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Unidade móvel de 
prevenção do câncer 
começa a percorrer  
o paraná
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CUIDE-SE+

A Revista Cuide-se+ nasce com um 
importante desafio: complementar o 
trabalho bem-sucedido que vem sendo 
realizado pela equipe do Sesi para 
levar qualidade de vida ao trabalhador 
da indústria paranaense. Com foco na 
prevenção e na educação, as ações 
do Programa buscam garantir acesso 
a informações que contribuam para 
mudanças de hábitos e garantam mais 
qualidade de vida para as pessoas.

 Nesta primeira etapa, o Programa atende 
dois, dos oito eixos propostos: prevenção 
ao uso do álcool e outras drogas e 
prevenção do câncer. Este último lançado 
recentemente, como pode ser conferido 
na matéria principal desta edição, com 
destaque para o início do roteiro da 
unidade móvel, em Francisco Beltrão. Até o 
final de 2013, a unidade móvel percorrerá 
municípios do oeste e sudoeste do Paraná, 
contemplando indústrias de 87 cidades.  
Em 2014, outras regiões do Estado serão 
atendidas.   

Assim, preparamos esta publicação para levar 
às indústrias do Paraná bons exemplos do 
que já está sendo realizado pelo Programa em 
parceria com as empresas, mostrando que é 
possível fazer mais pela valorização da vida. São 
casos como o da Araupel, que acredita no fato 
de que as pessoas são mais produtivas quando 
estão satisfeitas e envolvidas com o próprio 
trabalho e conta com a consultoria do Sesi na 
prevenção do uso do álcool e outras drogas.

Além disso, a cada edição será apresentada 
uma história de pessoas que conseguiram 
superar doenças como o câncer e a 
dependência química.  Neste primeiro relato, 
o escritor e jornalista Ruy Castro conta como 
conseguiu se recuperar do alcoolismo.

  Acreditamos que por meio de iniciativas 
como a publicação desta revista será possível 
disseminar informações e boas práticas que 
contribuirão para a prevenção da saúde 
e conscientização dos trabalhadores da 
indústria paranaense.
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Filtro solar 
previne sim 
câncer de 
pele
Câncer de pele é o crescimento anormal 
e desorganizado das células, qualquer 
célula que compõe a pele pode originar 
uma lesão. É o mais comum entre os seres 
humanos. Entretanto, apesar das altas taxas 
de incidência, observamos elevados índices 
de cura, principalmente, quando há o 
diagnóstico precoce. No Brasil, essa neoplasia 
corresponde a cerca de 25% dos casos.
Entre os fatores de risco que contribuem para 
a formação das lesões de pele estão os fatores 
genéticos, o histórico familiar de câncer da 
pele e a radiação ultravioleta (UV). Os raios UV, 
além de facilitar mutações gênicas, exercem 
efeito supressor no sistema imune cutâneo.
O espectro solar que atinge a superfície 
terrestre é formado predominantemente por 
radiações ultravioletas - UV e infravermelhas – 
IV. A radiação IV é a responsável por sentirmos 
calor; a radiação UV – A, B e C podem causar 
reações em maior ou menor profundidade de 
acordo com o comprimento de onda. 

 � UVA: causa envelhecimento da pele e pode 
causar câncer de pele

 � UVB: causa vermelhidão, queimadura solar 
e predispõe ao câncer de pele

 � UVC: é filtrado pela camada de ozônio da 
atmosfera

As primeiras alterações causadas pela 
exposição ao sol na pele são a inflamação, 
caracterizada por deixar a pele vermelha, 
o edema e o calor que aparecem em até 
cerca de 6 horas. O acúmulo dessas reações 

no decorrer dos anos trazem o risco de 
possíveis lesões cancerígenas. A utilização 
de fotoprotetores como forma efetiva de 
proteção tem sido amplamente discutida 
na literatura, sendo recomendada para 
prevenção de todas as neoplasias da pele.
Os constantes avanços da indústria cosmética 
transformaram o filtro solar em muito 
mais do que um mero protetor, pois sua 
formulação contém moléculas que podem 
absorver, refletir ou dispersar a radiação UV. 
A fotoproteção é uma realidade indiscutível, 
quer seja como prevenção ou tratamento 
contra o envelhecimento precoce, quer seja 
pela diminuição da incidência de câncer de 
pele. Ao longo dos anos, houve uma evolução 
no desenvolvimento dos filtros solares, 
visando à obtenção de formulações seguras 
e eficazes, capazes de fornecer proteção UV 
ampla. Hoje, é possível encontrar no mercado 
filtros que protegem tanto a radiação UVB 
quanto a UVA. Além disso, segundo a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
devemos nos proteger com o uso de: 

 �  roupas apropriadas, como as de tecidos 
leves, que cubram a maior parte do corpo

 �  chapéu com aba larga, que proteja não 
apenas a cabeça, mas o pescoço e as 
orelhas

 �  óculos de sol
 �  protetor solar com fator de proteção no 

mínimo 15 (FPS 15)
 �  protetor labial

artiGo

Fabiana tozo, bacharel em 
Fisioterapia
especialista em acupuntura e 
Fisioterapia dermato-Funcional
coordenadora técnica do projeto 
cuide-se+ prevenção do câncer

Aplique o protetor solar na pele no mínimo  
30 minutos antes de se expor ao sol.  
Sem se esquecer das partes mais vulneráveis: 
orelhas, pescoço, nariz, pés e mãos. Todos os 
protetores solares, mesmo os resistentes  
à água, devem ser reaplicados após: 

como utilizar o protetor solar?   
o sol também  
tem seus benefícios  
e podemos aproveitá-los 
com segurança.

 � duas horas de exposição contínua ao sol
 � nadar ou mergulhar
 � secar-se com toalhas
 � praticar exercícios físicos
 � suar excessivamente

3



Raphael Aikel Júnior

De onde surgiu o projeto das unidades  
móveis de prevenção ao Câncer?
Dr. Raphael - O projeto das unidades 
móveis nasceu dentro do Departamento 
de Prevenção ao Câncer, que faz parte 
do Hospital de Barretos, no interior do 
Estado de São Paulo. Esse departamento 
foi fruto de uma ideia do nosso fundador, 
o Dr. Paulo Prata, e de outro médico, 
o Dr. Edmund Mauad, que sempre 
pensaram que a prevenção é o melhor 
remédio contra o câncer. Assim, inquietos, 
resolveram desenvolver um projeto nesse 
sentido, independente do governo.

Como é hoje o Departamento de prevenção  
do Câncer do hospital?
Dr. Raphael - Hoje nós temos nove 
unidades móveis e mais de 400 
funcionários. No ano passado, fizemos 
mais de 70 mil exames de mamografia. É 
um complexo gigantesco, com um prédio 
inteiro voltado só para a prevenção de 
câncer de mama, próstata, colo de útero e 
pele. 

Quais são as próximas ações previstas dentro 
desse trabalho de prevenção?
Dr. Raphael - Nos primeiros meses de 2014, 
vamos iniciar a prevenção do câncer de 
intestino e de estômago, além do câncer 
de boca, ação que já ocorre em algumas 
de nossas unidades.  Esse trabalho vem 
sendo desenvolvido desde 1994, sendo 

que começamos com uma bicicleta e hoje 
temos uma frota de caminhões, inclusive 
com uma fábrica de unidades móveis, ao 
lado do hospital; a fábrica é do hospital, 
mas produz unidades móveis tanto para o 
hospital quanto para terceiros.

Como surgiu o modelo da unidade móvel  
como é hoje (de uma carreta, com três  
salas de exames)?
Dr. Raphael – Essa unidade móvel não foi 
o Hospital de Barretos que inventou, nós 
só aprimoramos o que já existia. Em 1998, 
começamos com uma Kombi, modelo 
perua; em 2001 utilizamos um ônibus, 
e em 2003 adquirimos nosso primeiro 
ônibus equipado para mamografia. No 
ano de 2004, começamos a desenvolver as 
carretas como unidades de atendimento. 
Adquirimos o know-how para isso e, no 
lugar de pedirmos para alguma empresa 
produzir essas unidades, começamos 
a usar o nosso conhecimento da parte 
médica e mais o conhecimento dessas 
empresas que conseguimos absorver e, 
a partir daí, desenhamos o layout. Então, 
esse modelo de unidade móvel como é 
hoje, tem aproximadamente quatro anos.

Como vê o fato de o Sesi levar este programa  
de prevenção do câncer para o trabalhador  
da indústria e sua família?
Dr. Raphael – Essa iniciativa do Sesi é 
louvável porque, infelizmente, o sistema 

raphael aikel Júnior, 
responsável pelo 
departamento de Unidades 
Móveis do Hospital do câncer 
de Barretos, em São paulo

entreviSta

conhecido em todo o país pela qualidade no tratamento oncológico, o Hospital de câncer de Barretos,  
a 430 quilômetros da capital paulista, é o principal parceiro do programa cuide-se + prevenção do câncer. 
nesta entrevista, o médico raphael aikel Júnior, responsável pelo departamento de Unidades Móveis  
do Hospital do câncer de Barretos, em São paulo, conta como surgiu a ideia do projeto, quais são as 
próximas ações previstas e os resultados esperados pela iniciativa do Sesi no paraná.
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básico de saúde não consegue ser tão 
abrangente, e perdemos muitas pessoas 
para o câncer pela falta de prevenção. Então, 
o Sesi – através do Cuide-se+ Prevenção 
do Câncer –  tem essa importância 
fundamental, porque  vai dar chance a 
essas pessoas de realizarem seus exames 
de prevenção. Se, por acaso, tiverem um 
câncer ou uma lesão inicial, elas terão a 
chance de serem tratadas no início e, o mais 
importante, de serem curadas.  

Qual a porcentagem de pessoas que  
estão sendo salvas graças a essa iniciativa  
das carretas?
Dr. Raphael - Na região de Barretos temos 
cerca de um milhão de habitantes e, antes 
desse projeto, tínhamos em mulheres 
de 40 a 69 anos, apenas 15% de casos 
detectados de câncer de mama inicial. O 
que significa isso? Significa que a mulher 
que detecta um câncer de mama inicial, 
em 95% dos casos será curada. Então, 
tínhamos apenas 15% de mulheres com 
possibilidade real de cura. Depois de 10 
anos de projeto, passamos para 74% de 
mulheres detectadas com câncer de mama 
inicial. A mamografia não evita que a 

Essa iniciativa 
do Sesi é 
louvável porque, 
infelizmente, o 
sistema básico 
de saúde não 
consegue ser 
tão abrangente, 
e perdemos 
muitas pessoas 
para o câncer 
pela falta de 
prevenção. 
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mulher tenha câncer, mas se ela consegue 
fazer um diagnóstico precoce, esse número 
de 15% de mulheres que podem se curar, 
sobe para mais de 70%.

esses números podem ser considerados  
a motivação que faz com que o projeto 
continue a evoluir?
Dr. Raphael - Então, demos um pulo de 
quase 60% a mais no número de mulheres 
com câncer detectado no estágio inicial, 
que vão se curar. Essa é a grande mola 
propulsora desse projeto de prevenção 
de câncer de mama e, é claro, também 
vem junto com isso a prevenção do câncer 
de próstata e de colo do útero.  No caso 
do câncer do colo de útero, com a nova 
resolução da vacinação para as meninas, 
e mais o papanicolau, podemos dizer que 
conseguiremos exterminar a doença. Basta 
fazer a vacinação em quem está na idade 
adequada e fazer o Papanicolau em quem 
já passou da idade.  Para tudo isso, o SUS 
consegue promover uma mobilização, mas, 
é claro, não chega a todos os lugares. Por 
isso, essa parceria com o Sesi é importante: 
o Sesi consegue levar essa oportunidade 
onde o SUS não chega.  
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aqUi dá certo

Parceria para o bem-estar 
do trabalhador
Por meio do Cuide-se+, Araupel engajou-se no desafio  
de contribuir com uma mudança positiva de hábitos  
de colaboradores, familiares e comunidade 

Proporcionar melhor qualidade de vida 
ao colaborador. Essa foi a razão pela 
qual a Araupel, indústria do setor de 
reflorestamento e beneficiamento de 
produtos em madeira, aderiu ao programa 
Cuide-se+ no eixo de Prevenção ao uso 

de álcool e outras drogas. “O programa 
parte da premissa que a dependência 
química é um problema de saúde que 
pode ser evitado”, esclarece a gerente de 
Desenvolvimento de Produtos do Sesi, 
Maria Cristhina Rocha. 



formalizada com o Sesi significa dar 
um salto no campo do bem-estar do 
colaborador. A Araupel engajou-se 
nesse novo desafio com a intenção de 
contribuir com uma mudança positiva 
de hábitos não apenas das famílias dos 
colaboradores, mas da comunidade como 
um todo”, diz a coordenadora de recursos 
humanos, Tânia Odorcick. 

O programa dentro da Araupel se 
encontra na fase inicial, composta por 
aplicação de pesquisa, capacitação do 
comitê coordenador, levantamento 
de indicadores e apresentação do 
diagnóstico. O lançamento oficial 
aconteceu no início de outubro, durante 
o encerramento da Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes. A ocasião foi 
propícia. Estatísticas apuradas pela OIT 
indicam que de 20% a 25% dos acidentes 
de trabalho no mundo envolvem pessoas 
intoxicadas que machucam a si mesmas e 
aos outros. Dados da mesma organização 
mostram, ainda, que o Brasil está entre 
os cinco primeiros países do mundo em 
número de acidentes no trabalho. São em 
média 500 mil por ano, sendo que quatro 
mil resultam em morte. Os setores mais 
afetados são construção civil, indústrias 
metal-mecânica, eletro-eletrônica, 
moveleiras e madeireiras.

O programa 
parte da 
premissa que 
a dependência 
química é um 
problema de 
saúde que pode 
ser evitado.
Maria Cristhina Rocha,  
gerente de Desenvolvimento  
de Produtos do Sesi

De acordo com a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), o 
ambiente de trabalho é local privilegiado 
para a prevenção do abuso de substâncias 
entorpecentes. Um dos motivos é o fato 
da vida profissional geralmente começar 
na adolescência, justamente a fase na qual 
as primeiras experiências de consumo de 
substâncias químicas acontecem. Outra 
razão é que as pessoas passam grande 
parte do seu tempo nesses espaços, o que 
acaba facilitando o desenvolvimento de 
uma rede saudável de relacionamentos.

Para esse intercâmbio dar certo dentro das 
empresas, as ações precisam contar com 
uma abordagem multidisciplinar, capaz 
de ser implementada de forma conjunta 
pelos profissionais de recursos humanos, 
saúde ocupacional e segurança. Isso é 
o que aponta um estudo desenvolvido 
pela Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas (Senad), que mostrou também 
que as lideranças e chefias devem estar 
fortemente envolvidas no processo, assim 
como os representantes dos trabalhadores. 

A Araupel já mantinha um programa de 
conscientização dos malefícios que o 
uso excessivo do álcool pode causar no 
organismo, mas encontrou no Cuide-se+ 
uma colaboração produtiva. “A parceria continUa
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Um dos focos do programa é fornecer 
elementos para que os trabalhadores 
reflitam sobre a situação de risco e 
tenham condições de adotar um novo 
comportamento, mais saudável e seguro. 
O Sesi assessora a empresa na elaboração 
de uma série de iniciativas que atingem 
todo o corpo funcional, estimulando os 
trabalhadores saudáveis a manterem-
se bem e oferecendo orientações sobre 
formas de tratamento e ajuda àqueles 
que necessitarem. “Acreditamos que por 
meio do Cuide-se+ as ações irão satisfazer 
as necessidades dos colaboradores, 
tendo como ideia básica o fato de que as 
pessoas são mais produtivas quando estão 
satisfeitas e envolvidas com o próprio 
trabalho”, diz Tânia. 

A aquisição de hábitos saudáveis de vida 
é um passo fundamental na luta contra 
as drogas. “A Araupel sempre teve como 
uma de suas diretrizes o bem-estar dos 

colaboradores e familiares. A empresa 
disponibiliza, entre outros benefícios, 
convênio médico e farmacêutico, serviço 
social, atendimento ambulatorial e 
atendimento odontológico. Além de ter 
uma estrutura que conta com academia 
de ginástica, local para prática de esportes 
e espaços para confraternização e lazer”, 
enumera a assessora de imprensa da 
Araupel, Daisy Vivian. 

Roberson Diogo Wichoski, encarregado 
do controle de qualidade e que lidera 
uma equipe de 12 pessoas, acha que a 
iniciativa pode proporcionar mais saúde 
para os trabalhadores. “As drogas são um 
dos principais problemas da sociedade 
e a falta de acesso à informação dificulta 
a prevenção”, argumenta. “Já tivemos 
conversas sobre o programa no meu 
setor. Acho importante quando a empresa 
valoriza o seu bem maior, que é o capital 
humano”, opina. 

aqUi dá certo

Acho 
importante 
quando a 
empresa 
valoriza o 
seu bem 
maior, que 
é o capital 
humano.
Roberson Diogo 
Wichoski, encarregado 
do controle de 
qualidade



capa

Unidade móvel  
de prevenção
Sete veículos adaptados circulam pelo 
Brasil; um deles é do Sesi no paraná

Unidade móvel de prevenção do câncer, 
desenvolvida pelo Hospital do Câncer de 
Barretos, irá percorrer as regiões oeste e 
sudoeste do Paraná realizando exames 
preventivos de câncer de mama, próstata, 
pele e colo do útero. Esses são os tipos 
com maior incidência no país, todos com 
grande chance de cura, principalmente se 

detectados em estágio inicial. Os pacientes 
que apresentarem exames alterados serão 
encaminhados para acompanhamento 
médico nas unidades parceiras do Sistema 
Único de Saúde (SUS) ou do plano de saúde. 
Na primeira fase, indústrias de 87 cidades 
serão contempladas. 
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Lançado oficialmente no início de 
setembro, o programa Cuide-se+ 
Prevenção do Câncer, que irá atender 
milhares de industriários paranaenses 
e suas famílias, já está na estrada. A 
primeira empresa a receber a unidade 
móvel foi a Raffer Confecções, indústria 
têxtil localizada em Francisco Beltrão, 
que conta com 315 colaboradores 
diretos. “Apesar de haver várias 
campanhas conscientizando sobre 
a importância da prevenção, muita 
gente ainda tem aquele pensamento 
de ‘eu não sinto nada, então está tudo 
bem’, ou ‘comigo não vai acontecer’”, 
afirma a analista de Recursos Humanos 
da Raffer Confecções, Karla Cristina 
Marcon. “Levar a prevenção para perto 
dos colaboradores é uma oportunidade 
para que eles cuidem da própria 
saúde e também levem informações 
para as suas famílias, orientando para 
que estejam sempre atentos à saúde”, 
acredita Karla. 

Todos os trabalhadores que se 
encaixem no perfil considerado 
de risco, e que quiserem fazer os 
exames, receberão atendimento. 
As informações do paciente ficam 

registradas para servirem de referência 
para os exames do ano seguinte. 
“Além de facilitar para fazermos os 
exames, ficamos muito felizes em 
saber que a unidade móvel voltará a 
cada ano para dar continuidade a esse 
trabalho. Esse acompanhamento é 
importante e ficaremos aguardando a 
próxima visita”, aprova Marta Salgueiro, 
zeladora da empresa.

Para o funcionário da área 
Administrativa da Raffer, João Carlos 
Algeri, a iniciativa é louvável. “Vai 
facilitar bastante para os trabalhadores 
das indústrias fazerem seus exames 
preventivos de câncer, pois poupa 
tempo e deslocamento, já que a 
unidade móvel fica estacionada na 

própria empresa que solicita o serviço”, 
diz Algeri.

Quanto mais cedo um câncer é 
descoberto, maior é a chance de 
cura do paciente. “Exames periódicos 
preventivos são essenciais, pois são 
capazes de detectar a doença na 
primeira fase, permitindo que a pessoa 
busque o melhor tratamento o mais 
rápido possível”, explica a gerente de 
operações do Sesi, Maria Aparecida 
Lopes. 

A ideia de levar prevenção até as 
indústrias surgiu de uma demanda 
dos industriais, preocupados com o 
crescimento dos casos da doença. Uma 
articulação, liderada pelo presidente 

Indústrias cuidando da saúde do trabalhador

Grupos de prevenção  
do Programa Cuide-se+

câncer de mama – mulheres entre 40 e 64 anos
colo de Útero – mulheres entre 25 e 64 anos

próstata – homens de  45 e 64 anos
pele – qualquer pessoa que apresente alguma queixa

Trabalhadores receberão orientações de profissionais capacitados



Em 2012 foram registrados 
mais de 30 mil casos, segundo 
o Instituto Nacional do Câncer

Francisco Beltrão, Capanema, Planalto, Realeza, Santa Izabel 

do Oeste, Ampére, Pinhal São Bento, Santo Antônio do 

Sudoeste, Barracão, Bom Jesus, Flor da Serra Sul, Marmeleiro, 

Renascença, Nova Prata, Salto do Lontra e Enéas Marques 

são alguns dos municípios paranaenses que irão receber a 

unidade móvel. A unidade conta com um mini centro cirúrgico 

para coleta de material para biópsia, sala de exames e sala de 

mamografia equipada com mamógrafo de última geração. Os 

trabalhadores que quiserem fazer os exames serão atendidos 

por uma equipe composta por médico, enfermeiro, técnico de 

enfermagem e técnico de radiologia.

Paraná na luta  
contra o câncer

da Federação das Indústrias do Paraná 
(Fiep), Edson Campagnolo, e do 
superintendente do Sesi no Paraná, 
José Antonio Fares junto ao presidente 
do Conselho Nacional do Sesi, Jair 
Meneguelli, concretizou o projeto. “Um 
aporte financeiro intermediado pelo 
Conselho Nacional do Sesi e o apoio do 
diretor geral do Hospital de Barretos, 
Henrique Prata, foi o que permitiu 
que esta ideia saísse do papel e que 
a unidade móvel chegasse ao Sesi no 
Paraná ”, ressalta Maria Aparecida. 

Saiba +
De acordo com Instituto Nacional 
do Câncer (INCA), o crescimento 
desordenado de células dá origem 
a um conjunto de mais de 100 
doenças que recebem o nome câncer. 
Dividindo-se rapidamente, estas 
células tendem a ser agressivas e 
incontroláveis, formando tumores ou 
neoplasias. Alguns tipos de célula são 
capazes de invadir tecidos e órgãos 
vizinhos ou distantes, fenômeno 
chamado de metástase. 

O câncer pode aparecer em qualquer 
parte do corpo, mas alguns órgãos 
costumam ser mais afetados do que 
outros. Pulmão, mama, colo do útero, 
próstata, pele, estômago, esôfago, 
medula óssea (leucemia), boca, cólon 
e reto (intestino grosso) são os que 
apresentam maior incidência. 

A maioria dos casos de câncer, cerca 
de 80%, está relacionada a fatores 
externos. Apenas 10% a 20% está 
associado à predisposição genética. 
Tabagismo, medicamentos, radiação 
solar, hábitos sexuais, alcoolismo, 
hábitos alimentares e exposição 
a substâncias tóxicas podem 
desencadear a doença. 

11



Os benefícios são para os dois lados. “Estudos 
mostram que é mais vantajoso para a empresa 
apoiar e desenvolver os programas do que 
investir na contratação e no treinamento 
de um novo funcionário”, afirma o gerente 
médico da Volvo, Dante Lago. “O trabalhador, 
por sua vez, se sente mais motivado, 
respeitado e valorizado”, complementa.  
A empresa oferece oportunidade para o 
funcionário buscar apoio e se tratar inclusive, 
mas a adesão é livre. “De forma alguma pode 
haver qualquer tipo de coação”, ressalta Lago. 

O mapeamento dos registros médicos, 
elaborado com base nos dados de consultas 
e exames realizados periodicamente, 
permite que ações pontuais de prevenção e 
tratamento sejam realizadas de forma assertiva. 
As políticas de prevenção à dependência 
química contam com o envolvimento de 
todas as áreas e as ações são vinculadas ao 
restante dos programas de saúde e bem-estar 
desenvolvidos pela empresa. “É importante 
que a alta organização integre o programa 
à política da empresa. A abordagem precisa 
ser transparente, aplicável a todos e de fácil 
entendimento”, observa Lago. 

BoaS ideiaS

Saúde em foco
programa volvo de qualidade de vida mantém ações de 
conscientização, prevenção, diagnóstico e reabilitação

Dados apurados pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) estimam 
que até 15% da população mundial 
economicamente ativa seja afetada pelo 
uso indevido de álcool e outras drogas. 
Os efeitos desse consumo são inúmeros, 
afetando diretamente a vida pessoal e 
profissional dessa parte da população. No 
trabalho, as principais consequências estão 
relacionadas à queda de produtividade, 
diminuição da atenção, faltas frequentes, 
acidentes de trabalho e relações sociais 
dificultosas. 

Para reverter esse quadro, muitas empresas 
têm investido em ações preventivas e 
tratamento para os colaboradores que já 
apresentam sintomas de dependência. 
Esse é o caso da Volvo do Brasil que há 
mais de 15 anos desenvolve ações nesse 
sentido. Com base no desenvolvimento 
físico, psicológico, social e individual de 
seus colaboradores, o Programa Volvo de 
Qualidade de Vida, principal na área da 
saúde dentro da empresa, mantém ações 
de conscientização, prevenção, diagnóstico 
e reabilitação.   

cuidados com a 
saúde e o bem-estar 
são essenciais para 
manter a motivação 
e produtividade 
dos cerca de 4 mil 
funcionários.

Grande parte dos 
benefícios do 
programa volvo de 
qualidade de vida  
se estende às 
famílias dos 
colaboradores, 
atingindo 
aproximadamente 
11 mil pessoas.  
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Ruy Castro:
“Se eu me recuperei,  
outros também podem 
ter essa felicidade” 

aceitar a dependência 
foi, sem dúvida, a 
parte mais difícil.  
“eu não bebia porque 
tinha problemas; o 
problema era o fato de 
eu beber. aceitar que, 
embora eu seja capaz 
de muitas coisas, não 
sou capaz de derrotar  
a garrafa – donde a 
única solução é ficar 
longe dela.

Jornalista usa sua visibilidade para difundir 
informações sobre o alcoolismo

HiStória de SUperação

Foi uma resolução em um dia iluminado 
que mudou a vida do jornalista e escritor 
Ruy Castro. O álcool era seu companheiro 
inseparável até que ele, então com 40 anos, 
decidiu que não tinha mais como viver 
consumindo mais de dois litros de bebida 
alcoólica por dia. “Uma última centelha 
de razão na minha cabeça se acendeu. 
Mais um pouco e eu teria ido de vez para 
o buraco”, sentencia. Hoje, aos 65 anos, 
acredita que não teria nem mais dois anos 
de vida se não tivesse parado. 

Coincidência, ou não, na mesma época 
sua carreira de escritor começou a tomar 
forma e conteúdo, com destaque para as 
biografias de figuras renomadas, como 
Garrincha e Nelson Rodrigues. Não foram 
apenas os leitores que ganharam com 
a superação de Ruy Castro. “Os que me 
cercavam e dependiam de mim já estavam 
sentindo os efeitos do meu problema”, 
admite. 

Aceitar a dependência foi, sem dúvida, a 
parte mais difícil. “Eu não bebia porque 
tinha problemas; o problema era o fato 
de eu beber. Aceitar que, embora eu seja 
capaz de muitas coisas, não sou capaz de 
derrotar a garrafa - donde a única solução 
é ficar longe dela”, pondera. 

Ruy fala abertamente sobre o tema. 
No dia em que completou 25 anos 
de abstinência, no início deste ano, 
publicou um artigo no jornal Folha 
de S. Paulo contando como foi o 
internamento em uma clínica e os dias 
que seguiram. Recentemente publicou 
o livro autobiográfico Morrer de Prazer 
– crônicas da vida por um fio que, entre 
outras memórias, também registra o 
superado alcoolismo. Sobre o porquê de 
tornar público um assunto tão pessoal 
Ruy é pragmático. “É minha obrigação. 
Se eu me recuperei, outros também 
podem ter essa felicidade”. 

Em junho, o escritor compartilhou 
um pouco da sua experiência no 
1º Encontro Cuide-se +, voltado à 
prevenção ao uso de álcool e outras 
drogas, que aconteceu em Curitiba. 
Iniciativa que considera fundamental 
para evitar o avanço do problema.  
“Quanto mais se falar nesse assunto, 
melhor, não há informação suficiente 
circulando. As pessoas ainda tendem a 
ver o alcoólatra como um vagabundo, 
um sem-vergonha, e não como um 
doente”, avalia. 
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FiqUe por dentro

Na tela da TV
Quem acompanha a novela “Amor à Vida”, na 
TV Globo, deve ter acompanhado o drama 
vivido pela advogada Silvia, interpretada pela 
atriz Carol Castro. Após ser diagnosticada com 
câncer de mama, a personagem é submetida a 
uma mastectomia e à cirurgia de reconstituição. 
Para a atriz, o desafio desse papel é alertar as 
mulheres da importância do autoexame. “Não se 
deve resistir e protelar quando se encontra algo 
diferente”, avalia.  

Na opinião de Carol, as mulheres devem 
valorizar sua força e sua capacidade de 
superação. “A força feminina é muito poderosa 
e hoje em dia os tratamentos são cada vez mais 
eficientes”, afirma. 

Laços de Amizade  
– As Primaveras de  
uma Vida
Autores: Cassia Gonçalves 
Montouto de Azevedo

Editora: Desfecho

Sinopse: Clara é uma jovem 
musicista, que mora na cidade 
de Amsterdã. Perdeu o pai 
ainda na adolescência, o qual 
considerava uma grande 
referência em sua vida. Clara 

alimenta uma paixão imensa pela música. Apaixona-se 
por Guilherme e juntos vivem uma linda história de amor. 
Por traçarem metas distintas, Clara e Guilherme acabam se 
separando com a vinda da garota para o Brasil. Clara divide 
seus sonhos e compartilha sua vida desde sua ida à Holanda, 
com Júlia, que se torna sua melhor amiga. Juntas vivem 
momentos inesquecíveis na Europa e no Brasil. No entanto, o 
destino traz à Clara uma infeliz notícia e uma surpreendente 
missão: tocar os corações daqueles que mais amou. 

qUalidade de vida
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Antes de Partir  
(The Bucket List) 

Ano: 2007

Diretor: Rob Reiner

Atores: Jack Nicholson, 
Morgan Freeman e Sean 
Hayes

Sinopse: Carter Chambers  
é submetido a um tratamento 
para combater o câncer, passa 
a ter como companheiro 
de quarto Edward Cole, rico 

empresário, dono do hospital. Edward também está com 
câncer e, após ser operado, descobre que tem poucos meses 
de vida. O mesmo acontece com Carter, que decide escrever 
uma lista do que deseja realizar antes de morrer. Ao tomar 
conhecimento dela, Edward propõe que a realizem juntos, 
para aproveitar seus últimos meses de vida.

 

Por conta da repercussão do papel vivido na 
novela, Carol recebeu o título de porta-voz 
da conscientização da campanha O Câncer 
de Mama no Alvo da Moda.



Para entrar em contato 
com a REAGE

www.reageparana.blogspot.com.br  reageparana@gmail.com
www.facebook.com/reageparana

parceiroS

Prontos para ajudar
rede cristã de agentes em proteção e prevenção às drogas 
realiza encontros com a comunidade para identificar 
formas de prevenir consumo de álcool e outras drogas

pontuais em um movimento organizado”, 
explica Ubiratan da Silva, um dos integrantes 
do grupo gestor da REAGE de Curitiba.

Somente na capital são 75 bairros com 
características sociais, econômicas, 
demográficas e culturais diferentes, portanto 
é natural que cada um deles desenvolva 
meios próprios para melhorar a convivência. 
“É interessante que cada um estabeleça 
sua forma de trabalho, isso cria autonomia 
e independência para seguir atuando. 
Percebemos ao longo do tempo que as 
comunidades vão amadurecendo suas 
atividades e que passam a contar cada vez 
menos com o suporte da REAGE”, observa Silva. 

A REAGE – Rede Cristã de Agentes em Proteção 
e Prevenção às Drogas é uma iniciativa 
que começou em Curitiba e já tem frutos 
disseminados nos municípios paranaenses 
de São José dos Pinhais, Campo Largo, 
Guarapuava, Almirante Tamandaré, além de 
Juiz de Fora em Minas Gerais. O movimento 
aproxima diversas ações voluntárias 
relacionadas ao tema drogas, como forma de 
fortalecer a organização da sociedade civil. 
A igreja local é o ponto de encontro para 
líderes comunitários, comerciantes, agentes da 
saúde, ativistas, religiosos e gestores públicos 
trocarem experiências por meio da discussão e 
reflexão da importância das políticas públicas 
sobre drogas. 

Os encontros também oferecem orientação 
e informação para as famílias, formação e 
capacitação de líderes, gestores e voluntários. 
“A REAGE identificou que existem muitas 
pessoas com vontade de ajudar, mas que não 
sabiam como, ou então que realizavam um 
trabalho o qual poucos tinham conhecimento. 
Estamos tentando estruturar essas ações 

Conheça os 
outros parceiros 
do CUIDE-SE+

n Narcóticos Anônimos
 (41) 9777-0209
 www.nabrasilsul.org.br 
 pr@nabrasilsul.org.br

n Al-Anon
 (41) 3225-7017 / (41) 3323-9100 
 www.al-anon.org.br
 alanon.parana@hotmail.com

n Amor- Exigente
 (41) 3272-5180
 www.amorexigente.org.br
 ceciliahaffner@hotmail.com

n Alcoólicos Anônimos
 (41) 3222-2422
 www.aapr.org.br
 contato@aapr.org.br

n Pastoral da Sobriedade 
 (41) 3339-1113 / (41) 9974-2007
 www.sobriedade.org.br 
 soavinski@brturbo.com.br

(41)9944-5161

Prevenção ao uso do álcool e outras drogas

n Hospital de Câncer de Barretos
 (17) 3321-6600
 www.hcancerbarretos.com.br 

n Conselho Nacional do Sesi
 (61) 3217-0700
 www.conselhonacionaldosesi.org.br

Prevenção do câncer

É importante 
estabelecer um 
núcleo bem 
estruturado dentro 
da comunidade local, 
porque ninguém 
conhece a realidade 
do seu bairro melhor 
do que eles.

Ubiratan da Silva, integrante 
do grupo gestor da reaGe de 
curitiba.
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