia, interior de
São Paulo.

“Ser noiva é

“Ser noiva é

realizar um

uma experiência

vestida de

inesquecível.”

sonho. Se ver

marcante e

Tânia Mariana

felicidade em

um dia único.”

Valdireny Mira

“Ser noiva é

Machaon

sonhar com o

vestido o tempo

todo”!!!

Gabrielli

Carbolin da
Silva

“Ser noiva é vestir de branco aquele sonho
escondido bem lá no fundo da alma.!!!”
Maria Nilza Joaquim

Além das voluntárias já mencionadas acima, o even-

to teve o apoio de alguns patrocinadores: Hotel Vitória
Paulínia, Like a Dream, Amanda Trajes Finos, vereador
Cícero Brito e a secretária Rita Coelho.

O dia foi marcado pela conscientização de luta da

pessoa com deficiência, realização de um sonho em
comum, solidariedade e pelo trabalho em equipe.

“Ser noiva é sorrir mesmo quando o corpo quer
transbordar em choro. Um dia inesquecível”.

Maria Cleuza Barbosa Dos Santos Araújo

Kica de Castro
é publicitária e fotógrafa. Tem uma agência
de modelos exclusiva para profissionais com
deficiência, desde 2007. Apresentadora
do programa Viver Eficiente e consultora
colaboradora do coletivo RELab Criativo.
E-mail: vivereficiente@gmail.com
Instagram: @vivereficiente
REVISTA REAÇÃO
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MULHER

POR MÁRCIA GORI

VAMOS FALAR DE
CAPACITISMO ?

M

ais um ano terminando, um ano de

sobre nossas necessidades, na própria Conferên-

lideranças em nosso movimento so-

nos calar nas discussões de nossas demandas,

grande dor, onde perdemos grandes

cial devido ao COVID 19, pessoas
queridas engajadas na luta, enfim

grandes perdas, irreparáveis, porém sabemos e é um

falar disso, então qual era o momento ?

Na visão social delas os nossos “assuntos” não

eram relevantes, porque não fazemos sexo, não

Mesmo com o início da pandemia em 2020, no meu

não casamos, somos coitadinhas que devem ficar

ponto de vista, este ano foi muito triste, teve momen-

tos que era angustiante abrir as redes sociais e ver
notícias de amigos militantes que estavam internados

tem prostitutas com deficiência (temos muitas),
em casa... Cansa viu ficar repetindo as mesmas
histórias e falas, eu mesma não aguento mais.

Atualmente foi criada uma FRENTE NACIONAL

em estado grave e vinham a óbito. E todos sabemos

DE MULHERES COM DEFICIÊNCIA. São quase

altamente prejudicial para a sociedade acarretando

todos os estados, que vem discutindo com mais

que a pandemia virou uma guerra política se tornando
um estrangulamento econômico que levou milhares de
pessoas ao mapa da Fome novamente.

E diante desse quadro social aumentou a violência

doméstica, mais mulheres sendo exploradas, sofrendo

todo tipo de violência, trazendo uma sensação de impotência e dor. Caos econômico não justifica a violência
de espécie nenhuma, nada justifica. A mulher com

deficiência é a mais vulnerável dentro deste quadro,

haja vista que este tema até bem pouco tempo atrás
era pouco discutido, por negacionismo da sociedade

em nós enxergar, assim como o capacitismo enraizado
dentro de cada pessoa.

Em 2010 conheci a antropóloga Adriana Dias

e começamos a falar, questionar sobre essa condição terrível que a mulher com deficiência era

obrigada a viver, várias autoridades se sentiram

desconfortáveis e por várias vezes tentaram nos

calar por duplo capacitismo, por ser mulher e ter

deficiência, afinal é muito desconfortável ter que ouvir
que socialmente ainda sofríamos violência doméstica

e NINGUÉM se importava e nesse meio tempo tivemos

outra antropóloga Anahí Guedes que trouxe a tona com
muita força e autoridade o conceito CAPACITISMO, que
atualmente representa todo preconceito contra nós .

Criamos uma ONG direcionada a mulheres com

deficiência lutando pelos seus Direitos Humanos, luta-

mos, participamos de diversas Conferências, mulher,
saúde da mulher, saúde, Assistência Social e etc... O
que víamos e sentíamos na própria pele era o descaso
REVISTA REAÇÃO

algumas chegavam a dizer que não era a hora para

caminho que todos iremos fazer em algum dia... mas
não poderia demorar mais um pouco Deus ?
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cia da mulher os movimentos feministas tentaram

250 mulheres com deficiência do Brasil, líderes de
profundidade sobre o tema violência doméstica e

social, no momento temos grupo no Whatsapp,

Facebook e Instagram, com várias lives trazendo para esse assunto diversas autoridades que
estão começando enxergar que também somos

vítimas mais prejudicadas, porque em muitas si-

tuações essa mulher é vítima da própria família
ou cuidadores.

Todo tempo é tempo para o nosso empode-

ramento, em políticas públicas mais objetivas e
inclusivas sobre nós, mulheres com deficiência,

haja vista que violência não pára e ela não tem

cor, raça, sexo, ela vem de todas as formas te
massacrando, te calando, te diminuindo perante
o mundo. Sejamos abertos a esse assunto.
Até o nosso próximo encontro !!!

Márcia Gori

é bacharel em Direito-UNORP,
Presidente-fundadora da Ong
“ESSAS MULHERES”, Idealizadora
da Assessoria de Direitos Humanos
- ADH Orientação e Capacitação
LTDA, Ex-presidente do Conselho
Estadual para Assuntos da Pessoa
com Deficiência - CEAPcD/SP
2007/2009, ex - apresentadora do Programa Diversidade Atual no canal
30-RPTV, ex-Conselheira Estadual do CEAPcD/SP 2009/2011, exPresidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São José
do Rio Preto/SP 2009/2012. Idealizadora do I Simpósio sobre Sexualidade
da Pessoa com Deficiência do NIS – Núcleo de Inclusão Social da UNORP,
Seminário sobre Sexualidade da Pessoa com Deficiência na REATECH
2010 a 2015, co-realizadora do I Encontro Nacional de Políticas Públicas
para Mulheres com Deficiência em 2012, capacitadora e palestrante sobre
Sexualidade, Deficiência e Inclusão Social da Pessoa com Deficiência,
modelo fotográfico da Agência Kica de Castro Fotografias.
E-mail: marcia_gori@yahoo.com.br

TERCEIRO SETOR

POR RICARDO BERÁGUAS

CEBAS
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

E

sta certificação é concedida para às orga-

damente, os valores da renúncia fiscal, das gratuidades

social ou da Educação que cumpram com

dos e demonstrados na Demonstração do Resultado

nizações da área da saúde, da assistência
algumas diretrizes essenciais para atendimento à população necessitada.

A certificação confere ao detentor, o direito de não

e a descrição dos voluntariados que foram contabilizado Exercício.

É importante ainda verificar que as associações ou

pagar nenhum tipo de imposto, principalmente a quota

fundações que apresentem a soma do faturamento em

A associação ou fundação, ao ser certificada tem o

no Simples Nacional, deverão contratar auditoria externa.

patronal da Previdência Social – INSS.

direito ainda de pedir a devolução de todos os impostos
pagos nos últimos 5 (cinco) anos.

A Certificação pelo CEBAS não é um mérito, mas

sim, um RECONHECIMENTO às ações e atividades que

valor superior ao limite das Empresas de Pequeno Porte

As associações certificadas com título do CEBAS

também poderão receber doações de empresas além
de bens apreendidos da Receita Federal.

O voluntariado é um ponto forte nas ações deste tipo

a Organização vem desenvolvendo à nação, fazendo a

de associação e os registros na contabilidade assim como

às necessidades da população.

da transparência de suas ações que demonstrará sua

vez do Governo no atendimento
Para manutenção desse sta-

tus de Entidade Beneficente de

Assistência Social, a organização
precisará de alguns cuidados es-

no relatório de atividades são uma grande ferramenta
pujança e favorecerá sua captação de recursos.
IMPOSTOS

peciais com seus atos de prestação de contas, principalmente
com relação a contabilidade que

deverá apresentar anualmente as

05 (cinco) demonstrações con-

tábeis obrigatórias, elaboradas
com base na norma contábil

exclusiva para o terceiro setor,

denominada de ITG 2002, contendo todas as receitas e

despesas separadas (segregadas) por projetos. Atenção
para não confundir as peças contábeis com as obrigações acessórias da Receita Federal – Sped ECD e ECF.
As peças contábeis são:

• Imposto de renda - IR
• Contribuição Social – CSLL
• COFINS
• PIS sobre Faturamento
• PIS sobre Folha de Pgto.
• ISS
• ITBI
• IPTU
• IPVA
• ITCMD
• INSS

1) Livro Diário Contábil (em formato PDF)
2) Livro Razão Contábil
3) Balanço Patrimonial

4) Demonstração dos Resultados do Exercício
(com valores segregados para cada projeto)

5) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
6) Demonstração dos Fluxos de Caixa

7) Notas explicativas às demonstrações contábeis

enfatizando os projetos sociais existentes individualiza-

Ricardo Beráguas
é Contador, proprietário da
A2 Office – escritório de
contabilidade especializado em
entidades do terceiro setor, e
presidente do Instituto A2 Office.
Email: contador@a2office.com.br
Site www.a2office.com.br
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P O N T O D E V I S TA

P O R S U E LY C A R VA L H O D E S Á YA N E Z

ABRAÇANDO A ALMA

I

nfelizmente, muitas vezes, ao nosso

que um rapaz estava mais quieto, mas atri-

Como exemplo, algumas pessoas em

familiares e ser um indivíduo extremamente

nização), em um corredor de algum

percebi que o “bico” não passava e resolvi lhe

tuações de rua, pessoas com deficiência e

minha surpresa, o motivo era que, naquele

As pessoas que não estão nessas situa-

eu não havia dado um “oi” adequadamente

pessoas, como se elas não existissem. Passam

va chateada com ele por algum motivo e se

que elas têm uma história, sentimentos, uma

Poderíamos dizer que o problema estava

redor, muitas pessoas não têm nome.

buí ao fato de estar passando por problemas

um hospital (sem o serviço de huma-

sensível emocionalmente. Após uma semana,

pronto socorro, pessoas que estão em si-

perguntar o que estava acontecendo. Para a

totalidade. A totalidade é isso, intercambia.

tantos outros.

dia que passei correndo para bater o ponto

a gente também recebe a luz de fora, ou seja,

ções, acabam passando, não raro, por essas

para ele. Por isso, ele imaginou que EU esta-

por elas sem identificá-las, sem imaginarem

fechou, magoado.

emoção, sonhos, uma humanidade, como a

com ele, não comigo. Porém, o resgate da

“apadrinhamos” pessoas (importante), mas...

também estava no seu programa de atendi-

relação às leis, direitos... são vistas por muitos

sional, mas missão humana !

nossa. Fazemos doações on-line, campanhas,

autoestima, da identidade, da autoconfiança

muitas vezes, nem sabemos quem são. E em

mento. Não, isso não era como tarefa profis-

como apenas números, estatísticas.

Mais do que atender é acompanhar pesso-

Muitas vezes, até mesmo quando são aju-

as, dando suporte, técnicas de independên-

além das necessidades básicas, se tratam

tal promover o resgatar da sua humanidade.

formações, com emoções, com crenças e

gatamos a nossa própria humanidade !

dadas, nem sempre são lembradas de que,

cia/autonomia, ajuda, mas é base fundamen-

de pessoas como nós, com idéias, opiniões,

Ah... e quando nós fazemos isso nós res-

com talentos, dons.

Não é possível ver, atender e “ser humano”

A gente tem luz para iluminar os outros e

ninguém é melhor do que ninguém.

O profissional tem seu valor e o que ele

atende também tem. O profissional possibilita
troca de experiências, aprende com o cliente,

aluno, paciente, amigo, o que for. Cada um

é um presente que ensina, acrescenta, nos
fazendo crescer e amadurecer como profissionais, como pessoas.

Tudo contribui para o Resgate, Autonomia,

Novo tempo... Reinauguração da vida todos
os dias... o ano inteiro.

Missão Possível - Dar ao outro:
- “Banho” de Esperança,
- “Vestes” de Amor,

- “Caminhos” de fé,

- “Abraços” de alma.

Quem dera... que possamos abraçar nos-

Então, podemos ampliar essa reflexão só

sem reconhecer a humanidade dos outros e a

sas próprias almas e a alma uns dos outros.

que uma das coisas que fazemos frequente-

humanidade de uma pessoa, perdemos a nos-

manidade, extrapola o físico e permite uma

aos filhos, bichos, canções, ruas, coisas e

nidade do outro, resgatamos a nossa própria.

emocional. Assim, também expressamos que

acompanhamos, mas promovemos também

algo único, especial, importante.

dades, muitas vezes atividades artísticas e

um pouquinho... Podemos pensar no fato de

essência dos outros. Quando nós perdemos a

mente é dar nome às coisas. Damos nomes

sa própria. Quando nós resgatamos a huma-

assim estabelecemos um vínculo humano,

Quando atendemos pessoas, não apenas

existe significado de algo para nós, que existe

Um caso especial

Certa vez, chegando atrasada ao local de

a expressão de cada um por meio de ativi-

realizadoras para que não apenas existam,
mas VIVAM.

Então, aí nós devemos às pessoas tam-

trabalho (reabilitação de pessoas com defici-

bém o reconhecimento que nos dão quando

“clientes” (eram assim chamados na época,

nos resgatamos como seres humanos quan-

dos dizendo um “oi” geral, pois eu precisava

Permitir que o brilho do outro entre dentro

ência visual), passei rapidamente por vários

nos permitem atendê-las, pois nós mesmos

os que freqüentavam o local). Passei por to-

do fazemos isso.

chegar até o relógio de ponto que ficava bem

de você e você também compartilha o seu

Após isso, retornei onde estavam todos

A grande soberba do humano (alguns) é

distante para bater o cartão.

brilho. Todos recebemos.

e fui iniciando os atendimentos (em grupo,

achar que só ele tem luz, só ele que ensina,

individual, AVDs, jogos e outros). Percebi
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só ele que é o tal, esquecendo a essência da

“Abraçar a alma” é alma com alma, é hu-

integração entre dois seres humanos, uma
troca incrível, Amor... e podemos nos apaixonar por cada uma, sem medo de poligamia.

#FicaDica: Em tempo... ao chegarmos

em um local com presença de pessoas com

deficiência visual, além de um “oi geral” é
importante, na medida do possível, o “oi específico”, citando o nome de cada uma delas,

perguntando o nome de quem não conhece,

como forma de demonstração de sua importância, sua identidade, sua humanidade...
Abraçando a alma de cada um.

Suely Carvalho de Sá Yañez
é Terapeuta Ocupacional
especializada em Orientação e
Mobilidade para pessoas com
deficiência visuaL e atua na
área de reabilitação e
Consultoria.
suelydesa@hotmail.com

ACONTECENDO

GUIA DE ACESSIBILIDADE EM PARQUES !

F

alar de inclusão das pessoas com deficiência remete a um movimento repleto
de lutas, conquistas e personagens que

buscam tornar a sociedade um local com
mais igualdade de condições de acesso

e oportunidades para todas as pessoas – o direito à
natureza, contudo, nem sempre está contemplado
nesse debate.

As pessoas com defici-

ência

representam

quase

24 % da população brasileira,
e aquelas com mobilidade re-

duzida (temporária ou perma-

nente) podem chegar a 10 %,
ou seja, uma parcela significati-

va dos brasileiros sofre com as

barreiras de acesso ao nosso
patrimônio natural.

Nesse contexto, o Instituto

Semeia lança a publicação “A
natureza ao alcance de todos:

guia de acessibilidade em unidades de conservação”.

Com o objetivo de incen-

tivar a discussão pública e a

adoção de medidas consistentes e abrangentes para a elimi-

nação de barreiras de acesso

O Instituto Semeia foi criado em 2011 e é uma

para pessoas com deficiência, o guia traz um panorama

organização da sociedade civil sem fins lucrativos.

nas unidades de conservação, além de apresentar as

áreas protegidas em motivo de orgulho para brasileiras

sobre a importância e os desafios da acessibilidade

principais normas legais sobre o tema e exemplos de
como parques no Brasil e no mundo estão se tornando
mais acessíveis para esse público.

“A acessibilidade em parques e unidades de

conservação não é uma questão apenas do ponto
de vista ético ou de imposição legal”, afirma

Fernando Pieroni, diretor-presidente do Semeia. “Significa falar também do potencial de

desenvolvimento do turismo acessível nas áreas

protegidas do Brasil, da ampliação da visibilidade

Com sede em São Paulo/SP, trabalha para transformar
e brasileiros. Atua nacionalmente no desenvolvimento
de modelos de gestão e projetos que unam governos,

sociedade civil e iniciativa privada na conservação
ambiental, histórica e arquitetônica de parques públi-

cos e na sua transformação em espaços produtivos,
geradores de emprego, renda, e oportunidades para
as comunidades do entorno, sem perder de vista sua

função de provedores de lazer, bem-estar e qualidade
de vida.

O Instituto Novo Ser é uma instituição sem fins

e da valorização desses espaços e, claro, de saúde e

lucrativos cuja missão é a busca pelo respeito e a

A publicação, que está disponível para download

e mobilidade reduzida, com o intuito de promover os

bem-estar para todas as pessoas envolvidas”, completa.

gratuito no site do Instituto Semeia, foi realizada em

parceria com o Instituto Novo Ser e contou com apoio
da Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ).

valorização da cidadania das pessoas com deficiência

seus direitos, a equalização das oportunidades e a
superação dos obstáculos sociais predominantes ao
processo de inclusão.
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ENSAIO

Gabrielli Carbolin da Silva - 27 anos.
Sequela de doença rara - Osteogênese Imperfeita
Foto: Kica de Castro

“O BOM DE PODER SONHAR É TER DETERMINAÇÃO
PARA NO DIA SEGUINTE BATALHAR ATÉ
CONQUISTAR NOSSO OBJETIVO”
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MANIFESTAÇÕES DO TDAH – TRANSTORNO
DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM
HIPERATIVIDADE EM ADULTOS E CRIANÇAS
POR DRA. ANDRÉA LADISLAU
A nova série sobre saúde mental do programa de domingo, Fantástico da Rede Globo de televisão, destaca as manifestações
do TDAH. A necessidade de fazer tudo ao
mesmo tempo, agora. Um transtorno que
causa diversas reações incômodas e características que atingem inúmeras pessoas ao
redor do mundo.
Mas, engana-se quem pensa que a TDAH
- Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, atinge apenas crianças. Na
realidade, as manifestações começam na
infância, mas se não forem identificadas e
tratadas podem transportar este tipo de patologia para a vida adulta do ser humano. É
o que mostram alguns estudos sobre o tema:
em torno de 60% das crianças com TDAH
ingressam na fase adulta apresentando alguns sintomas do distúrbio.
E o que é esse transtorno? Como podemos identificar a presença dos sintomas
em adultos? E o que pode ser feito para
controlar a presença do TDAH? O TDAH é
um tipo de transtorno neurobiológico, de
causas genéticas, que aparece na infância
e, frequentemente, acompanha o indivíduo
por toda sua vida. Para fechar o diagnóstico
de TDAH em adultos, é necessário avaliar a
presença do transtorno na infância do sujeito
e classificar os sintomas apresentados.
Portanto, não são só as crianças que podem ser diagnosticadas com o transtorno,
os adultos também sofrem desta patologia.
No entanto, a identificação não é tão fácil,
pois os sintomas se confundem com outros
diagnósticos. Mas ganham destaque situações marcadas pela desatenção, inquietude
e impulsividade. Fatores determinantes para
o fechamento do diagnóstico.
E como se dá a manifestação do distúrbio
em um adulto? Normalmente, o adulto com
TDAH costuma ter dificuldade de organizar
e planejar suas atividades do dia a dia, além

de sofrer muitos impeditivos subjetivos para
concluir o que começa, encerrar com êxito
suas ações.
É normal que este adulto deixe trabalhos
pela metade, interrompa no meio o que está
fazendo e comece outra coisa, só voltando
ao trabalho anterior bem mais tarde do que
o pretendido ou então se esquecendo dele.
Ou seja, não existe finalização para o que se
inicia. Atitudes típicas de quem sofre com a
evidência deste problema, tão comum hoje
em tempos corridos e urgentes.
É muito importante estar atento aos sinais
para conseguir classificar corretamente o
transtorno e tomar as medidas adequadas
para garantir o sucesso na busca do equilíbrio da mente e do corpo, reduzindo assim,
a manifestação tão dolorosa desse distúrbio.
Os principais sinais de que um adulto
possa estar vivendo uma atmosfera tocada
pelo TDAH são: Instabilidade profissional;
rendimento abaixo da capacidade intelectual; falta de foco e atenção; dificuldade de
seguir rotinas; desorganização; dificuldade
de planejamento e execução das tarefas
propostas; procrastinação; ansiedade diante das tarefas não estimulantes; dificuldades
nos relacionamentos; relacionamentos instáveis; frequente alteração de humor; frequentes esquecimentos com perdas e descuidos
para datas e reuniões importantes; dificuldades para expressar suas ideias e colocar

em prática o que está pensando; dificuldade
para escutar e esperar a sua vez de falar –
fala muito e ouve pouco; frequente busca por
novas coisas que o estimulem – não estão
satisfeito com nada; intolerância a situações
monótonas e repetitivas.
Um adulto diagnosticado com o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade,
em muitos casos, pode demonstrar muita
irritabilidade e insatisfação constante, pois
está sempre muito agitado e descontente
com tudo. Ou seja, nada agrada, vive uma
insatisfação generalizada e contínua. A maior
dificuldade é entender os seus próprios desejos, expressa-los e nomear sentimentos e
emoções. Além disso, esse indivíduo sofre
com alguns efeitos colaterais importantes
para a identificação do problema, como: Insônia severa; gastrites intensas; nervosismo
frequente; diminuição do apetite e cefaleias
constantes e cada vez mais fortes.
O desequilíbrio físico e mental provocado
pelo TDAH pode ser controlado e monitorado através da terapia. Com a ajuda de um
profissional de saúde mental adequado, o
trabalho da psicoterapia consiste em construir nesse adulto uma relação mais saudável
e equilibrada na execução das atividades,
assim como uma melhor compreensão de
suas emoções e a redução das cobranças
inconscientes.
A melhor maneira de controle do transtorno é provocando a presença fiel da tolerância
à frustração. Isso fará com que sejam minimizados os efeitos nocivos da ansiedade,
auxiliando o autocontrole físico e emocional
de quem sofre com essa patologia.
Porém, além de todo esse trabalho psicoterápico, essencial para o equilíbrio mental do indivíduo, não podemos deixar de
destacar outras ações que podem auxiliar
no controle deste processo, objetivando a
eliminação da sensação angustiante pro-
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vocada pelo TDAH. São dicas que podem
ser seguidas por qualquer um, por exemplo:
aprenda a criar horários regulares de produtividade, de refeições, de atividades físicas
e de descanso; organize cronogramas em
relação às suas obrigações, projetos e lazer;
crie o hábito em ter uma agenda onde você
anote, antecipadamente, os compromissos
do dia seguinte e verifique tudo pela manhã
antes de iniciar seu dia – Isso ajudará a se
sentir produtivo e organizado; tenha sempre
à mão algo para fazer lembretes ou anotações; realize atividades físicas que ajudem
na desaceleração do corpo e da mente e
desenvolva atividades e rotinas que auxiliem
na reeducação da respiração.
Diante de todo o exposto, concluímos que
a presença do TDAH – Transtorno do Déficit
de Atenção e Hiperatividade na fase adulta é
muito séria e pode trazer sérios danos à saúde mental, assim como suscitar prejuízos na
construção da personalidade do ser humano.
Tudo isso porque, além de todos os estragos
aqui apresentados, o distúrbio gera instabilidade profissional, desorganização, rendimentos abaixo da capacidade intelectual do
afetado, dificuldade nos relacionamentos e
agravamento dos casos de ansiedade, depressão, alterações de humor e bipolaridades.
Enfim, com a saúde não se brinca.
Ao menor sinal de que uma criança possa estar sofrendo deste transtorno, busque
ajuda profissional e controle a ação da patologia, para que não aconteça o transporte
do TDAH para a vida adulta desta criança.
Se tratado no tempo correto, o distúrbio
pode ser eliminado e os prejuízos amenizados, favorecendo o equilíbrio mental e físico
através do tratamento correto. No entanto,
se o adulto já tem o diagnóstico definido de
TDAH o mais indicado é buscar a terapia
para que a autonomia sobre suas ações seja
promovida, assim como a desaceleração da
mente, contribuindo para uma vida cotidiana
mais saudável.

Dra. Andréa Ladislau
Doutora em psicanálise, psicopedagoga, palestrante, administradora, membro da Academia
Fluminense de Letras, colunista
do site UOL e de outros veículos
importantes do país.

PÉ DIABÉTICO: UMA SIMPLES FERIDA
PODE LEVAR A SÉRIAS COMPLICAÇÕES
Um milhão de indivíduos com diabetes
mellitus (DM) sofre uma amputação em
todo mundo. Isso pode ser traduzido em
três por minuto. Uma das complicações
mais comuns da glicemia alta em países
em desenvolvimento é a úlcera de pés diabéticos (UPD), que, em 85% dos casos,
precede a amputação. Esse quadro atinge
pacientes com DM descompensada, ou
seja, que não está seguindo o tratamento.
Dados do estudo Eurodiale (European
Study Group on Diabetes and the Lower
Extremity) apontaram que 77% das UPD
cicatrizaram em um ano e que o retardo
se deveu a comorbidades (insuficiência
cardíaca, doença arterial periférica e doença renal terminal em diálise) e inabilidade para caminhar de forma independente.
Além disso, eles também tinham um mau
controle glicêmico, ou seja, não estavam
fazendo o controle da DM. No Brasil, o
estudo multicêntrico BRAZUPA (Baseline
characteristics and risk factors for ulcer,
amputation and severe neuropathy in diabetic foot at risk) mostrou que a doença
arterial periférica (DAP) foi um fator de risco
frequente de amputação.
A Dra. Denise Franco, endocrinologista
do Instituto Correndo Pelo Diabetes (CPD),
organização sem fins lucrativos, que tem
como objetivo estimular a prática regular
de atividade física como ferramenta de
promoção da saúde e inclusão da pessoa
com diabetes, explica que o pé diabético
progride de forma silenciosa. Em alguns
casos, o paciente sente um formigamento.
“No exame físico é possível perceber pele
seca, rachaduras, unha encravada, com
micose, calos, machucados, ausência de
pelos, entre outros. É a causa mais comum
de internações prolongadas e com custos
elevados. Grande proporção dos leitos hospitalares em emergências e enfermarias,
nos países em desenvolvimento, é ocupada
por pacientes com UPD. Aqui no País, o
conhecimento dos profissionais de saúde
sobre pé diabético é crítico, e a resolução é
muito baixa, sobretudo quanto à revascularização. Isso leva ao quadro de amputação

e 30% desses casos têm como desfecho a
morte”, alerta a especialista.
Mas por que isso acontece? Por que o
paciente com DM descompensado pode ter
feridas nos pés? O diabetes, quando não
tratado, pode reduzir a sensibilidade à dor
e temperatura nas extremidades do corpo,
por causa da hiperglicemia, que impede uma
boa circulação sanguínea. Sem a oxigenação
correta dos vasos naquela região, a resposta
inflamatória fica comprometida, sendo assim,
uma simples topada ou um calo de um sapato apertado não se regeneram e a ferida
aumenta cada vez mais.
PREVENÇÃO
É possível levar uma vida sem medo dessas complicações, de acordo com Bruno
Helman, Fundador e CEO do Instituto Correndo Pelo Diabetes. “Manter alimentação
saudável e equilibrada, seguir o tratamento
orientado pelo especialista e a prática diária
de atividade física são as principais formas
para prevenir a evolução do diabetes e todas as consequências que a doença pode
trazer”, explica Helman, diagnosticado com
a diabetes aos 18 anos.
De acordo com a Sociedade Brasileira
de Diabetes, outros itens indispensáveis à
prevenção de UPD são: educação sobre o
assunto tanto de pacientes como de seus
cuidadores e até mesmo de equipes médicas; exames anuais para identificar indivíduos em risco de ulceração; cuidados
podiátricos e uso de calçados apropriados;
tratamento efetivo e imediato quando houver
qualquer complicação nos pés; estruturação do serviço, com o objetivo de atender
às necessidades do paciente com relação
a um cuidado crônico, em vez de buscar
apenas a intervenção de problemas agudos,
de urgência.
Estima-se que 40% dos pacientes com
histórico de UPD apresentem recidiva em um
ano; 60%, em dois anos; 65% em até cinco
anos. Assim, é importante estimular a adesão
do paciente por meio de processo educativo,
motivar o autocuidado e consultas regulares
para avaliação por equipe especializada.
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BARREIRAS DE ACESSIBILIDADE E
SEUS DESAFIOS PARA PCD
POR WILIAM MACHADO

Tomando como referência os termos da
Convenção das Nações Unidas sobre Direitos da Pessoa com deficiência, de cujo
conteúdo o Brasil é signatário e seus artigos
têm equivalência das Emendas Constitucionais, sirvo-me do enunciado do seu Artigo
1º para analisar o quanto distante se mostra
o plano teórico do concreto. Em primeiro
lugar, nele fica claro que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos
de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as
demais pessoas. Em segundo, se as pessoas
com deficiência são, antes de mais nada,
pessoas como quaisquer outras, com protagonismos, peculiaridades, contradições e
singularidades, que lutam por seus direitos,
que valorizam o respeito pela dignidade, pela
autonomia individual, pela plena e efetiva
participação e inclusão na sociedade e pela
igualdade de oportunidades, pergunto: Quais
seriam as razões para a persistência das barreiras que impedem sua participação plena
e efetiva na sociedade em igualdades de
condições com as demais pessoas, salvo a
insistência de alguns, inclusive autoridades,
em infringir a legislação, além da certeza da
impunidade?

Todos sabemos por experiência própria,
ou infortúnio vivenciado por familiar, pessoas significativas, ou eventual desconhecido,
como são desumanos e cruéis os enfrentamentos diários dessas pessoas para superar
tantas barreiras. Por barreiras arquitetônicas
compreendem-se todas definidas como obstáculos construídos no meio urbano ou nos
edifícios, que impedem ou dificultam a livre
circulação das pessoas que sofrem de alguma incapacidade transitória ou permanente.
Obstáculos na forma de degraus, vãos de
porta inacessíveis para cadeirantes, obesos,
entre outras. Embora consensual quanto aos
seus reflexos negativos na vida das pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida, por
cercearem seus direitos fundamentais de ir e
vir, ainda se mostram frequentes em projetos
de construção e/ou reformas de prédios públicos destinados ao uso para instalação de
serviços de atendimento ao público. Como
ainda toleramos o uso do dinheiro do contribuinte para fins lesivos aos seus direitos
fundamentais?
Não bastassem as humilhações que passamos ao nos depararmos com ambientes
inacessíveis do ponto de vista arquitetônico,
ainda temos de enfrentar barreiras atitudinais, ou aquelas geradas pelas atitudes e
comportamentos grosseiros dos indivíduos.
A difícil constatação de como algumas pessoas ainda expressam sentimentos mesquinhos, primitivos, encerra a percepção de
como são insensíveis, desprovidas de empatia e senso de solidariedade compassiva,
quer isso aconteça de modo intencional ou
não. Ao estacionarem seus carros na calçada
impedindo a passagem dos cadeirantes e
pessoas com mobilidade reduzida, ou utilizando vagas reservadas exclusivamente para
idosos e pessoas com deficiência, agem com
preconceito e muito desrespeito. O mesmo
se pode atribuir a quem se sinta no direito
de agir com preconceito diante de cadeirante
que reclame pela impossibilidade de entrar

em veículos do transporte público, quando
os equipamentos emperram e a viatura atrasa seus planos de chegar logo no destino.
Chegam ao cúmulo de falar em voz alta que
os estamos prejudicando, quando a deficiência congênita ou adquirida pode acometer a
todos e personalizamos os maiores prejudicados pelo descumprimento da legislação.
As barreiras sociais, por sua vez, são
aquelas relativas aos processos de inclusão/exclusão social de grupos ou categorias
de pessoas, especialmente no que se refere às chamadas “minorias”, como grupos
étnicos, religiosos, homossexuais, pessoas
com deficiência e outros. Da mesma forma,
surdos e cegos são penalizados pelas barreiras comunicacionais, aquelas decorrentes da dificuldade enfrentada pela falta de
informações a respeito do local, em função
dos sistemas de comunicação disponíveis
(ou não) em seu entorno, quer sejam visuais
(inclusive em braile), lumínicos e/ou auditivos.
Também são barreiras comunicacionais a
falta de sinalização urbana, deficiência nas
sinalizações internas dos edifícios, ausência
de legendas e audiodescrição na TV, entre
outras. Por fim, as barreiras organizacionais,
como características que dificultam o contato e a interação plena dos usuários com
os profissionais encarregados dos atendimentos nos serviços, sejam eles do setor
público ou privado. Como por exemplo, a
falta de planejamento para a presença de
intérpretes de Libras ou alguém com domínio
da linguagem gestual para atender a demanda da clientela surda, tanto nos setores de
educação, saúde, administrativo, quanto no
comércio e serviços em geral.

Wiliam César Alves Machado
RN, MsN, PhD Professor Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro UNIRIO - Faculdade
Vértix TR - UNIVÉRTIX
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O GOSTO AMARGO
DO REMÉDIO
POR FERNANDO SILVEIRA FILHO
Os problemas da saúde, incluindo seu

Paper Valor em Saúde, um trabalho cola-

pacotes para melhorar a coordenação do

custo, nunca serão resolvidos de forma

borativo ao longo de 2020 em que foram

atendimento a pacientes com doenças

pomposa com ações midiáticas. Mas

realizadas entrevistas com mais de 30 lí-

crônicas, como diabetes. Na Alemanha,

quando nos deparamos com atitudes que

deres do setor em diversos estados do

há organizações assistenciais para cuidar

ecoam, automaticamente refletimos que a

país, incluindo representantes de hospitais,

globalmente das populações rurais. Todas

saúde não é parte separada do resto do

convênios privados de saúde, gestores de

essas iniciativas convergem em um rico

país. Há pouco mais de um mês, chamou

saúde pública e sociedades médicas e aca-

banco de dados que outros países podem

atenção da sociedade um veto presidencial

dêmicas. O resultado foi um documento es-

usar para descobrir seu caminho no com-

a um projeto que facilitava o acesso a re-

truturado em três grandes frentes: desafios

plexo cenário do financiamento da saúde.

médios orais contra o câncer por meio dos

jurídicos, regulação e acesso que sinalizam

Em meio a essa discussão, a indús-

planos de saúde. Não é preciso usar uma

como a indústria de tecnologia médica se

tria de tecnologia de produtos para saúde

calculadora para saber que é muito mais

encaixa neste novo contexto, consideran-

também caminha para uma participação

cara a internação de um paciente em tra-

do as particularidades e necessidades do

mais extensa na discussão sobre cuidados

tamento do que garantir a ele comprimidos

sistema de saúde brasileiro.

de saúde baseados em valor. A ABIMED

Entre os direcionadores que o docu-

representa cerca de 200 empresas de di-

Recentemente, um conhecido apresen-

mento aponta está o de um consenso de

versos tamanhos e origens de capital na

tador de TV fez um desabafo durante seu

que é necessário estabelecer um sistema

área de tecnologia avançada que represen-

programa, revelando que gasta cerca de

assistencial mais eficiente, com adoção

tam aproximadamente 65% do mercado

R$ 2 mil reais mensais para o controle do

do modelo de cuidados em saúde base-

nacional.

diabetes, mas que se não tivesse dinheiro

ado em valor. O conceito de Value-based

Em sua passagem pelo Brasil em 2018,

já estaria morto. Muitos brasileiros não têm

Health Care (VBHC) teve início em 2006, e

o norte-americano Joe Flower, especialista

a mesma chance.

para uma terapia domiciliar.

desde então movimenta o setor. Criador

em Healthcare Futurist, avaliou que muitas

A gestão da saúde no nosso país sem-

do conceito, Michael Porter o definiu como

perspectivas estavam em metamorfose e

pre foi desafiadora. Os custos dos servi-

o resultado para o paciente envolvendo a

tais inovações promoviam programas efe-

ços cada vez mais em escalada, um maior

qualidade do serviço somado à sua expe-

tivos, que privilegiavam a busca por novo

número de pessoas utilizando o Sistema

riência, dividido pelo custo envolvido em

modelo de relacionamento com o paciente

Único de Saúde (SUS), o envelhecimento

um tratamento.

e de remuneração para os profissionais e
serviços de saúde.

populacional, maior incidência de doenças

Há bons exemplos. Projetos de atenção

crônicas não transmissíveis, recursos es-

primária e de prevenção melhoram a qua-

Essa revisão do modelo assistencial

cassos e milhares de beneficiários saindo

lidade do atendimento e reduzem desper-

se faz necessária no Brasil. Perseverar a

dos planos privados todos os anos com-

dícios de recursos. Que o digam os países

excelência é o caminho para acreditar ser

põem uma difícil equação. Na verdade, uma

europeus, que vêm adotando cuidados de

possível tornar o sistema de saúde mais

conta em desequilíbrio e que não fecha.

saúde baseados em valor para dar conta

eficiente e acessível a toda população.

Implantar novos modelos de remuneração faz parte de uma mudança estrutural

das pressões que os sistemas de saúde
sofrem constantemente.

rumo a um sistema de saúde para o futuro.

A fim de manter um atendimento de

Mas estruturas sólidas não se constroem

alta qualidade para sua população, países

do dia para a noite e passam, necessa-

como Holanda e Alemanha estão imple-

riamente, por um diálogo que envolva os

mentando novas abordagens para finan-

players do setor.

ciar os cuidados de saúde. Na Holanda,

Por isso, a ABIMED desenvolveu o

as seguradoras usam o pagamento em

Fernando Silveira Filho
é administrador e presidente executivo da Associação
Brasileira da Indústria de
Alta Tecnologia de Produtos para Saúde (ABIMED)
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CÉLULAS-TRONCO NA ORTOPEDIA
E NA MEDICINA DO ESPORTE
Além da longevidade, as terapias trazem perspectivas de mais
qualidade de vida e bem-estar nas práticas de atividades físicas

As células-tronco mesenquimais se tornam cada vez mais promissoras e os estudos
e ensaios clínicos realizados avançam em diversas frentes. Essa também é uma verdade
para a ortopedia e para a medicina do esporte. A terapia celular tem aberto possibilidades
de pesquisa e procedimentos futuros para
doenças que ainda não possuem um tratamento adequado nessa área, como é o caso
das lesões da cartilagem e da osteoartrite ou
artrose do joelho, entre outras.   
“A vantagem terapêutica dessas células
vem da capacidade que têm de se diferenciar
em outros tecidos (adiposo, ósseo e cartilaginoso) e de regular o sistema imune ao seu redor, tornando o ambiente mais propício para
o reparo da lesão. As técnicas estão sendo
amplamente estudadas por respeitados centros no exterior e no Brasil. A pesquisa desde
os laboratórios até os modelos tradicionais
para uso em humanos e em ensaios clínicos,
com o aval da ANVISA e o financiamento para
o desenvolvimento de produtos, torna essa
tecnologia promissora e com previsão de
chegada breve ao mercado”, explica o cirurgião ortopédico Tiago Lazzaretti Fernandes,
que atua no grupo de medicina do esporte
no Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de São Paulo (HC-FM-USP).
Segundo o traumatologista, médico do

esporte e membro do Conselho
do Comitê Olímpico Brasileiro
(COB), Bernardino Santi, ainda
há a perspectiva para uso das
células-tronco mesenquimais
em doenças como a osteomielite (infecção do osso), em perdas
ósseas importantes, em fratura
cominutiva (quando o osso se
quebra em mais de dois fragmentos) e na reconstrução de
músculos, ligamentos e tendões.
“Em algum momento teremos
que tomar esse caminho como forma de
tratar. É impressionante que nós, como
brasileiros, não sabemos das instituições e
profissionais que possuímos no país. Nosso conhecimento em terapias com células-tronco tem décadas e, obviamente, ainda
há muito para avançar. No entanto, nossos
pesquisadores já dominam essa técnica de
ponta. Com isso, há condições de ampliar
o arsenal terapêutico para várias situações”,
explica.
Para tratamento de uma lesão grave no
joelho, pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
no país, ainda é utilizado o procedimento
cirúrgico, que é invasivo, de recuperação
lenta e delicada. Os avanços com células-tronco mesenquimais, nesse sentido, segundo Santi, permitem que atletas de alto
rendimento ou pessoas que se lesionaram
nas suas práticas tenham a possibilidade de
voltar ao esporte com mais rapidez e menos
sofrimento. “Há casos em que esses praticantes, que se machucam, desistem da sua
atividade, já que os tratamentos disponíveis
não trazem uma perspectiva boa. Isso faz
com que a pessoa não trate corretamente,
o que acaba interferindo na sua vida pessoal
e até profissional. As terapias com células-tronco também são promissoras para trazer
essas pessoas de volta para as suas práticas.

O importante, quando se fala em tratamento
na medicina do esporte para quem faz esporte por lazer e diversão, que não são atletas
de alto rendimento, é pensar na qualidade de
vida. Obviamente que os treinos sem dor e
sem lesões são mais prazerosos. O objetivo,
que é ter mais qualidade de vida, será atingido. Muito além da longevidade, é viver bem
e estar feliz. Essa é a minha perspectiva para
os próximos anos”, diz o médico.
Em Campinas, interior de São Paulo, está
situado o centro pioneiro na técnica de isolamento, expansão e armazenamento de células-tronco do dente, tecido adiposo e do céu
da boca (periósteo do palato) do país, a O
laboratório tem à frente o cientista e membro
do International Society for Cellular Therapy,
José Ricardo Muniz Ferreira, que estudou a
fundo e aprimorou a técnica de extração,
armazenamento e cultivo das células. Segundo ele, as células-tronco mesenquimais
possuem grande potencial de multiplicação.
“Um único dente, por exemplo, pode conter
milhares de células e, quando multiplicadas
no laboratório, tornam-se milhões. Elas também podem se especializar, com qualidade,
em qualquer outra célula de tecidos sólidos
do corpo humano, trazendo mais qualidade
de vida às pessoas”, garante.

7

10 MITOS E VERDADES SOBRE SOL
E CÂNCER DE PELE
dos raios ultravioletas. No entanto, para

que isso ocorra, é necessário que o produto seja usado corretamente.

O fator de proteção deve estar relacio-

nado à necessidade de quem usa: pessoas
com peles mais claras precisam de uma
proteção mais intensa. Mas, independente-

mente do tipo de pele, o FPS mínimo deve
ser 30. Além disso, busque um protetor que
ofereça filtro contra os raios UVB e UVA.

A aplicação deve ocorrer meia hora an-

tes da exposição ao sol para que o produto

seja absorvido pela pele, e é necessário
reaplicar o protetor solar a cada três horas

ou de duas em duas horas em casos de
transpiração excessiva, exposição solar
Segundo dados recentes do Instituto

nai, em Nova York (EUA), e pelo Hospital

prolongada ou após molhar a pele. E não
se esqueça do protetor labial com FPS.

Nacional de Câncer (INCA), o câncer de

Karolinska, em Estocolmo (Suécia).

Brasil e corresponde a cerca de 30% de

e o câncer de pele, Renato Pazzini cita

influenciam no fator de risco

país. Em 2020, foram registrados 176.930

acerca do tema:

está, a radiação solar é mais forte, repre-

pele não melanoma é o mais frequente no
todos os tumores malignos registrados no
casos, sendo 83.770 homens e 93.160
mulheres.

“O sol não é vilão, até porque ele é a

Para entender a relação entre o sol

alguns dos principais mitos e verdades

Todo câncer de pele está associado

ao sol.

Mito - De 5 a 10% dos casos de mela-

principal fonte de vitamina D – 80% da

noma estão relacionados a fatores gené-

solares, principalmente do tipo B (UVB),

causado por alterações em genes, heredi-

nosso organismo. No entanto, sem os

produzem muita melanina. “No entanto, a

formação dessa vitamina provém dos raios

ticos. O câncer de pele também pode ser

que ativam a síntese da substância em

tárias ou não, podendo atingir pessoas que

devidos cuidados, o sol pode provocar

exposição excessiva ao sol, e sem os de-

queimaduras, envelhecimento precoce, acne, alergias, manchas, feridas e, claro, câncer de pele”,
afirma o Dr. Renato Pazzini,
dermatologista dos Hospitais

Albert Einstein e Oswaldo Cruz,

Membro da Sociedade Brasileira

de Dermatologia (SBD) e Fellow em

Dermatopatologia pelo Hospital Mount Si-

vidos cuidados, ainda é o principal

fator de risco para a doença”,
alerta o dermatologista.

Para obter eficácia, o pro-

tetor solar precisa ser usado

de forma correta.

Verdade - O protetor solar age

como um filtro sobre a pele, protegendo-a

O local e a hora de exposição solar
Verdade - Dependendo de onde você

sentando maior risco para a pele. Perto
da água, por exemplo, além da radiação
recebida diretamente do sol, 70% dos raios

solares são refletidos. No fundo da água,

os raios conseguem atingir cerca de 30 cm
de profundidade. Já a areia reflete 20% da
radiação solar. “Se você quer tomar sol

com mais segurança, opte pela grama. No

verde, o sol reflete muito pouco. Também
evite a exposição ao sol entre 10h e 16h,

quando a radiação é mais intensa”, aconselha Renato Pazzini.

O guarda-sol nos protege contra os

raios solares.

Mito - Até debaixo dele, não se pode

descuidar da proteção solar, pois a água
do mar e a areia refletem a radiação solar
expondo a pele aos raios UV.
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Bronzeadores com filtro solar tam-

bém protegem a pele.

Mito - A proteção oferecida à pele por

bronzeadores é baixa e insuficiente para

filtrar a passagem de raios UVB e UVA.
Além deste agravante, a aplicação do bron-

zeador feita por cima do protetor solar inibe
a ação do produto. Dessa forma, em ex-

posição ao sol não protegida, corre-se o

risco de desenvolver câncer de pele do tipo
basocelular e também melanoma.

Pessoas de pele mais clara têm mais

chance de desenvolver a doença.

Verdade - As pessoas de pele mais clara

têm um risco maior de desenvolver câncer

de pele por possuírem menos melanina
na pele. Essa substância serve como um

protetor solar natural e biológico, ou seja,
as pessoas que possuem mais melanina

apresentam um fator natural de proteção
maior contra a radiação solar.

“Já as pessoas de pele mais clara não

possuem essa proteção natural e acabam ficando mais expostas aos efeitos

deletérios da radiação ultravioleta, sendo

mais suscetíveis à melanose solar, ou seja,
manchas escuras esparsas que ocorrem

na face, no colo, no dorso das mãos e

nos antebraços. Essas manchas têm significado importante, pois podem ser os

primeiros sinais de um câncer de pele”,
adverte Pazzini.

Dias nublados também requerem

proteção solar.

ras cutâneas mais graves, de 2º ou 3º grau,

provocadas por outros fatores, podem ge-

rar futuramente um câncer não-melanoma,
conhecido como “úlcera de marjolin”.

“Uma dica fundamental é jamais se ex-

Verdade - Em dias nublados, com nu-

por ao sol com produtos que tenham ácido

(em torno de 40%). Entretanto, a emissão

bilizantes e antagonistas ao sol. Além de pro-

vens claras e baixas, a insolação é menor
de raios ultravioletas independe de o céu

estar ou não ensolarado, exigindo o uso
de filtro solar da mesma forma.

Somente regiões do corpo expostas

ao sol podem ser afetadas.

Mito - Áreas que não são expostas po-

retinoico na formulação. Eles são fotossensi-

vocar hiperpigmentação na pele, você pode
sofrer queimaduras”, afirma o dermatologista.
Excesso de exposição solar na in-

fância aumenta a chance de câncer de
pele no futuro.

Verdade - Isso influencia tanto no de-

dem desenvolver câncer de pele porque

senvolvimento de câncer em idades mais

uma relação tão importante com o sol, mas

pele. O sol possui uma ação cumulativa

existem tipos da doença que não possuem

que podem ter um peso genético maior.
“Exemplo disso são cânceres de pele melanoma que aparecem em unhas, mãos,

pés e em áreas genitais, que são locais
cobertos”, ressalta Renato Pazzini.

Queimaduras podem evoluir para

câncer de pele.

avançadas quanto no envelhecimento da
no DNA das células, ou seja, os danos

celulares provocados pela radiação ultravioleta solar vão se acumulando no DNA

da célula e esses são responsáveis tanto

pelo surgimento de cânceres como por um
estresse oxidativo nas células, resultando
no envelhecimento cutâneo.

“Daí a importância do cuidado com o

Verdade - A queimadura solar, mesmo

excesso de sol desde sempre. Seja não

põem com frequência), é um fator de risco

horários de pico, seja fazendo uso diário

que intermitente (pessoas que não se ex-

para alguns tipos de pele. Já as queimadu-

se expondo muito, principalmente nos

do protetor solar”, finaliza Renato Pazzini.
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