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A 
compreensão 
do 
sentimento 
amoroso e 
do desejo 
sexual é algo 
do mundo 
adulto

POR ANDRÉA LADISLAU  

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.

Psicanalista, psicopedagoga, palestrante, 
administradora hospitalar, gestora comercial, 
membro da Academia Fluminense de Letras, 

colunista do site UOL, colunista do jornal Folha 
de Niterói e colunista e redatora da revista VAM 

Magazine.

OS RISCOS PSICOLÓGICOS DA 
ADULTIZAÇÃO DA INFÂNCIA

Algumas brincadeiras ditas como inocentes, nem sempre são tão inocentes assim. Com-
prova-se isso quando pensamos em nossas crianças e em insinuações do tipo: “Que 
lindos!!! São namoradinhos”. Típicas brincadeiras que fomentam a “adultização” de 

nossos pequenos.
Isto porque a infância é conhecida como o período da inocência e quando crianças não com-
preendemos o mundo a nossa volta como os adultos, pois estamos em fases distintas, cogni-
tivamente falando.
Portanto, existe uma sensibilização enorme no que diz respeito a promover a aceleração des-
tes estágios de desenvolvimento.
A infância necessita de um olhar um pouco mais cuidadoso, mas às vezes, ao lidarmos com 
nossas próprias crianças esquecemos de que um dia vivenciamos aquele período e acabamos 
por projetar nelas comportamentos nossos, de adultos. Um desses comportamentos é o namo-
ro, algo intrinsicamente adulto que atribuímos a criança como se fosse algo normal.
Mas vamos pensar juntos, qual o maior problema disso? A grande questão é que o desenvol-
vimento é pautado por etapas, cada etapa possui o seu nível de importância para um desen-
volvimento saudável.
E quando atribuímos a uma criança o ato de namorar, estamos precocemente “adultizando” 
uma fase que não deveria ser “adultizada”.
O resultado é que, quando uma criança fala que namora, ela imita um comportamento que vê 
em casa ou na sociedade a sua volta, sem compreender o que aquele comportamento signi-
fica. O perigo encontrado ao incentivar o namoro de crianças é o encurtamento da infância e 
a sexualização precoce. Esse encurtamento acontece quando se leva ao universo infantil um 
conteúdo (o namoro) que pertence ao universo do adolescente e do adulto.
Ou seja, assim como os marcos do desenvolvimento infantil e outras diversas situações do 
universo das crianças, não existe nenhum manual ou regra que determine qual a idade certa 
para começar a namorar. No entanto, não devemos romantizar o crescimento precoce.
A compreensão do sentimento amoroso e do desejo sexual é algo do mundo adulto, pois, por 
mais que a sexualidade esteja presente desde o nascimento, a criança ainda não entende sua 
complexidade. Ela busca o outro pelo desejo de contato humano, e olhar isso através da ótica 
da erotização.
É algo provocado pelos adultos e que as empurra para um tipo de interação para qual ainda 
não estão preparadas e que pode lhes causar muita angústia.
Mas e se a criança um dia chegar em casa dizendo que têm um namoradinho, o que fazer? 
Nosso papel como pais, responsáveis e educadores é explicar que namoro é coisa de adulto e 
que as crianças possuem amigos e colegas. Lembre-se que a criança não tem maturidade para 
compreender o que significa namoro e por isso não deve ser estimulada a tanto.
É importante que ela receba a orientação de que, certas coisas, só poderá fazer quando “cres-
cer”. Respeitando suas etapas e períodos de crescimento.
Portanto, apesar de termos evidências de que a erotização da infância acontece hoje com uma 
naturalidade assustadora, não podemos nos omitir ao dever de educar e orientar a criança, 
abominando atos que possam roubar a inocência.
Afinal, criança feliz é aquela que vive a infância sendo criança e que completa em sua pleni-
tude, todas as etapas de seu desenvolvimento infantil.
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Inverno agrava a asma - Saiba 
como controlar as crises

GABRIELE MARTINS – ASCOM (AGÊNCIA BCW GLOBAL)
gabriele.menezes@bcw-global.com

Estudo inédito da GSK aponta que o tratamento contínuo e com 
doses regulares de medicamentos traz mais benefícios e protege 
à saúde dos pacientes

A asma é uma das 
doenças crônicas 
mais prevalentes no 

mundo e acomete 20 milhões 
de brasileiros1,2. Apesar do 
avanço no conhecimento da 
doença e formas de tratamen-
to, o bom manejo dessa enfer-
midade ainda envolve obstá-
culos³.

Apesar de não ter cura, a 
doença pode ser controlada, 
mas o paciente precisa com-
preender que um desfecho 
satisfatório depende de enga-
jamento e tratamento medica-
mentoso contínuo, não apenas 
naqueles momentos em que 
os sintomas se intensificam ou 
durante as crises que exigem 
atendimento médico hospita-
lar de emergência2,3.

O ar chega aos pulmões por 
meio dos brônquios, estrutu-
ras do sistema respiratório². 

Em pacientes com asma, uma 
inflamação crônica acomete 
esses dutos de ar, reduzindo o 
seu calibre e limitando o fluxo 
do oxigênio². Por essa razão, 
pacientes com asma sofrem 
com a falta de ar, perdem o fô-
lego, têm sensação de aperto 
no peito, apresentam sibilos e 
tosse². Existem inúmeros gati-
lhos que resultam em crises de 
asma, e o frio do inverno é um 
deles, bem como fatores emo-
cionais e externos, alergias a 
ácaros, pólen das flores, pro-
dutos químicos, entre outros 
desencadeantes2.

Não é à toa que essa doen-
ça é comparada a um iceberg, 
sendo os sintomas e as crises 
a parte visível da geleira4. 
“Abaixo da água, o que não 
vemos, é a inflamação dos 
brônquios provocada pela do-
ença, que sem o devido con-

trole, resulta em consequên-
cias a longo prazo, como a 
perda progressiva da capaci-
dade respiratória. Precisamos 
manter a inflamação contro-
lada. As crises são apenas a 
ponta do iceberg”, explica o 
pneumologista Bernardo Ma-
ranhão, gerente médico da 
área respiratória da farmacêu-
tica GSK.

Mas, qual a melhor maneira 
de manter a asma sob contro-
le? Além da adoção de hábi-
tos de vida mais saudáveis, é 
necessário cuidar da enfermi-
dade ao longo da vida, sem in-
terrupções². Para aprofundar 
o entendimento sobre a im-
portância do tratamento con-
tínuo, o estudo New Versus 
Old: The Impact of Changing 
Patterns of Inhaled Corticos-
teroid Prescribing and Dosing 
Regimens in Asthma Mana-

gement, publicado recente-
mente, analisou os benefícios 
de diferentes corticosteróides 
inalatórios (CI), medicamen-
tos que são usados para con-
trolar a inflamação brônquica 
e os sintomas da doença, bem 
como prevenir as crises5.

Segundo o estudo, o trata-
mento que prioriza a dosagem 
contínua, diária e proativa de 
medicamentos (PRD - Proa-
tividade e Regularidade das 
Doses), com Propionato de 
Fluticasona em associação ao 
Salmeterol em pacientes com 
asma moderada, proporciona 
maior proteção contra os es-
pasmos brônquicos e menos 
risco de efeitos colaterais, 
quando comparado à terapia 
à base de dosagens flexíveis 
com Budesonida associada ao 
Formoterol.

Quando ocorre maior ade-
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são ao tratamento pelo pa-
ciente com asma moderada, 
a abordagem PRD com PF/
SAL mostra-se ainda mais efi-
caz do que a estratégia usada 
como terapia de manutenção 
e alívio, com medicamentos 
que associam Budesonida e 
Formoterol.

A dosagem diária regular e 

clinicamente apropriada com 
regimes à base de Fluticasona/
Salmeterol também mostrou 
menor risco de efeitos no orga-
nismo como um todo, pois é no 
pulmão que o corticoisteroide 
precisa agir.

Há poucos estudos que 
comparam a eficácia dos regi-
mes de tratamento disponíveis 

para asma moderada e modera-
da a grave. Segundo o Dr. Ma-
ranhão, “esses dados ajudam 
a aprimorar a conduta do mé-
dico no manejo e controle da 
asma, trazendo benefícios para 
a saúde respiratória do pacien-
te, o que reflete em melhoria da 
qualidade de vida”.

“São informações científicas 

que fortalecem a importância 
do tratamento de manutenção, 
ou seja, diariamente em doses 
definidas pelo médico para o 
controle da asma, e reiteram 
algo que nem todo paciente as-
mático compreende: a inexis-
tência de crises não significa 
que a doença esteja sob contro-
le”, conclui o pneumologista.
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Metodologia
O estudo que avaliou a broncoproteção das vias aéreas ( o que sinaliza inflamação reduzida das vias aéreas, in-

dicando a eficácia do tratamento) e segurança (risco reduzido de efeitos colaterais de corticosteroides) foi realiza-
do projetando, validando e aplicando uma técnica de modelamento, considerando características farmacológicas 
dos CI enfocados. Avaliou a broncoproteção das vias aéreas e a atividade sistêmica em diferentes cenários clínicos 
de adesão a este regime, com dados coletados de ensaios clínicos concluídos de vários regimes de dosagem base-
ados em CI. Investigou uma ampla gama de doses de PF /SAL (Propionato de Fluticasona em combinação com 
Salmeterol) em doses fixas e BUD/FOR (Budesonida combinada com Formoterol) em estratégia doses flexíveis. 
Os achados foram então, usados se para se definir os perfis de risco-benefício do CI.

Este estudo avaliou os resultados de broncoproteção (eficácia nas vias aéreas) e a possível e indesejável ação 
fora dos pulmões (segurança) simulando cenários clínicos do mundo real. Taxas de adesão variadas (100%, 85%) 
foram consideradas nos tratamentos estudados. Os corticosteroides inalatórios (Fluticasona em doses regulares 
proativas e Budesonida flexivelmente) foram avaliados a partir de ensaios clínicos publicados anteriormente.

O método de modelamento utilizado pelos autores é reconhecidamente um meio para se gerar conclusões com 
grande robustez e aceito internacionalmente para trabalhos científicos.

 
Referências:
1. ASBAI (Associação Brasileira de Alergia e Imunologia). Disponível em: Link. Acesso em abril de 2022.
2. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Disponível em: Link. Acesso em abril de 2022.
3. Ashtma + Lung UK. Disponível em: Link. Acesso em maio de 2022.
4. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Disponível em: Link. Acesso em maio de 

2022.
5. Dave Singh et al. `New Versus Old: The Impact of Changing Patterns of Inhaled Corticosteroid Prescribing 

and Dosing Regimens in Asthma Management.’ Adv Ther. 2022 Mar 14. doi: 10.1007/s12325-022-02092-7. Epub 
ahead of print
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Higiene das mãos: entenda 
como a ação é poderosa na 
prevenção de doenças

KAIQUE MERCÊS – ASCOM (XCOM – AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO)
kaique.merces@xcom.net.br

Professora do curso de Medicina do Unipê, explica 
como a prática pode evitar diversas doenças
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Com a chegada da pandemia, a lavagem das 
mãos foi vista como uma arma poderosa con-
tra o vírus da Covid-19, mas a verdade é que 

a prática sempre teve um papel importante, pois ela é 
capaz de prevenir diversas doenças infecciosas. 

Segundo a professora do curso de Medicina do Cen-
tro Universitário de João Pessoa – Unipê, Suely Coelho, 
o ato de higienizar as mãos pode salvar vidas e ainda 
ajuda a prevenir a propagação de doenças infecciosas 
causadas por bactérias, vírus ou outros parasitas trans-
mitidos pelo ar, superfícies, alimentos, entre outros.

“Como as pessoas tocam frequentemente o rosto, as 

mãos desempenham um papel expressivo na propaga-
ção de doenças. Por outro lado, as enfermidades rela-
cionadas à má higiene das mãos resultam em impactos 
tanto para o sistema de saúde, quanto para o paciente e 
sua família, incluindo também a perda de produtividade 
e renda ou ausência escolar de crianças”, explica.

Suely ressalta que entre 2020 e 2021, houve uma re-
dução relevante dos atendimentos de infecções respi-
ratórias, que é bastante comum em crianças. “O uso de 
máscaras, distanciamento, ensino remoto e diminuição 
de viagens internacionais repercutiram globalmente na 
baixa das doenças transmitidas por via respiratória, e a 
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higiene das mãos também foi uma das estratégias fun-
damentais nesse quadro epidemiológico que a socieda-
de vivenciou”, aponta.  

“Com o retorno às aulas, a volta do convívio entre 
as crianças e a redução da utilização de máscaras, após 
a flexibilização das medidas restritivas, pude observar 
que o padrão de atendimento atual, nas unidades bá-
sicas, voltou a apresentar um aumento significativo de 
síndromes gripais não relacionadas ao SARS-Cov-2, no 
público infantil”, informa.

Para a professora Suely, houve uma intensa dissemi-
nação da informação, sobre as técnicas de higienização 
das mãos, que ficaram guardadas na memória das pes-
soas. “Como toda estratégia em massa, haverá uma par-
te da população que se conscientizou da necessidade de 
manter o hábito e outros que desvalorizam a estratégia 
de prevenção”.

A professora do curso de Medicina do Unipê res-
salta que um declínio na conscientização da lavagem 
de mãos pelas pessoas é esperado, porém a prática não 
vai cair no esquecimento tão facilmente, sobretudo se 
forem mantidos os hábitos de promoção da saúde em 
grupos comuns na atenção primária, e, continuarem in-

tensificando campanhas já consolidadas nas escolas.
“É extremamente importante que os dispositivos de 

álcool em gel permaneçam nos locais públicos. A pró-
pria OMS recomenda, com base em seus subsídios e 
comprova a efetividade do acesso universal às insta-
lações para a higiene das mãos, orientando que sejam 
fornecidas e instaladas em frente a todos os prédios pú-
blicos e centros de transportes, como mercados, lojas, 
locais de culto, escolas, unidades de saúde e estações 
de trem ou ônibus. Além disso, a OMS aconselha tam-
bém que instalações de lavagem das mãos, com água 
e sabão, estejam disponíveis a menos de cinco metros 
de todos os banheiros, tanto públicos quanto privados”, 
opina.

O simples ato de limpar as mãos pode salvar vidas e 
reduzir doenças, ajudando a prevenir a propagação das 
patologias infecciosas, já que a prática previne diversas 
doenças, podendo também ser uma grande arma contra 
as novas variantes da Covid-19.

Por fim, Suely salienta que a higienização das mãos 
é essencial para a saúde e traz significativos benefícios 
para à saúde de toda a população, e também para a eco-
nomia.
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Muito além dos espirros: pregas 
abaixo dos olhos também são sinais 
de quadros de Rinite

RHAYSSA NASCIMENTO – ASCOM (TREE COMUNICAÇÃO)
rhayssa.nascimento@tree.inf.br

Es p i r r o s 
constantes 
e coceira 

no nariz e nos olhos 
estão no topo da lis-
ta dos sintomas de 
quem convive com 
a Rinite. Apesar de 
serem os mais co-
nhecidos indicado-
res da presença da 
alergia respirató-
ria, eles não são os 
únicos. Há outros 
indicativos do qua-
dro que auxiliam na 
hora do diagnósti-
co. Um exemplo? A 
presença de peque-
nas pregas abaixo dos olhos.

De acordo com a Alergologista do Hospital Edmundo Vasconcelos, Yara Mello, este indicativo está ligado a características 
comuns da pele de quem tem predisposição a desenvolver reações alérgicas, como a Rinite. “Uma pessoa atópica, como clas-
sificamos os indivíduos que têm maior chance de desenvolver reações alérgicas, tendem a ter uma pele mais seca, com menor 
lubrificação, e, por isso, podem apresentar pregas abaixo dos olhos”, explica.

O sinal costuma surgir ainda na infância e deve ser analisado em conjunto com outros elementos. “Esse é somente mais um 
indício que ajuda na hora de identificar um paciente atópico, mas nunca o único. No caso da Rinite, é muito importante que haja 
um diagnóstico correto da causa para que se faça o tratamento não só nos momentos de crise”, ressalta a alergologista.

Para quem convive com o quadro, o cuidado com a pele, assim como o tratamento da alergia, deve ser constante. Manter a 
hidratação do corpo é essencial como um meio de garantir a defesa da pele e evitar infecções tanto virais quanto bacterianas. 
“Por terem uma pele mais seca e, portanto, sem tanta defesa natural, os atópicos convivem com uma probabilidade maior de 
desenvolver infecções. Por isso, é essencial ter maior cuidado com a saúde em geral”, explica Yara.

Na rotina, banhos mornos e breves devem ser priorizados e deve-se evitar o uso de buchas e esponjas na pele. Até mesmo 
friccionar a toalha de forma intensa na hora de secar o corpo pode provocar reações. “Por isso, a hidratação da pele deve ser um 
ponto de atenção e ocorrer pelo menos duas vezes ao dia. E vale claro a dica sempre oportuna: beber um volume adequado de 

(FOTO: REPRODUÇÃO/HTTPS://DRAUZIOVARELLA.UOL.COM.BR/)
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Neste período 
de incertezas 
e adaptações, 
o mercado 
automotivo 
vem lutando 
bravamente

POR MARCOS PAVESI

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.

*MARCOS PAVESI É HEAD 
COMERCIAL DA DEALERSITES.

PEDRA NA ÁGUA, HORA DE REVER 
CAMINHOS

Quando uma pedra é jogada na superfície de um lago, por exemplo, ela gera uma série de ondas 
em sequência, que se espalham em todas as direções e podem ser vistas por qualquer pessoa 
que esteja por perto do ponto em que ela caiu. Esse é um fato científico reconhecido e imutá-

vel. Uma pedra atirada sobre a água sempre terá essa consequência. Mas, assim como isso é verdade, 
também é fato científico que essas ondas são mais grossas, fechadas, rápidas e fortes imediatamente 
após a queda da pedra. Conforme as ondas se afastam do centro, elas se tornam cada vez mais finas, 
abertas, lentas e fracas. Por fim, acabam desaparecendo.

O mesmo acontece com um fato histórico da dimensão da pandemia de covid-19. Significativo, suas 
consequências são inevitáveis em todas as direções, da saúde à economia, passando pela redução da 
qualidade de vida das pessoas e pelas demissões que atingem os mais diversos setores. Acompanha-
mos esses efeitos globais ao longo dos últimos dois anos, desde que os primeiros casos da doença fo-
ram identificados do outro lado do mundo. No entanto, assim como acontece com as ondas formadas 
sobre a água quando uma pedra é jogada, essas consequências também tendem a se tornar cada vez 
mais esparsas, até que possamos finalmente considerar que elas desapareceram.

Neste período de incertezas e adaptações, o mercado automotivo vem lutando bravamente e se pre-
parando para uma retomada que, aos poucos, vem acontecendo, apesar das adversidades. As cadeias 
produtivas em todo o planeta ainda estão sofrendo os impactos de uma pandemia não totalmente 
controlada. Quando essa retomada começava a se tornar mais perceptível, novos eventos mundiais 
adicionaram novas ondas à superfície já conturbada desse lago. Com a guerra na Ucrânia, a crise de 
insumos que já tinha sido registrada devido à pandemia se tornou ainda mais preocupante. Os com-
ponentes são escassos e, quando existem, têm seus custos cada vez mais altos e uma logística cada 
vez mais complexa.

Diante de tantos desafios, as empresas que quiserem ser bem sucedidas precisarão aprender a lidar 
com incertezas e imprevistos, planejando e replanejando suas ações, tentando antecipar o reflexo 
dessas mudanças globais. Com esse plano de fundo, montadoras e concessionárias em todo o planeta 
foram compelidas a rever processos, enxugar quadros de funcionários, reduzir custos e, em muitos 
casos, paralisar suas operações. Embora esses não sejam tratamentos agradáveis para o problema, 
eles foram extremamente necessários.

No caso das concessionárias, os problemas globais aceleraram um processo que já vinha acontecen-
do. É uma realidade urgente o fato de que elas precisam renovar seus modelos de negócio, principal-
mente via digitalização. A barreira a ser rompida ainda é a resistência de um mercado tão tradicional. 
Entretanto, é notável que esse mercado está começando a entender essa necessidade. Em um momen-
to de transição, como é o atual, é ainda mais fundamental que esses empresários se sintam seguros 
para fazer esse movimento. Isso só pode ser feito por meio de alianças com parceiros que efetiva-
mente têm a experiência necessária para compor uma estratégia digital completa, especificamente 
desenhada para o mercado automotivo.

Para lá dos muros das empresas, que estão fazendo todo o possível para garantir uma recuperação 
mais robusta a partir de agora, também é preciso contar com um estofo que venha de outras áreas. Há, 
por exemplo, questões de foro político que poderiam dar um impulso tanto para a indústria quanto 
para o mercado brasileiro. Isso pode ser feito por meio da redução de impostos e encargos trabalhis-
tas, mas também com um maior investimento em pesquisa e desenvolvimento, com a abertura de 
créditos para inovação e com a oferta de crédito para capital de giro.

Já sabemos que as ondas causadas pela pandemia de covid-19 estão cada vez mais fracas, finas e 
abertas. E, enquanto elas não desaparecem, podemos erguer barreiras para que nossa cadeia automo-
bilística seja cada vez menos impactada por elas.
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Dia Nacional do Diabetes: 
especialista dá dicas para 
prevenção e controle da doença
De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, 
existem atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de 
pessoas vivendo com o problema

VÂNIA CASTRO – ASCOM/UniFTC
vcastro.pet@ftc.edu.br
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Em 26 de junho o Ministério da Saúde ce-
lebra o Dia Nacional do Diabetes - em 
parceria com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS). A data promove a conscientização 
para um problema que afeta, no Brasil, mais de 
13 milhões de pessoas, o que representa 6,9% da 
população nacional, de acordo com informações 
da Sociedade Brasileira de Diabetes. 

Neste dia ocorrem grandes mobilizações para 

lembrarmos que existem meios de prevenção da 
doença em todo país, mas é sempre importante fa-
larmos sobre a saúde todos os dias. Afinal, é no 
dia a dia que devemos priorizar os hábitos saudá-
veis para evitar complicações no futuro. 

A maneira mais eficiente de prevenção é a prá-
tica regular de exercícios, alimentação saudável, 
controlar a pressão arterial, assim como, evitar o 
uso de cigarros e o consumo de álcool. O diabetes 
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Como descobrir se tem diabetes? De forma fácil! Basta a realização de exames de sangue em jejum; 
se a glicose ficar acima de 126 mg/dL, o paciente possui a doença. Na glicose sem jejum, valores acima 
de 200 mg/dl também apresentam diagnóstico de diabetes. O médico Lino Netto orienta que é essencial 
levar o resultado ao posto de saúde ou mostrar ao médico no momento da consulta para análise. 

“Existem vários tipos de tratamento, medicamentos, insulinas. É muito importante ouvir a opinião 
do especialista para seguir com uma dieta restrita de açúcar e carboidrato de ação rápida, associada a 
mudança de estilo de vida. O paciente precisa fazer exercícios, parar de fumar e perder peso, que são 
fatores de risco para o aumento do número de diabéticos”, ressaltou.  

Outra forma de detectar a doença é através dos sintomas que refletem o aumento do açúcar no sangue. 
“A pessoa passa a ter vontade de urinar várias vezes ao dia, provocando uma grande eliminação de urina 
(Poliúria), principalmente à noite. Como perde muito líquido na urina, gera uma sede excessiva (Poli-
dipsia). E como a glicose não é aproveitada e fica no sangue, aumenta também a fome (Polifagia). Por 
isso, muita atenção e cuidado com o diabetes”, completou o especialista.  

Os portadores de diabetes convivem diariamente com cuidados essenciais para controlar a doença 
e evitar a hiperglicemia, destaca. “É ideal usar corretamente os medicamentos, consumir os alimentos 
permitidos, realizar atividades físicas, periodicamente fazer consultas médicas e realizar exames para 
acompanhamento”. 

Também é necessário estar atento aos sinais e sintomas do diabetes para impedir a hipoglicemia, que é 
a redução da glicose no sangue, completa. “Observar se houve queda de açúcar no sangue, quando sen-
tir fome, suor em excesso, fadiga, tremores e fraqueza. Nessas ocasiões, ingerir uma colher de sopa de 
mel ou um copo de suco de laranja. Para evitar novas crises, vale apostar em alimentos ricos em fibras, 
como aveia e oleaginosas. O essencial é consultar o seu médico para receber as orientações adequadas”, 
argumenta.

Sintomas

Como evitar a hiperglicemia e hipoglicemia

mellitus é uma doença crônica caracterizada pelo 
aumento do açúcar no sangue. 

Caso a doença não seja tratada e acompanhada 
adequadamente, essa elevação pode evoluir para 
casos mais graves e levar a inúmeras complica-
ções, ao longo do tempo, no coração, nas artérias, 
nos olhos, nos rins e nos nervos, informa o clínico 
geral e endocrinologista, Lino Sieiro Netto.

“Pode gerar, em 10 ou 15 anos, complicações in-
capacitantes, como a perda da capacidade laboral, 
além de ser um risco para a vida. Nos casos mais 

graves ocasiona doenças no rim, podendo levar o 
paciente a necessitar do tratamento de hemodiá-
lise. As pessoas podem apresentar doenças car-
diovasculares, como infarto e Acidente Vascular 
Cerebral (AVC). É a principal causa de cegueira 
e também de amputação, sendo a principal causa 
de amputação não traumática entre os homens”, 
explicou Lino Netto, que também é coordenador 
do curso de Medicina do Centro Universitário de 
Excelência (Unex), unidade de ensino situada em 
Feira de Santana. 
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SAÚDE DA MULHER

Candidíase de repetição afeta 
cerca de 80% das mulheres
Ginecologista desvenda 5 mitos dessa Infecção 
causada por fungos

Os fungos do gênero 
Candida são encontrados na 
flora vaginal e intestinal

(F
O

T
O

: A
N

A
ST

A
SI

A
 G

EP
P/

PI
X

A
BA

Y
).

KELLY GOLDONI – ASCOM (GOLDONI CONECTA)
kelly.goldoni@goldoniconecta.com.br

A Candidíase é uma infecção que causa ainda muito constrangimento e muitas vezes dúvidas nas mu-
lheres. Apesar de ser um tabu para algumas pessoas, a Candidíase de repetição é muito comum de 
acontecer e durante a fase reprodutiva atinge 5% das mulheres.

Essa doença se caracteriza por secreção e inflamação na região genital causada pelo fungo Candida Albicans 
que gera incomodo pela coceira e inflamação.

De acordo com a Médica Ginecologista Dra. Flávia do Vale, Obstetra e Coordenadora da Maternidade do 
Hospital Icaraí, esses fungos se encontram naturalmente na flora vaginal e intestinal e caso haja um desequilí-
brio do organismo, eles se proliferam.

Flávia enumerou 5 dúvidas sobre a Cândida que chegam em seu consultório. Vamos conferir:

VERDADE. “O diagnóstico da Candidíase deve ser realizado através de exame físico realizado pelo Gine-
cologista e, para ser considerada recorrente, costuma ter essa característica”, explica a médica. “

MITO. Apesar de recorrente, a Candidíase não se origina por contato sexual, mas sim por desordens orgâni-
cas, como problemas na flora bacteriana ou carência de vitaminas, por exemplo e nada tem a ver com Infecções 
Sexualmente Transmissíveis.

“Claro que é sempre importante se prevenir com o uso de preservativo a fim de evitar a propagação também 

1 – A Candidíase de repetição volta pelo menos quatro vezes ao ano?

2 - É Sexualmente Transmissível?
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de Doenças Sexualmente Transmissíveis”, alerta a médica.
Flávia explica que na maioria dos casos, a Candidíase se resolve com um tratamento simples, seja tópico 

(aplicado na vagina na forma óvulos ou cremes vaginais antifúngicos) ou oral ( com dose única ou múltipla)

A Candidíase geralmente não é adquirida por meio de relações sexuais, logo, não se justifica o tratamen-
to de parceiros sexuais. Todavia, uma minoria de parceiros sexuais masculinos sintomas como com coceira, 
vermelhidão ou irritação do pênis. Esses homens se beneficiam do tratamento com agentes antifúngicos para 
aliviar os sintomas.

Na maioria dos casos, a razão pela qual isso ocorre não é conhecida. Algumas mulheres parecem mais pro-
pensas do que o normal a desenvolver Candidíase. No entanto, mulheres com alto nível de açúcar no sangue 
(devido ao Diabetes mal controlado) e mulheres com sistema imunológico enfraquecido podem ter maior 
probabilidade de desenvolver aftas recorrentes. Além disso, o estresse pode alterar os níveis de cortisol e in-
fluências no sistema imunológico e nos níveis de glicose no sangue.

Situações que alteram a acidez vaginal ou o equilíbrio dos micro organismos que habitam naturalmente 
a vagina podem aumentar a chance de desenvolver Candidíase. Logo, algumas situações podem aumentar 
as chances de desenvolver Candidíase como: o uso de antibióticos que desequilibram a flora vaginal, uso de 
dispositivos contraceptivos como DIU ou pílula com doses mais altas de estrogênio, diabetes que aumenta a 
concentração vaginal de açúcar e consequentemente seu Ph, gravidez e um sistema imunológico enfraquecido 
(devido à quimioterapia, HIV ou certos medicamentos).

3 - É necessário o tratamento do parceiro sexual

4 - Estresse gera Candidíase

5 - Usar banheiro público ou roupa molhada pode causar Candidíase
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Mês da Diversidade: Conheça os direitos 
das pessoas transgênero na Saúde
Advogada especializada em Saúde, Tatiana Viola de Queiroz lista 
as principais garantias previstas em lei para pessoas trans, tanto 
no SUS quanto nos planos de saúde

KAIQUE VIANA – ASCOM (ORTOLANI COMUNICAÇÃO & MARKETING)
kayque@ortolanicomunicacao.com 

Advogada esclarece Direitos de Saúde de pessoas trans. 
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Junho é conhecido mundialmente como o Mês da Diversidade, já que celebra a luta pelos direitos das pes-
soas LGBT e o combate contra a discriminação social, que infelizmente causa altas taxas de depressão, 
ansiedade e índice de suicídios entre indivíduos desse grupo.

Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), no primeiro semestre de 2021, 89 pesso-
as trans foram mortas no Brasil, sendo 80 delas por assassinatos e 9 suicídios, além de 33 tentativas de assassi-
natos e 27 violações de direitos humanos.

A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, instituída em 
2011, é um avanço na garantia do acesso e implementação de políticas públicas para essa população, afirma a 
Dra. Tatiana Viola de Queiroz, advogada especializada em Direito à Saúde.
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Advogada Tatiana Viola de Queiroz.

(FOTO: DIVULGAÇÃO).

Algumas medidas têm sido tomadas para que os Di-
reitos à Saúde das pessoas desse grupo sejam cada vez 
mais atendidos e respeitados. A Carta de Direitos dos 
Usuários e Usuárias do SUS, por exemplo, reconhece a 
diversidade de identidades de gênero e garante o respeito 
ao nome social -- nome pelo qual algumas pessoas dese-
jam ser chamadas no cotidiano, independente do Regis-
tro Civil.

“Dessa forma, o nome social de pessoas trans e traves-
tis deve ser respeitado no preenchimento dos prontuários 
nas salas de espera, nas relações interpessoais nos Ser-
viços de Saúde e também na impressão do Cartão Na-
cional do SUS. Essa é uma forma de garantir o acesso 
aos Serviços de Saúde sem preconceito e discriminação, 
auxiliando na Promoção da Saúde desta população”, re-
força a advogada.

No Brasil, o acesso aos procedimentos para a cirurgia de Redesignação Sexual pelo Sistema Único de Saúde (SUS) está previsto 
desde 2008 e em 2013, a Lei ampliou o atendimento para homens e mulheres transexuais. O documento reúne uma série de diretrizes 
para a realização do processo no contexto da Saúde Pública. 

Dos serviços de Atenção Primária, os usuários que desejam realizar a cirurgia de Redesignação Sexual devem ser encaminhados 
aos serviços especializados, ainda no contexto do SUS, nas modalidades ambulatorial e hospitalar, para dar andamento ao processo. 

Desde agosto de 2008, o SUS realiza a cirurgia de Redesignação Sexual para mulheres trans. Em junho de 2019, a Lei passou a 
permitir o procedimento também para homens trans. No entanto, acessar esse direito ainda é um desafio. 

Atualmente existem apenas cinco Centros de Saúde credenciados pelo SUS que promovem esse tipo de cirurgia no Brasil, loca-
lizados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia e Recife. Para procedimentos ambulatoriais, que incluem 
acompanhamento Multiprofissional e Hormonioterapia, são 12 Hospitais referenciados em todo o país, de acordo com o Ministério 
da Saúde. 

Tatiana reforça “mesmo não sendo habilitados, o que implicaria em um custeio federal adicional, existem outros Serviços de 
Saúde no país que podem realizar procedimentos como Mastectomia (cirurgia de remoção completa da Mama) e Cirurgia Plástica”. 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou uma norma em 2019 que atualiza as regras para o atendimento médico às pes-
soas transexuais. Entre as principais mudanças está a alteração na idade para a cirurgia, que foi reduzida de 21 para 18 anos. Já as 
Terapias Hormonais passam a ser liberadas a partir dos 16 anos. 

A nova norma também contempla questões como o Bloqueio Puberal (interrupção da produção de hormônios sexuais), e a Hor-
monioterapia Cruzada (forma de reposição hormonal na qual os hormônios sexuais e outras medicações hormonais são administra-
das ao transgênero para feminização ou masculinização), e regulamenta os processos cirúrgicos. 

Sobre esta Resolução, o Ministério da Saúde afirmou, em nota, que irá avaliar e discutir com outros órgãos de governo, a partir 
das normas já existentes, a aplicação ao SUS, que não é automática. 

Alguns protocolos do SUS ainda não são adaptados para pessoas trans, como certos tipos de tratamento referentes à Saúde Repro-
dutiva que são negados nos Sistemas de Marcação de Consulta. “Por exemplo, uma mulher trans que tenha retificado o documento 
ainda precisa fazer exames de próstata. O mesmo ocorre com homens trans que não passaram por cirurgia e precisam fazer exames 
ginecológicos, mas não conseguem marcar”, reforça a Dra. Tatiana. 

A Redesignação Sexual no SUS

Nova norma do CFM sobre atendimento aos trans
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A pessoa transgênero faz acompanhamento Psicológico, Psiquiátrico e Médico e realiza Tratamento Hormonal, até mes-
mo, a Cirurgia de Redesignação Sexual para modificar a aparência de acordo com o sexo com o qual se identifica. “Não 
se trata de um procedimento meramente estético, mas sim um procedimento reparador de uma condição que traz intenso 
sofrimento psicológico”, complementa a advogada. 

A Cirurgia de Redesignação Sexual, que também pode ser conhecida por outros nomes, como Processo Transexualiza-
dor, Transgenitalização e Cirurgia de Mudança de Sexo, engloba uma série de procedimentos clínicos e cirúrgicos com o 
objetivo de alterar as características sexuais fisiológicas do indivíduo. 

Além da Terapia Hormonal, a cirurgia pode englobar a remoção do pênis, a colocação de próteses mamárias, a remoção 
do Útero, Ovário e Mamas e a construção de um novo órgão genital.

Alguns desses procedimentos, como a Amputação Total de Membro e a Cirurgia de Neovagina, estão previstos no Rol 
de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Outros, como a Clitoroplastia, 
não. Por esse motivo, muitos Planos de Saúde se recusam a custear a Redesignação Sexual alegando que o procedimento 
prescrito não faz parte do rol de cobertura obrigatória ou que o paciente não preenche às Diretrizes de Utilização Técnica 
da ANS. 

Para a Dra. Tatiana, graças à atual decisão do STJ, para pleitear o custeio da cirurgia pelo Plano de Saúde é necessário 
mostrar que se enquadra nas exceções, entre elas, provar que no rol da ANS não há procedimento que atenda ao objetivo 
pleiteado na prescrição médica. 

Cirurgia de Redesignação Sexual pelos Planos de Saúde 

O que diz a ANS sobre a cobertura da cirurgia?
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Os recibos 
fornecidos - em 
especial - por 
instituições 
bancárias são 
de péssima 
qualidade

POR XXXXX

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.

Professor-Direito Administrativo
Mestre em Direito-UFPE

Doutorando em Direito-UAL-Lisboa
Membro efetivo do IGHB-BA

Oficial de Justiça Federal
Membro da Associação Bahiana de Imprensa.

APAGARAM TUDO

Os recibos fornecidos - em especial - por instituições 
bancárias são de péssima qualidade.  
Não raras vezes, acordamos com o comprovante todo 

apagado – literalmente - em branco. 
Qual a razão para tanta economia de tinta e papel? 
Há, seguramente, um expressivo universo de consumidores 
que interpretam que a conduta destas empresas é  proposital. 
Desejam, por certo,  que o  tempo apague os dados do  com-
provante e, naturalmente,  se perca o ônus da  prova do seu 
pagamento. 
É preciso – radicalmente - modificar esta filosofia. 
O  sistema – “moderno” - precisa de um freio de cidadania.
Mudem já! Ou, na pior hipóteses, disponibilizem cópias gra-
tuitas.  
Ademais, só devemos apagar da vida tudo que nos faz mal.  
Já diziam os  pensadores que o banco empresta um guarda-
-chuva  quando faz sol e toma quando está chovendo. 
Por fim, Marisa Monte arremata : “Apagaram tudo, pintaram 
tudo de cinza, só ficou no muro Tristeza e tinta fresca”. 
Reflitamos, pois! 
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 (FOTO: BLOG NOTÍCIAS DA LAPA)

Câmara Municipal de Bom Jesus 
da Lapa entrega Carteiras de 
Identificação de Autistas

LUCIMAR ALMEIDA DA SILVA
lucimaralmeidajs@gmail.com

Para marcar o Dia Mundial do Orgulho Autis-
ta, comemorado no último dia 18 de junho, 
a Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa, 

iniciou na terça-feira (21), a entrega das Carteiras de 
Identificação da Pessoa Portadora do Transtorno do 
Espectro do Autismo a crianças e adolescentes, do 
município. O documento auxiliará na garantia de di-
reitos a esse público, como atendimento prioritário 
nos serviços públicos e privados, e o uso de vagas 
preferenciais de estacionamento. A carteira é impor-
tante porque o autismo nem sempre é tão perceptível 
quanto outras deficiências.

O presidente da Casa Legislativa, vereador Edu-
ardo Magalhães Rêgo Filho (Progressistas), autor 
do Projeto que instituiu o documento no município, 
atendendo a mobilização dos pais de autistas e da As-
sociação de Mães e Pais de Autistas Lapenses, que 
contou com apoio da Prefeitura Municipal, serviu 
ainda para que fosse criada a Associação de Mães e 
Pais de Autistas Lapenses (Ampal), entidade que re-
forçou, vai assegurar a interlocução das famílias com 
as autoridades e garantir, na prática, que os direitos 

assegurados aos portadores do TEA sejam respeita-
dos. Ele destacou ainda a importante participação do 
Governo Municipal na formatação e articulação para 
aprovação da proposta, que também contou com a 
efetiva participação do titular da Secretaria Municipal 
de Saúde, vereador licenciado Euler Ramon Pereira 
Nogueira (PSD).

O presidente do Legislativo Municipal ressaltou 
que para ter acesso à Carteira, é necessário a apresen-
tação de um requerimento, acompanhado de Relatório 
Médico assinado por um profissional da rede pública 
ou privada de Saúde, indicando o CID (Classificação 
Internacional de Doenças ), além de informações para 
identificação do portador [Nome completo, filiação, 
Cadastro Individual de Contribuinte do Ministério da 
Economia (CIC/ME), Cédula de Identidade, endere-
ço e telefone, endereço eletrônico (e-mail), Tipo San-
guíneo). Na Carteira de Identificação do Portador de 
Transtorno do Espectro do Autista (Ciptea) também 
deverá constar os dados do responsável legal ou cuida-
dor [nome completo, Cédula de Identidade, endereço 
residencial, telefone e endereço eletrônico (e-mail)].
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Transtorno do Espectro do Autista - Características

Legislação

O Autismo é uma alteração no desenvolvimento 
que afeta a comunicação e a interação social. Tam-
bém pode ser marcado por sensibilidade a sons e 
contatos físicos e padrões restritivos e repetitivos de 
comportamentos, interesses e atividades. 

Segundo Neurologistas, o diagnóstico precoce é 

A obrigatoriedade da entrega de Carteira que iden-
tifique o Transtorno do Espectro Autista  (TEA) foi 
incluída na Política Nacional de Proteção dos Direi-
tos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
pela Lei Federal nº 13.977/2020, conhecida como 
Lei Romeo Mion, em homenagem ao filho autista do 

fundamental para diminuir as dificuldades de socia-
lização e estimular a criança a ter um comportamento 
funcional. Os especialistas reforçam que as equipes 
das Escolas de Educação Infantil são fundamentais 
nesse processo, ao alertarem os pais a partir dos pri-
meiros sinais do Transtorno.

apresentador da Tv Globo Marcos Mion. Em Bom 
Jesus da Lapa, o acesso prioritário das pessoas com 
TEA aos serviços públicos e privados está regula-
mentado pela Lei Municipal nº 1.453/21, de autoria 
do vereador Eduardo Magalhães Rêgo Filho (Pro-
gressistas).
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Consequências do bullying na 
infância duram até a vida adulta
Traumas não tratados permanecem no subconsciente e podem 
afetar o comportamento da vítima por toda a vida

PATRICIA PENZI – ASCOM (AKM ASSESSORIA DE IMPRENSA)
ppenzin@akmcomunicacao.com.br

Salvador Ramos, o atirador que matou 21 pessoas em uma escola do Texas, sofreu bullying por ser 
gago. A notícia, estampada em veículos de imprensa de todo mundo, serve como mais um alerta para 
um problema que atinge 23% dos estudantes brasileiros e provoca danos até a vida adulta. “Quando 

os traumas provocados pelo bullying não são tratados, ficam armazenados no subconsciente e podem se ma-
nifestar também na fase adulta, fazendo com que a pessoa tenha dificuldade nas relações pessoais, amorosas 
e na convivência em sociedade. Tudo isso pode afetar a sua vida profissional e levar ao desenvolvimento de 
vícios, além de manifestações de agressividade”, explica a psicóloga Bárbara Generozo Capato.

Estudo da American Academy Child & Adolescent Psychiatry dá a dimensão do problema: adolescentes 
entre 12 e 15 anos que sofrem bullying na escola têm risco até três vezes maior de tentar o suicídio. “As ví-
timas podem desenvolver quadros de depressão, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, transtornos 
alimentares, mudanças no padrão de sono, pesadelos. Esses distúrbios psicológicos, quando não tratados, 
podem, sim, levar esse jovem a ser violento contra outras pessoas ou contra si mesmo e cometer o suicídio”, 
explica Bárbara.

Danos do bullying têm reflexo 
até na vida adulta 

(FOTO: FREEPIK) A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 
2019, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), mostrou que 23% dos estudantes 
brasileiros disseram já ter sofrido bullying. Segundo a 
pesquisa, os maiores motivadores da prática são a apa-
rência física: aparência do corpo (16,5%), aparência do 
rosto (11,6%) e cor ou raça (4,6%).

Foi justamente para ajudar vítimas de bullying que a 
advogada especialista em Direito Médico e Odontoló-
gico, Beatriz Guedes, criou uma ONG que atende víti-
mas de descriminação estética. “Sempre tive um senso 
de Justiça muito apurado e, quando era criança, via o 
sofrimento dos colegas que sofriam bullying. Sem-
pre quis fazer algo para mudar essa situação. Quando 
passei a trabalhar diretamente com clínicas estéticas, 
acompanhei de perto o sofrimento que o bullying pro-
voca até na vida adulta. Foi então que resolvi criar a 
ONG Em Boas Mãos”, comenta Beatriz.

A advogada reuniu profissionais de várias especialidades e áreas de atuação para ajudar vítimas de bullying que não 
têm condições financeiras de custear tratamentos estéticos capazes de recuperar a autoestima e ajudar a apagar traumas 
do passado. “Convivi com muitos adultos que carregam os traumas provocados pelo bullying desde a infância, por isso 
uma das frentes de atuação da ONG é oferecer atendimento psicológico aos pacientes”, completa a advogada.
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Beatriz Guedes fundou ONG para ajudar vítimas de 
discriminação estética.

(FOTO: DIVULGAÇÃO)Sinais de alerta

Círculo vicioso

A psicóloga Bárbara orienta os pais a ficarem atentos a mu-
danças de comportamento, como baixa autoestima, falta de von-
tade de ir para a escola, dificuldades de aprendizado, comporta-
mento autodepreciativo e até dificuldade pra dormir. “A família 
precisa investigar as origens dessas mudanças bruscas de com-
portamento para poder resolver a situação o mais rapidamente 
possível”, comenta.

Bárbara conta que os agressores, muitas vezes, reproduzem 
situações que eles mesmos vivem. São jovens com problemas 
psicológicos, que também sofreram bullying ou até já foram 
agredidos no ambiente familiar ou na escola. “Eles tentam trans-
ferir os seus traumas por meio da agressividade contra os ou-
tros”, explica a psicóloga.
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1º Passeio Ciclístico marca início 
das comemorações pelos 60 anos 
de Barra do Choça

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com 

Barra do Choça já está vivenciando, desde o início 
do mês, as comemorações alusivas ao 60º ani-
versário de emancipação política e administrati-

va do município. A data do aniversário da cidade é 22 de 
junho, mas as comemorações se estendem desde o início 
do mês e se juntam às festividades em comemoração aos 
Santos Juninos (Santo Antônio, São João e São Pedro), 
portanto, o que não faltam são motivos para comemorar, 
principalmente depois de mais de dois anos com proto-
colos sanitários restritivos em razão da pandemia da Co-
vid-19.

Como parte das comemorações, no domingo, 19, a 
Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econô-
mico, por meio do Departamento de Desenvolvimento 
Econômico, em parceria com o Grupo de Ciclismo ‘Os 
Broka Pedal’, realizaram o 1º Passeio Ciclístico da Cidade.

(FOTOS: ASCOM/PMBC)

Com percurso de 45 quilômetros, entre o Km 01 da Estrada 
Água Fria (Sítio Nil Eventos) à sede, percorrendo diversos pon-
tos turísticos do município.

O 1º Passeio Ciclístico de Barra do Choça reuniu mais de 
300 ciclistas barrachocenses e de municípios da microrregião 
– Anagé, Itambé, Planalto e Vitória da Conquista – e do Nor-
te de Minas Gerais – Divisópolis e Mata Verde - pessoas que 
se dedicam à prática do esporte individualmente ou pertencen-
tes a grupos , como os Grupos Meninas de Bike, Elas de Bike, 
Corujas, Pedal 79, Brou, Associação dos Ciclistas Planaltenses 
(ACP), Itambé Bike Clube (IBC), Pedal da Madrugada e Louco 
por Trilha, entre outros, de todas as faixas etárias.

O prefeito Oberdam Rocha Dias (Progressistas) prestigiou o 
evento e destacou a importância de o poder público investir no 
apoio às práticas esportivas, que apontou é uma ferramenta efi-

caz para prevenção de doenças e melhoria da saúde, redução dos níveis de estresse e ansiedade e promoção da autoestima, além 
de proporcionar a oportunidade, como no caso do ciclismo, para que as pessoas possam conhecer as belezas naturais e fomentar 
atividades produtivas e o comércio do município. 
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O prefeito Oberdam Rocha (Progressistas) prestigiou o 1º 
Passeio Ciclístico de Barra do Choça, realizado como parte 
da programação pelos 60 anos de emancipação político-
administrativa do município, destacando a importância de o 
poder público investir no esporte.

Para o gestor, além de ser um dever do poder público, pre-
visto na Constituição Federal, o investimento em modalidades 
esportivas tem sido visto pela Administração Municipal como 
uma política social, considerando que o esporte tem impac-
tado positivamente na vida das pessoas e, consequentemente, 
contribuído para a otimização dos recursos da área da Saúde 
Pública. 

Para o Coordenador do Departamento de Desenvolvimen-
to Econômico, órgão da estrutura da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, 
Danilo Rocha dos Santos, uma das propostas do Governo Mu-
nicipal investir e participar do 1º Passeio Ciclístico de Barra do 
Choça, que sinalizou deverá ser incluído no Calendário Mu-
nicipal de Eventos, é oportunizar às pessoas, muitas inclusive 
do próprio município, a conhecer as riquezas naturais de Barra 
do Choça – rios, cachoeiras, hotéis fazendas – fomentando o 
turismo sustentável e, por consequência, toda a economia mu-
nicipal.

O evento contou com apoio da Secretaria Municipal de Saú-
de, que disponibilizou uma equipe multiprofissional para aten-
der eventuais emergências durante todo o percurso. Na chega-
da, na sede municipal, agentes da equipe de Fiscalização de 
Trânsito atuaram orientando motoristas e dando cobertura aos 
ciclistas.

Os participantes do 1º Passeio Ciclístico de Barra 
do Choça foram recepcionados, no final do evento, 
com uma premiação (troféus e medalhas), sorteio 
de brindes e um almoço oferecidos pela Adminis-
tração Municipal com apoio de empresários locais.

(*) COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA
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CULTURA

MP, TCE e TCM reforçam atuação 
preventiva integrada para controle de 
gastos com festejos

GEORGE BRITO – ASCOM/MP BA
https://www.mpba.mp.br/

(FOTOS: ASCOM/MP BA

A Procuradora-Geral de Justiça 
Norma Cavalcanti e os presi-
dentes dos Tribunais de Contas 

do Estado (TCE) e dos Municípios, res-
pectivamente Marcos Presídio e Plínio 
Carneiro, reuniram-se na segunda-feira, 
dia 20, para reforçar a atuação integra-
da de fiscalização e controle dos gastos 
com os festejos juninos. Eles ressaltaram 
a parceria interinstitucional que foi esta-
belecida para a disponibilização e com-
partilhamento de dados e informações 
que subsidiem, principalmente, as ações 
e medidas preventivas. O objetivo do en-
contro foi fortalecer as premissas da atu-
ação coordenada para os órgãos de controle não apenas para as festas deste ano, como também para outros 
eventos festivos ao longo de 2022 e edições juninas dos próximos anos.

No encontro, foi ressaltado que as ações 
de fiscalização estão considerando a rele-
vância dos festejos e os seus benefícios 
para a economia e o lazer das populações 
locais, sempre com respeito à legítima 
expectativa da comunidade pela preser-
vação de sua cultura e tradição, conscien-
tizando os envolvidos sobre a realização 
das festas com responsabilidade fiscal.  
No último dia 13 de junho, em reunião na 
sede do TCE, ficou definido que as ações 
de controle serão concentradas nos muni-
cípios que empreguem maior volume de 
seus recursos na realização das festivida-
des, e, mais especialmente, naqueles que 
tiveram emergência/calamidade decreta-
da e foram beneficiários de aportes de recursos federais e/ou estaduais de transferências decorrentes dessas si-
tuações. Além disso, serão foco da fiscalização os municípios que não aplicaram recursos vinculados previstos, 
especialmente na área da Saúde, e detenham elevadas dívidas previdenciárias, entre outras. 

Também participaram da reunião o Procuradora-Geral de Justiça Adjunto Paulo Marcelo Costa; a Procurado-
ra-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos Wanda Valbiraci Figueiredo; o chefe de gabinete do MP, Promotor 
de Justiça Pedro Maia; e a Assessora Especial da PGJ, Promotora de Justiça Patrícia Mattos.    


