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DEPRESSÃO E ANSIEDADE NO BRASIL
País segue líder no ranking mundial em transtorno de doenças mentais entre 

jovens.

Com a rotina cada vez mais movimentada, temas como a depressão 
e a ansiedade quase nunca entram em pauta, mas essas doenças 

estão se tornando cada vez mais comum na sociedade, principalmen-
te na juventude.
Apsicóloga Camila Nascimento, que atua na identificação e tratamen-
to de crianças e adolescentes com depressão e ansiedade, afirma que 
há diversos motivos para que essas doenças se tornem cada vez mais 
comum.
A psicóloga paulistana de 23 anos explica como identificar e ajudar jo-
vens com essas doenças, além de mostrar qual seria o papel da escola 
na relação com a família, e na ajuda com o tratamento e integração 
dessas crianças na sociedade.

Por: Camila Alves, Joyce Nayara e Thalize Oliveira



CÓDIGO: Camila, você acha 
que o meio em que vivemos 
contribui para o surgimento 
da ansiedade e da depressão?
Camila Nascimento: Sim, de-
vido as exigências sociais e a 
necessidade de mostrar que 
está feliz e realizado no Insta-
gram, facebook e outras redes 
sociais. Mostrando algo falso, 
com a tecnologia que faz com 
que as pessoas substituam o 
contato com o próximo, e devi-
do as crianças que são expostas 
muito cedo as novas tecnolo-
gias, como celular.

CÓDIGO: Segundo uma pes-
quisa publicada pela revista 
Veja o caso de crianças e ado-
lescentes com depressão teve 
um aumento de 40%. Qual 
sua opinião sobre o motivo 
dos casos terem aumentado?
Camila: Os adultos têm mais 
cognição para definir tudo 
rápido, já as crianças e os 
adolescentes passam muito 
tempo sozinhas, possuem pou-
co contato com outras pessoas 
e os próprios padrões sociais 
que as obrigam a acender rá-
pido e escolher a profissão 
precocemente e esquecendo o 
desenvolvimento da criança e 
adolescente que acaba não sen-
do respeitado.

CÓDIGO: Quais são os 
principais sintomas que 
podemos notar quando fa-
lamos de transtorno em 
crianças e adolescentes?
Camila: Cada pessoa age de 
um jeito, queda no rendimento, 
insônia, tristeza permanente, 
agressividade álcool e drogas 
podem chamar atenção 

CÓDIGO:  As escolas estão 
preparadas para lidar com 
esse tema?
Camila: Hoje existe uma 

preocupação maior com esse 
tema, mas, ainda tem muito 
para melhorar, escolas não pos-
suem uma estrutura física para 
acolher e observar os casos, fal-
ta de capacitação do professor 
ou uma sala com muitos alu-
nos, o que atrapalha a falsa de 
atenção do professor.

CÓDIGO: Como é possível a 
escola conseguir identifi-
car alunos com depressão e 
ansiedade?
Camila: Quando o aluno tem 
um desenvolvimento regular e 
começa a se isolar ficar agitado 
e tanto a agressividade intensa 
pode ser um indicativo disso 

CÓDIGO: Como o bullying 
afeta o desenvolvimento 
afetivo da criança em seu 
crescimento? 
Camila: Afeta as relações in-
terpessoais, a criança ou o 
adolescente passa acreditar 
que ele merece aquele xin-
gamento, possui auto estima 
muito baixa assim como o alu-
no que agride também precisa 
ser observado, como as rela-
ções que ele tem em sociedade 
e no âmbito familiar.

CÓDIGO: Em âmbito social, 
como a depressão pode 
influenciar no desenvolvi-
mento de jovens e por que 
ainda é tão difícil para aque-
les que sofrem com isso 
procurarem ajuda?
Camila: Dificulta nas relações 
interpessoais delas é por conta 
disso, a principal dificuldade da 
criança e do adolescente é de 
nomear, elas não têm capaci-
dade de nomear com exatidão 
o que sentem, e as vezes como 
sintomas acabam surgindo do-
res físicas e nos adolescentes 
uma dificuldade em admitir 
sua fragilidade.

CÓDIGO: Como você avalia o 
espaço que os meios de co-
municação dão para falar a 
respeito de assuntos como 
depressão e ansiedade?
Camila: As redes sociais quan-
do usadas de forma certa 
colaboram muito, pois é um es-
paço para discussão e reflexão, 
e a mídia quando se trata de 
depressão colaboração muito 
com campanhas como o Setem-
bro Amarelo e o Canal CVV.

CÓDIGO: Você acredita que 
o CAPS que são instituições 
destinadas a acolher 
pacientes com transtornos 
mentais são eficientes neste 
tipo de atendimento?
Camila: Acredito que seja efi-
ciente sim, pois no caso da 
saúde mental o CAPS é a porta 
de entrada para o diagnóstico 
e tratamento e o paciente não 
precisa ir ao posto e passar 
por um processo demorado, e 
o próprio CAPS tem uma área 
específica para cuidar de crian-
ças e adolescentes o CAPS I2. 
E acho que falta um pouco de 
divulgação.

CÓDIGO: A ONG CIPEAMA, 
que é uma ONG que ajuda 
crianças, adolescentes 
e adultos na área da 
educação e da saúde, acha 
que a melhor maneira 
de tratar a depressão é 
com a psicoterapia, você 
acha que esse é um bom 
método de tratamento?
Camila: É sim, a psicoterapia 
estuda o lado afetivo da crian-
ça e também conversa com os 
pais e assim tenta entender o 
ambiente em que ela vive, e é 
sempre importante que ONGs 
como a CIPEAMA trabalhem 
em rede para poder ligar todas 
as pontas e que assim possam 
indicar o melhor tratamento.
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Vindo do Nordeste para o centro de São Paulo em busca de uma vida 
melhor para sua família, Eduardo Santos se apaixonou pela profissão 

que apesar de essencial hoje se encontra desvalorizada, onde a falta 
de infra-estrutura e investimento parece só crescer a cada governo. 
Atualmente aos 40 anos admite “atuo na área porque gosto. Hoje eu 
pensaria melhor, porque é uma carreira muito sofrida, com muitos desa-
fios”. Outro fator que pesa para ele é a recepção do público, que nem 
sempre reconhece o profissional de saúde. Recentemente exonerado 
de seu cargo em uma Unidade Básica de Saúde em São Paulo, ele tam-
bém atua no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo - USP, 
onde, segundo Eduardo, recebe um salário melhor, mas se encontra 
em um nível similar aos outros hospitais públicos de São Paulo, que en-
frentam desde 2013 uma crise de recursos públicos.

CAOS NA SAÚDE PÚBLICA
Enfermeiro há mais de sete anos, Eduardo Santos relata as dificuldades em 

lidar com a negligência do Estado.

Por: Bárbara Lira, Caio Vinícius, João Marcelo, Lorena 
Rocha e Pâmela Vieira
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CÓDIGO: O senhor utiliza a 
saúde pública, certo? O que 
acha dela como usuário?
Eduardo Santos: Utilizo e 
vejo que há uma corrupção 
que está sendo destaque no 
nosso país, afeta também o 
SUS, deixando o sistema em 
uma precariedade maior.

CÓDIGO: Como o senhor vê 
o investimento de capital fo-
cado para a área da saúde?
Eduardo: Tem que mudar 
muita coisa, porque não 
adianta só transferir o dinhei-
ro, é uma questão de gestão 
também. Além do mais, o de-
semprego é muito grande em 
nosso país e com isso migra-
ram muitos usuários da rede 
particular para o SUS, sobre-
carregando o sistema.

CÓDIGO: Em sua opinião, 
quais são as medidas que 
a população deve tomar 
para melhorar a falta de 
medicamentos ?
Eduardo: A população tem 
que se conscientizar que o 
povo interfere direta e indire-
tamente no serviço de saúde, 
na educação e entre outros se-
tores da sociedade , se não for 
cobrado dos governantes uma 
fiscalização capital público.

CÓDIGO: A maior negligên-
cia que vemos é em relação 
aos medicamentos. Quais 
são os argumentos usados 
pelas autoridades para es-
cassez deles?
Eduardo: Na verdade as au-
toridades não admitem esta 
falta. Além de não admitir, a 
população também não cobra 
como deveria, nossa legislação 
prevê em lei, “A saúde como 
um direito do cidadão e um de-
ver do Estado”. Mas a demanda 
de usuários ultrapassa a assis-
tência de qualidade para qual 
somos preparados.

CÓDIGO: O que o senhor 
acha da cobertura midiá-
tica sobre este assunto?
Eduardo:  Em minha opi-
nião como profissional ,  a 
mídia é  um pouco compra -
da,  é  um pouco manipulada 
pelos  governantes .  É 
como se ela  divulgasse de 
forma interessada,  pre-
servando a  s i  mesma em 
relação aos acusados.

CÓDIGO: O senhor tem 
conhecimento sobre al-
gum caso de manipulação 
midiática?
Eduardo: O próprio governo 
manipula, ele não demonstra 
realmente os fatos. Eu traba-
lho em um hospital público 
que quando entrei há sete 
anos era uma coisa, agora a 
precariedade do serviço é 
totalmente diferente. Se o 
hospital escola não investe 
corretamente em sua edu-
cação, futuramente veremos 
profissionais despreparados 
exercendo esta profissão tão 
essencial em nosso país.

CÓDIGO: Se a mídia focas-
se em mostrar o problema 
em sua magnitude, o se-
nhor acha que teríamos 
uma atenção maior a ele?
Eduardo: Poderia, mas 
o que percebemos é um 
sistema que precisa de rees-
truturação, a nível nacional 
porque o sistema está to-
talmente falido, a demanda 
é enorme, os profissionais 
estão sobrecarregados e não 
há nenhum investimento 
para mantê-los no sistema, 
o usuário do SUS espera até 
6 horas para ser atendido, 
e acaba cobrando de forma 
violenta quem muitas vezes 
não tem culpa de nada.

CÓDIGO: O senhor já sofreu 
algum tipo de violência no 
exercício da profissão?
Eduardo: Sim, todo tipo de 
violência, sendo ela física 
ou psicológica. E isso acaba 
afastando os bons profissio-
nais do SUS. O que acontece 
na maioria das vezes é o pro-
fissional que está no serviço 
público de saúde sofre vio-
lência, porque o usuário 
cobra de quem está na linha 
de frente, quando na verdade 
não é ele o culpado.

CÓDIGO: Até que ponto esse 
fator pode influenciar no es-
tado de saúde do paciente?
Eduardo: A gente presencia a 
escassez todos os dias, faze-
mos o máximo com o mínimo 
que podemos fazer.

CÓDIGO: Houve algum caso 
que comoveu o senhor?
Eduardo: Vários. Nós pre-
senciamos todos os dias e 
pra quem gosta da profissão 
acaba deixando a pessoa cha-
teada e parte para outra área.

CÓDIGO: Como a diminuição 
de medicamentos afeta o 
atendimento na UBS (Unida-
de básica de saúde)?
Eduardo: Praticamente em 
tudo, em nosso país não exis-
te uma política de promoção 
à saúde. As políticas públicas 
agem de forma imediata, eles 
querem resultado imediato.

CÓDIGO: Levando em conta 
que elegemos os deputados 
e senadores, o senhor acha 
que existe algum político 
que pode trazer alguma mu-
dança no SUS?
Eduardo: Na realidade o que 
pode trazer a diferença é o 
povo, é necessário se cons-
cientizar. A única coisa que 
o político respeita é o voto 
popular.
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Faz pouco mais de trinta anos desde a identificação do primeiro caso 
de HIV, que rapidamente evoluiu em uma epidemia difundida mun-

dialmente. O vírus da imunodeficiência humana, mais conhecido como 
HIV, é uma doença que afeta os mecanismos de defesa corpo, o dei-
xando suscetível a sofrer com outras infecções, enquanto a AIDS seria 
um estágio mais avançado da doença, onde o sistema imunológico 
não consegue combater o vírus. Constantemente cercada de precon-
ceitos e tabus, o HIV ainda predomina na atualidade; contudo, o Brasil 
adota uma política de prevenção e tratamento do vírus, garantido à 
população, uma perspectiva de esperança e cidadania. A Código 
conversou com o Doutor Bruno Oliva (34), que é biomédico especialista 
em patologia clínica e diretor de um laboratório de análises. Ele conta 
seu ponto de vista sobre prevenção da doença, ressalta a importância 
da conscientização e o impacto que as políticas governamentais pos-
suem na sociedade.

FALAR É PREVENIR
O olhar crítico de um biomédico e sua perspectiva da educação no auxílio 

à prevenção.

Por: Amanda Marques, Gisele Pompeu, Karina Santos, 
Luiz Henrique e Matheus Henrique



CÓDIGO: Qual o cenário 
no Brasil, quando falamos 
em HIV?
Dr. Bruno Oliva: O 
desenvolvimento do HIV 
no país não tem haver 
com classe social ou com 
informação e sim o descuido. 
Hoje os jovens entre 16 e 
28 anos são o maior índice 
de contaminados no país; 
embora toda a informação 
fornecida, os jovens se 
contaminam cada vez mais.

CÓDIGO: O preconceito e 
a falta de conhecimento 
da sociedade diante das 

DSTs interferem na pro-
cura por tratamento?
Dr. Oliva: Muito, não só o 
preconceito, mas a falta de 
falar sobre isso, principal-
mente os jovens.

CÓDIGO: Como o senhor 
vê as campanhas de 
vacinação contra o HPV 
para adolescentes?
Dr. Oliva: Pouco difundida, já 
que menos de 20% das vacinas 
foram aplicadas. Ouvindo a 
comunidade eu percebo a 
desinformação sobre vacina, 
resultado das fake news, ainda 
mais com a febre amarela.

CÓDIGO: O Brasil já foi re-
ferencia na prevenção ao 
HIV. Como o senhor enxerga 
o cenário brasileiro de pre-
venção ao HIV?
Dr. Oliva: O nosso sistema 
de saúde pública, é um dos 
melhores do mundo. Seja no 
diagnostico ou tratamento 
com antirretrovirais, é como 
um convênio que pode aten-
der duzentos milhões de 
pessoas aproximadamente. 
Vinte anos atrás a perspec-
tiva para o HIV era óbito, 
hoje no Brasil, só morre de 
HIV quem realmente não 
quiser se tratar.

CÓDIGO: O senhor acha que 
o congelamento de gastos 
do governo por 20 anos 
pode atrapalhar a divulga-
ção da prevenção?
Dr. Oliva: Eu acho que não, 
ninguém está falando que o 
governo não investirá mais, 
só vai congelar o aumento 
deste investimento.

CÓDIGO: Como o senhor 
analisa as medidas gover-
namentais na prevenção 
do HIV?
Dr. Oliva: O investimento do 
governo é milionário, mas 
não adianta investir em cen-
tros de tratamento e não ter 

demanda para atender. Temos 
que usar as redes sociais para 
divulgar aos jovens, que são o 
nosso maior problema. 

CÓDIGO: O senhor acha que 
a falta de campanhas mais 
sistemáticas nos meios de 
comunicação sobre o HIV 
afeta na prevenção?
Dr. Oliva:  Ao meu ver não 
falta campanha, mas sim a 
conscientização.

CÓDIGO: O senhor conhece 
alguma ONG que trabalhe 
para a prevenção do HIV?

Dr. Oliva: Conheço, tenho um 
grande amigo que trabalha 
em duas ONGs, uma delas é 
só para gestão e cuidados de 
pacientes soropositivos.
 
CÓDIGO: O senhor acha que 
as ONGs e as comunidades 
fazem um trabalho de pre-
venção mais eficiente do 
que o Estado?
Dr. Oliva: Se o estado fosse 
100% eficiente não precisaria 
de ONG. Então sim, as ONG 
estão mais próximas da co-
munidade. O profissional que 
orienta o paciente fala melhor 
à linguagem que aquele jovem 
precisa para entender. 
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Provavelmente você já ouviu falar de Paralisia Cerebral, a deficiência 
é imposta pela mídia como casos extremos em que o portador está 

em estado inconsciente, mas Júlia é um caso raro. Ela consegue se de-
senvolver, se comunicar e ter uma vida normal ativa. Apesar de todas 
as dificuldades enfrentadas ao longo da vida, Júlia Almeida (16), por-
tadora de paralisia cerebral conseguiu superar obstáculos e hoje vive 
uma adolescência considerada normal. A entrevista foi concedida por 
Poliane Almeida, mãe de Júlia. Ela nos relatou sobre seu dia a dia, sua 
história de vida e como enfrentou os paradigmas da sociedade. Aqui 
você encontra o ponto de vista de uma mãe sobre a vida social de sua 
família.

Por: Ariana Thiffany, Juan Alejandro, Juliana 
Nascimento, Larissa Lourenço e Milena Barbosa

PARALISIA CEREBRAL: O MILAGRE DA MEDICINA 

A vida de uma adolescente com paralisia cerebral, considerada um caso 
raro pela medicina.



CÓDIGO: Como foi o diag-
nóstico da Júlia? Qual foi a 
reação da família?
Poliane Almeida: Foi uma 
surpresa, logo que recebi o 
diagnóstico, pensei em qual a 
possibilidade de já ir fazendo 
alguma coisa para melhorar, 
para sair dessa situação no 
caso, né. Tratar, conhecer o 
que é a paralisia cerebral, co-
nhecer primeiro para depois 
procurar ajuda, no sentido 
de melhoria mesmo. Ah, até 
onde me recordo, eles ficaram 
surpresos, falaram “vamos 
tratar” muitos falaram “tem 
cura” sim, tem cura. Aí fomos 
procurar juntos.

CÓDIGO: Qual foi o primeiro 
tratamento, quantos anos a 
Júlia tinha?
Poliane: Na minha mente foi 
ela passar em algum neuro-
logista primeiro, para saber 
como está a cabecinha dela, 
como que o bebê irá reagir 
ao diagnóstico né, aí o pri-
meiro tratamento foi com um 
fisiatra, um fisioterapeuta. Ela 
tinha 1 ano e 10 meses. Foi 
mais do que eu imaginei que 
seria, eu pensei que ela nem 
iria falar direito, nem andar e 
hoje ela já faz tudo isso.

CÓDIGO: Como foi a adap-
tação da sua vida após 
descobrir que a deficiência 
da Júlia e qual foi o momento 
que percebeu que a Júlia iria 
conseguir se desenvolver?
Poliane: Tinha um ritmo de tra-
balho muito grande, trabalhava 
com comércio, procurei reduzir 
um pouco, conversar com meus 
superiores e começar o trata-
mento já dela. Quando ela fez 
2 anos, depois do diagnóstico 
e tudo, começou o tratamento, 
com 2 anos a 3 anos e meio eu 
falei que ela conseguiria e en-
tão ela começou a desenvolver, 
percebi que ela pode.

CÓDIGO: Como conseguiu 
atendimento na AACD e como 
foi a chegada lá?
Poliane: Quando ela comple-
tou 1 ano e 8 meses demorou 
muito pra andar, então como 
eu já sou mãe de um primeiro 
bebê já senti diferença pra an-
dar, pra tudo, pois como tinha 
essa dificuldade, essa demora 
toda pra ela fazer as coisas, 
então procurei o Hospital São 
Paulo, que era o referência na 
época de crianças né, então 
eu fui, o médico de lá me deu 
encaminhamento e falou “ela 
é um bebê que precisa passar 

na AACD, tem avaliação lá” 
mas ele me tranquilizou, disse 
que estava tudo bem, mas que 
ela precisava de um cuidado 
a mais e que a AACD poderia 
dar esse suporte. Foi perfei-
to, maravilhosa, todos, desde 
do atendimento a segurança, 
da portaria a limpeza, são 
maravilhosos, perfeitos. Che-
gando lá ela passou por uma 
equipe enorme de médicos, 
por volta de 14 a 15 médicos, 
lembro até hoje, fisiatras, fi-
sioterapeutas, pediatras, um 
monte de médicos que eu 
nem pensava que existia, Aí 

eles a avaliaram, começou o 
primeiro atendimento, depois 
passamos individualmente 
com cada um deles, tivemos 
uma terapia em grupo, para 
adaptar cada um deles, para 
adaptação mesmo. Nossa, eu 
só tenho a agradecer, foi um 
trabalho muito duro, árduo, 
que realmente tanto ela quan-
to eu passamos por psicólogos 
e realmente o fim foi maravi-
lhoso, muito construtivo.

CÓDIGO: E dentro dos postos 
de saúde a senhora encon-
trou referência, ajuda ou 
teve algum acompanhamen-
to pelo SUS? A AACD foi um 
tratamento a parte?
Poliane: A AACD foi à parte, 
mas tem uma parte da própria 
AACD que é o SUS e que aonde 
ela se enquadrou.

CÓDIGO: Então foi pelo 
SUS que ela conseguiu o 
tratamento? Isso ajudou a 
senhora?
Poliane: Sim, claro que tinha 
algumas coisas, tanto que os 
exames pré-operatórios foram 
todos pagos, eu fiquei sabendo 
depois de um ano que ela fez a 
cirurgia que metade foi do SUS 
e metade foi uma doação que 
eu não sei quem foi, mas fiquei 
muito feliz.

CÓDIGO: A senhora acredita 
que a sociedade dá o devido 
valor para a discussão da PC? 
A senhora já viu o tema ser 
abordado em algum veículo 
da mídia?
Poliane: No primeiro momen-
to, tanto as escolas quanto 
às instituições, os postos de 
saúde, até queria que fosse os 
postos de saúde mesmo que 
colocassem cartazes, banners 
falando, até os próprios médi-
cos falassem “ Sentiu alguma 
dificuldade com o seu bebê, 
procure ajuda, não deixar 
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muito tempo” Falta muita in-
formação e as pessoas acham 
que é um bicho de sete cabeças 
sabe, que a paralisia não pode 
sair de casa e não é assim.

CÓDIGO: A senhora como 
mãe sente que existe  
algum estereótipo criado 
pela mídia ao se falar de 
paralisia cerebral?
Poliane: Eu acho que não de-
veria tratar como doença e 
sim como uma situação que 
pode ser melhora, não como 
“ Ai, minha filha tá com uma 
doença” não, eu procuro dizer 
que ela tem uma dificuldade 
que pode ser desenvolvida, 
pode ser superada, hoje a 
gente consegue informação 
mesmo não querendo, a gen-
te tem informação e isso é 
bem legal, eu acho que tem 
que ser tratada como mais 
informação, a mídia trazer o 
que é realmente e o que pode 
ser benéfico para a melhoria 
dessas pessoas, dando su-
porte para a própria família, 
acho que é isso.

CÓDIGO: Em relação a aces-
sibilidade nas escolas, qual é 
o processo de aprendizagem 
da Julia? Quais são as dificul-
dades encontradas por ela?
Poliane: Então no dia a dia ela 
tem dificuldade de acompanhar 
o que os professores estão 
falando de fato, por exemplo, 
ela está na 8º série, tem aulas 
de matemática que estuda 
equação, por exemplo, então 
ela não entende o que é 
equação, ela entende que são 
números que tem que contar, 
que tem que dar um resultado, 
mas ela não sabe de fato o que 
é, então tem umas matérias 
que os professores fazem 
diferenciado com ela.

CÓDIGO: A Júlia ou a senhora 
já sofreu alguma espécie de 
descriminação?
Poliane: Já, foi muito difícil, 
principalmente pra mim, eu 
não sei pra ela, mas pra mim 
foi muito difícil. Uma vez eu 
peguei um ônibus e ele esta-
va cheio, eu estava com ela no 
colo, ela usava umas talas que 
precisava, estava muito calor 
nesse dia, peguei o ônibus. 
Como ela estava de vestido, 
dava pra ver as talas, eu per-
cebi pelo olhar do cobrador, o 
ele olhou, como estava cheio o 
ônibus e não tinha lugar para 
sentar então o cobrador gritou 
“olha, tem uma menina espe-
cial aqui, dá pra ceder o lugar?” 

Eu me senti constrangida com 
isso, ele não precisava ter feito 
isso, ele simplesmente poderia 
ter sido um pouco mais educa-
do, pedir com mais gentileza, 
ou olhar, perceber que alguém 
iria ceder o lugar, eu acho que 
ele poderia ter feito algo mais 
discreto, gentil.

CÓDIGO: A senhora já recebeu 
ajuda de alguma instituição 
sem fins lucrativos? Já 
participou alguma campanha 
social sobre o tema?
Poliane: Não, na verdade 
uma igreja católica ficou 
sabendo do caso dela e 

como ia muito raramente 
nas missas, conheci uma 
senhora que começou a me 
ajudar no caso de indicação 
de médicos mesmo, com 
“Olha, passa ali em tal 
médico, que talvez ele possa 
dar outro diagnóstico”, mas 
nada assim de ajudar mesmo. 
Faço parte do facebook da 
própria AACD, onde eles 
fazem essa divulgação um 
pouco melhor do que os 
outros veículos, eles fazem 
palestras e assim sempre 
que eu posso estou indo para 
ver, pra acompanhar, acho a 
divulgação deles bem legal.

CÓDIGO: O que você viu em 
relação às outras crianças 
com a mesma doença que a 
Júlia? O que diferencia a Júlia 
dos outros?
Poliane: Não dá para diferen-
ciar uma criança da outra, eu 
aprendi que nessa longa jor-
nada que ela consegue mais, 
que ela pode ultrapassar o que 
ela hoje ainda tem dificuldade, 
eu acredito que ela pode sim 
avançar, tem algumas crianças 
que a gente conhece que não 
consegue, que tem a mesma 
dificuldade, mas que não con-
seguiu, estacionou, eu vejo que 
não é porque ela é minha filha, 
mas eu vejo essa revolução.
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A Cracolândia teve início na capital paulista em meados dos anos 90, 
quando a droga chegou como novidade, com custo relativamente 

baixo. Com a desativação do terminal rodoviário Luz, um dos principais 
pontos de chegada em SP, a área sofreu com a degradação urbana e o 
comércio perdeu força, dando espaço ao descaso e o desenvolvimen-
to ao um dos maiores territórios para o consumo de drogas a céu aberto. 
Com ampla formação acadêmica, experiência e muita energia para o 
bem, Eliana Toscano faz trabalho voluntário aos usuários com amor. O 
trabalho que a faz querer sempre transmitir algo bom, lida com pessoas, 
com nome, personalidade e principalmente vida. Seu  projeto é total-
mente apartidário, não aceita contribuição governamental, apenas de 
pessoas que acreditam no trabalho, não rende capital satisfatório, mas 
vira ouro com tamanha esperança que carrega. E o objetivo principal é 
arquitetar condições para que o dependente consiga responder por si. 

Por: Jeniffer Alves, Karine Gomes, Murilo Otávio e 
Pablo Sobral

A  MULHER QUE ABRAÇOU A CRACOLANDIA 

Com um sorriso grande e  com pensamento firme,  Eliana Toscano leva 
esperança e palavras de conforto  na  Cracolandia.



CÓDIGO: Eliana, você acre-
dita que o vício depende 
da pessoa, do seu estado 
físico e mental? 
Eliana Toscano: Eu acho que 
as pessoas se viciam porque 
elas se deixam viciar. No caso 
entre o consumo de se entre-
gar por algum motivo, não 
por causa da droga. Talvez 
por causa de algum motivo 
pessoal. É que nem a bulimia. 
A pessoa come, come, come e 
depois vai lá e vomita. É uma 
compulsão. A droga também é 
uma compulsão. 

CÓDIGO: Dependendo da 
situação, você acha que 
o dependente também é 
culpado pela situação em 
que se encontra?
Eliana: Você tem o livre arbí-
trio. Eu ouço alguns falarem: 
“Eliana, eu estou nessa situ-
ação porque eu quero.” ou 
“Eliana me deixa em paz. Eu 
não estou bem. Outra hora 
a gente conversa.” Eu não 
forço. Dependendo da situa-
ção, foi bem colocado. O que 
eu ouço muito, primeiro, é a 
falta de estrutura familiar. E 
aquele que quer tentar uma 

reaproximação da família, 
mas não consegue.

CÓDIGO: Você acha possível 
deixar o vício sozinho, sem 
ajuda externa?
Eliana: Sim, lógico. Eu saí 
sozinha. Por que vai da força 
de vontade de cada um. Eu 
trabalhei na oficina, fazia pa-
lhaçaria e daí eu resolvi fazer 
a dinâmica do espelho. Eu 
falei: “Gente olha no espelho 
e olha o que vocês estão ven-
do”. Todo mundo olhava para 
mim. Nossa, eu fiquei brava. 
Aí colocava o espelho na mi-

nha cara e ninguém olhava. 
Daí um orientador me falou: 
“Eliana faz um favor? Guarda 
o espelho. Ninguém tá prepa-
rado. Guarda para não piorar”. 
Ninguém está preparado para 
se se olhar. Pra se auto anali-
sar. Pra se autojulgar. Então 
tem um momento em que o 
cara vai se olhar.

CÓDIGO: Vocês fecharam 
parceria com alguma clínica?
Eliana: Com uma clínica no 
Rio de Janeiro, em Campos. 
É uma clínica particular para 
quem queira se internar. Lá 

é terapia, não tem nada me-
dicinal, é tudo laboral. Você 
trabalha. Tem um sítio de 
frente para a praia. Só que 
não pode pisar na bola. É tudo 
gradual e devagar. A interna-
ção que o governo oferece, 
que eu sou contra, é dentro 
de clínicas padronizadas. Daí 
a prefeitura solta números: 
“30% dos pacientes se recu-
peraram”. Mentira. 30% de 
quantos mil? 30% de 10 são 
3. E aí? A prefeitura quer sa-
ber de números, de índices. 
Não é do Mauro José Da Sil-
va, não é o Carlos Santana. Eu 

não trabalho número, eu tra-
balho pessoas. 

CÓDIGO: Qual foi o momen-
to mais impactante para 
você durante sua passagem 
pela Cracolândia?
Eliana: Quando fiquei sa-
bendo de seu Hélio. Era um 
senhor que tinha 60 e poucos 
anos, etílico e enfartou devi-
do a bebida. É difícil aceitar 
quando alguém morre por 
alcoolismo, é a pior droga de 
todas, e é socialmente acei-
tável. Tudo começa com a 
bebida. Qualquer casa, até na 

CADERNO DE ENTREVISTAS 11



igreja tem bebida. Se o siste-
ma nervoso central é sensível, 
basta uma gota de álcool que 
o cara fica doido. 

CÓDIGO: Você pode definir 
o estado de uma pessoa sob 
o efeito do Crack?
Eliana:  Tem um rapaz com 
a “brisa da cobra”.  E ele fica: 
“Sai, sai cobra”. E quando vai 
ver não tem nada. E eu falo 
“Cadê? Como é a cobra?” E 
ele diz que é grande, “segura” 
ela, etc. Como a gente falou, 
depende do momento, de 
cada pessoa.

CÓDIGO: Como você vê 
as ações do governo para 
solucionar os problemas 
na Cracolândia? 
Eliana: É para manter a apa-
rência da cidade, porque é 
tudo visual. Se pudessem, 
eles botavam um pano verde 
em cima da Cracolândia pra 
falar que é uma área verde 
pela foto do Google. Na Cra-
colândia é saúde pública e 
reinserção social, sim, senhor. 
Porque a partir do momento 
que negam isso ao cara, você 
já matou metade dele, e aí? Eu 
estive com uma moça que teve 
uma hemorragia na praça e 
nós socorremos, chamamos 

a ambulância do SAMU que 
veio só porque nós insistimos. 
Ela ficou internada um dia, 
na Santa Casa. Sabe, por quê? 
Situação de rua. Mas o que a 
Constituição de 88 fala? Nós 
somos iguais perante a lei. Di-
reitos universais do homem. É 
tudo uma utopia. A igualdade, 
a liberdade. Tudo utopia.

CÓDIGO: Você já recebeu 
ou recebe ajuda financeira, 
privada ou do governo?
Eliana: Do governo não 
recebo nada e nem quero. 
Porque é sujo, coisa suja eu 
não compactuo. Ganho ajuda 

de pessoas que se interessam 
pelo meu trabalho. São 
valores muitos pequenos, 
eu faço das tripas coração e 
acabo multiplicando. E como 
já dizia um filosofo, cujo não 
me recordo o nome agora, 
“a desgraça do humano é o 
próprio humano”.

CÓDIGO: Segurança pública 
ou saúde pública, como a si-
tuação na Cracolândia deve 
ser tratada?
Eliana: É saúde pública. Se-
gurança não quero. Tem que 
ter segurança para eles, não 
contra eles. Como diz a Lei 

Orgânica Municipal, diz que 
a Guarda Civil Metropolita-
na é pra proteger vulnerável. 
Porque a Cracolândia é uma 
rua onde passam pessoas que 
moram pelas redondezas. O 
pessoal respeita quem passa, 
por que a polícia não vai res-
peitar? E eles fazem assim: 
Fecham a Av. Rio Branco, a 
Duque de Caxias, em uma 
operação policial gigantesca 
como se a gente fosse os cul-
pados. Mas na verdade é a 
polícia que é a culpada.

CÓDIGO: Segundo o mé-
dico Drauzio Varella, é 

impossível acabar com a 
Cracolândia em São Paulo. 
Você concorda? 
Eliana: O pessoal se exila 
aqui. Vocês veem alguma 
prevenção de droga dentro 
das escolas? É muito superfi-
cial. É muito raso. Já ouviram 
falar do PROERD? É da Polí-
cia Militar. Mas é muito raso. 
A escola, pincipalmente a 
pública que todo mundo 
paga, deveria ter psicólogo, 
assistente social e orienta-
dor. Porque você não tem 
que trabalhar apenas o ado-
lescente. Tem que trabalhar 
a família num todo.
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De acordo com a ONU (Organizações das Nações Unidas) o Brasil é o 
sétimo país que mais mata jovens no mundo, e as periferias paulistas 

são parte desse cenário, já que São Paulo abriga 27% de todas as fave-
las no Brasil. Com o desejo de mudar essa realidade, Márcia Cândido 
iniciou em 2007 um projeto sócio educacional para crianças vítimas de 
violência doméstica, sexual e no ambiente escolar. Com ajuda de pro-
fessores e voluntários, a educadora oferece oficinas de arte e dança, 
incentivo à leitura e aulas de reforço de português e matemática todos 
os sábados na garagem de sua casa, na extrema leste de São Paulo. 
O projeto de Márcia já conseguiu ajudar mais de 300 crianças carentes 
que vivem na região e abriu as portas de sua casa para nos apresentar 
um pouco mais de seu cotidiano e contar histórias que geralmente não 
paramos para escutar, pois estão escondidas e longe de nosso alcance 
nas comunidades brasileiras.

Por: Caio César, Júlia Ferreira, Julia Saraiva, Kamila 
Mentes e Regiane Gomes

VIOLÊNCIA INFANTIL NA COMUNIDADE

Márcia Cândido fala sobre seu projeto contra violência infantil na área 
periférica de São Paulo.
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CÓDIGO: Como funciona seu 
projeto com crianças víti-
mas de violência?
Márcia Cândido: O meu 
projeto é pra tirar essa me-
ninada dessa situação. Tendo 
algo para elas fazerem, como 
ler gibis, revistas recreati-
vas, atividades físicas e um 
lanchinho no final já muda 
a realidade. Aos sábados eu 
abro as portas da minha casa 
para elas se divertirem, e é 
uma bagunça só! No bom sen-
tido, é claro. Elas começam 
tendo uma aula de reforço 
com os meus amigos profes-
sores, depois vão se divertir 
brincando e lendo.

CÓDIGO: Você acredita 
que a saúde pública está 
preparada pra cuidar das 
vítimas, além da parte 
física, mas também da 
parte psicológica?
Márcia: Na realidade eu acho 
a saúde pública uma grande 
mentira! Só funciona na pu-
blicidade. Não existe recurso 
para as crianças, principal-
mente as periféricas, que no 
caso, eu observo de perto. 
Quando uma criança está 
sendo maltratada e os profis-
sionais da escola e professores 
percebem, até encaminham 
para um acompanhamento, 
porém, ela não consegue efi-
cácia nisso.

CÓDIGO: E como funciona o 
encaminhamento?
Márcia: Pela a escola, o 
encaminhamento é feito 
para o Conselho Tutelar ou 
algum órgão público. Porém 
nos órgãos públicos há uma 
grande dificuldade para as 
crianças, pois lá não tem o 
acompanhamento específico 
infantil, é bastante misturado, 
e acaba até piorando o estado 
da criança.

CÓDIGO: Na sua opinião, os 
danos físicos e psicológicos 
são irreversíveis para as 
crianças sobreviventes?
Márcia: Não são irreversíveis. 
Por serem crianças, elas con-
seguem se recuperar. É lógico, 
é uma luta...Mas a criança está 
disposta a aprender, sempre 
sedenta para querer melhorar. 
É reversível, elas conseguem.

CÓDIGO: Quais crimes 
contra a criança você já 
presenciou?
Márcia: Diversos! Os que eu 
mais vejo são: Abuso sexu-
al e trabalho infantil. Aqui 
na periferia, você encontra 
crianças de cinco anos tra-
balhando como servente de 
pedreiro, para ajudar os pais 
em casa financeiramente. 
Essa criança não tem acesso 
à educação devida, de vez 
estar na escola, estudando 
e participando de um mo-
mento recreativo, ela está 
com um martelo na mão, sem 
perspectiva de vida nenhu-
ma. Sem contar dos índices 
de gravidez precoce, garotas 
de doze anos tendo filhos 
muito comum por aqui, às 
vezes, você encontra história 
de meninas que engravidam 
do próprio pai.

CÓDIGO: Além do seu pro-
jeto, você conhece algum 
outro trabalho comunitário 
na região que faz algo para 
combater/tratar a violência 
contra a criança?
Márcia: Na escola onde 
eu trabalho o E.E. Orlando 
Silva existe um trabalho 
comunitário lindo para 
garotos de baixa renda que 
sonham em ser jogadores 
de futebol. Normalmente 
esses garotos são abusados 
psicologicamente, ouvindo que 
nunca vão conseguir...lá eles 
jogam e tem a oportunidade 

de participarem de várias 
peneiras em times famosos.

CÓDIGO: A comunidade 
está consciente de que algo 
está sendo feito? Como é a 
divulgação?
Márcia: A divulgação não é 
boa. É praticamente no boca 
a boca. Nem todas as crianças 
e pais sabem que existem pro-
jetos como o meu ou como na 
escola. Na maioria das vezes 
é divulgado nas reuniões de 
pais... Porém os pais não com-
parecem e as crianças ficam 
sem o benefício.

CÓDIGO: Qual história você 
presenciou que seria inte-
ressante ser divulgada?
Márcia: Bom, são muitas his-
tórias, trabalho há mais de 
dez anos com crianças. E o 
interessante é que você não 
precisa perguntar, elas con-
tam por iniciativa própria. 
Conheço uma garotinha que 
se chama Raquel, ela estu-
da na escola onde trabalho e 
percebi que ela é de família 
bem humilde, a convidei para 
vim no meu projeto social. Ela 
ficou um bom tempo vindo, 
até que um dia ela me pediu 
uma cesta básica para a fa-
mília, eu disse que daria sim, 
até porque recebo doações de 
alimentos, porém precisava 
conversar com algum respon-
sável. Após essa conversa, ela 
parou de vim no projeto. Dois 
meses depois a encontrei na 
feira perto da minha casa, ela 
estava junto com um dos seus 
irmãos, ela acabou me falan-
do que na realidade a cesta 
era para a mãe revender para 
comprar drogas. Fiquei muito 
triste, pois pude perceber o 
abuso sofrido pela a própria 
mãe. Essa história seria in-
teressante de ser divulgada, 
para a reflexão.
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Cuidar do sorriso não é apenas uma questão de estética, estudos 
científicos comprovam que a saúde bucal tem influência na saú-

de de um modo geral, pois a boca interage com todas as estruturas 
do corpo. De acordo com o primeiro levantamento nacional de saú-
de bucal, concluído em março de 2004, pelo Ministério da Saúde, 20% 
da população perdeu todos os dentes, e uma das principais causas é 
a periodontite. Segundo um estudo elaborado pela ADA (Associação 
Dental Americana), os cuidados com a higiene bucal podem prevenir 
até doenças cardíacas. 
“Basta uma escova de dente e um fio dental”, a frase resume a opinião 
de José Eduardo Bacci, graduado em Odontologia pela Universidade 
São Francisco e Doutorado em Laser pela Universidade Cruzeiro do Sul, 
atuando principalmente na periodontia, implantodontia, cirurgia e clí-
nica integrada. 

Por: Alessandra Regina, Diego Juan, Helena Patrício, 
Jadilson Almeida e Mariane Silva

ESTÉTICA OU SAÚDE? A IMPORTÂNCIA DA 
HIGIENE BUCAL

A rotina de uma saúde bucal começa desde criança quando expressamos, 
através do sorriso, nossos sentimentos e afeto pelas pessoas.



CÓDIGO: Quais são 
os problemas que a 
periodontite causam na 
boca? A alimentação pode 
influenciar na doença? 
Eduardo Bacci: Existem várias 
coisas que podem causar essa 
inflamação, mas a principal 
causa do problema periodontal 
é a placa bacteriana também 
conhecida como biofilme. A 
placa é uma comunidade de 
bactérias que aderem no den-
te, uma superfície que não 
descama. E esses microrganis-
mos da placa agride a gengiva, 
provocando a gengivite. E se 
não for tratada pode se desen-
volver na periodontite, que é 
agravamento da gengivite que 
causa a perda do osso. O den-
te está ligado ao osso atrás do 
ligamento periodontal, quando 
a doença começa atingir esse 
osso, o dente fica fraco e você 
pode ter perda óssea. A alimen-
tação pode influenciar sim.
  
CÓDIGO: Qual a melhor for-
ma de dizer ao público que 
a periodontite, se não tra-
tado pode levar a perda de 
todos os dentes?
Eduardo: Não necessariamen-
te quem tem a periodontite 
sabe, na maioria das vezes ela 
não é visível aos olhos. Não 
temos um jeito certo para 
conversar com o paciente, o 
correto é chegar no indivíduo 
e dizer que ele precisa fazer os 
exames necessários seja ele clí-
nico ou complementar.

CÓDIGO: O senhor conhece 
o programa do governo fe-
deral “Brasil Sorridente?” 
Como a Secretária da Saúde 
apoia este programa?
Eduardo: Conheço. Acredito 
que a Secretária apoia, mas não 
da maneira correta. O plano 
Brasil Sorridente tem uma boa 
estratégia, mas não sei dizer 
se está funcionando, pois não 

estou vivenciando essa parte 
de governo. Os postos de saúde  
tem uma equipe odontológica 
pra trabalhar, coisa que antiga-
mente não existia.
 
CÓDIGO: Como o senhor 
avalia a assistência odonto-
lógica oferecida pelo SUS?
Eduardo: Eu trabalhei no SUS 
quando me formei, peguei uma 
época que a prefeitura do SUS 
era perfeita, eu trabalhava em 
escolas da periferia e éramos 
dois dentistas/auxiliares, era 
tudo perfeito, para a criança 
era a coisa mais legal do mun-
do. Eu peguei uma fase muito 
boa, onde a assistência odon-
tológica do SUS era ótima, nos 
dias atuais, melhorou bem, 
já tem o tratamento para os 
adultos, coisa que na minha 
época não tinha muito. Exis-
te o Centro de Especialidades 
Odontológicas pra isso. Mas 
a prefeitura enfrenta proble-
mas, pela demanda de gente 
querendo essa assistência. Me-
lhorou muito, mas ainda tem 
muita dificuldade.

CÓDIGO: Por que grande 
parte da população nunca foi 
ao dentista e não é alertada 
sobre os riscos de uma má 
higiene bucal?
Eduardo: A maioria da popula-
ção não tem acesso ao dentista 
particular, porque não é bara-
to. A prevenção em si, é barata. 
Basta uma escova de dente. 
Mas se alguém falar pra mim 
que uma escova de dente custa 
cinco reais talvez ela não seja a 
melhor. A escova de dente e o fio 
dental ainda são caros. Muitas 
vezes, é usado a mesma escova 
para a família. Ela se torna ba-
rata porque é o que o brasileiro 
tem pra prevenir, junto com o 
fio dental. Através da mídia as 
pessoas estão procurando o 
dentista, já tem informações 
sobre doenças bucais, Mas 

infelizmente a pratica da higie-
nização, é complicado. A mídia 
de alguma forma ajudou. Mas 
o grande problema ainda é o 
acesso. Se o governo ofereces-
se condições legais, garanto 
que as pessoas vão ter a prati-
ca de ir ao dentista. 

CÓDIGO: Como é feito o re-
passe de verbas do governo 
para ajudar nas entidades de 
odontologia como o Conse-
lho Federal de Odontologia e 
suas regionais (CRO)?
Eduardo: A cidade que eu tra-
balhei diretamente com essa 
questão do posto, entidades, 
governo etc. Tinha uma renda 
boa, e os investimentos que a 
prefeitura fazia eram condi-
zentes, tanto é que nós eramos 
dez equipes para trabalhar em 
escolas, fora os dentistas que 
tinha no posto pela cidade. En-
tão o governo investia muito 
nisso, então na época era uma 
maravilha. Eu sei que o inves-
timento era ótimo, mas como 
essa verba ainda é repassada 
hoje, não sei te dizer.

CÓDIGO: Na sua opinião, 
os meios de comunicação 
ajudam ou atrapalham na 
prevenção de doenças orais?
Eduardo: O problema é que 
as vezes os meios de comu-
nicação coloca perfeição em 
foco, e isso não existe. A mídia 
supervaloriza a questão do ‘’ 
Sorriso Perfeito’’ e não dá a 
importância necessária para 
a questão da própria saúde 
bucal. E nisso ela funciona de 
maneira negativa.

CÓDIGO: As informações que 
a mídia passa para o públi-
co sobre saúde bucal, pode 
atrapalhar na relação entre 
médico e paciente?
Eduardo: Eu acredito que não, 
até porque a mídia não fala 
muito sobre saúde bucal.
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Técnica milenar chinesa que está no Brasil desde 1908, a acupuntura 
é muito procurada atualmente, por conta de seus resultados eficien-

tes. Trata-se de uma técnica que consiste na aplicação de agulhas em 
pontos específicos para tratar diversas doenças físicas ou emocionais, 
além de melhorar o sistema imunológico. Ela é bastante ampla, poden-
do ser usada no campo da psicologia, odontologia, veterinária. 
O professor Alberto Takashi Ino (45), formado em Educação Física na 
Universidade de São Paulo – USP, com especialização na área de mas-
soterapeuta pela Escola Oriental de Massagem e Acupuntura (EOMA), 
além de dar aulas, é terapeuta da equipe de corrida Run & Fun Brasil, 
com vivência no Japão e Tailândia, onde aprimorou suas técnicas de 
massoterapia e acupuntura. Ele nos conta como foi sua experiência 
e curiosidades sobre essa técnica, que cada vez mais está atraindo o 
brasileiro para tratarem de suas dores crônicas ou psicológicas.

Por: Andreza Xavier, Ester Nascimento, Gabriel 
Wallace e Leonardo Paz

O PODER DAS AGULHAS

O professor Alberto Takashi fala sobre o vasto universo da acupuntura e seus 
benefícios.



CÓDIGO: Por que a medicina 
oriental tem crescido tanto e 
quais são seus benefícios?  
Alberto Takashi: A medicina 
oriental é milenar. O mais inte-
ressante de tudo é não ter o uso 
de medicamento, mas sim com 
ervas e agulhas da acupuntu-
ra, ou massagem. É uma coisa 
natural e hoje em dia a gente 
vê benefícios. Eu tenho perce-
bido que além da relevância do 
avanço tecnológico, as pessoas 
também têm voltado os olhos 
para as coisas mais simples, 
as coisas mais naturais, que 

não precisam dessa tecnologia 
toda para se beneficiar. Então 
eu acho muito mais acessível 
do que a medicina moderna.

CÓDIGO: Como foi o 
trabalho no Japão?
Alberto: Foi muito bom, achei 
que iria aprender muita coisa 
diferente com os terapeutas 
mas eu aprendi muito mais 
com os clientes, pois os te-
rapeutas utilizavam técnicas 
semelhantes as minhas, porém 
os pacientes por serem clien-
tes de longa data, eles pediam 

uma massagem mais forte, 
pois os japoneses gostam de 
sentir dor, pois sem a dor ele 
acha que não vai fazer efeito

CÓDIGO: Culturalmente 
alguns países investem 
em tratamento de doenças 
e não na prevenção. Como 
a acupuntura é vista aqui 
no Brasil em comparação 
ao Japão?
Alberto: Eu tive a oportuni-
dade de trabalhar no Japão 
na Clínica do fundador da 
EOMA, e lá existe uma cultu-

ra no sentido de fazer uma 
coisa preventiva, há uma 
sensação de manutenção, 
já aqui no Brasil as pesso-
as vão procurar o procurar 
massagista ou acupunturista 
quando já estão “travados”. 

CÓDIGO: Quais tipos e pes-
soas mais optam por esse 
tratamento?
Alberto: O perfil de clientes 
que eu tenho são de maioria 
adultos acima de 40 e 50 anos, 
também há tratamento para 
crianças mas a gente evita usar 

agulhas pois criança geral-
mente acaba chorando então 
utilizamos outros estímulos.

CÓDIGO: Esses méto-
dos alternativos são 
indicados para quais dores 
em específico?
Alberto: Pode ser desde rela-
xamento muscular se a gente 
for pensar na massagem ten-
são esse tipo de coisa, pode 
ser no sentido na acupuntu-
ra também funciona além de 
inflamação quadros inflama-
tórios ele também vai servir 

para quadros emocionais. Nor-
malmente nesses quadros eu 
recomendo um mix de massa-
gem com acupuntura, porque 
a medicina tradicional chinesa 
ela preconiza que a teoria de-
les dos cinco elementos então 
cada um dos elementos ele 
controla um órgão e uma vís-
cera e um desses relaciona a 
um sentimento por exemplo o 
meridiano entre o baço e o es-
tômago que é o elemento terra 
e a emoção que esta relaciona-
da a isso é a preocupação. 

CADERNO DE ENTREVISTAS 18



CÓDIGO: Qual a diferença 
entre a acupuntura sistêmi-
ca e acupuntura auricular?
Alberto: A sistêmica é uma 
acupuntura geral, no corpo 
todo ela vai mexendo os meri-
dianos para estimular o corpo. 
A acupuntura auricular é um 
estimulo na orelha, é pareci-
do com a reflexologia que são 
extremidades do corpo, seja as 
das mãos, dos pés, na região 
abdominal, na cabeça ou na 
própria orelha.

CÓDIGO: Como funciona o 
tratamento de doenças psi-
cológicas? Como a depressão 
e a ansiedade?
Alberto: Se a gente for tra-
tar a depressão então seria 
tristeza e medo, eu iria aos 
órgãos e nas vísceras, ge-
ralmente tratamos o órgão 
tentamos equilibrar os dois. 
O objetivo tanto da medicina 
tradicional chinesa quanto 
da ocidental eu acho que é a 
mesma coisa, um equilíbrio 
dos órgãos internos.

CÓDIGO: Quais os precon-
ceitos que existem sobre 
essas técnicas?
Alberto: Hoje a própria 
medicina ocidental reconhece, 
tanto que tem vários 
conselhos regionais, conceitos 
federais da própria medicina, 
da fisioterapia, da educação 
física entre outros todos eles 
reconhecem a acupuntura 
como técnica eficaz, se 
naquela época,30 anos atrás 
os médicos não acreditavam, 
hoje com estudos perceberam 
que a acupuntura realmente 
em determinada situação. Isso 

já é uma grande vitória, pra 
mim por exemplo é um grande 
alento que realmente funciona 
né, tem cinco mil anos de 
tradição e ainda funciona.

CÓDIGO: De qual modo a 
mídia retrata a medicina al-
ternativa? Se assemelha com 
a convencional?
Alberto: Eu tenho ouvido fa-
lar e eu acho interessante é 
que o próprio SUS tem inves-
tido em técnicas como o Reiki, 
terapias alternativas para tra-
tamento da população como 
todo, e eu acho super benéfico 
porque é uma coisa para todo 
mundo.  Eu acho que ainda é 
um pouco estereotipado ou 
tenho a essa impressão, acho 
que a mídia retrata um pouco 
disso ainda algo muito eliti-
zando através desse olhar.

CÓDIGO: Atualmente as tec-
nologias e mídias digitais 
tomaram conta do mundo. 
E a EOMA, ela possui uma 
plataforma digital para di-
fundir suas técnicas?
Alberto: Tem muita coisa 
a se desejar, ainda há uma 
carência de recursos tecno-
lógicos, uma coisa que eu 
acho nos dias atuais seria 
um sistema unificado de 
agendamento. Por exemplo, 
a pessoa entre num site ou 
aplicativo da clinica e agen-
dar seu próprio horário, 
podendo chegar na clinica 
acelerando o processo de 
atendimento, mas não existe 
isso ainda, eu acho que ainda 
está muito longe daquilo que 
poderia acontecer. 

CÓDIGO: Depois da sua 
matéria no programa Bem 
Estar, na emissora Globo 
houve uma aumento geral 
na procura pelo tratamento 
dos seus serviços?
Alberto: Mesmo com esse 
programa que participei foi 
muito importante para passar 
ao público, principalmente as 
pessoas que não tem conhe-
cimento, mas um aumento 
da procura não teve, houve 
mais um reconhecimento da 
minha participação. Ainda 
acho que temos um grande 
caminho a ser traçado pare 
se popularizar, o fato do SUS 
estar incorporando algumas 
técnicas alternativas para 
o tratamento da população, 
isso é bem benéfico.

CÓDIGO: Vocês promovem 
algum tipo trabalho 
comunitário?
Alberto: Sim, tem o serviço de 
atendimento ao público com 
os alunos do terceiro e quar-
to semestre. Então são esses 
alunos com a supervisão dos 
professores que atendem a 
população e uma vez a cada 
semestre ocorre um serviço 
chamado de “dia de ação de 
graças” que a própria escola se 
envolve para atender a popu-
lação em um domingo.

CÓDIGO: Existem parcerias 
com ONGs ou entidades 
pela escola?
Alberto: No dia de ação de 
graças, eles revertem a renda 
para algumas instituições fi-
lantrópicas, sendo na maioria 
das vezes para crianças e adul-
tos especiais, além de asilos. 
Mas só em relação ao dinheiro, 
por exemplo, o interessante e 
recomendável seria ir aten-
dê-los nesses locais. Isso sim 
seria o importante.
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