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A IMPORTÂNCIA DE SER UM DOADOR DE 
SANGUE E MEDULA ÓSSEA

A espera por um doador compatível de medula óssea pode levar meses, o que acaba por agravar a saúde 
do paciente. Embora o Brasil tenha o terceiro maior banco de doadores do mundo, com 4,7 milhões de 
cadastros, precisamos de rapidez para encontrar doadores compatíveis. Quanto mais o tempo passa, mais 

a saúde do paciente se agrava e suas chances de recuperação começam a diminuir.
O transplante consiste na substituição da medula óssea doente por células normais de um doador compatível, 

para que o paciente se recupere e volte a desempenhar as suas funções adequadamente.
Esse procedimento é indicado para casos de doenças do sangue, como leucemia aguda, leucemia mieloide crô-

nica, linfomas, anemias graves, hemoglobinoplatias, imunodeficiências congênitas, mieloma múltiplo, osteope-
trose e talassemia major, entre outras.

Com a visibilidade do Dia Mundial do Doador de Medula Óssea no mês de dezembro, procuramos aproveitar 
para reforçar a conscientização sobre a doação e, também, sobre a importância de manter seu cadastro de doador 
sempre atualizado.

Parece uma coisa simples, mas uma grande preocupação que temos é com o cadastro de doadores. Não são ra-
ros os casos em que surge um paciente compatível, mas os dados do doador são antigos e não conseguimos mais 
encontrá-lo.

O processo para se tornar um doador é simples. A pessoa deve procurar um hemocentro especializado e agendar 
uma coleta de sangue para análise. Depois disso, é feito um cadastro do doador no REDOME (Registro Nacional 
de Doadores de Medula Óssea). Nesse sentido, é fundamental que os dados estejam sempre atualizados, e o site, 
inclusive, permite alterar as informações, quando necessário.

Apenas quando encontramos um paciente compatível, entramos em contato com o doador para o procedimento 
de coleta. Esse processo pode ser feito de diversas formas, e todas são seguras e muito rápidas.

Atualmente, o aperfeiçoamento de uma técnica tem beneficiado muitos pacientes com dificuldade para encon-
trar doadores totalmente compatíveis. O procedimento nos permite utilizar células-tronco de pessoas parcialmente 
compatíveis, combinadas com o uso de medicações.

A compatibilidade entre doador e paciente é definida pelo HLA (antígeno leucocitário humano), uma proteí-
na presente na superfície dos leucócitos (glóbulos brancos do sangue). Os tipos de HLA variam de acordo com 
o material genético herdado pelos pais, sendo metade da mãe e a outra metade do pai. Quando não há doadores 
compatíveis na família, busca-se um doador no REDOME.

Contudo, o pai ou a mãe tem, necessariamente, 50% de compatibilidade com o paciente. A grande vantagem 
deste método é que podemos ganhar tempo, sem depender de outros doadores.

Doação de sangue
Além da queda no cadastro de novos doadores de medula óssea, os bancos de sangue também tiveram uma re-

dução das doações. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde em junho, o número sofreu queda 
de 10% em todo o país, tendo como principal causa a pandemia de Covid-19.

Vale frisar que uma bolsa de sangue pode salvar a vida de até quatro pessoas. A doação é um procedimento to-
talmente seguro, pois o organismo repõe muito rapidamente a quantidade doada, além de serem utilizados apenas 
materiais descartáveis e a bolsa de sangue testada para HIV, hepatites B e C, chagas, sífilis e outras doenças.

Diante de tudo isso, precisamos reunir esforços para continuar promovendo o engajamento da população nesta 
causa tão nobre. Ser um doador de sangue e de medula é um ato de amor ao próximo!

POR DR. RODRIGO SANTUCCI

ART IGO

OBSERVAÇÃO: Os artigos publicados não traduzem a opinião do Jornal do Sudoeste. Sua publicação 
tem como objetivo estimular o debate de ideias no âmbito político, cultural, científico e social.

* DR. RODRIGO SANTUCCI É HEMATOLOGISTA DA REDE DE HOSPITAIS 
SÃO CAMILO DE SÃO PAULO E DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO 
HEMOCENTRO SÃO LUCAS, QUE ATENDE A INSTITUIÇÃO
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 Alzheimer familiar: fatores 
hereditários geram risco de 
doença precoce

Apesar de raro, 
jovens também 
podem receber 
o diagnóstico de 
demência

JULIETE CONCEIÇÃO DAS NEVES - 
ASCOM 

juliete.neves@idealhks.com

(FOTO: DIVULGAÇÃO)

O Alzheimer está entre os tipos de demências mais comuns na literatura médica. Estima-se que no Brasil, 
cerca de 1,2 milhões de pessoas sejam acometidas pela doença, segundo a Organização Mundial de Saúde. 
A idade é o principal fator de risco para o Alzheimer e, na maioria das vezes, o diagnóstico chega após os 

65 anos, quando surgem os primeiros sintomas: esquecimentos predominantes e dificuldade de lembrar sobre acon-
tecimentos recentes são alguns sinais que indicam a doença.

O médico neurologista e professor de Medicina da Pitágoras Eunápolis, Dr. Frederico Lopes, explica o processo 
evolutivo da enfermidade. “A doença de Alzheimer normalmente preserva a memória antiga em detrimento de fatos 
novos. O paciente tem dificuldade para realizar tarefas, esquece onde guardou objetos, e, posteriormente, evolui para 
um quadro que o impede de desenvolver atividades rotineiras, dificuldade de processar informações e gerenciar a 
própria vida, caracterizando um quadro demencial”, afirma.

Apesar de ser mais comum em idosos, pessoas jovens também podem apresentar um déficit de memória, prin-
cipalmente nos casos hereditários, em que o paciente pode receber o diagnóstico precoce, antes dos 65 anos, como 
alerta o especialista. “Quando há casos de Alzheimer precoce entre parentes de primeiro grau (pai, mãe e irmãos), há 
um risco maior de desenvolvimento da doença antes da terceira idade. Ainda que seja raro, é importante um acom-
panhamento médico para investigar os possíveis riscos”, aconselha o especialista.

Confira algumas orientações médicas para prevenir a doença:
1. Ter sono de qualidade: durante o sono, o corpo realiza funções reparadoras. Noites mal dormidas podem afetar 

importantes funções cognitivas e fragilizar as atividades cerebrais;
2. Atividade física diária: essencial para o pleno funcionamento de todo o corpo, o exercício físico desempenha 

papel essencial para as funções cognitivas.
3. Controle de fatores de risco: doenças como diabetes, colesterol alto e hipertensão, também podem afetar as 

funções cerebrais. Cuidar da alimentação e controlar doenças crônicas é fundamental no combate ao Alzheimer;
4. Tempo de leitura: o exercício mental é importante para fortalecer as relações neuronais, reduzindo a presença 

de quadros demenciais. 
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A queda de cabelos em 
tempos de pandemia

O que a saúde mental, as emoções e o cenário atual tem 
a ver com alopecias e perda acentuada de cabelos?

JULIANA TAVARES – ASCOM
imprensa@hdpress.com.br

São sabidos os prejuízos que a pandemia está trazendo para diversos setores da sociedade. Na intimi-
dade das relações e na saúde dos indivíduos os problemas são variados podendo manifestar sintomas 
extremamente incômodos. A queda de cabelos é um problema que é visível aos olhos, que pode ser 

agravada por razões psicossomáticas para além de suas causas.
O médico e tricologista Dr Ademir Leite Junior aponta a importância de considerar e incluir a psicosso-

mática nos casos de queda de cabelos. Para entender melhor o que o profissional defende, a definição em 
um dos seus textos é esclarecedora:

“Para aqueles que pouco entendem sobre psicossomática, trata-se de uma área do conhecimento médico 
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que trabalha os fenômenos envolvidos na inter-relação corpo e psique, dentro de um contexto que envolve 
uma abordagem que enxerga o homem como um ser que tem corpo, mente e que vive em um meio ambiente 
onde esse homem terá de interagir com todos os aspectos que envolvem nossas vidas”. (Trecho publicado 
no blog O Tricologista).

► Médico Ademir Leite Junior. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO)

Assim como a dor física do luto é real e o processo de vivência da perda pode trazer complicações como a baixa da imu-
nidade, mudança no apetite, desequilíbrio do sono, entre outros, o stress, a ansiedade e os impactos da crise provocada, por 
exemplo, pelo cenário da pandemia de Covid-19 podem causar ou agravar casos de queda de cabelos. Segundo o tricologis-
ta, “todo sintoma ou doença afeta a nossa percepção do mundo e a forma como nos relacionamos com ele, consequentemen-
te causa impactos psicoemocionais. E todo evento psicoemocional interfere na bioquímica corporal, provocando sintomas e 
alterações do comportamento de células, tecidos, órgãos e sistemas... e com o sistema capilar não é diferente”.

O profissional que se especializou na área de estudos da Tricologia, a ponto de fundar uma escola para formação de no-
vos profissionais que completa em 2020 dez anos de existência, ressalta que a psicossomática é de extrema importância na 
avaliação em consultório. Em um de seus cursos, Psicossomática em Tricologia, expõe o que é vivido em consultório e as 
abordagens para tratar em seus mais de 20 anos de experiência dando o espaço que acredita ser essencial ao entendimento 
dos profissionais para o sucesso do diagnóstico e tratamento: “A abordagem psicossomática do atendimento médico em 
cabelos permite analisar e compreender melhor a origem dos problemas dos pacientes dentro dos âmbitos biopsicossociais 
(que utiliza de fatores biológicos, sociais e psicológicos). Considerando também que, para além dos problemas que surgem 
a partir de alterações do funcionamento biológico, o ambiente em que nós vivemos e as escolhas que fazemos podem in-
fluenciar seriamente no surgimento e agravamento de doenças.

Foi uma questão pessoal que aproximou Dr Ademir da Trilogia e o fez um dos profissionais referência no entendimento 
e tratamento de diferentes problemas capilares. Quando o assunto é o medo de ficar careca, o médico tornou público um 
texto onde relata que “Como paciente e como médico escolhi tratar de queda capilar. O estudo e a experiência me fizeram 
compreender muitos comportamentos de pacientes que perdem cabelos. (...) As formações em psicossomática, o estudo da 
psicologia analítica e meu Mestrado Em Psicologia Clínica pela PUC-SP me deram um substrato a mais para compreender 
a mim mesmo e aos meus pacientes”.

Para quem está no estágio de ser pego de surpresa com queda de cabelo e ter seus primeiros momentos sob o impacto 
dessa percepção, o tricologista explica que seja para Alopecia Androgenética, Difusa, Areata ou outros tipos de problemas 
capilares em consulta o profissional “deve ter interesse em entender mais do que aquilo que o paciente tem para contar sobre 
seu cabelo. Isso porque acredito que a saúde dos cabelos passa pela saúde do corpo e de nossas emoções, então, aquilo que 
o paciente pode não ter dado valor em um relato escrito pode ter grande valor quando conversado em consulta”.

Um problema de queda capilar quando inserido no contexto atual, onde os medos e dores causados pela pandemia, as co-
branças e competividade nocivas comuns a essa vida moderna, a necessidade de aprovação e de enquadramento em padrões 
muitas vezes inatingíveis, toma proporções muito maiores atingindo emocionalmente inclusive quem convive com a pessoa 
que passa por isso. No que conclui Dr Ademir “Não haveria queda de cabelo se não houvesse um desconforto humano por 
de trás, e toda queda capilar só é motivo de preocupação porque fortalece este desconforto”.
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CARINHANHA

(FOTO:MANU DIAS/GOVBA)

Nova ambulância 
vai reforçar 
assistência à 
Atenção Primária 
da população de 
Carinhanha

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

Com o objetivo de ampliar a assistência à Atenção 
Primária aos municípios baianos, principalmen-
te nesse momento em que há um aumento expo-

nencial de casos da Covid-19, o governador Rui Costa dos 
Santos (PT), fez a entrega na quinta-feira (27), de ambu-
lâncias para 15 municípios do interior baiano. A entrega 
das ambulâncias, em ato que serviu também para assinatura 
de convênios para execução de obras de infraestrutura em 
municípios do Estado, foi realizada no Centro Administra-
tivo da Bahia, em Salvador. Cada veículo custou R$ 205 
mil, financiados com recursos de emendas parlamentares 
ao Orçamento Geral da União e do Estado.

Um dos municípios contemplados com uma ambulância 
de Suporte Básico, que vai reforçar a assistência a pacientes 
da Atenção Primária, foi Carinhanha, que esteve represen-
tada no ato pela prefeita Francisca – Chica do PT – Alves 
Ribeiro (PT), que destacou a importância do equipamen-
to. Segundo a gestora, o município passa a contar agora 
com seis ambulâncias, assegurando à Secretaria Municipal 
de Saúde prestar um serviço de qualidade no atendimento 
a casos de Urgência e Emergência e no transporte de pa-
cientes encaminhados pelos médicos para outros municípios para tratamentos especializados. “A ambulância nos dará 
condições de melhorar os serviços prestados à população e de atender as pessoas, principalmente as mais vulneráveis 
socioeconomicamente, com mais dignidade”, apontou a gestora.
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SAÚDE MENTAL
(FOTO: ADOBESTOCK)

MENTE SÃ, CORPO SÃO: PSICÓLOGA 
DO ICON REFORÇA A IMPORTÂNCIA 
DO CUIDADO À SAÚDE MENTAL EM 
PACIENTES ONCOLÓGICOS 

ASCOM/ICON
assessoria1@voceve.com.br

J á imaginou o impac-
to que é receber um 
diagnóstico de cân-

cer? Como essa notícia afeta 
o paciente, seus familiares, 
sua vida pessoal e profissio-
nal, suas relações humanas? 

O quanto este fato vai trans-
formar seus hábitos, seu 
corpo, seus planos e, mais 
especificamente, sua saúde 
mental? Em atenção a isso, 
o Instituto Conquistense de 
Oncologia (Icon) tem como 
missão proporcionar uma 
assistência multidisciplinar 
completa aos pacientes, dis-

ponibilizando um apoio psi-
cológico acolhedor. 

Por mais que os avanços 
da ciência tenham possibi-
litado tratamentos que au-
mentam progressivamente 
as chances de cura, os me-
dos, as incertezas e os des-
confortos físicos causados 
pela doença e, muitas vezes, 

pelos tratamentos, passam a 
ocupar lugar central na vida 
interna e externa do indiví-
duo. A cor branca simboli-
zada neste mês de janeiro 
é, justamente, para reforçar 
a importância dos cuidados 
com a saúde mental, que é 
tão afetada com o diagnós-
tico de câncer, precoce ou 
avançado. 

Este sofrimento tem di-
versas dimensões e os es-
pecialistas na área costu-
mam chamar este quadro de 
"distress", considerando os 
muitos fatores que tornam a 
experiência desagradável e 
angustiante, a começar pela 
natureza psicológica dela. 
“O apoio psicológico após 
o diagnóstico visa auxiliar 
a pessoa no entendimento 
sobre a sua existência e os 
recursos psíquicos para a 
reorganização da vida. Este 
acompanhamento favorece 
o espaço seguro, confiável 
e técnico nesse processo”, 
ressalta a psicóloga do Icon, 
Érika Grisi. 

Segundo estudos interna-
cionais relevantes, a taxa de 
depressão pode variar entre 
2% a 56% dos pacientes, 
enquanto 44% dos pacien-
tes sofrem de algum grau de 
ansiedade e 23% têm sofri-
mento significativo. Os es-
tudos também apontam para 
o risco de suicídio nos pri-
meiros 6 meses após o diag-
nóstico. 

Para evitar ou minimizar as vulnerabilidades, as tris-
tezas, o medo diante do que pode acontecer ao longo do 
tratamento, além dos possíveis quadros de depressão, de 
ansiedade ou de transtornos que dificultam a possibili-
dade da cura, os especialistas na área do comportamento 
colocam como fundamental o suporte psicológico e a 
sensibilidade inclusive dos oncologistas para orientar o 
paciente a buscar um apoio multidisciplinar. Érika refor-
ça: “é preciso cuidar da inclusão de toda rede de suporte 
e apoio nesse processo, não pensando a relação mente 
e corpo de forma dissociada. Quanto mais confortável 
emocionalmente o paciente se encontra, mais fortaleci-
do ele se sente para vivenciar o processo de tratamento”.
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Anvisa aprova uso e 
comercialização de autoteste 

para Covid-19
Produtos não estarão disponíveis de imediato nas farmácias

FELIPE PONTES - AGÊNCIA BRASIL
https://agenciabrasil.ebc.com.br/

A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou hoje (28), por unanimidade, o uso 
e a comercialização, no Brasil, de autotestes para detecção de covid-19.  

A aprovação ocorre após o envio de informações pelo Ministério da Saúde a pedido da Anvisa que, em 19 de ja-
neiro, solicitou esclarecimentos a respeito da inclusão do autoteste nas políticas públicas de testagem para covid-19 e também 
sobre o registro de casos positivos.

Com a aprovação desta sexta-feira, a agência vai publicar uma resolução com os requisitos necessários para que as empresas 
interessadas em vender os autotestes em farmácias peçam o registro dos produtos.

Isso quer dizer que os autotestes não devem estar disponíveis de imediato ao público final, pois, para que cheguem às far-
mácias, cada produto, de cada fabricante ou importador, deve ainda ser aprovado individualmente pela Anvisa, após análise de 
ampla documentação.

Registro
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Um dos requisitos para aprovação de cada produto, de acordo com o voto da relatora do tema na Anvisa, diretora Cristiane 
Rose Jourdan Gomes, é que os autotestes tragam informações, com linguagem clara e precisa, orientando o público leigo sobre 
como colher adequadamente o material biológico e fazer o exame.

Outro requisito é que os produtos tenham sensibilidade de 80% ou mais ao Coronavírus e que possuam especificidade de no 
mínimo 97% na detecção do vírus, de acordo com o voto da relatora.

A aprovação do autoteste ocorreu depois de o Ministério da Saúde se comprometer a incluir um capítulo sobre o assunto no 
Plano Nacional de Expansão da Testagem para Covid-19. Acerca do registro de casos positivos, foi considerado suficiente exigir 
que os fabricantes dos produtos disponibilizem plataforma para tal, por meio de tecnologia QR Code.

Ontem (27), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que os autotestes não devem ser disponibilizados pelo SUS e 
que a ideia é que estejam disponíveis em farmácias para quem “tiver interesse em adquirir”.

“Não resta dúvida de que o produto do diagnóstico in vitro na forma de autoteste pode sim representar excelente estratégia de 
triagem e medida adicional no controle da pandemia. Principalmente neste momento em que o contágio pela doença é grande 
e muitas pessoas não conseguem ter acesso aos testes pelo SUS ou por laboratórios da rede privada”, frisou a relatora do tema 
na Anvisa.

Cristiane Gomes destacou ainda que o autoteste tem sido elemento essencial no controle da pandemia em países como Ale-
manha, Reino Unido e Estados Unidos, onde são, muitas vezes, disponibilizados gratuitamente. 

O voto dela foi seguido pelos demais diretores que participam da reunião extraordinária desta sexta-feira – Rômison Rodri-
gues Mota, Alex Machado e Meiruze de Souza Freitas.  O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, não participou, 
por motivo de emergência de saúde na família. 

Em seu voto, o diretor Rômison Rodrigues Mota disse que “o autoteste tem excelente aplicabilidade no contexto pandêmico, 
visto que permite o isolamento precoce de casos positivos e a quebra de cadeia de transmissão da covid-19”.

Ele destacou ainda dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), divulgados ontem, dando 
conta de altíssima demanda por testagem para covid-19. Segundo a entidade, entre 17 e 23 de janeiro, foram feitos um recorde 
de 740,7 mil testes em farmácias e drogarias, sendo que 43,14% resultaram positivos.

Todos os diretores mostraram preocupação com o preço do autoteste, destacando que, para serem acessíveis ao maior número 
possível de pessoas, os preços dos produtos devem ser menores do que os praticados atualmente, tendo em vista que dispensam 
o fornecimento do serviço de coleta do material biológico.

“Não há competência legal da Anvisa para estabelecer preços máximos. Contudo, entendo que é fundamental que os órgãos 
de proteção e defesa do consumidor continuem a realizar ações para coibir práticas de mercado que podem ser consideradas 
abusivas”, disse Rômison Rodrigues Mota.

Requisitos

Entenda

Votos

Preços
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Blued promove Dia Nacional da 
Visibilidade de Travestis e Transexuais 
na maior comunidade gay do mundo

Aplicativo se junta a Associação Nacional de Travestis e 
Transexuais (ANTRA), para conscientizar seus usuários sobre a 
importância da data no combate ao preconceito e à transfobia

AMANDA ABÍLIO – ASCOM (XCOM 
COMUNICAÇÃO)

amanda.abilio@xcom.net.br

No próximo sábado, 29 de janeiro, é comemorado o Dia Nacional da Visibilidade de Travestis e Tran-
sexuais, data instituída com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a letra T da sigla LGB-
TQIA+, que representa as pessoas travestis, transexuais e transgêneras. Como apoio à data, o Blued, 

aplicativo móvel líder mundial para pessoas gays, bi, trans e queer, promoverá junto à ANTRA (Associação Na-
cional de Travestis e Transexuais) uma campanha de conscientização sobre o combate ao preconceito e a trans-
fobia, que estará disponível a todos os usuários do APP. 

“Ser uma travesti, mulher Transexual ou qualquer outra pessoa Trans é quando não há conformidade de gênero, 
isto é, quando o gênero designado no nascimento não condiz com a maneira como a pessoa se identifica. Apesar 
das nossas conquistas de luta e ativismo, a transfobia ainda é uma realidade latente na nossa sociedade, demons-
trada na falta de oportunidades de trabalho, na rejeição pela própria família, na impunidade para atos violentos 
e nas mortes de pessoas trans que continuam a crescer no Brasil”, explica Keila Simpson Sousa, presidenTRA 
da ANTRA. “29 de janeiro é um marco para celebrarmos a existência e a resistência da comunidade trans e que 
acende uma luz sobre as urgentes pautas que precisam ser discutidas sobre o tema”, completa a ativista, com base 
nos últimos dados divulgados pela ANTRA (2020), em que o Brasil registrou 175 assassinatos de pessoas trans, 
aumento de 41% em relação ao período anterior.
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Por isso, o Blued que é hoje uma das maiores comunidades gays do mundo, promoverá essa campanha para 
conscientizar os usuários sobre a importância da data, e para apoiar aqueles que se reconhecem como trans. Além 
de conteúdos que elucidam a importância da Visibilidade Trans postados na timeline oficial de Blued, a maior 
comunidade gay do mundo, o APP promoverá uma live com Keila Simpson Sousa, presidenTRA da ANTRA, 
para esclarecer dúvidas e interagir com os integrantes da comunidade. 

Para Blued, essa campanha reforça a importância de dar voz a essas pessoas. “Precisamos romper preconceitos 
e queremos, a partir da iniciativa, promover ainda mais debates e trocas de experiências dentro da nossa comuni-
dade. Somente proporcionando um ambiente saudável para discutir o tema é que vamos integrar a sociedade nas 
pautas de comunidade LGBTQIA+”, explica Liam, head International do Blued.  

Participação de Keila Simpson Sousa, presidenTRA da ANTRA 

Dia: 31/1/2022 (segunda-feira) 
Horário: 18:00 
Onde: No Blued. Para baixar, acesse:  
https://iblued.onelink.me/G6mf?pid=brasil&af_channel=socialmediabr&c=twitter_kols&af_adset=press-

release

Live Blued e ANTRA sobre Visibilidade Trans 
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Romeu Gutvilen, de 7 anos e filho de 
ex-bailarina do Faustão, é a primeira 
criança a fazer parte da Mensa Brasil, 

sociedade de pessoas com alto QI
Filho de Rachel Gutvilen tem 138 pontos de QI desvio 
padrão 15, o que equivale a 99 de percentil e já é um 

dos melhores jogadores de xadrez do país

PIETRA GEÓRGIA – ASCOM
 (MF PRESS GLOBAL)

mfpg@pressmf.global

► Romeu 
Gutvilen com 
a mãe, Rachel 
Gutvilen 
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Em novembro do ano passado, quando o menino Gustavo Saldanha foi repercussão no Brasil e no exterior, como o mais 
novo brasileiro a entrar para a Mensa Internacional, o G1 entrevistou a psicóloga supervisora nacional da Mensa Brasil 
Priscila Zaia e ao perguntar se existe uma idade mínima para entrar na Mensa respondeu: "Sim. Na Mensa Brasil, são 

aceitos candidatos a partir de 13 anos, porque não há, por enquanto, um programa de atendimento voltado à infância." 
Romeu recebeu sua aprovação em dezembro do mesmo ano, configurando assim que a Mensa Brasil passa a aceitar crianças.
Apaixonado por xadrez, matemática e piano, Romeu Gutvilen é uma criança diferenciada. Além do domínio sobre estas práti-

cas, o jovem de apenas sete anos de idade conseguiu recentemente um feito notável: ele agora passa a fazer parte da Mensa Brasil, 
associação com sede na Inglaterra que reúne pessoas acima de 98 de percentil. 

A aceitação do jovem na Entidade vem em um momento onde as crianças brasileiras têm se destacado pela inteligência. No 
caso, a repercussão do Gustavo Saldanha, de apenas 8 anos de idade, o mais novo brasileiro a fazer parte da Mensa internacional, 
incentivou diversas famílias, como também mudou panoramas.
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Para chegar até lá, Romeu e sua mãe, Rachel Gutvilen, correram atrás de testes e informações que confirmassem a superdotação 
do garoto. Carioca, professora de Educação Infantil, empreendedora e dançarina, ela fez parte do balé do Faustão entre 2010 e 2013 
e teve que se desdobrar para ajudar o filho, pois ela é mãe solo. Um dos passos decisivos foi quando o menino passou por uma 
avaliação da neuropsicóloga Roselene Espírito Santo Wagner, especialista em testes de inteligência, que o revelou ser uma criança 
superdotada. Em seguida, a mãe procurou o Doutor em neurociências Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, também membro da 
Mensa Internacional, da Intertel, que só aceita pessoas acima de 99 de percentil e da rara Triple Nine Society, está a mais restrita 
do mundo aceitando apenas pessoas com 99.9 de percentil que é o máximo que se pode alcançar. O Dr. Fabiano de Abreu, como é 
conhecido o neurocientista e assessor, é o nome por trás da brasileira Laura Büchele, Gustavo Saldanha, ambos da Mensa Interna-
cional, do Romeu Gutvilen, membro da Mensa Brasil e de muitos outros nomes. 

Segundo Fabiano, "o Romeu tem 138 pontos desvio padrão 
15, 99,43 de percentil. Gosto mais de falar em percentil, já que 
há diferentes testes com diferentes cálculos. A Rachel é uma 
mãe dedicada, não apenas por causa da inteligência do menino, 
mas porque é mãe solo, o que leva a uma dedicação maior e 
isso é bom para o Romeu já que tem toda a atenção necessária 
e sob medida. Romeu já recebeu 100% da bolsa de estudos no 
Rio de Janeiro em uma escola forte, puxada como se diz, tam-
bém promessa de bolsa na Logos University International nos 
Estados Unidos. Com o tempo ele vai conseguir muitas outras 
coisas, inclusive bolsas em outras instituições. Trabalhamos 
para isso." 

(FOTO: DIVULGAÇÃO)

Neuropsicóloga responsável pela aplicação de mais de 150 testes de 
inteligência, Leninha Wagner, como é conhecida, explica como conhe-
ceu o garoto: “Em meados de 2019, ele foi levado ao meu consultório. 
A mãe estava preocupada, pois o filho só se sentia feliz diante de nú-
meros, cálculos, desafios mentais. Com tão pouca idade, quatro anos 
e meio, Romeu me surpreendeu no resultado de sua neuroavaliação, 
submetido a entrevista, anamnese, testes projetivos, testes não verbais, 
matricial, CPM RAVEN - Matrizes Progressivas Coloridas, com resul-
tado em percentil de 99, com habilidades sociais bem desenvolvidas, 
maturidade emocional para além da idade cronológica, resultados tão 
positivos para tão tenra idade me causaram um forte impacto. A ponto 
de encaminhar para outros profissionais para confirmar esses resul-
tados. Para mim, é uma honra ter participado dessa trajetória”. Além 
deles, uma outra pessoa ajudou muito também na formação de Romeu: 
“Encontrei o Tio Fábio (professor Fábio Gomes de Castro) na internet 
e ele entendeu a mente do meu filho fazendo o que ele mais gostava: 
desafios”, destaca Rachel.

Quando tinha apenas 2 anos de idade, Romeu já apresentava sinais 
da sua inteligência ao conhecer o alfabeto. Aos 4, já sabia ler textos 
grandes e compreendê-los também. O desenvolvimento surpreendente 
foi confirmado em seu teste de QI, o resultado: 138 com percentil 99. 
Apaixonado por matemática, sempre demonstrou paixão pelos núme-
ros.

Em julho do ano passado, a descoberta de uma nova paixão: o xadrez. Rachel revela como descobriu este talento do filho: 
“O professor comentou que jogava xadrez e perguntei se ele poderia dar algumas aulas. Romeu aprendeu tão facilmente que 
em quatro meses começou a ganhar do mestre e hoje disputa vários torneios, inclusive contra adversários mais velhos que ele”, 
completa.

► Neuropsicóloga Roselene Espírito Santo Wagner

(FOTO: DIVULGAÇÃO)

► Neurociências Fabiano de 
Abreu Agrela Rodrigues
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(FOTO: ACERVO DA PESQUISADORA)

► O novo corante é 
extraído da Eugenia 
Gracillima Kiaersk 
(Myrtaceae), conhecida, 
popularmente, como fruto 
da murta.

Corante natural extraído dos frutos 
da murta pode se tornar patente 

com participação da Uesb
VALCELENE AMORIM - 

ASCOM/UESB
ascom@uesb.edu.br

Quem compra uma bebida sabor uva espera que ela tenha uma coloração arroxeada, semelhante ao fruto. 
Para isso, são utilizados corantes alimentícios que, como é indicado pelo nome, são usados para conferir 
ou realçar a cor dos alimentos industrializados e torná-los mais atrativos para os consumidores. No en-

tanto, o uso de corantes artificiais pode ser nocivo à saúde. Estudos apontam a associação dessas substâncias com o 
surgimento de alergias, ação cancerígena, problemas respiratórios e gástricos, déficit de atenção e hiperatividade em 
crianças, entre outros problemas.

Agora, imagine um corante natural extraído de uma fruta que, além de ter alta atividade antioxidante e proprie-
dades anti-inflamatórias, possui ação associada à redução do risco de doenças cardiovasculares, diabetes e câncer? 
É nesse sentido que um estudo científico tem sido desenvolvido, por meio de colaboração entre a Uesb e outras três 
instituições de pesquisa: a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), o Instituto Federal do Rio Grande do 
Norte (IFRN) e a Associação dos/as Agricultores da Serra dos Paus Doias (Agrodóia-PE).

Com a extração de corante natural da fruta Eugenia Gracillima Kiaersk (Myrtaceae), comumente conhecida como 
murta no Nordeste do Brasil, a nova substância tem uma vasta possibilidade de aplicação em produtos de mercado, 
como os segmentos farmacêutico, cosmético, indústria têxtil, através do tingimento, e, mais particularmente, o ali-
mentício (gelatinas, derivados lácteos, doces, sucos, entre outros). No ramo dos alimentos, a nova substância surge 
como alternativa aos convencionais corantes artificiais industrializados e ainda podem ser utilizados para adição de 
propriedades bioativas, naturalmente presentes nesses pigmentos.
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(FOTO: ACERVO DA PESQUISADORA)

► A pós-doutoranda da Uesb, Iasnaia Tavares, 
foi convidada para participar do estudo 

interinstitucional. 

De acordo com a pesquisadora Iasnaia Maria de Car-
valho Tavares, pós-doutoranda do Programa de Pós-
-Graduação em Engenharia e Ciências de Alimentos 
(PPGCAL) da Uesb, o fruto da murta foi identificado 
com alto poder de pigmentação, pois tem pigmentos 
naturais em grande quantidade, que provocam uma co-
loração roxa escura intensa em diversas aplicações, a 
exemplo de licores, fermentados, doces, etc.

“Os pigmentos naturais responsáveis pela cor são 
muito instáveis e podem ser afetados por vários fa-
tores, como a estrutura química, concentração, pH, 
temperatura, luz, presença de copigmentos, íons me-
tálicos, enzimas, oxigênio, ácido ascórbico, açúcares 
e seus produtos de degradação. É preciso conhecer a 
estrutura química, as possíveis reações químicas que 
podem ocorrer durante o processo de extração para se 
estabelecer um processo no qual se minimize as perdas, 
obtendo, assim, um corante com alto poder de pigmen-
tação e estável”, explicou Tavares.

(FOTO: ACERVO DA PESQUISADORA)

► O corante natural descoberto tem 
aplicação em segmentos farmacêuticos, 
têxteis, alimentícios, etc. 

Registro de depósito de patente – Por conta do seu 
conhecimento sobre corantes naturais, a pós-doutoran-
da da Uesb foi convidada para contribuir no trabalho, 
auxiliando no suporte técnico. A pesquisadora vem co-
laborando nas etapas de idealização, testes prelimina-
res, desenvolvimento e validação da tecnologia e escri-
ta do pedido de depósito de patente junto ao Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial (Inpi).

De acordo com Tavares, esse registro tem como ob-
jetivo proteger um estudo científico inédito, que relata 
a extração de corante natural da polpa, extratos, farinha 
ou subprodutos do fruto da murta, por meio da apli-
cação de um processo tecnológico apropriado. “É um 
trabalho muito especial, porque fui convidada para par-
ticipar como especialista em corantes naturais. Eles ti-
nham a ideia do projeto, mas não estavam conseguindo 
desenvolver o processo, por não ter nenhum pesquisa-
dor que conhecesse quimicamente o composto. Então, 
foi um reconhecimento de meu trabalho e sou muito 
orgulhosa dessa patente”, celebrou Tavares.
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Mais de 169 mil agricultores 
baianos contam com o 
benefício do Garantia-Safra

ASCOM – CAR/SDR
ascom@car.ba.gov.br

N este mês de ja-
neiro de 2022, 
foram autoriza-

dos os pagamentos do be-
nefício do Garantia-Safra 
de mais quatro municípios 
baianos, totalizando, na 
Safra 2020/2021, 169.696 
famílias beneficiadas, de 
150 municípios. Passaram 

a integrar a folha de paga-
mento: Casa Nova, Ituaçu, 
Lagoa Real e Umburanas, 
mediante a comprovação de 
perdas, em seus plantios, 
referente à Safra Verão, 
por estiagens ou excesso de 
chuvas. O valor total para os 
pagamentos é de R$ 144,2 
milhões, sendo destinado a 
cada agricultor e agriculto-
ra o valor de R$850. 

Os pagamentos, dos qua-

tro últimos municípios in-
cluídos, foram autorizados 
após pedidos de revisão das 
análises, solicitados pelos 
municípios e encaminhados 
ao Comitê Gestor do pro-
grama, no MAPA, pela Se-
cretaria de Desenvolvimen-
to Rural (SDR), por meio da 
Superintendência de Agri-
cultura Familiar (Suaf), 
que coordena o Garantia-
-Safra na Bahia. A ação é 

executada em parceria com 
a Superintendência Baiana 
de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Bahiater) 
e outras instituições públi-
cas e organizações sociais. 
Ainda estão em análise das 
perdas de safra os municí-
pios de Baianópolis, Co-
cos, Érico Cardoso, Gentio 
do Ouro, Macaúbas e Pilão 
Arcado. 

 “A Bahia se mantém em 
destaque nacional na ope-
racionalização do progra-
ma Garantia-Safra com o 
maior número de adesões, 
menor índice de inadim-
plência e maior número de 
famílias beneficiadas. O 
Garantia-Safra é uma im-
portante política pública 
destinada a agricultores fa-
miliares que tiveram a per-
da de safra comprovada, em 
consequência do déficit ou 
excesso hídrico. O benefí-
cio viabiliza, por meio de 
comprovação de perdas de 
safra, a indenização da área 
plantada garantindo recur-
sos financeiros que miti-
gam os impactos causados 
por essas perdas”, destaca 
o superintendente da Suaf, 
Vinícius Videira. 

As indenizações são pa-
gas com os recursos da 
União, dos Estados, dos 
Municípios e dos próprios 
agricultores. Exclusiva-
mente, na Bahia, o Gover-
no do Estado subsidia 50% 
dos aportes municipais e 
das contribuições dos agri-
cultores. 

Garantia-Safra 
Por garantir uma renda mínima para essas famílias, o Garantia-Safra viabiliza a continuidade da 

produção e movimenta a economia dos municípios, com a aquisição de insumos agrícolas destinados 
à recomposição de plantios, bem como de alimentos, para a garantia da segurança alimentar das famí-
lias. Podem receber o benefício os agricultores com renda mensal de até um salário mínimo e meio, 
quando tiverem perdas de produção, nas culturas do milho, feijão, arroz, algodão e mandioca, em seus 
municípios, iguais ou superiores a 50%. 

O Garantia-Safra é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pro-
naf), coordenado nacionalmente pelo Comitê Gestor do Garantia-Safra, do MAPA. Em caso de dúvidas 
pode ser enviado e-mail para garantia.safra@sdr.ba.gov.br. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO)
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Cuidados com o celular: Conheça 
os sinais de atenção para a troca de 

aparelho e como evitar acidentes
RAYANA DO CARMO – ASCOM

 ( CAPUCHINO PRESS)
rayana@capuchino.com.br

Mesmo com toda a tecnologia que já foi desenvolvida para a criação de novos aparelhos celulares, esses produtos não 
foram feitos para durar para sempre. E ao longo do tempo que eles já não funcionam como antes, alguns sinais de 
atenção devem ser levados em consideração para evitar possíveis acidentes e também podem representar que está 

na hora de trocar o aparelho. 

A bateria é um dos principais componentes do celular e com toda a sua importância para o funcionamento do mesmo, o pri-
meiro sintoma de alerta pode vir justamente desse local. Caso a bateria não tenha mais o mesmo desempenho de antes, desconfie. 

Mesmo os fabricantes oferecendo atualizações para a maior parte do portfólio de aparelhos, com o tempo alguns modelos 
deixam de recebê-las.  De acordo com George Anute, diretor da Celularia, grupo especializado em vendas de celulares mul-
timarcas e acessórios, isso acontece porque os aspectos técnicos já não são mais suficientes para rodar os novos softwares da 
forma apropriada, e isso mostra certa obsolescência. 

É normal a elevação da temperatura do smartphone durante o uso com muita frequência e com várias atividades. No entanto, 
se o telefone estiver com este problema mesmo em momentos de baixo uso, isso pode ser um mau sinal. Além disso, a alta da 
temperatura pode acarretar acidentes, como o estufamento da bateria e possíveis explosões do aparelho. Caso note algo fora do 
normal, procure uma assistência técnica, ou troque de aparelho. 

Mesmo com o funcionamento interno do aparelho estando em ordem, o uso externo do celular necessita de atenção, princi-
palmente com a utilização do mesmo ligado na tomada. 

Para evitar os riscos de incêndios, explosões e choques, algumas dicas devem ser seguidas: 
•   Desligue o aparelho enquanto ele carrega. O uso enquanto ligado pode superaquecer o celular; 
• Use apenas carregadores originais dos aparelhos. George explica que esses equipamentos originais são homologados pela 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) possuindo uma maior segurança no uso; 
•   Jamais deve-se usar fones de ouvido com o celular conectado à tomada;
•   Nunca deixe o celular embaixo dos travesseiros enquanto carrega. 

1- Bateria viciada

2- Falta de atualização

3- Temperatura

4 -   Evite usar o celular ligado na tomada
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5 mitos sobre o direito 
do consumidor

Advogada Lorrana Gomes, discorre sobre crenças 
comuns no dia a dia do brasileiro que podem acarretar 

grandes problemas
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JENNIFER DA SILVA – ASCOM (MF 
PREES GLOBAL)

press@pressmf.global

Fazer compras, seja de quaisquer produtos, é um hábito comum na rotina da sociedade. Porém, por trás do ato 
de comprar, existe uma série de direitos e deveres que devem ser conhecidos para evitar problemas e injusti-
ças. Algumas crenças populares sobre os direitos do consumidor são reproduzidas insistentemente, levando 

muitas pessoas a se equivocarem na hora de lutar por seus direitos. Por isso, a advogada Lorrana Gomes, preparou uma 
lista de mitos e curiosidades sobre o que a lei diz sobre o consumo.

► Lorrana Gomes, 
advogada, Consultora 
Jurídica e fundadora do 
escritório de Advocacia L 
Gomes Advogados.
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1 - O cliente tem sempre razão

2- O consumidor precisa ter todos os 
documentos para entrar com o processo

3- Você tem direito a 7 dias para se arrepender 
de uma compra

4 - A loja é obrigada a trocar todos os 
produtos

5 - A empresa é obrigada a aceitar pagamento 
em cartão

De acordo com a especialista, o cliente e as lojas têm a mesma necessidade de comprovação em um eventual processo. “Se 
o consumidor diz que efetuou um cancelamento e a loja continua cobrando dele, ele terá que provar que cancelou o serviço”, 
exemplifica a advogada.

Lorrana Gomes explica que as empresas são as verdadeiras responsáveis pela documentação que os clientes não puderem 
conseguir. “Assim, conseguimos a inversão do ônus da prova dentro do processo para que a empresa prove que o direito do 
consumidor foi resguardado”, pontua.

De acordo com a advogada, nem todos os produtos se encaixam na descrição de arrependimento em 7 dias. “O direito de 
arrependimento é só para compras online ou se alguém vier à minha casa me oferecer algo. Compras feitas presencialmente no 
estabelecimento não tem direito de arrependimento”, alerta.

Seguindo a mesma lógica da situação anterior, Lorrana Gomes explica que, dentro de um período de 7 dias para compras 
online ou fora do estabelecimento, a troca pode ser pedida. “Se forem compras feitas no estabelecimento físico, eles não são 
obrigados a realizar a troca. Nestes casos, ela só acontecerá se o produto tiver algum defeito”, afirma.

Em um mundo cada vez mais tecnológico, é comum que as pessoas optem por andar somente com os cartões de débito ou 
crédito. Portanto, ao encontrar uma loja que não aceita esse tipo de pagamento, é possível pensar que há algo de errado. “A em-
presa pode aceitar pagamentos apenas em dinheiro. Inclusive, eles podem praticar preços diferentes para o dinheiro e o cartão, 
desde que esteja expressa previamente a diferença de valor”.
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DEP-Ba promove ciclo de 
palestra regional com foco no 

combate ao racismo
Discussão é embasada em campanha desenvolvida pela 

Associação Nacional dos Defensores Públicos com o tema 
"Racismo se combate em todo lugar" 

Programação

SERVIÇO

JULIANA RODRIGUES – ASCOM/
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rodrigues.juliana.almeida@gmail.com

A Associação das De-
fensoras e Defenso-
res Públicos da Bahia 

(ADEP-BA), com apoio da Asso-
ciação Nacional das Defensoras e 
Defensores Públicos (ANADEP) 
e da Defensoria Pública do Esta-
do da Bahia (DPE-BA), promo-
ve no dia 10 de fevereiro, o Ciclo 
de Palestra Regional com o tema: 
"Racismo se combate em todo 
lugar", no Wish Hotel da Bahia, 
em Salvador. 

A atividade é um desdobra-
mento da Campanha Nacional 
iniciada no último ano, que visa 
fomentar o debate sobre a neces-

sidade de equidade étnico-racial 
no acesso a direitos e às políticas 
públicas de pessoas indígenas, 
negras, quilombolas e povos tra-
dicionais.

O presidente da ADEP-Ba, 
Igor Santos, defende a realização 
do evento como um marco no 
processo de proteção e reparação 
social, sobretudo às pessoas pre-
tas, vítimas de violações dos Di-
reitos Humanos.  “Realizar a as-
sembleia na capital baiana, berço 
da diversidade racial, tem um sig-
nificado mais robusto para nós. É 
um alerta em relação a tudo que 
construímos dentro e fora da De-
fensoria Pública, que se somam 
às reflexões de como as diversas 
formas de preconceito podem ser 
enfrentadas e combatidas”, apon-
ta.

O ciclo tem início às 13h, com a realização da assembleia geral da ANADEP. No mesmo dia, às 17h, o presidente nacional da Central Úni-
ca das Favelas (CUFA), Preto Zezé, e a socióloga e ex-Ouvidora  Geral da DPE-BA, Vilma Reis, participam de uma mesa para a discussão 
sobre o combate ao racismo.

O evento conta ainda com uma oficina de turbante, além da participação da poetisa Luciene Nascimento e apresentação do Grupo Soul 
Tambor. Por conta da pandemia, será cobrado o passaporte da vacina e a quantidade de pessoas no Wish Hotel será limitada. Além disso, 
todos os participantes devem fazer o uso de máscara.

O Que: Ciclo de Palestra Regional "Racismo se combate em todo lugar"
Quando: 10 fevereiro, a partir das 13h
Onde: Wish Hotel da Bahia (Av. Sete de Setembro, 1537 - Dois de Julho, Salvador. Próximo à Praça do Campo Grande); 
Entrada Gratuita, mediante inscrição prévia:  https://tinyurl.com/cks4kat8 


