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EDITORIAL
Decida você, como e quanto você quer viver
As doenças cardiovasculares, caracterizadas por enfermidades do coração e das artérias, como
o infarto e o acidente vascular cerebral (AVC), segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia,
são as que mais matam no Brasil, mais que câncer, doenças respiratórias, infecções, acidentes
e violência. 80% das ocorrências poderiam ser evitadas com medidas simples de hábitos
saudáveis, como não ingerir bebidas alcoólicas, não fumar e combater o sedentarismo (Opas).
Uma atenção a este último, onde estudos recentes comprovam que o exercício incorporado à
rotina diária reduz o risco de doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 2, câncer, obesidade,
problemas reumatológicos e ortopédicos, depressão e o declínio cognitivo característico das
demências. A prática de exercícios está associada a cerca de 30% de redução dos índices de
mortalidade.
Cada um vive como quer, mas morrer prematuramente, sofrer desnecessariamente ou apenas
sobreviver, não é viver! Queremos vida longa! Todavia “é um paradoxo que a ideia de ter vida
longa agrade a todos, e a ideia de envelhecer não agrade a ninguém”. Vida longa se associa
a uma perspectiva de futuro positiva, ao passo que envelhecimento já adota um caráter mais

Saúde e Bem Estar
 Ossos frágeis
e quebradiços: a
osteoporose e suas
consequências

pessimista, associado à doenças e dependência, considerado um dos maiores temores das
pessoas. Contudo, para se ter vida longa é necessário envelhecer, não é?
O processo de envelhecimento celular começa muito antes do que se imagina. Entre os 30 e 40
anos temos perda de massa óssea, muscular e cerebral que é acentuada quando chegamos aos
60. Estas alterações deixam o indivíduo mais vulnerável e propenso às doenças. No entanto,
segundo a ONU, um envelhecimento ativo nos proporciona otimização de oportunidades de
bem-estar físico, mental e social através do curso de vida, de forma a aumentar a expectativa
de vida saudável e a qualidade de vida na velhice.
Com o desenvolvimento tecnológico, científico e avanço das pesquisas nas diversas áreas da
saúde, não há dúvidas que a medicina tem aparatos suficientes para prolongar nossas vidas.
No entanto, há “coisas” que não podemos terceirizar. Nossas escolhas, nossos hábitos de vida,
que depende única e exclusivamente de você!
Quanto mais enfermo você estiver, maior a necessidade de romper com uma série de

Comportamento

comportamentos danosos que tem se permitido ao longo do tempo. Cometemos pequenos
suicídios todos os dias. Saiba que a vida é acumulativa, o que hoje nos sucede de bom ou ruim

 Na dor e no sofrimento

é resultado de ações que se acumularam ao longo do tempo. Inventamos mil justificativas e

há inexplicável poesia da
vida

adiamos sempre as atitudes que nos garantiriam mais qualidade de vida. Somos a soma das
nossas decisões, a gente é o que a gente escolher ser: dormir mais ou levantar-se para caminhar?
Usar ou não uma medicação? Comer doce ou controlar a glicemia? Dizer sim ou não? Todas
as alternativas são válidas, mas há um preço a pagar por elas. Tenha a responsabilidade e a
maturidade para arcar com as consequências de suas ações.
Tudo é uma questão de escolha! Quando caminhamos para a melhora da qualidade de vida
“adicionamos vida aos anos e não anos à vida”. O Programa de qualidade de vida do IPLEMG,
Sol na Janela, pode te dar um “empurrãozinho” na busca por uma vida mais saudável.
Como e quanto você quer viver? A decisão é sua!
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Livro: Sapiens, uma
breve história da
humanidade

“Eu pensava que nós seguíamos caminhos já
feitos, mas parece que não os há. O nosso ir
faz o caminho”

C. S. Lewis

JANELA DIGITAL

PARTICIPE COM A
GENTE!

Antes de compartilhar,
“fact checking”
Você você já compartilhou algo nas redes
sociais sem lê-lo na íntegra? Já encontrou
alguma matéria com conteúdo duvidoso?
Se você nunca parou para pensar nisso,
talvez seja hora de começar.
Junto ao aumento acelerado de usuários

Um ambiente criado especialmente para

na internet, cresce também a circulação

atender o segurado com conforto, atenção

de notícias inventadas ou não verificadas.

e carinho, o Programa Sol na Janela

As chamadas Fake News têm obtido um

proporciona momentos de descontração,

enorme engajamento (compartilhamento,

tecnológica.

socialização e promoção da saúde.

comentários

Além da exposição histórica, Yuval

Fique de olho nas atividades que você pode

O livro conta a história da evolução da
humanidade, desde nossos primeiros
antepassados, aos dias da sociedade

Noah Harari relaciona os fatos do
passado com questões atuais, abrindo
questionamentos significativos acerca
das origens de diversas estruturas,
pensamentos e crenças de nosso
tempo.

Para

Mark

Zuckerberg,

criador do Facebook, “Sapiens é uma
exploração contemporânea de muitas
questões“.
Como os Homo sapiens passaram

ingressar no ano de 2018 para envelhecer
com qualidade de vida e prevenir doenças:

 Pilates;
 Atividade aeróbica;
 Fisioterapia;
 Atendimento médico;
 Atendimento nutricional;
 Curso de tecnologia.
Comece o ano com o pé direito.

Inscreva-se!

de caçadores-coletores a líderes de
uma sociedade tão complexa como
a nossa? Por que da crença politeísta
eles passaram a acreditar em um único
Deus? Como interferiram e ainda
interferem de maneira considerável
na estabilidade da natureza? Essas
respostas

e

muitas

outras,

você

encontra na prazerosa leitura de
“Sapiens,

uma

breve

humanidade”.

história

da

Maiores informações através do telefone

e

curtidas).

conteúdo.
Uma das formas mais populares de
combate à propagação de boatos é a
Checagem de Fatos, feita por agências que
dedicam seu tempo ao confrontamento de
histórias com dados, pesquisas e registros.
Se o governo diz, por exemplo, que a
inflação diminuiu, é preciso checar se isso
realmente ocorreu. Esta é uma tentativa
de qualificar o debate público por meio da
apuração jornalística.

(31) 3291-1944 com Denise ou Tatiane e

Especialistas garantem que a precaução é

em nosso site www.iplemg.mg.gov.br

o melhor remédio contra as Fake News,
uma vez que é extremamente difícil

PARTICIPE DA PRÓXIMA
EDIÇÃO!

reverter seus danos.

Seja um(a) colaborador(a) em nossa
próxima edição. Envie sua sugestão para:

diante de textos, imagens e vídeos antes

redacao@iplemg.mg.gov.br

checagem antes de divulgar qualquer

Por isso, ao navegar, mantenha-se cético
de compartilhá-los e sempre faça uma
informação na rede.
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Espaço do Segurado

DICA DE SAÚDE

DEPOIMENTO

Nutrição na

Nesta edição entrevistamos Marco Regis.

Osteoporose

Confira!
Conte-nos sobre você e sua trajetória
até chegar na carreira política.
Tenho 74 anos e nasci em Guaxupé. Por
ser meu pai ferroviário, morei em diversas
localidades até que ele se aposentasse
e se fixasse em Monte Belo onde passei

Para

evitar

a

Osteoporose

é

fundamental incluir alimentos fontes
de cálcio 3-4x/dia: leites, queijos

minha adolescência. Cursei o ensino médio
na vizinha Muzambinho. Prestei exames
vestibulares com o objetivo definido por
uma escola federal de medicina e em 1971

brancos, iogurtes, requeijão; flocos

me formei pela UFMG. Fiz residência em

de cereais; feijão branco; aveia; couve

Urgência e Emergência no hoje Pronto

manteiga, orégano, brócolis.

Socorro João XXIII/BH. Em seguida, fiz

• Evite o consumo de café, álcool,
refrigerante,

chás,

chimarrão

em

Obstetrícia e Ginecologia. Casei-me em
1973 com a advogada e conterrânea
regional, Adalete. Temos 3 filhos e mais 3

O que gosta de fazer nas horas vagas?
Tendo uma atividade profissional mais
reduzida, dedico-me à leitura de jornais
e revistas impressos, textos da internet e
livros de não-ficção, pois entendo certo
tipo de ficção como perda de tempo em
tão curta vida. Trechos bíblicos me levam
à reflexão, sentindo-me um cristão sem
denominação religiosa. Na TV, sou assíduo
aos mais variados tipos de documentários e
esportes, mas deploro a violência do MMA.
Telejornais e entrevistas sempre alerta nas
manipulações da grande mídia.
Quais são os valores para viver bem?
Família, caráter, despojamento e coerência.

excesso, pois eles diminuem a absorção

netos. Exerci a profissão durante 10 anos

do cálcio; quando usar, distancie de

em BH, Esmeraldas e Pedro Leopoldo.

Você tem sonhos?

refeições ricas nesse mineral;

Porém, a atração das raízes levou de volta

Continuo pregando contra os poderosos e

a família para Muzambinho, onde Adalete

dissimulados. Claro que nos meus mandatos

e eu desenvolvemos nossas atividades

eletivos eu tenha tido mais ressonância do

profissionais, ambos voltados para o campo

que hoje como simples cidadão.

social e, inevitavelmente, para a política.

BATE-BOLA

Orgulhosamente, pelos feitos da minha

Família: tripé básico com igreja e escola;

• Use 1 colher (sopa) de gergelim

vida e sem nunca ter sido financiado por

Vida: quão efêmera;

torrado 2x ao dia em saladas, ele é

quem quer que seja, tornei-me prefeito de

Morte: transição;

riquíssimo em cálcio;

Muzambinho por duas vezes (1989/92;

Amizade: joia rara;

e 2005/08) e deputado estadual-MG,

IPLEMG: segurança para os utopistas.

também por dois mandatos (1995/98; e

Gostaria de deixar uma mensagem aos

1999/2003), sempre coerente com minha

colegas do IPLEMG?

ideologia socialista e democrática.

Flechadas de admiração e gratidão as tenho

Você é colunista em alguns jornais do

atirado ao longo da minha vida na direção do

interior, como iniciou esta atividade e

inesquecível e genial Professor de Português,

sobre o que gosta de escrever?

ex-Deputado Estadual e ex-Vice-Governador

• Use iogurte puro ou com frutas;
• Prefiras bolachas, pães e biscoitos de
leite;

• Suplemento de cálcio somente com
orientação de médico ou nutricionista;
• Se tiver intolerância ao leite (lactose),
use leite sem lactose, leites vegetais
enriquecidos com cálcio, iogurte e
queijos duros (são pobres em lactose);
• Use mais peixe, aveia, brócolis,
couve.

Estes

alimentos

são

ricos

em cálcio e proteínas e devem ser

Desde adolescente sempre me atrevi a

de MG, João Marques de Vasconcellos,

escrever

sobre

nunca com tanta certeza de acertar o

política, esportes e assuntos do cotidiano.

alvo como agora, através da “Janela do

A partir de 1993, por períodos irregulares,

IPLEMG”, informativo da Instituição em que

para

pequenos

jornais

sou articulista dos semanários “A Folha

utilizados com frequência;

juntos comungamos. Minhas homenagens

Regional”, de Muzambinho, e “Jornal da

póstumas aos deputados que nos deixaram

• Procure uma nutricionista para

Região”, de Guaxupé. Meus textos – como

no decorrer do ano que se finda. Penhorados

a minha vida pessoal e política – ignoram

agradecimentos e sentimentos de amizade

o ‘politicamente correto’. Abordo assuntos

ao nosso Presidente, Gerardo Renault, ao

variados, sobretudo política nacional e

Superintendente, João A. Cardoso, demais

internacional, na visão de um "renegado

diretores e colegas de convívio, bem como

ocidental", como já me rotulei em um artigo.

aos funcionários de todos os escalões.

ajudá-lo em sua dieta. Agende sua
consulta na recepção!
Carolina Avelar – Nutricionista do Programa Sol
na Janela - IPLEMG – CRN 2403
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OS SOS FRÁGEIS E QUEBRADIÇOS:
A OSTEOPOROSE E SUAS CONSEQUÊNCIAS
Talvez você não saiba, mas nossos ossos têm múltiplas funções.
Além de sustentar nosso corpo, eles protegem os órgãos, são
alavancas para os movimentos articulares, produzem células
sanguíneas e armazenam sais minerais, como cálcio, fósforo e

OSTEOPOROSE
É a diminuição progressiva da densidade óssea durante
o processo de envelhecimento, que pode atingir todos os
ossos do corpo, tornando-os frágeis e quebradiços.

magnésio.
O tecido ósseo é um tecido vivo, suas células trabalham
regularmente para substituir osso velho por osso novo, em um
processo constante de renovação, chamado remodelamento. Com
o envelhecimento, ocorre, a partir dos 40 anos, um desequilíbrio
neste processo, com diminuição da produção de osso novo,

OSSO
NORMAL

OSSO
OSTEOPORÓTICO

Resistente, com a
densidade
preservada.

Poroso, com baixa
densidade e,
consequentemente,
mais frágil e
quebradiço.

resultando em redução da massa óssea. Veja a figura ao lado.
Nesse contexto, a osteoporose é definida como a diminuição

DIAGNÓSTICO

da densidade mineral e da massa óssea, com deterioração da

Feito através de um exame chamado Densitometria Óssea
Computadorizada, que deve ser repetido a cada dois anos.

microarquitetura óssea, levando à fragilidade esquelética e ao
risco de fraturas. É uma doença crônica, complexa e multifatorial.
Pode-se dizer que há perda tanto quantitativa, quanto qualitativa

Nível máximo da substância óssea

de osso, uma vez que eles se tornam frágeis, ocos e finos. A
sintomas antes que aconteça algo de maior gravidade, como uma
fratura.
Mais de 10 milhões de brasileiros, segundo dados
do Ministério da Saúde, têm osteoporose. Conforme

Início do declínio ósseo

Aumento da possibilidade de fraturas

SUBSTÂNCIA
ÓSSEA

osteoporose é uma doença silenciosa e raramente apresenta

20

30

acima de 50 anos, em todo o mundo, são portadores de
osteoporose.

50

60

70

80

IDADE

levantamento feito pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), 13% a 18% das mulheres e 3% a 6% dos homens

40

Observe que o nível máximo de substância óssea ocorre na
faixa dos 30 anos de idade. A partir dos 40, inicia-se o declínio
da massa óssea, aumentando a possibilidade de faturas.

Prevenção e Tratamento

FATORES DE RISCO
Alguns fatores influenciam para que ocorra baixa da massa
óssea e/ou agravamento das perdas de substância óssea:

Medidas de prevenção contra a osteoporose devem ser tomadas
desde a infância, passando pela adolescência e fase adulta, para
garantir a formação da maior massa óssea possível. Para tanto,

 Idade avançada;

são necessários três pilares básicos: ingerir cálcio, tomar sol

 Menopausa;

para fixar a vitamina D no organismo e fazer exercícios
físicos. Essas regras devem ser mantidas durante toda a vida.

 Fatores hereditários;
 Vida sedentária;

Cálcio

 Tabagismo e Alcoolismo;

Conforme foi abordado na Dica de Saúde desta edição (Não viu?

 Ingestão ou absorção insuficiente de cálcio;

Veja na seção "Espaço do Segurado"), para evitar a Osteoporose
é fundamental incluir alimentos fontes de cálcio na dieta. Muitas

 Baixa Vitamina D;

pessoas consomem menos da metade de cálcio que precisam. A

 Pessoas de pela branca e asiáticas;
Medicamentos
corticoides).

de

uso

prolongado

recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) é uma
(especialmente

ingestão diária de 1000/mg por dia para um adulto saudável. Para
atingir essa porcentagem inclua em seu cardápio leite, iogurte,
queijo, brócolis e cereais.

Saúde e Bem Estar
Sol e Vitamina D
A vitamina D é muito importante para o nosso corpo - ela fortalece
os dentes e os ossos, pois promove uma maior absorção de cálcio
no sangue. A principal fonte da vitamina D é o sol. Por isso, os
banhos de sol, sem protetor solar em horários adequados e sem
exageros, devem fazer parte da rotina. Tome sol diariamente, por
no mínimo 15 minutos, antes das 10:00 ou após as 16:00. Caso
não seja possível tomar sol frequentemente, converse com seu
médico e veja a possibilidade de suplementação.

Atividade física
A prática regular de atividade física supervisionada, no mínimo
três vezes por semana, promove melhoras na capacidade
funcional, força muscular, flexibilidade, equilíbrio, coordenação
e qualidade de vida. Além disso, o estímulo proporcionado
pelos exercícios físicos favorece a formação óssea, sendo
extremamente necessária a indivíduos com osteoporose e
aos que querem escapar dela.

Os exercícios direcionados para o tratamento e prevenção da
osteoporose envolvem exercícios respiratórios, alinhamento
postural, fortalecimento de membros inferiores, melhora do
equilíbrio e da caminhada, prevenção de fraturas e quedas, e
exercícios aeróbicos.
Estudos mostram que caminhadas foram efetivas para diminuição
da taxa de perda óssea. Exercícios na água também são benéficos,
mas têm menos impacto na produção de osso que os realizados
no solo.

OSTEOPENIA X OSTEOPOROSE
Quem já fez o exame de Densitometria Óssea Computadorizada,
possivelmente já se deparou com um resultado diferente de
Osteoporose: a Osteopenia. Mas o que seria isso?
A osteopenia é uma condição em que o osso está menos denso
que o osso normal, mas não no mesmo grau de intensidade da
osteoporose. A osteopenia é, portanto, um estado intermediário
entre o osso normal e o osteoporótico. Se não receber a atenção
adequada, ela pode evoluir para a osteoporose.

C O N SE Q U Ê NCIAS DA OST EOP ORO S E
A osteoporose tem um forte impacto na qualidade de vida, uma vez que pode levar a
fraturas, dependência, depressão, perda de autonomia e até a morte.
Conheça algumas das graves consequências relacionadas à perda de massa óssea
e veja como elas se relacionam, disparando uma reação em cadeia.

 Alterações posturais: A diminuição da massa
óssea faz com que diminua também a altura
vertebral, levando a mudanças no alinhamento
postural. Aliado a isso, devido à fragilidade do
esqueleto, ocorrem microfraturas nas vértebras. O
 Alterações respiratórias: As

resultado é uma postura progressivamente
alterada, com as costas curvadas (hipercifose

PONTO DE EQUILÍBRIO

alterações na postura provocam

torácica) e a cabeça projetada para frente

redução da expansibilidade

(protusão cervical).

torácica. Isso porque, com a postura
curvada, o pulmão tem menos
espaço para encher de ar.

 Quedas e fraturas: Por apresentar diﬁculdade
em manter e recuperar o equilíbrio, o indivíduo com
osteoporose tem chances aumentadas de cair. A

 Desequilíbrio: Ainda em

fratura pode ocorrer em decorrência da queda – o

decorrência das alterações na

osso frágil quebra facilmente com o impacto de um

postura, ocorrem mudanças no

tombo, mas essa não é a única causa de fraturas

centro de gravidade do corpo, o que

em quem sofre com a osteoporose. Como os ossos

leva ao comprometimento do

encontram-se muito fragilizados, eles podem

equilíbrio, com redução da

quebrar com muita facilidade durante atividades corriqueiras, como tossir.

velocidade de caminhada e

Dados apontam que uma perda de 10% na densidade mineral óssea

diﬁculdade para subir escadas, por

aumenta risco de fraturas entre 1,6 a 2,6 vezes.

exemplo.
Redação: Carolina Rocha - Fisioterapeuta do Programa Sol na Janela

Comportamento
“O que eu penso, não muda nada além do meu pensamento, o que eu
faço a partir disso, muda tudo!”
Leandro Karnal

NA DOR E NO SOFRIMENTO HÁ
INEXPLICÁVEL POESIA DA VIDA

A dimensão da existência humana vai muito além daquilo que

necessário aprender a conviver com esse tempo, sabendo que as

podemos sentir ou mensurar, tampouco compreender. Não à toa

quedas fazem parte da vida, assim como as transformações que

Drummond nos diz que no seu coração sequer cabem as suas

delas decorrem.

dores. A nossa finitude e incapacidade para entender aquilo que
acontece, na maior parte das vezes, nos paralisa e nos coloca
diante do traço trágico que nos forma, como se não houvesse
saída, ou não houvesse tempo o suficiente para que possamos
chorar nossas lágrimas.

Dito de outro modo, precisamos – como versa o poema da
Cecília Meireles – aprender com a primavera a deixar-nos cortar
para que possamos voltar sempre inteiros, já que, ainda que
não percebamos, sempre há galhos que precisam ser podados
ou retirados para que novos ramos possam crescer. É como

Quando estamos dentro do furacão ou diante das tantas

na estória do Pequeno Príncipe, em que a rosa diz para o

travessias a que temos que passar, tendemos a esquecer que

principezinho que precisa suportar duas ou três larvas se quiser

a vida também é constituída por transições, ciclos, mudanças

conhecer as borboletas.

a que temos que passar a fim de que possamos crescer e nos
tornarmos algo mais próximo daquilo que realmente somos. São
as longas e silenciosas metamorfoses da vida, como falou Rubem
Alves, e sem as quais continuamos a ser lagartas ou borboletas
sempre com as mesmas cores.

A bem da verdade, sabemos o quanto é difícil suportar essas
“larvas”, afinal, somos tão pequenos diante da imensidão do
universo. Entretanto, é nesse mesmo universo que habitamos,
onde a dor e o sofrimento se fazem presentes, que também
se esconde a inexplicável poesia da vida, a que encontramos se

Evidentemente, até pela nossa condição humana de finitude

soubermos olhar. Sendo assim, em cada travessia que fazemos

e, consequentemente, incapacidade de apreender tudo aquilo

se esconde uma transformação, pois para cada coisa que morre,

que nos forma (interna e externamente), sentimos enorme

há sempre outra que nasce, já que “devemos morrer para uma

dificuldade em passar por esses momentos, o que em alguns

vida, antes que possamos entrar em outra”.

casos pode ser até mais desesperador, com o desenvolvimento
de problemas graves, como a ansiedade e a depressão.

Dessa forma, somos como rios que vão fluindo, reconstruindonos de modo diferente a cada tempestade que nos abate,

No entanto, é preciso que busquemos perceber que grandes

pois somos seres transitórios e é nessa transitoriedade que nos

coisas surgem de momentos de conflito e que se estamos sob a

encontramos. Por isso, lembrando mais uma vez Cecília – “A vida

ação de um tempo que não conseguimos controlar, não há como

só é possível reinventada” – para que a cada estação possamos

lutar contra ele, tentando se apegar a momentos que já não

experimentar o vento com um novo gosto e lavar nossa alma

existem ou forçosamente querendo chegar a lugares futuros. É

com uma nova luz.

REVISTA PAZES, por Erick Morais.

