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A cada edição da revista, buscamos por assuntos que
ajudem na vida de nossos leitores. Ou que os faça refletir
sobre os temas que estão acontecendo ao seu redor. Na
matéria de capa deste mês, por exemplo, fizemos um
detalhado levantamento sobre as novas descobertas da
Trissomia do cromossomo 21 - a origem da síndrome de
Down -, uma condição genética muito comum entre os
humanos, causada pela cópia de um cromossomo extra
que resulta em problemas na forma como o corpo e o
cérebro se desenvolve. 
Essa é uma realidade a cada 600 a 800 nascimentos no

Brasil, segundo o Ministério da Saúde. No mundo, a cada
minuto nascem 18 bebês com algum problema de
formação, 91% deles com síndrome de Down.
No início do século XX, a expectativa de vida era bem

pequena para essa parcela da população, apenas 15 anos.
Mas graças a uma série de avanços na medicina
envolvendo estudos com ratos geneticamente modificados
(chamados Ts65Dn, com três cópias de vários dos genes
do cromossomo humano 21, como as pessoas com
síndrome de Down), mapeamento do genoma e pesquisas
com células-tronco, a expectativa de vida aumentou para
70 anos.
A possibilidade de que fármacos melhorem as

habilidades cognitivas e aumentem a capacidade

intelectual em pessoas com Down já está acontecendo, e
teve sua fase inicial de testes em 38 pacientes, com
resultados positivos. O estudo que está sendo dirigido pelo
médico e neurocientista brasileiro Alberto Costa, da
Universidade Case Western Reserve, em Cleveland
(Ohio), nos Estados Unidos, faz uso da memantina, uma
droga que atua sobre o hipocampo (região cerebral ligada
à memória). Se aprovado para o tratamento de síndrome
de Down, o medicamento poderá ser usado diariamente -
e por toda a vida -, como acontece com outros tipos de
intervenção farmacológica que tratam, por exemplo, a
diabetes e a hipertensão. 
A capacidade cognitiva de pessoas com Down pode,

segundo Costa, melhorar com a ajuda dessa medicação.
“Nosso estudo é um sinal importante e de esperança de
que certas drogas podem aumentar a capacidade
intelectual dessas pessoas. Agora, parece que podemos
ser capazes disso” - (leia na página 16). Os resultados
podem ter ainda implicações de longo alcance, como a
possibilidade da memantina afastar o aparecimento da
doença de Alzheimer em pessoas com Down. 
A descoberta representa um avanço considerável em

termos de terapias no tratamento desse tipo de ocorrência
genética.
Uma ótima leitura para todos vocês!

Pílulas da esperança

EDITORIAL
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Adquira o corpo que pediu a Deus sem nenhum esforço: apenas
duas cápsulas por dia! Popularíssimas no Brasil - terceiro
consumidor no ranking mundial -, as fórmulas magistrais para
emagrecimento atendem a esse apelo mágico.
O que são essas fórmulas, prescritas por médicos com diploma na

parede, para serem aviadas em farmácias de manipulação
legalmente autorizadas a fazê-lo, mas também vendidas na
clandestinidade e até pela internet?
Fórmulas para emagrecer constituem exemplos didáticos de

polifarmácia. A fórmula típica contém de cinco a 15 componentes:
uma substância "tipo-anfetamina" (femproporex e dietilpropiona são
as mais empregadas), tranqüilizantes benzodiazepínicos
(geralmente diazepan ou clordiazepóxido), agentes tireoidianos
(triiodotironina, tetraiodotironina, triac, triatec), diuréticos (furosemida,
hidroclortiazida etc.), agentes gastrointestinais (cimetidina,
fenolftaleína, dimeticona etc.), uma variedade de produtos vegetais
(cáscara sagrada, cavalinha, Fucus vesiculosus e outros
representantes da exuberante biodiversidade brasileira),
antidepressivos como a fluoxetina e a sertralina, vitaminas, cloreto
de potássio, propanolol e o que mais a imaginação for capaz de criar.
Se a boa prática médica recomenda cautela ao associar duas

drogas, pela dificuldade em prever interações medicamentosas,
como justificar essas prescrições mirabolantes?
Elas se baseiam numa lógica que os estudantes de medicina

jocosamente apelidaram de "princípio da cascata", segundo o qual
sempre há de existir um remédio para combater os males
provocados por outro.
Drogas do "tipo-anfetamina" como o femproporex e a

dietilpropiona agem no sistema nervoso central provocando
diminuição do apetite. Mas, ao lado do efeito anorexígeno, provocam
agitação psicomotora, insônia, irritação, nervosismo, ansiedade,
tremores, excitação, boca seca, gosto metálico, náuseas, alterações
do hábito intestinal. Para combatê-los, a fórmula contém os
tranqüilizantes diazepínicos, laxantes, antidepressivos, antiácidos,
etc.
Outra peculiaridade dessas prescrições é a generosidade com

que são incluídos hormônios tireoidianos sem qualquer indicação
clínica ou laboratorial, só sob o pretexto ridículo de fazer trabalhar
"tireóides preguiçosas". Doses maciças desses hormônios, como as
utilizadas em tais ocasiões, conduzem ao hipertireoidismo, doença
em que alguns dos sintomas se somam e se confundem com os
efeitos indesejáveis dos anorexígenos (agitação, irritabilidade,
tremores, taquicardia, alterações intestinais), além de causar perda
de massa muscular, osteoporose e queda de cabelo, entre outros
inconvenientes.
O trágico é que os incautos compradores dessas cápsulas pela

internet ou diretamente dos traficantes não têm a menor idéia das
drogas nelas contidas: não existe prescrição nem bula, e os rótulos
trazem nomes fantasiosos como Emagrecedor Número 2 ou
Emagrecedor Natural.

Nem por isso os clientes que recebem prescrições das mãos dos
médicos ficam em situação mais confortável. Estudo conduzido pela
doutora Solange Nappo (Cebrid – Unifesp) e por colaboradores da
USP mostrou que, em 107 consultas com prescrição de fórmulas,
apenas um médico falou da existência de efeitos colaterais, somente
cinco advertiram para não aumentar as doses prescritas, e sete, para
evitar gravidez. Nenhum deles sequer mencionou que anfetaminas
e barbitúricos causam dependência química.
Já em 1983, um boletim da Organização Mundial da Saúde

advertia: "A indução de dependência por barbitúricos está
claramente demonstrada (...) Essas drogas devem ser reservadas
para pacientes que sofrem de ansiedade clínica bem definida".
Bastam três meses de uso (às vezes, menos) para que sejam
criadas dependência química e síndrome de abstinência à retirada
abrupta.
Em relação às drogas do "tipo-anfetamina", a dependência leva à

tolerância e, conseqüentemente, ao aumento de doses por conta
própria. Aí reside o perigo maior: ao dobrar ou triplicar o número de
cápsulas diárias, o usuário duplicará ou triplicará as doses de
hormônio tireoidiano, diurético, benzodiazepínico, antidepressivo,
laxante e o diabo que houver, correndo o risco de perder a vida.
Por essa razão, a Anvisa proibiu a prescrição de anorexígenos

como parte de formulações magistrais. Mas o que fazem aqueles
interessados em burlar a lei? Prescrevem o anorexígeno
separadamente e todos os demais componentes numa mesma
fórmula; depois, mandam tomar uma cápsula de cada um, duas
vezes ao dia.
O que faz a fama de determinada fórmula é o fato de os incautos

suporem que a composição foi criteriosamente dosada para seus
casos e de conhecerem alguém que perdeu peso ao tomá-la. De
fato, há pessoas que emagrecem até dez quilos no primeiro mês de
tratamento, mas, daí em diante, a perda fica progressivamente lenta,
até que o ponteiro da balança pára de se mover e retoma a
caminhada inexorável para o alto.
Com a auto-estima rebaixada e achacados por uma constelação

de efeitos colaterais, os usuários, então, interrompem o tratamento
e entram em crise de abstinência pela falta da anfetamina e do
benzodiazepínico: sonolência, apatia, fraqueza, depressão, falta de
memória, ideação suicida. A esses sintomas acrescentam-se os do
hipotireoidismo, porque a tireóide previamente bombardeada pelas
doses excessivas de hormônio declara greve por tempo
indeterminado.
Derrotados em seu propósito de perder peso, os ex-usuários

recuperarão num instante os quilos perdidos e ganharão outros mais
até ouvirem falar na próxima fórmula milagrosa.

Autor do best-seller “Estação Carandiru” (Companhia das Letras),
DRAUZIO VARELLA é médico cancerologista.
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Fórmulas milagrosas

Drauzio Varella
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Caro leitor, não estranhe se você perguntar a alguém qual é a sua
nacionalidade e essa pessoa responder em sua língua, e com
fluência: sou cidadão de quatro países, sou polipátrida. Sim, no
mundo de hoje isso é possível, e bastante comum. Com o avançar do
tempo e a era da globalização, qualquer pessoa pode ser um cidadão
do mundo, adquirir uma, duas, três ou quatro cidadanias, inclusive
você.
No passado, essa cena aqui relatada era impossível. Para evitar

conflitos jurídicos, cada pessoa podia ter apenas uma nacionalidade,
sendo, portanto, súdito apenas do país de origem. Era uma época
em que, para ser brasileira, a pessoa tinha que nascer em solo
brasileiro (jus soli) – o dito direito de solo. A partir dos anos 60, o
Brasil passou a aceitar o direito de sangue (jus sanguinis). Cito um
exemplo hipotético. O caso de nascimento no Brasil de um filho de pai
italiano e de mãe portuguesa (Portugal e Itália adotam o critério do jus
sanguinis). Sendo assim, essa criança já nascia com o direito de ser
cidadã desses três países. Esse tipo de cidadania também ficou
conhecida como originária, que como o nome já diz, é adquirida
através de sua origem familiar. 
A partir dos anos 90, o Brasil passou a aceitar a cidadania

derivada, que é um ato, pelo qual, uma pessoa voluntariamente
adquire uma nacionalidade que não é propriamente sua, ou seja, não
precisa ter nascido ou ter laços familiares (jus sanguinis) para obter
esse direito. A diferença dessa forma de cidadania para a originária
está no fato de que, para obtê-la, a pessoa precisa morar legalmente
por um lapso de tempo num país, com o visto de residente
permanente, para mais a frente então dar entrada ao processo de
cidadania. Países como os Estados Unidos, por exemplo, fazem uso
desse tipo de direito imigratório, geralmente pelo casamento com um
cidadão norte-americano, ou através do programa de vistos E-B5 –
para indivíduos estrangeiros que desejam investir um capital acima
de US$ 500 mil para a abertura de um negócio, ou num
empreendimento em curso, em áreas de taxa elevada de

desemprego, e que resultem na criação de ao menos 10 postos de
trabalho.
Vale aqui lembrar que, a cidadania derivada é quase sempre

associada com pessoas que imigraram, estabelecendo-se em países
diferentes do que nasceram, optando por adquirir a nacionalidade do
país que as acolheu, cumprindo uma série de requisitos, que varia de
acordo com as legislações nacionais.
Os requisitos primários para que um pedido de cidadania derivada

seja aceito são a residência por um determinado período de tempo
ou a ligação à comunidade nacional do país cuja nacionalidade
pretende-se obter. Esta ligação normalmente é comprovada pela
própria residência continuada, ou pelo matrimônio com pessoas que
sejam titulares da nacionalidade daquele país. Uma expressão latina
muito usada nesse último caso é "Jure matrimonii", que se refere à
forma de aquisição de nacionalidade pelo casamento. Sua utilização
depende da legislação sobre a nacionalidade de cada país,
especialmente daqueles países que a atribuem automaticamente ao
cônjuge do nacional, mediante simples declaração de querer adquiri-
la, como historicamente ocorria na Itália antes de 1983 e em Portugal
antes de 1981. 
Hoje, ser um cidadão com várias cidadanias, só trás vantagens.

Quem sabe, no futuro, não tenhamos mais essas barreiras (ou
fronteiras) imigratórias. Talvez vejamos os presidentes desse mundo
afora aprovar em seus Congressos uma terceira forma de se obter
uma cidadania, a “cidadania escolhida” - deixo aqui minha sugestão
- , aquela em que todo ser humano possa ter o direito de decidir onde
quer morar, usufruindo dos mesmos direitos que um cidadão nascido
no solo escolhido.

DAVID RODRIGUES é colunista Dr Magazine.
Advogado Direito Internacional pela Universidade de Boston (BU).

drodrigues@drmagazine.com.br

Polipátrida: cidadão do mundo

David Rodrigues
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O tradicional desfile do Bloco Rola no
Samba aconteceu no domingo (15/02). A

concentração teve lugar no salão
Panorâmico do Clube Comary, e reuniu
mais de 70% dos foliões (sócios). Pelas

ruas do bairro do Alto, em Teresópolis
(RJ), uma multidão formada por sócios e

não sócios acompanharam o Bloco,
cantando vários sambas. Confira todas

as fotos da cobertura do desfile no
facebook da revista Dr Magazine

(https://www.facebook.com/DrMagazine).

Bloco Rola
no Samba
leva multidão
para desfile

A juventude do clube prestigia o evento (foto 01); Um animado show com o músico Betinho do
Cavaco & Grupo Entre Nós para os sócios foliões, no salão Panorâmico do clube (foto 02);
Foliões chegaram cedo para a concentração do Bloco (foto 03); Como não podia faltar, a sócia
Leoni Rebello da Silva veio de palhaço e animou a festa (foto 04). Fotos: David Rodrigues e
Eloísa Rodrigues/DR MAGAZINE.
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Membros do Grupo Rola comemoram sucesso do Bloco neste carnaval (foto 05); O casal de sócios Eduardo Breder e Michelle
curtem o desfile e os dias que faltam para a chegada do bebê (foto 06); Sócias esbanjam beleza e simpatia (foto 07); Alegria
contagia os sócios foliões durante o desfile do Bloco Rola nas ruas do bairro do Alto, em Teresópolis/RJ (foto 08). Fotos: David
Rodrigues e Eloísa Rodrigues/DR MAGAZINE.

Estimativa é que a festa tenha reunido mais de 700 foliões para acompanhar o desfile do Bloco (fotos 09 e 10); O folião Mario Jorge,
mais conhecido como “Aranha”, exibiu um bumbum (de mentirinha) sem defeitos (foto 11); O escândalo de suposto enriquecimento
ilícito do prefeito de Teresópolis, Arlei de Oliveira Rosa, rendeu fantasia no desfile do Bloco Rola. Muitos foliões desfilaram com uma
placa pendurada no pescoço, na versão “Novos Animais” (foto 12).  Fotos: David Rodrigues e Eloísa Rodrigues/DR MAGAZINE.
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REPORTAGEM: DR MAGAZINE, com informações ABr, Portal EBC,
sciencedaily.com, movimentodown.org.br, Agência HC de Notícias, Portal
Ranking Brasil, IBGE, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); 
Agência Fiocruz e Portal MEC
FOTOS: Shutterstock; Dreamstime
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As novas
descobertas sobre
a Trissomia do

cromossomo 21
Após o desenvolvimento de

modelos de ratos com síndrome
de Down (Ts65Dn), começou-se a
fazer experimentos e descobriu-se
que existe, SIM, a possibilidade de

que fármacos atuem em várias
áreas, como memória e cognição,
que podem contribuir para que as
pessoas com síndrome de Down
alcancem uma melhor qualidade

de vida.

Síndrome deDown



Dr Magazine | fevereiro 2015 | 15

A chegada de um bebê
costuma ser carregada de
expectativas. Com quem ele

vai parecer? Que profissão irá seguir?
Receber do médico uma informação
inesperada, no entanto, pode ser um
baque insuperável para alguns pais.
Não foi o caso de Marcelo Nadur,
voluntário em uma ONG de crianças
com paralisia cerebral e outra que
abriga crianças para adoção. Ele
também é autor do emocionante livro
Síndrome de Down - Relato de um
Pai Apaixonado, lançado em 2011
pela editora Global. Ele conta que,

quando a gravidez de sua então
namorada chegou aos três meses, o
casal recebeu do obstetra a notícia de
que seu filho tinha síndrome de Down.
“A Daniela deu aquela tremida,
apertou minha mão e eu disse para
ficar tranquila, porque eu estava com
ela. Depois disso, curtimos a gravidez
inteira. Contamos para a família e
algumas pessoas queriam nos
consolar”, recorda. Um ano depois,
Marcelo e Daniela se separaram, mas
o comprometimento com a criação do
filho continuou. “Ele é uma pilha e um
doce também. Estuda em uma escola

com crianças sem deficiência e tem
suas limitações, mas a gente tira isso
de letra”, diz Nadur.

A cada minuto nascem no mundo
18 bebês com algum problema de
formação, 91% deles com a síndrome
de Down, condição genética causada
pela cópia de um cromossomo extra
que resulta em problemas na forma
como o corpo e o cérebro se
desenvolvem. Em 1959, quando a
síndrome foi classificada pelo pediatra
e geneticista francês Jérôme Lejeune,
a expectativa de vida de uma pessoa
com Down era de apenas 15 anos.

Medicina & Bem-estar
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Hoje, indivíduos com a Trissomia do
cromossomo 21 estão chegando aos
70 anos, graças a uma série de
avanços na medicina envolvendo
estudos com ratos geneticamente
modificados (chamados Ts65Dn, com
três cópias de vários dos genes do
cromossomo humano 21, como as
pessoas com síndrome de Down),
mapeamento do genoma e pesquisas
com células-tronco.
Dentre as mais recentes pesquisas

sobre os avanços e as oportunidades
para quem têm alteração no
cromossomo 21, a origem da
síndrome de Down – SD, sigla em
Inlgês -, está um medicamento já em
uso em pacientes com a doença de
Alzheimer, a memantina. A droga que
atua sobre o hipocampo (região
cerebral ligada à memória), está
despontando no meio da comunidade
científica da Universidade Case
Western Reserve, em Cleveland
(Ohio), nos Estados Unidos, como
uma grande intervenção
farmacológica para a melhoria no
desempenho cognitivo e nas
dificuldades de memória de quem
nasce com essa condição. O autor do
estudo é o médico e neurocientista
brasileiro Alberto Costa, radicado nos
Estados Unidos, que tem uma filha

adolescente com Down.
O experimento já teve seus

primeiros testes realizados em 38
pacientes com SD, por um período de
16 semanas, e apresentou uma
grande melhora no desempenho da
chamada memória episódica, que é
responsável pelas lembranças mais
recentes vivenciadas pela pessoa. 
Um dos indivíduos com

funcionamento mais baixo no estudo
teve sua habilidade de memória
aumentada em 10 vezes. “As pessoas
que tomaram o medicamento e
memorizaram longas listas de
palavras se saíram significativamente
melhor”, revela Costa para o site
sciencedaily.com.
Atualmente, existem drogas que

tratam os sintomas de condições
médicas associadas à síndrome de
Down, mas nenhuma para melhorar a
função cerebral. “Até agora nunca
houve nenhum resultado positivo na
tentativa de melhorar as habilidades
cognitivas em pessoas com a
síndrome através de medicação.
Nosso estudo é um sinal
importante e de esperança de que
certas drogas podem aumentar a
capacidade intelectual dessas
pessoas.Agora, parece que podemos
ser capazes disso”, afirma Costa.

Embora o estudo tenha sido
pequeno, os resultados podem ter
implicações de longo alcance. O
médico brasileiro revela que os
pesquisadores também querem saber
se a memantina pode afastar o
aparecimento da doença de Alzheimer
em pessoas com Down. “As duas
condições mostram semelhanças
notáveis e os cientistas estão
investigando como elas podem ser
ligadas”, acrescenta. Segundo ele, os
bebês que nascem com a síndrome,
por exemplo, muitas vezes carregam
os marcadores biológicos para a
doença de Alzheimer. “Muitas pessoas
com síndrome de Down desenvolvem
a doença de Alzheimer com seus 30 e
poucos anos. A ciência quer saber se
este medicamento pode diminuir ou
mesmo interromper o
desenvolvimento da doença em
adultos com essa condição”, diz. 
A descoberta de Costa foi publicada

na revista Psychiatry Translacional.
Ela representa um avanço
considerável em termos de terapias no
tratamento desta ocorrência genética
que, no Brasil, é estimada numa
relação de 1 para cada 600 a 800
nascimentos, segundo o Ministério da
Saúde. Nos Estados Unidos, a taxa é
de 1 para cada 691 bebês.

A memantina
Funciona através da normalização da função de um receptor de glutamato no cérebro
conhecido como o N-metil-D-aspartato ou o receptor de NMDA. Esse receptor
desempenha um papel central na memória e aprendizagem, na área de memória espacial
e episódica, funções associadas com a região do hipocampo do cérebro.
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Outra linha de pesquisa que
começou a tomar impulso a partir dos
anos 90, com o mapeamento dos
genes do cromossomo 21, foi a da
bioquímica. Dos cerca de 250 genes
mapeados no cromossomo 21, foram
identificados alguns relacionados à
produção excessiva de radicais-livres,
tal como o SOD1 (Superoxide
dismutases). O excesso de radicais
livres, produzidos pelos três genes
SOD1 em cada um dos cromossomos
21, é responsável pelo processo de
oxidação das células do cérebro (e do
corpo) de pessoas com síndrome de
Down. Assim como uma maçã
cortada ao meio que, em contato com
o oxigênio do ambiente vai ficando
escura, o cérebro de uma pessoa com
SD é semelhante ao de uma pessoa
com Alzheimer: contém placas
cinzentas, característica de oxidação
das células. O tratamento dessa
característica é realizado com
substâncias ricas em anti-oxidantes,
ou seja, vitaminas, curcumin,
Coenzima Q10, PQQ pyrroloquinoline
quinone, entre outros.

Nos laboratórios do mundo todo,
outro gene mapeado é o Cystathione-
Beta-Synthase (CBS), o qual causa
distorções ao ciclo SAM (S-adenosyl-
Methionine or SAMe), gerando
deficiência em vitamina B12,
representada pela elevação de
glóbulos vermelhos. A falta de
vitamina B12 e a manutenção de alto
nível de glóbulos vermelhos pode
gerar leucemia.

Há estudos e relatos positivos sobre
crianças com a síndrome tratadas
com vitaminas, aminoácidos, enzimas
e anti-oxidantes, mas como é
relativamente novo e cada pessoa
tem composição diferente da cópia
extra do cromossomo 21 (cópia
parcial ou total) e interação diferente
entre os genes do cromossomo extra
e os genes restantes dos outros 22
pares de cromossomos, poucos
médicos se  sentem confiantes para
prescrever esse tipo de tratamento.

Até pouco tempo, o apoio à
pesquisa nessa área era muito
escasso. Acreditava-se que não era
possível haver um tratamento para a

síndrome de Down, por se tratar de
uma ocorrência genética. Felizmente
essa visão mudou. Atualmente, existe
um crescente ‘lobby’ junto ao governo
dos Estados Unidos – onde é
concentrada a maior parte dos
estudos – para que sejam destinados
mais recursos à pesquisa. Há alguns
anos, foi formado um consórcio de
organizações, centros de estudo e
cientistas interessados na causa para
trabalhar coordenadamente e exercer
maior pressão pelo avanço da
investigação científica. Ficou
acertado, por exemplo, a abertura de
um cadastro nos Estados Unidos de
indivíduos com síndrome de Down
para que os dados genéticos desses
pacientes possam ser acessados
para uso em estudos clínicos. 

Essas pesquisas são incrivelmente
dispendiosas. Cada par de ratinhos
com síndrome de Down custa em
média US$ 500, e em cada pesquisa
são usados centenas dessas cobaias.
Estima-se que cada estudo consuma
aproximadamente 5 milhões de
dólares para ser realizado.

Medicina & Bem-estar

Foi no final da década
de 1950 que o pediatra e

geneticista francês
JÉRÔME LEJEUNE e
sua equipe publicaram

um artigo no qual
descreviam a etiologia

genética da SÍNDROME
DE DOWN. 

Hoje, indivíduos com a
Trissomia do

cromossomo 21 estão
chegando aos 70 anos,
graças a uma série de
avanços na medicina 
envolvendo estudos

com ratos
geneticamente

modificados pelo
neurocientista Muriel
Davisson (chamados

Ts65Dn, com três cópias
de vários dos genes do
cromossomo humano

21, inclusive com muitas
das características

físicas, cognitivas, e de
dificuldade de memória
como as pessoas com
síndrome de Down).
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Ao invés de dois, três cromossomos
21. Como a sabedoria popular não
erra, de fato, o terceiro cromossomo é
demais. “Tem a síndrome uma pessoa
que nasce com excesso de material
genético em todas as células do
corpo, o que significa 325 genes a
mais por célula, quando comparada a
uma célula de uma pessoa sem a
síndrome”, explica o geneticista Juan
Llerena Junior, chefe da Divisão de
Genética Médica do Instituto
Fernandes Figueira (IFF), uma das
maiores referências no tratamento da
síndrome, uma unidade da Fiocruz.
(Leia a entrevista na página 20.)
Esse terceiro cromossomo é o

responsável pelas desarmonias no
corpo de aproximadamente 300 mil
brasileiros diagnosticados com essa
alteração genética, como diz o médico
geneticista e pediatra, presidente do

Departamento Científico de Genética
da Sociedade de Pediatria de São
Paulo, Zan Mustacchi. "Se eu colocar

um piano a mais em uma orquestra
ou colocar uma bateria a mais numa
orquestra sinfônica, eu vou ter uma
desorganização dessa harmonia.
Imagine, então, milhões e milhões de
orquestras tocando, em conjunto,
como se fossem dois milhões de
células. Eu teria uma fuga da
harmonia. É isso que acontece com
um indivíduo com síndrome de
Down", explica Mustacchi. Essa
desarmonia tem consequências  na
aparência física, na estrutura
muscular e no desenvolvimento
intelectual. A cardiopatia também é
muito mais frequente nas pessoas
com a síndrome. Segundo dados do
Ambulatório de Síndrome de Down da
Secretaria de Saúde do Distrito
Federal, de 40% a 60% das pessoas
com Down nascem com problema de
coração.

ZAN MUSTACCHI
Geneticista e pediatra,  responsável pelo único
centro da América Latina que tem curso de
especialização (pós-graduação lato-sensu, no
Cepec-SP) na área de síndrome de Down.

Foto: ASCOM Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Entenda a trissomia 21
O que é?
Os seres humanos têm 46 cromossomos em cada uma das células de seu
organismo. Vinte e três vêm dos espermatozoides fornecidos pelo pai e os outros 23
vêm contidos no óvulo da mãe. Por alguma razão que ainda não foi cientificamente
explicada, ou o óvulo feminino ou o espermatozoide masculino apresentam 24
cromossomos no lugar de 23, ou seja, um cromossomo a mais. Ao se unirem aos 23
da outra célula embrionária, somam 47. Esse cromossomo extra aparece no par
número 21. Por isso a síndrome de Down também é chamada de trissomia do 21. 

Como acontece?
Até o momento não foi definida uma causa. O que é fato, até que provem o contrário,
é que a idade da mulher aumenta as chances de ter um filho Down. 

Foto: Shutterstock
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Em 2007, o assunto ganhou
destaque em horário nobre da Rede
Globo, na novela Páginas da Vida,
escrita por Manoel Carlos (Maneco).
A personagem Clara foi um dos fios
condutores para abordar a síndrome
de Down. A escolhida para viver o
papel foi a atriz Joana Mocarzel, que
na vida real também é portadora da
Trissomia do 21. Na trama, Nanda
(Fernanda Vasconcellos) dá a luz aos
gêmeos Clara (Joana Mocarzel) e
Francisco (Gabriel Kaufmann).
“O nascimento das crianças

provocou uma grande transformação
na vida de vários personagens. A partir
daquele momento, busquei por colocar
em foco a discussão sobre a inclusão
e a exclusão na sociedade de pessoas

portadoras dessa condição de
comprometimento intelectual. Abordei
pelo lado que nos pareceu mais
importante e que a sociedade mais
espera por respostas. A questão da
inclusão e exclusão, da intolerância, o
convívio com crianças com a síndrome
de Down, o que se pode fazer para
melhorar e, um dia – se Deus quiser –
, eliminar para sempre todos os
preconceitos que cercam essas
pessoas especiais, mas que podem e
devem levar uma vida normal.
Conversei com inúmeras pessoas que
vivem de perto essa situação e percebi
como gera angústia a falta de cuidado
com a questão”, Maneco esclarece à
Dr Magazine alguns pontos da
síndrome, abordados na trama.

Na época, também foi lançada
‘Clarinha’, a primeira boneca com
características de pessoas com a
síndrome. Idealizada pelas amigas
Andréa Barbi e Audrey Bosio, o
brinquedo foi fabricado pela empresa
Walbert, e todo o dinheiro arrecadado
com as vendas foi direcionado ao
Grupo Síndrome de Down, da
Associação das Voluntárias do
Hospital Infantil Darcy Vargas, em São
Paulo. A Rede Globo abriu mão de
todos os direitos de royalties. A boneca
ainda faz parte de uma coleção do
Museu Histórico Nacional, que conta a
história do Brasil desde um brinquedo
de corda que pertenceu ao príncipe D.
Pedro, até soldadinhos de chumbo do
século XIX.
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Por Roberta Monteiro/Agência Fiocruz

JUAN LLERENA JUNIOR

Entrevista
Preconceito e exclusão são

palavras que ainda fazem parte do
cotidiano do portador da síndrome de
Down, devido à falta de conhecimento
da população em geral sobre o
assunto. O geneticista Juan Llerena
Junior, do Instituto Fernandes
Figueira (IFF), uma unidade da
Fiocruz, explica que, ao contrário do
que muitos pensam, os indivíduos
com a síndrome têm capacidade de
conviver em sociedade e ter uma vida
independente, mas que a cultura de
cada país influencia diretamente na
aceitação das pessoas que nascem
com alguma anomalia genética. 

O que é a síndrome de Down?
Juan Llerena: Síndrome de Down,
também conhecida como trissomia do
cromossomo 21, não é uma doença.
Tem a síndrome uma pessoa que
nasce com excesso de material
genético em todas as células do
corpo, o que significa 325 genes a
mais por célula, quando comparada a
uma célula de uma pessoa sem a
síndrome.

Todos que nascem com esse
excesso de material genético nas
células do corpo  têm o mesmo
grau da síndrome?
Llerena: Nenhuma pessoa nasce
igual à outra, nem mesmo os gêmeos
idênticos. Podemos considerar o
mesmo entre os bebês com síndrome
de Down. Apesar da "impressão
genética" dada pela trissomia do
cromossomo 21 em todas as crianças
com Down, a origem parental e os
genes herdados fazem dos bebês, de
uma maneira geral, únicos pela sua
própria natureza. Portanto, espera-se
em bebês da mesma faixa etária,
diferenças de aquisições e

comportamento, o que dá ao leigo a
impressão da existência de graus
diferentes da síndrome, o que na
realidade não existe.

Existe alguma forma de prevenir a
síndrome?
Llerena: Atualmente, o diagnóstico
pré-implantação associado às
técnicas de fertilização assistida
podem indicar a possibilidade da
síndrome de Down antes da gravidez
clínica, mas este recurso ainda
apresenta um custo bastante alto. A
real prevenção, considerada primária,
seria estimular as famílias a terem
filhos enquanto jovens, pois o risco
aumenta de forma significativa com a
idade do casal, especialmente por
parte da mãe. Hoje, a vida reprodutiva
de uma mulher pode ser, em média,
de 14 a 46 anos. Em termos de
probabilidade de gerar um bebê com
Down, por faixa etária, uma mulher de
19 a 24 anos tem uma probabilidade
de um para cada 1.752 nascimentos,
comparado a um para 33 para uma
mulher de 46 anos.

JUAN LLERENA
Síndrome de Down não é

doença, mas a característica
da pessoa que nasce com

excesso de material genético
nas células do corpo.

Foto: arquivo pessoal



Medicina & Bem-estar

Pessoas com síndrome de Down
podem ter filhos?
Llerena:Os homens, até que provem
o contrário, são estéreis. Já as
mulheres podem engravidar. Nestes
casos, recomenda-se um
assessoramento genético adequado
do casal, pois há riscos de prole
igualmente comprometida com
síndrome de Down e/ou outra
anomalia cromossômica, além das
doenças esperadas para qualquer
caso de gestação.

Quais são as conseqüências da
síndrome de Down para a vida
dessas pessoas?
Llerena: Do ponto de vista anatômico
há conseqüências das mais variadas,
mas nenhuma delas ocorre em 100%
dos casos. Cada caso precisa ser
investigado individualmente. Mas
existem recomendações gerais para
todo bebê que nasce com Down. Um
pediatra atento pode orientar esta
investigação. O papel do geneticista
clínico é gerenciar a síndrome de

Down ao longo da sua existência,
incluindo o assessoramento genético.
Portanto, hoje para um bebê que
nasce com síndrome de Down existe
uma expectativa de vida de passar
dos 35 anos em mais de 75% dos
casos. Porém, é preciso repensar o
processo de adoecer, gerar
oportunidades de trabalho e
escolaridade universal, para garantir a
qualidade de vida dos portadores da
síndrome.

Uma mulher de 19 a 24
anos tem uma
probabilidade de um
para cada 1.752
nascimentos,
comparado a um para
33 para uma mulher de
46 anos

O geneticista Juan Llerenase refere
a probabilidade de gerar um bebê com

síndrome de Down, por faixa etária.

“
”

PARA SABER MAIS

LIVROS

Vértice do impensável: um
estudo de narrativas em
síndrome de Down (Ana Cristina
Bohrer Gilbert, editora Fiocruz)

Síndrome de Down - Relato de
um Pai Apaixonado (Marcelo
Nadur, editora Global)
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Final de ano passou, estivemos em meio a
comemorações, confraternizações, amigos ocultos ou
às claras e fizemos votos de  um ano novo repleto de
coisas boas. Em relação à escola, famílias contentes
com a aprovação dos filhos, outras ficaram ansiosas
com o resultado da recuperação, algumas tristes com a
reprovação. Também há famílias que receberam da
escola encaminhamentos para avaliação
psicopedagógica de seus filhos.

Ao longo desse tempo em que participo como
colunista da revista Dr Magazine, tenho procurado
esclarecer os benefícios da psicopedagogia para quem
apresenta algum tipo de dificuldade de aprendizagem,
ou seja, a psicopedagogia não é nenhum “bicho de 7
cabeças”. Pelo contrário, ela é uma grande aliada
porque procura identificar as causas da dificuldade,
orientando a escola e as famílias no trabalho com os
alunos/filhos juntamente com o trabalho no consultório,
se for o caso.

O psicopedagogo é um investigador; ele conta com
os saberes de outras ciências para essa investigação a
fim de um diagnóstico e, consequentemente, um
acompanhamento o mais preciso e eficaz possível.
Sendo assim, nem sempre os resultados esperados
são conseguidos rapidamente. A psicopedagogia lida
com a complexidade do ser e sua rede de relações:
relações com o conteúdo a ser aprendido, relações

interpessoais, relações sociais e relações ambientais.
O “eu”, mental e emocional, é o ponto de partida do
psicopedagogo. Respeito ao momento e ao tempo do
outro, na psicopedagogia, é fundamental. Por isso, não
há fórmulas ou receitas para um resultado imediato.

Outro aspecto importante a ser mencionado é que a
psicopedagogia trabalha em parceria com a família,
com a escola e, se for o caso, com outros profissionais
que atendem o sujeito. Não é um trabalho isolado.

Se você que me lê recebeu da escola um
encaminhamento para avaliação psicopedagógica do
seu filho, independentemente dele ter sido ou não
aprovado, ou, como é comum também, tem percebido
que algo não vai bem, não espere que a dificuldade
observada pela escola ou pela família cresça,
prejudicando ainda mais a aprendizagem do seu filho. 

Aprender é para a vida, não deve ser encarado,
apenas, para passar de ano. Quem não deseja que seu
filho seja uma pessoa realizada e um profissional de
sucesso? A família tem um papel fundamental nisso,
não basta apenas desejar. Pense nisso e organize o
ano para seu filho. Comece bem 2015.

DENNY KNOCH é Pedagoga/Psicopedagoga
dknoch@drmagazine.com.br

Aprender é para a vida. Não deve ser encarado apenas para passar de ano.
Pense nisso e organize o ano para o seu filho.

Organize o ano escolar de seu filho

DennyKnoch
OPINIÃO / EDUCAÇÃO

NÃO ESPERE
QUE A

DIFICULDADE
OBSERVADA

PELA ESCOLA
OU PELA
FAMÍLIA

CRESÇA,
PREJUDICANDO

AINDA MAIS A
APRENDIZAGEM

DO SEU FILHO





Olá, amigos:
Tanta coisa boa aconteceu em 2014, que, após cinco anos de

atividades, massageou o ego da nossa Diretoria e, por extensão,
dos associados. Buscamos nossos objetivos com honestidade,
transparência, princípios éticos balizadores das oportunidades
de sucesso, o que conseguimos com trabalho abnegado e
técnica competente. Seriedade de procedimento e competência
no desenvolvimento dos nossos trabalhos nos deram a
credibilidade necessária para conseguir o apoio da iniciativa
privada para concretizar nossos projetos. O esforço da Diretoria
é recompensado pelo resultado de todo trabalho desenvolvido,
como os obtidos nas diversas competições que participamos,
além do trabalho social efetivamente aplicado. Expressivamente
positivos, tais resultados nos deram a visibilidade facilitadora da
obtenção de recursos, embora ainda parcos ante às
necessidades. Nesta edição focamos as equipes master
femininas, que participaram de dois torneios importantes, um
Sulamericano e o Brasileiro da CBV em Saquarema, com mais
um estoque de medalhas pelas atuações das esforçadas atletas
em quadra ou areia. Continuamos a trilhar o caminho das
pessoas de bem que têm consciência do seu papel na
comunidade, zelando pela Cidade e seus habitantes,
preferencialmente os jovens que podemos incentivar, orientar,
produzir socialmente uma visão de futuro saudável, alijando
eventualmente as inegáveis interferências do ócio ou da
criminalidade, latentes na sociedade atual como cânceres da
humanidade. Com responsabilidade pode-se atingir objetivos
producentes. Assim seguimos nosso caminho.

Abraço fraterno!
Djalma Rodrigues

A participação da ATV no Campeonato
Brasileiro de Vôlei Master 2014, promovido
pela CBV, foi excelente. Tivemos equipes
femininas nas categorias 45+, 50+ e 55+ de
quadra e 40+, 45+, 50+ e 55+ de areia,
dupla e quarteto. Na quadra conseguimos
medalha de bronze na categoria 55+,
depois de jogos acirrados. Nas categorias
45+ e 50+, mesmo com ótimo
desempenho, não conseguiram resultado
tão expressivo. Por uma perversidade de
regulamento e tabela, a equipe 45+, que foi
primeira de sua chave, chegando invicta às
oitavas, jogou com equipe classificada na
repescagem, perdeu e foi eliminada. Já a
equipe 50+ classificou-se para as quartas
de final como segunda de sua chave, sendo
que a 1ª classificada foi a equipe vice-
campeã, perdendo para a equipe do
Flamengo que foi a campeã. Na areia os
resultados foram mais expressivos, com um
total de 5 medalhas. Nas duplas
conseguimos ouro e prata na categoria
55+, prata na 50+ e bronze na 40+, no
quarteto ficamos com a prata na 45+. 

MAIS UMA VEZ
ATV

CONQUISTA
OURO, PRATA
E BRONZE DA

CBV
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Fotos: ATV

MASTER EM SAQUAREMA 2014

DUPLA 50+ PRATA DUPLA 40+ BRONZEDUPLA 55+ OURO

EQUIPE 45+ BRONZE 55+

EQUIPE 50+ EQUIPE 55+

DUPLA 55+ PRATA
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QUARTETO 45+ / PRATA QUARTETO 45+ / PRATA

QUARTETO 55+ EQUIPE 55+

MASTER EM SAQUAREMA 2014
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Em outubro do ano passado, a ATV esteve
representando Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil no III
Sulamericano de Voleibol Master, Lima, Peru, com 2
equipes femininas, nas categorias 40+ e 45+. Foi um
campeonato bastante disputado, de alto nível técnico,
contando com a participação de equipes do Chile,
Argentina, Estados Unidos e do Brasil, representado
pelas nossas equipes. Como primeira participação, o
desempenho foi bom, visto que apenas 9 atletas

puderam viajar para jogar em 2 categorias, o que
acarretou grande desgaste físico em razão da
quantidade de jogos em curto período, prejudicando em
parte o desempenho das atletas. A equipe 40+ ficou com
a quarta colocação e a 45+ com a quinta. Como
premiação individual na categoria 40+ a atleta Margareth
Gaia sagrou-se melhor jogadora. Nossa participação
teve o apoio dos patrocinadores das equipes master,
Casas Lealtex, Massas Bonna e Celeiro Rações.

III Sulamericano de Voleibol Master
ATV PRESENTE EM MAIS UM EVENTO INTERNACIONAL

Fotos: ATV

EQUIPES 40+ E 45+  COM CHILENAS EQUIPES 40+ E 45+ COM PERUANAS

POR DO SOL EM LIMA, DEPOIS DE UM DIA DE JOGOS

MARGARETH GAIA 
MELHOR

JOGADORA 40+
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Existe uma idade ideal para começar
a fazer exercícios com peso?
G. Camanho – Não existe. O corpo
humano não foi concebido para
carregar peso. Evoluímos na escala
animal e nossa inteligência permitiu
que criássemos equipamentos que
fizessem isso por nós. No momento
atual, porém, seguramente em função
de investimentos econômicos e
impulsos de consumo, a atividade
esportiva virou também elemento de
consumo e músculo exuberante
passou a ser até critério de beleza. É
possível ter músculos desenvolvidos
sem a necessidade de usar grandes
resistências de peso. Na verdade, os
aparelhos que se usam nas
academias evoluíram tendo como
base os aparelhos de reabilitação. A
pessoa quebrava a perna ou o braço,
a musculatura daquele membro
atrofiava e eram indicados exercícios
com equipamentos para fazer com
que a musculatura voltasse à
normalidade. Hoje, os exercícios são
feitos em excesso, muitas vezes
acompanhados do uso de
medicamentos para conseguir que a
musculatura se torne mais
exuberante. 

Quer dizer que não é recomendado
fazer exercícios com pesos? 
G. Camanho – Para definir a
musculatura e conseguir um aspecto
estético mais moderno e atual, os
exercícios podem ser feitos com peso

desde que estejam baseados em
muita repetição e pouca carga.
Grandes repetições e muito peso são
sempre desaconselhados. Depois,
não adianta levantar dez toneladas
todos os dias porque o efeito do
treinamento está diretamente ligado
ao número de fibras musculares que
cada pessoa possui, ao número de
fibras musculares que Deus lhe deu. 

O que acontece é que as fibras
musculares hipertrofiam com o
excesso de exercícios e de peso. 
G. Camanho – Exatamente e a
pessoa cria um problema para o
próprio organismo. Para a fibra
muscular aumentar de volume, a
artéria que a nutre precisa levar mais
sangue porque também aumenta o
trabalho metabólico. Durante algum
tempo e até determinado limite, a
pessoa vai criando resistência e o

músculo se desenvolve. A partir desse
ponto ou quando cessam os
exercícios, a musculatura atrofia.
Pense no que acontece com uma
bola bexiga muito cheia de ar.
Quando esvazia, fica murcha, toda
franzida. Coisa semelhante acontece
com a fibra muscular. Portanto, o
resultado do desenvolvimento
excessivo da fibra muscular com
exercícios com peso é exatamente o
oposto do que a pessoa espera. Sem
falar em dor nem em patologia, no
início eles provocam uma definição
muscular que dificilmente será
mantida ao longo do tempo. 

Grandes
repetições e muito
peso são sempre

desaconselhados.

MEDICINAESPORTIVA
saúde

Parte 2
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Há um programa de exercícios adequado para crianças, adolescentes e pessoas mais velhas. A revista DR
MAGAZINE dá sequência nesta edição a uma reportagem com o Dr. Gilberto Camanho, médico ortopedista do
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, especialista em Medicina Esportiva. Nesta segunda da série
de quatro entrevistas, Drauzio Varella conversa com o médico Camanho sobre os exercícios com peso, a
atividade física depois dos 50 anos, e aborda o conceito de magreza e obesidade e a sua relação com o preparo
físico.

Por Drauzio Varella
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Quer dizer que esses meninos que
exibem musculatura exuberante
pelas praias terão que manter o ritmo
de exercícios pela vida inteira? 
G Camanho – Mesmo que tentem,
não vão conseguir, por causa do
envelhecimento natural que, aos 20
anos, ninguém imagina que um dia
possa acontecer. À medida que a
idade avança, não há como impedir
algumas transformações fisiológicas.
Depois dos 50 anos, a pessoa perde
30% da massa muscular e 30%, 35%
da parte mais fina da enervação. A
perda de massa óssea, mais
importante nas mulheres, ocorre
também nos homens acima dos 50
anos. Da mesma forma, cai
naturalmente a habilidade para
executar certas atividades. Por isso,
não adianta manter atividade física
exaustiva e extenuante porque chega
o momento em que fisiologicamente a
musculatura vai sendo perdida. 

No passado, a recomendação para
os indivíduos acima dos 50 anos era
que fizessem repouso e se
poupassem de esforços físicos. Nas
últimas décadas, houve uma
mudança nesse paradigma que a
medicina defendeu e nós dizemos
para nossos pacientes: andem,
mexam-se, movimentem-se. 
G. Camanho – Por causa dessa
mudança de paradigma, hoje é mais
razoável indicar exercícios com peso
a um indivíduo acima dos 50 anos do
que a um jovem de 20 anos, pois o
processo natural de envelhecimento
provoca perda de pelo menos 30%
das fibras musculares e exercícios
com resistência ajudam os 70%
restantes a garantir conforto e
estabilidade. Além disso, são
inquestionáveis os benefícios
cardiorrespiratórios que a atividade
física traz especialmente nessa fase
da vida. No entanto, muitas pessoas
se vêem diante de uma encruzilhada.
O exercício físico melhora o coração,
mas pode comprometer a parte
muscular, óssea e ósseo-articular,

porque o aparelho
locomotor também
envelhece, e não
adianta ter o
coração batendo
bem se o joelho
inchado compromete
a locomoção. Do
equilíbrio é que
depende a vida
saudável. Por isso,
nessa faixa etária, a
atividade física deve ser
feita com freqüência e
cuidado, respeitando a
capacidade de reservas
do organismo de cada um.
Com mais idade, embora
capaz de fazer
praticamente as mesmas
coisas, a pessoa conta com
menos reservas. 

Depois dos 50, a pessoa
pode fazer musculação?
G. Camanho - Pode e deve
fazer musculação para manter
a musculatura do abdômen, das
pernas e dos braços com bom
suporte a fim de garantir boa
qualidade de vida. No entanto, não
pode exagerar imaginando que
descobriu o elixir da juventude e vai
voltar à antiga forma. Não vai, porque
ainda não inventaram a máquina do
tempo. 

Que tipo de orientação a pessoa
acima dos 50 anos deve receber para
fazer exercícios com segurança?
G. Camanho – Nessa idade, é
comum encontrar indivíduos que
nunca fizeram ou ficaram muitos e
muitos anos sem fazer exercícios
físicos. É aquele que se estabilizou
financeiramente ou que, menos
solicitado pelo trabalho, passa a ter
tempo para dedicar-se à atividade
física, ou o sujeito que se separou da
mulher e resolve virar meninão outra
vez. Infelizmente, nessa faixa etária,
iniciar um programa de atividade
física sem a devida precaução tem 

representado maior incidência de
patologias como morte súbita, por
exemplo. Portanto, a primeira
providência é consultar um
cardiologista para medir a pressão
arterial, fazer eletrocardiograma,
verificar quais são as condições
orgânicas e demarcar os próprios
limites. O cardiologista irá dizer se
serão necessários exames mais
detalhados e específicos, o que não
costuma acontecer em 90%, 95% dos
casos. Depois disso, a pessoa pode
considerar-se liberada para iniciar
progressivamente uma atividade
física aeróbica, como caminhar,
nadar, andar de bicicleta.
Simultaneamente, ela deve fazer
algum tipo de exercício de força, que
inclua resistência, mas nunca pesos
excessivos, e exercícios que
desenvolvam a coordenação, como
ginástica de solo, exercícios
aeróbicos com música ou algum jogo.

Foto:  Shutterstock
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Você acha que o ideal seria combinar
os três grupos de exercícios:
aeróbicos, anaeróbicos e de
coordenação? 
G. Camanho – Acho. Depois da
avaliação prévia, todas as pessoas
devem fazer os três grupos de
exercícios. Naturalmente, a escolha
vai estar ligada a determinadas
características pessoais. O balé, por
exemplo, pode não ser a dança
indicada para pessoas muito altas. Do
mesmo modo, quem tem excesso de
peso deve preferir exercícios
aeróbicos e de coordenação à
musculação.

Às vezes me surpreendo quando
vejo pessoas obesas correndo
provas longas como a
maratona. Estão acima do peso,
mas têm bom preparo físico. Eu
gostaria que você falasse desse
conceito de magreza e obesidade
e sua relação com o preparo
físico. 
G. Camanho – Nós nos
conhecemos há mais de 40 anos.
Você sempre foi assim magro e eu
um pouco mais forte, digamos. Você
tem menos cabelos e eu, mais
cabelos brancos. São características
nossas. O problema é que o mundo
foi dividido em gordos e magros e é
muito difícil um gordo virar um super-
magro e vice-versa. As pessoas
mantêm mais ou menos as mesmas
características ao longo da vida. Esse
é seu padrão de saúde. Considero
obeso o indivíduo que vai a uma loja
e não encontra roupa que lhe sirva.
Ele está fora de padrão e precisa
realmente se preocupar, mas não
significa que obrigatoriamente o gordo
não seja saudável e muito menos que
o magro seja mais saudável do que o
gordo. É muito comum encontrar
indivíduos com excesso de peso que
adoecem durante regimes
prolongados na tentativa de atingir
uma figura corporal que não é a sua.
Quem corre maratona tem saúde em
primeiro lugar. Depois, tem preparo
físico e está equilibrado carregando o
excesso de peso. Sabemos de vários

atletas
que jogaram acima do

peso a vida inteira e que, quando
emagreciam, sofriam lesões com
mais freqüência. Essa busca frenética
por emagrecer, em algumas
situações, pode ser tão prejudicial
quanto a do indivíduo que para
aumentar a massa muscular resolve
tomar drogas. Fora os exageros nos
dois extremos, o indivíduo com peso
corpóreo mais elevado, não
patológico e de acordo com o padrão
familiar, deve manter a atividade
física. Se com isso vier a emagrecer,

será um benefício a mais. Não deve
esquecer, porém, que se suspender
os exercícios, voltará mais ou menos
ao peso anterior.

Resumindo, como deve ser
programado o exercício para nos
trazer saúde? 
G. Camanho – Primeiro é preciso
avaliar se não existe um
problema de saúde. Depois,
iniciar a programação de forma
lenta e progressiva e aprender a
respeitar os próprios limites. Se
durante a corrida a pessoa não
consegue conversar com
quem está a seu lado, algum
exagero está cometendo. Se
no fim dos exercícios a
musculatura estiver dolorida,
algo não vai bem. O grande

sinal da adequação dos exercícios é
o organismo que dá. A programação
que serve para um indivíduo pode
não servir para outro da mesma
idade. Nunca se pode esquecer que
as pessoas têm características
diferentes umas das outras.

Na próxima edição da revista DR
MAGAZINE, o médico Camanho fala
sobre o aquecimento, exercícios de
alongamento, e da importância de
respeitar os limites do corpo como
formas de evitar lesões, entre elas as
tendinites e distensões musculares.

Essa busca frenética por
emagrecer, em algumas
situações, pode ser tão
prejudicial quanto a do

indivíduo que para aumentar a
massa muscular resolve

tomar drogas.

“
”

SAÚDE

Foto:  Shutterstock
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Foi na deslumbrante paisagem de El Calafate, na
Patagônia Argentina, cercada por montanhas cobertas de
neve e pelas águas cristalinas do Lago Argentino que a
equipe de ‘Sete Vidas’, novela de Lícia Manzo, e direção
de Jayme Monjardim, gravou as primeiras cenas da
trama, com a viagem de Miguel (Domingos Montagner),
o protagonista da novela, à Antártica. 

Miguel é um oceanógrafo que viaja sozinho em uma
expedição arriscada. Marcado por uma tragédia, que o
tornou solitário e esquivo, ele faz questão de manter-se
livre de laços ou amarras até que conhece Lígia (Debora
Bloch), por quem inesperadamente se apaixona. Incapaz
de resistir a este amor, Miguel planeja uma viagem sem
prazo de volta à Antártica, onde pretende refugiar-se da
intensidade de seus sentimentos por Lígia. Nos mares
gelados, ele sofre um acidente e é dado como morto,
enquanto Lígia - acreditando ter perdido para sempre o
grande amor de sua vida - descobre que está grávida.

Ao mesmo tempo, Júlia (Isabelle Drummond), jovem
gerada via inseminação artificial, de posse do número de
registro de seu doador anônimo, descobre através da
web que possui um meio-irmão, Pedro (Jayme

Matarazzo). Dispostos a romper o anonimato que envolve
a origem de ambos, Pedro e Júlia deixam uma carta na
clínica onde foram concebidos. A carta é encaminhada
para o doador em questão, e aberta por sua mulher Lígia,
a esta altura supostamente viúva e grávida de um meio-
irmão dos dois.

As tramas principais se cruzam e Júlia, Pedro e
Joaquim (filho recém-nascido de Lígia e Miguel) passam
a compor então um novo e inusitado núcleo familiar. Aos
três irmãos irão somar-se ainda o adolescente Bernardo
(Guilherme Lobo), os gêmeos Laila (Maria Eduarda) e
Luís (Thiago Rodrigues), e Felipe (Michel Noher), jovem
argentino, portador de uma doença autoimune. Com
backgrounds familiares, culturais e financeiros
absolutamente diversos, os sete meio-irmãos - filhos do
mesmo doador número 251 - recebem-se na vida um dos
outros, compondo um retrato a um só tempo inusitado e
real do que podemos hoje chamar de ‘nova família’. De
forma não calculada e imprevista, a rede de afeto gerada
pelos sete meio-irmãos, irá resgatar Miguel - pai biológico
de todos e supostamente morto - de seu patológico
isolamento. 

CGCOM
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Sete Vidas
‘Sete Vidas’ tem previsão de estreia em março, no canal da Globo. Foto: TV GLOBO/João Miguel Júnior.



AGÊNCIA FEBRE

Em 2015, ano promete ser um dos
melhores da história da Universal
Pictures. A distribuidora aposta em
grandes títulos internacionais, que vão
desde “Invencível” e “A Teoria de
Tudo” até os tão esperados
“Cinquenta Tons de Cinza”, “Velozes e
Furiosos 7”, “Jurassic World”,
“Minions” e “Ted 2”, e abre espaço

também para longas nacionais, como
as comédias “Superpai” e “SOS –
Mulheres ao Mar 2”.
Com direção e produção de

Angelina Jolie, “Invencível” abriu o
ano da Universal em 15 de janeiro e
traz para os cinemas a trajetória do
atleta olímpico Louis Zamperini, que foi
feito prisioneiro pelas forças japonesas

durante a II Guerra Mundial. Na
sequência, em 29 de janeiro, Eddie
Redmayne dá vida ao físico britânico
Stephen Hawking em “A Teoria de
Tudo”. A produção tem como base a
autobiografia de Jane Wilde, com
quem Hawking foi casado por mais de
20 anos – interpretada por Felicity
Jones.

Dr Magazine | fevereiro 2015 | 33

Guia Filmes 2015

Universal Pictures divulga
lançamento de 13 títulos

A DISTRIBUIDORA ABRIU O ANO COM O DRAMA ‘INVENCÍVEL’,
SEGUNDO LONGA DIRIGIDO POR ANGELINA JOLIE
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Um dos filmes mais aguardados pelo público neste ano,
“Cinquenta Tons de Cinza” chegou aos cinemas brasileiros
em 12 de fevereiro com direção de Sam Taylor-Johnson.
Baseada na trilogia de livros que vendeu mais de 100 milhões
de cópias em todo mundo, a produção tem Jaime Dornan no
papel de Christian Grey e Dakota Johnson como Anastasia.
No mesmo mês, a Universal ainda lançou “Superpai”,
comédia nacional com direção de Pedro Amorim e estrelada
por Antonio Tabet, Dani Calabreza, Danton Melo, Monica Iozzi,
Danilo Gentili e Rafinha Bastos. 
Em 5 de março, o diretor Michael Mann traz Chris

Hemsworth como um ex-prisioneiro e gênio da codificação em
“Hacker”. Liberado pela polícia para auxiliar nas investigações
de um cibercrime, o personagem inicia uma caçada a uma
rede de criminosos por Chicago, Los Angeles, Hong Kong e
Jacarta. Já os astros Julianne Moore e Jeff Bridges estrelam
“O Sétimo Filho”, aventura épica produzida pela Legendary
Pictures que traz Ben Barnes como protagonista e estreia no
dia 19. O último lançamento do mês será o suspense “O
Garoto da Casa ao Lado”, com Jennifer Lopez. O longa, que
estreia em 26 de março, explora uma atração proibida entre
uma mulher divorciada e um vizinho mais jovem, em um
relacionamento que vai além dos limites.

Para os fãs de velocidade, abril reserva o lançamento
de “Velozes e Furiosos 7”, uma das estreias mais
esperadas do ano, que chega aos cinemas no dia 2.
Dirigido por James Wan, o sétimo longa da franquia
traz Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham,
Michelle Rodriguez, Kurt Russell, Lucas Black e
Jordana Brewster no elenco, e é também o último filme
feito por Paul Walker.
Após 22 anos, Steven Spielberg retorna ao seu

icônico parque dos dinossauros, agora, como produtor
executivo de “Jurassic World – O Mundo dos
Dinossauros” que estreia em 11 de junho. Com Chris
Pratt no elenco, o filme tem direção de Colin Trevorrow.
Depois que o parque for aberto, é a vez dos “Minions”
chegarem às telonas brasileiras, em 25 de junho:
Stuart, Kevin e Bob saem à procura de um novo vilão
para servir. A animação é dirigida por Pierre Coffin e
Kyle Balda.
O polêmico ursinho de Mark Wahlberg também volta

aos cinemas ainda mais sarcástico em “Ted 2”. Com
direção e roteiro de Seth MacFarlane, a sequência –
que estreia em 27 de agosto - traz Liam Neeson,
Amanda Seyfried e Morgan Freeman no elenco.

        
      

         
         

      
      

       
        

        
         

            
        
         

         
     



        
      

        
          

          
        

       
        

        
     
         

        
       

         
         

         
       

         
          

          
         

         
     

        
        

         
        

      
      
         

   
       
      
       

       
         
          

       
          

         
 
       
        

        
         

      

Em 17 de setembro, a Universal lança a aventura
“Everest”, que conta com Jake Gyllenhaal, Josh
Brolin, Jason Clarke e John Hawkes no elenco e retrata
a jornada de dois grupos de expedição que terão seus
limites desafiados depois de uma intensa tempestade.
Em outubro, entra em cartaz “Crimson Peak”,

produção em parceria com a Legendary Pictures e
direção de Guillermo del Toro. Com tom sobrenatural e

gótico, o filme tem Charlie Hunnam, Jessica Chastain, Mia
Wasikowska e Tom Hiddleston no elenco e acompanha o dia
a dia de uma autora que se vê dividida entre seu amor de
infância e um misterioso estranho. Ao tentar escapar dos
fantasmas do passado, ela é arrastada para uma casa sombria
que parece respirar, sangrar e se lembrar de suas memórias.
Nos cinemas em 22 de outubro.

Fotos: Divulgação.



A sexta edição brasileira do Rock in Rio está confirmada
para 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de setembro de 2015, na
Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro
(Parque dos Atletas - Av. Salvador Allende, sem número). 
Criado no Brasil em 1985 pelo empresário Roberto

Medina, o Rock in Rio se tornou um dos maiores festivais
de música do mundo e hoje tem cinco edições no Brasil
(1985, 1991, 2001, 2011 e 2013), três em Madri (2008,2010
e 2012), seis em Lisboa (2004, 2006, 2008, 2010, 2012 e

2014) e Las Vegas – a primeira edição em território norte-
americano está prevista para maio deste ano. As 14
edições realizadas até hoje reuniram um público de 7,5
milhões de pessoas, totalizando 1.274 atrações.
“Somos o maior festival de música e entretenimento do

mundo e chegar aos Estados Unidos, maior mercado do
show business mundial, era uma consequência inevitável”,
afirma Roberto Medina, presidente do Rock in Rio.

Dr Magazine, com informações Approach

Eles vão estar no palco



KATY PERRY
A artista, que se apresentou na
edição de 2011 do festival, sobe
ao Palco Mundo pronta para
mostrar ao público a
irreverência que já virou sua
marca registrada. Katy
apresentará no festival o show
Prisma.

QUEENS OF THE STONE
AGE
O grupo de Josh Homme
(vocalista, guitarrista e
compositor) volta ao Rock in
Rio. Eles se apresentaram na
edição de 2001. A banda
californiana tocará antes de
System of a Down.

A-HA
A edição de 30 anos do Rock in
Rio no Brasil vai ter pela
segunda vez o show de Morten
Harket, Magne Furuholmen e
Paul Waaktaar.  Em 1991, os
noruegueses marcaram o
recorde de público pagante na
época: 198 mil pessoas.

JOHN LEGEND
O cantor de R&B, John Legend,
será o headliner do palco
Sunset.  O mais recente
trabalho do artista, que além de
compositor também é pianista,
é Love in the Future, lançado
em 2013.
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As mais de doze horas de apresentações
multiculturais com entrada franca no Centro Cultural
FESO Pro Arte (CCFP) abrilhantaram a 14ª edição
do mais tradicional festival de poesia de Teresópolis
(RJ), o PoÊterÊ, no dia 29 de novembro do passado
ano. Além do concurso poético, o evento teve shows
musicais, performances e teatralização, filmes e
debates, apresentação de dança, oficinas e exposição
de arte — atividades espalhadas pelos diversos
ambientes que receberam o público interessado em
prestigiar o maior e mais diversificado encontro
cultural da cidade.

“É uma maratona que, inicialmente, veio como um
evento literário, mas agora envolve todas as artes:
literatura, música, cultura, dança e todos os outros
movimentos culturais”, explicou o professor Jorge
Bragança, presidente do Centro Cultural. Ele
ressalta ainda que o festival de poesia tem marcado

época e hoje ultrapassa os limites do município, sendo
bem conhecido em outras cidades. Jorge Bragança
considera o evento como um dos melhores
programas do CCFP e frisa que atinge todos os
públicos, por apresentar vasta programação com
diversas manifestações artísticas.

Em 2014, a estatueta PoÊterÊ foi entregue ao
produtor musical e intelectual Sérgio da Costa e
Silva, um dos produtores musicais mais premiados
da atualidade.

EVENTO

POR MARCIA RODRIGUES e FERNANDA KINSKY com GECOM/UNIFESO

FOTOS: DAVID RODRIGUES/DR MAGAZINE

PoÊterÊ

Música, dança, teatro, exposição,
oficina e concurso de poesia
fizeram do XIV PoÊterÊum
dos melhores eventos culturais de
2014, em Teresópolis, no Rio

Um festival para
ser lembrado...

| COBERTURA XIV POÊTERÊ



O concurso de
poesia classificou as
três melhores com
tema livre: o primeiro
lugar foi para o
estudante Rafael
Freitas (1), do
CESO com seu
poema “Puberdade”;
seguido de Paulo
César Desi (2), com
“Tango Brasileiro”; e
em terceiro lugar  a
estudante Ana
Carolina Magnago
(3), também do
CESO, com a
poesia “Amizade é
Tudo”.

O PoÊterÊ é um evento único no Brasil, é uma maratona de arte. O
diferencial está no conjunto de manifestações artísticas, que acontecem
em um único dia, com intensidade e síntese. Cada cena é a descrição de

um momento.
RONALDO FLORENTINO, diretor artístico de cena do PoÊterÊ“ ”

1 2 3
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Venho do teatro
antropológico. A mímica é

pouco conhecida no Brasil.  No
PoÊterê, descrevo o conteúdo da

poesia, e faço mágica e bossa nova com
o sax. O evento dá uma visão geral,

ampla, variada sobre as interpretações
artísticas.

SANTIAGO GALASSI, ator, humorista com

especialização em mímica

M O M E N T O  P O Ê T E R Ê

É uma
honraria
ter recebido
esta linda

homenagem que ficará
guardada na minha

memória eternamente representando o
sentimento de uma comunidade tão

importante como Teresópolis.
SERGIO DA COSTA E SILVA, figura

homenageada no XIV PoÊterÊ

Fiquei feliz
com a oportunidade de

relançar o livro no PoÊterÊ, um
evento muito importante para a cidade de Teresópolis.

Na obra, as crianças contam suas histórias com a sociedade
em geral. O evento ajudou a concretizar o objetivo desse
trabalho, ou seja, de tornar as crianças visíveis. Elas

precisam ser ouvidas.
MARIA TEREZINHA ESPINOSA DE OLIVEIRA, professora coordenadora

do curso de Pedagogia do UNIFESO, e autora do livro ‘Crianças

narradoras e suas vidas cotidianas’

O PoÊterÊ é
um instrumento de
democratização da

cultura em Teresópolis pela sua
diversidade de expressão, dando oportunidade para
os artistas e fazendo uma interface com a educação.
Essas representações são importantes para integrar

a cidade e produz uma possibilidade de uma
construção, de uma interação. 

SADY BIANCHIN, mediador do PoÊterÊ, professor,

doutor pela Universidade de Roma

Essa integração entre as
Olímpiadas da Língua Portuguesa e o

PoÊterÊ  é muito importante porque
interligamos as várias formas de pensar.

Os alunos, tendo uma boa formação
literária e cultural, constroem uma boa
expressão na língua portuguesa, em sua

forma escrita e falada.
LEONARDO VASCONCELOS, secretário de

Educação/Teresópolis, RJ “

“”

”

”

| COBERTURA XIV POÊTERÊ
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UMA PROGRAMAÇÃO COM MUITAS HISTÓRIAS...
O CENTRO CULTURAL FESO PRO
ARTE LOTADO DURANTE O FESTIVAL
POÊTERÊ EM 2014.
O festival contou com a presença de
estudantes e funcionários do Centro
Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO) e
do Centro Educacional Serra dos Órgãos
(CESO), do coral do Centro Cultural FESO
Pro Arte (1); das escolas públicas (3)e
particulares de Teresópolis; do Grêmio
Musical Paquequer e  dos alunos do Instituto Integrartes
- Julia (6), Lucas (7), Clara (8) e Gabriel (9); da Oficina de
Poesia e Criação e do Ballet Pro Arte, entre outros. Também
foram oferecidas oficinas de ilustração (2), xilogravura,
literatura, e arte e sensibilidade, além de apresentações de
performance poética, Banda Space Cake, Entre Cordas e
Poesia, e Música Brasil em Prosa e Verso, com a
cantora Veronica Bonfim e Banda (4). 

Michelle Bronstein,
uma das criadoras do
festival, no ano 2000, e
Coordenadora Cultural
do Centro Cultural
FESO Pro Arte, feliz
com o sucesso do
evento. Ao seu lado, o
mediador do PoÊterê,
Sady Bianchin (5).

Durante o PoÊterÊ, o presidente do Centro Cultural
FESO Pro Arte, Jorge Bragança, fez a entrega dos
certificados de participação no festival aos
representantes das instituições Convention Visitors
Bureau (10) e OAB/Subsessão Teresópolis (11). A
professora e coordenadora do curso de Pedagogia
do UNIFESO, Maria Terezinha Espinosa de Oliveira
(12), também recebeu a homenagem.
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1. Dos livros que conheço do Domenico De Masi o que mais me
impressiona é Criatividade & Grupos Criativos. Logo no primeiro
capítulo, ele faz referência ao Gênesis e os Sete Dias da Criação.
O uso oportuno e recorrente desta metáfora nos ajuda a passear
pela história da criatividade;
2. O meu exemplar, devidamente autografado quando De Masi
visitou a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, é da Editora Sextante
em uma edição de 2003. Parece que agora a editora optou por
publicar a mesma obra em dois volumes;
3. Para aqueles interessados no uso prático da criatividade para
resolver problemas relacionados aos negócios, proponho que leiam
Design Thinking – inovação em negócios (Maurício Vianna, Ysmar
Vianna, Isabel Adler, Brenda Lucena, Beatriz Russo). Você pode
baixar o PDF (gratuito), comprar o e-book ou em papel. Visite o site
para entender: http://livrodesignthinking.com.br/;
4. Ainda na sintonia da criatividade, outro livro para aqueles que
atuam em Gerência de Projetos é o Project Model Canvas, do José
Finnochio Júnior (Ed. Campus/Elsevier, 2013);
5. Se o seu caso é autoajuda, uma boa opção é o Business Model
You – o modelo de negócios pessoal de Tim Clark, Alexander
Ostenwalder & Yves Pigneur. Publicado em português pela
Altabooks, 2011;
6. Qual filme eu indico para este verão? Relatos Selvagens de
Damián Szifron;
7. Desejo a todos um excelente 2015. Que sejamos todos muito
criativos para contornar as dificuldades que se apresentam no
horizonte.

SULAIMAN é colunista Dr Magazine
Instituto Brasileiro de Áudio Visual Escola de Cinema Darcy Ribeiro

asulaiman@drmagazine.com.br

A Criação

Sulaiman

NUVEM DE PALAVRAS
Na ilustração, criada pelo colunista Sulaiman através do site
Wordle.net, foram selecionadas as palavras mais citadas em

2014 por ele em seus textos na revista. 
As mais usadas aparecem proporcionalmente maiores, e a

mensagem de “Feliz 2015” foi acrescentada na lista da
“nuvem de palavras”.
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O que é uma década? Todos sabem que é um período de dez
anos. O tempo é apenas uma referência em nossas vidas. Aquilo
que de fato acontece em dez anos é o que nos marca e o que
importa. Como referência, o tempo tem que ser vivido várias vezes
durante certos períodos específicos para que possamos nos
referenciar a ele corretamente, ter a uma razoável noção do que é
um minuto, uma hora, um dia, uma semana, um mês, um ano e ...
uma década. Ninguém obviamente pôde ainda viver uma vida de
mil anos. Portanto, é pela abstrata percepção do tempo histórico –
a constatação de fatos que nós não vivemos diretamente – que
podemos acreditar na veracidade de um milênio.
É muito mais fácil, porém, apreender o conceito por trás de uma

década. Mesmo assim, essa idéia não é acessível a todos. Como
pode um homem de 25 anos de idade entender bem o que é uma
década? O problema maior, eu acho, é que na vida não há tempo
para treinamento ou ensaio: antes de aprendermos a viver (se é que
aprendemos) já estamos sendo testados pelas contingências do
acaso, muitas vezes até pelos horrores da tragédia, que, aliás, nos
chegarão, mais cedo ou mais tarde.
Agora, já vivendo na casa dos 50, tenho marcas na história da

minha existência que me ajudam a entender o que é uma década.
Estou aqui, morando nos Estados Unidos, há mais de dez anos.
Mudei-me de casa umas 15 vezes, perdi ótimos amigos, uma
queridíssima prima, e até uma irmã. Prefiro, pois, relembrar
Fernando Sabino, para quem o “valor das coisas não está no tempo
que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso
existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas
incomparáveis”. Por outro lado, foram tantas coisas boas.
Nasceram-me dois lindos e saudáveis filhos, mais gigante e
apaixonante golden-retriever. Vi meu pai praticamente renascer

depois uma cirurgia cardíaca, minha mãe sobreviver penosamente
a um câncer, e quatro de meus sobrinhos e sobrinhas se formarem
e se casarem. Foi o tempo em que descobri o email, o telefone
celular (e, depois, as suas maravilhosas mensagens comumente
chamadas de “torpedos”) e as conversas instantâneas por
computador (os ditos chats). Conclui dois mestrados e um
doutorado, escrevi três livros, publiquei uns 30 trabalhos acadêmicos
em vários países, e nove artigos de página integral no Estado de
Minas. Também criei um blog de crônicas, através do qual
compartilho idéias e histórias ao conversar com amigos-leitores
espalhados pelo mundo. Ah... viajei muito, também - a pelo menos
quinze países.
Então é isso aí – uma década é tempo para muitas realizações e

eventos radicais nas nossas vidas, mas não é nenhuma eternidade.
Se for de sorte mediana (tendo em mente a expectativa de vida
média perto de 73), terei mais duas décadas e uns quebrados pela
frente, antes de bater as botas. Se concordarmos com o grande
filósofo romano Sêneca, tudo isso é bobagem: “O importante é viver
bem, não viver por muito tempo. Muitas vezes vive bem quem não
vive muito”. Como dizia John Lennon, “a vida é o que nos acontece
enquanto estamos ocupados fazendo outros planos”. Millôr
Fernandes também colabora: “quem mata o tempo não é assassino;
é um suicida”. 
Bem, o relógio está batendo. É melhor acabar logo esta crônica

e tomar mais um trago de uma excelente cachaça, a Vale Verde,
que recebi de uma amiga a quem conheço há quase três décadas. 

DARIO BORIM JR. é colunista Dr Magazine
Professor na UMass of Dartmouth (EUA)

dborim@drmagazine.com.br
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LEITE, COCO E
ABACAXI

PALADAR & COZINHA

44 | Dr Magazine | fevereiro 2015

Fotos: Sheila Oliveira 

Receitas: Cozinha Nestlé



BACALHAU GRATINADO
AO CREME

Ingredientes
• 5 colheres (sopa) de azeite
• 6 batatas cozidas, em cubos
pequenos
• 1 colher (chá) de sal
• 2 cebolas fatiadas
• 3 dentes de alho
amassados
• 4 xícaras (chá) de bacalhau
dessalgado desfiado (cerca
de 400 g)
• 1 lata de Creme de Leite
NESTLÉ® 
• 4 colheres (sopa) de queijo
parmesão ralado

Modo de Preparo
Em uma frigideira grande,
aqueça 3 colheres (sopa) de
azeite e coloque as batatas.
Acrescente o sal e mexa até
dourar, com cuidado para
não desmanchar as batatas.
Reserve. Em outra panela,
aqueça o azeite restante e
refogue a cebola e o alho por
cerca de 5 minutos.
Acrescente o bacalhau
desfiado e cozinhe com a
panela tampada por cerca de
5 minutos. Adicione meia
xícara (chá) do Creme de
Leite NESTLÉ e despeje em
um recipiente refratário (19 x
20 cm) untado com azeite.
Disponha as batatas
reservadas, o restante do
Creme de Leite e o queijo
parmesão. Leve ao forno
médio (180°C), preaquecido,
por cerca de 30 minutos ou
até gratinar. Sirva.

ARROZ AO VINHO
BRANCO

Ingredientes
• 3 colheres (sopa) de
manteiga 
• 2 xícaras (chá) de arroz
lavado e escorrido
• 1 xícara (chá) de vinho
branco seco 

• 1 colher (sopa) de MAGGI®
FONDOR 
• 1 pitada de pimenta-do-
reino 
• 2 colheres (sopa) de queijo
parmesão ralado 
• 2 colheres (sopa) de
cebolinha verde picada

Modo de Preparo
Em uma panela, aqueça a
manteiga, acrescente o arroz
e mexa até ficar seco e
brilhante. Junte o vinho
branco, o MAGGI FONDOR,
a pimenta-do-reino e 3
xícaras (chá) de água
fervente e misture bem.
Cozinhe em fogo médio, com
a panela semitampada, por
cerca de 20 minutos ou até
secar. Sirva com queijo
parmesão e a cebolinha
verde.

RONDELLI DE RICOTA,
DAMASCO E NOZES

Ingredientes
Massa
• 175 g de farinha de trigo
• 50 g de farinha de trigo
integral
• 2 ovos
• 1 pitada de sal

Recheio
• 2 xícaras (chá) de ricota
fresca triturada
• meia xícara (chá) de Leite
Líquido MOLICO® 
• 50 g de damasco picado
• 100 g de nozes tostadas e
picadas
• 3 colheres (sopa) de
cebolinha verde picada
• 1 colher (chá) de sal
• 1 envelope de MAGGI®
Tempero e Sabor Massas e
molhos 

Molho Branco
• 2 colheres (sopa) de
manteiga 
• 1 e meia colher (sopa) de
farinha de trigo 

• 3 xícaras (chá) de Leite
Líquido MOLICO® quente
• 1 colher (chá) de sal
• 1 envelope de MAGGI®
Tempero e Sabor Massas e
molhos 
• 1 pitada de noz-moscada
• 2 colheres (sopa) de queijo
parmesão ralado

Modo de Preparo
Massa:
Em um recipiente, misture a
farinha de trigo, a farinha de
trigo integral e os ovos,
misturando bem até formar
uma massa elástica e
homogênea. Enrole com
plástico filme e leve à
geladeira por 1 hora. Divida a
massa em 3 partes e, abra
com um rolo de massa até
formar 3 retângulos (21 x 29
cm). Em uma panela grande,
ferva água com um pouco de
sal e cozinhe as massas (1
de cada vez) por 10 minutos.
Retire da água, coloque em
água fria e reserve sobre um
pano limpo.

Recheio:
Em um recipiente, misture
bem todos os ingredientes e
coloque o recheio em todas
as massas reservadas.
Enrole cuidadosamente e
coloque os rolos de massa na
geladeira por cerca de 1 hora.
Retire e corte em rodelas de
2 a 3 cm. Reserve.

Molho Branco:
Em uma panela funda,
aqueça a manteiga em fogo
baixo. Quando começar a
derreter, junte a farinha de
trigo e deixe dourar, mexendo
sempre. Quando adquirir a
consistência de massa,
coloque o Leite MOLICO aos
poucos, misturando
vigorosamente. Adicione o
sal, o MAGGI Tempero e
Sabor, a noz-moscada e
misture bem. Coloque um

pouco do molho no fundo de
uma forma refratária e
coloque os rondelli
reservados, lado a lado.
Coloque o restante do molho
e salpique com o queijo
parmesão. Leve ao forno
médio (180°C), preaquecido
por cerca de 20 minutos.
Sirva.

PAVÊ DE DOCE DE LEITE,
COCO E ABACAXI

Ingredientes
• 1 lata de Leite MOÇA®
• 1 medida (da lata) de Leite
Líquido NINHO® Integral 
• 2 gemas
• 1 colher (sopa) de amido de
milho 
• 1 lata de Creme de Leite
NESTLÉ® 
• 1 panettone MOÇA® Doce
de Leite, em fatias (500 g)
• meia xícara (chá) de calda
de abacaxi 
• 1 colher (sopa) de rum
• 1 lata de abacaxi em calda ,
picado
• 3 xícaras (chá) de coco
fresco ralado 

Modo de Preparo
Em uma panela, misture o
Leite MOÇA, o Leite NINHO,
as gemas, o amido de milho e
leve ao fogo baixo, mexendo
sempre até engrossar. Retire
do fogo e junte 3 colheres
(sopa) de Creme de Leite
NESTLÉ e deixe esfriar.
Reserve. Monte o pavê em
um recipiente quadrado ( 26 x
26 cm), colocando no fundo o
Panettone MOÇA. Regue-o
com a mistura da calda de
abacaxi com o rum. Em
seguida, despeje o Creme
reservado e o Creme de Leite
restante. Coloque por cima
uma camada de abacaxi em
calda. Espalhe o coco ralado
em toda a superfície e leve à
geladeira por cerca de 4
horas. Sirva gelado.
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