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02  de agosto de 2010 

Agenda: 
Auditoria Innova: 04 de agosto 

Dia Nacional da Saúde : 05 de agosto 

Dia dos pais: 08 de agosto 

Dia do cardiologista: 14 de agosto 

Dia da infância: 24 de agosto 

Dia do Psicólogo: 27 de agosto 
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Estabelecido pela lei 5.352 de 08/11/1967, o Dia Nacional da Saúde é 
comemorado em 05 de agosto, data em que, em 1872, nasceu Oswaldo 
Gonçalves Cruz, médico brasileiro que atuou como Diretor-Geral de 
Saúde Pública de 1903 a 1907. Oswaldo Cruz ingressou na Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro aos 15 anos e quatro anos depois espe-
cializou-se em Bacteriologia no Instituto Pauster de Paris. Ao voltar da 
Europa engajou-se na luta contra a peste bubônica que assolava o Por-

to de Santos.  
Em 1903, o médico foi nomeado Diretor-Geral de Saúde Pública, cargo que corresponde atualmente 
ao de Ministro da Saúde. Durante o tempo em que ocupou este cargo (1903-1907), Oswaldo Cruz 
combateu rigorosamente a febre amarela, a peste bubônica, e a varíola.  
Em novembro de 1904, estourou na capital, Rio de Janeiro, a Revolta da Vacina, levante popular con-
trário à uma medida do governo que restabelecia a obrigatoriedade da vacinação antivariólica. Apesar 
do governo ter derrotado os revoltosos, foi revogada a obrigatoriedade da vacinação.  
Quatro anos depois, uma violenta epidemia de varíola levou a população em massa aos postos de vaci-
nação. O Brasil reconhecia então, o valor de seu sanitarista. Em 1913 foi eleito para Academia Brasi-
leira de Letras. Quatro anos depois, sofrendo de insuficiência renal, morreu com apenas 44 anos de 
idade. 

Fontes: UFGNet e Soleis  

      Dia Nacional da Saúde 

Dia Nacional de Combate ao Fumo: 29 de agosto 

 

Dizem que o primeiro a comemorar o Dia dos Pais foi um jovem chamado 
Elmesu, na Babilônia, há mais de 4.000 anos. Ele teria esculpido em argila 
um cartão para seu pai. Mas a instituição de uma data para comemorar esse 
dia todos os anos é bem mais recente... 
Em 1909, a norte-americana Sonora Louise Smart Dodd queria um dia es-
pecial para homenagear o pai, William Smart, um veterano da guerra civil 
que ficou viúvo quando sua esposa teve o sexto bebê e que criou os seis 
filhos sozinho em uma fazenda no Estado de Washington.  
Foi olhando para trás, depois de adulta, que Dodd percebeu a força e gene-
rosidade do pai. O primeiro Dia dos Pais foi comemorado em 19 de junho de 1910, em Spokane, Wa-
shington. A rosa foi escolhida como a flor oficial do evento. Os pais vivos deviam ser homenageados 
com rosas vermelhas e os falecidos com flores brancas. Pouco tempo depois, a comemoração já havia 
se espalhado por outras cidades americanas. Em 1972, Richard Nixon proclamou oficialmente o ter-
ceiro domingo de junho como Dia dos Pais.  O pai brasileiro ganhou um dia especial a partir de 1953. 
A iniciativa partiu do jornal O Globo do Rio de Janeiro, que se propôs a incentivar a celebração em 
família, baseado nos sentimentos e costumes cristãos. Primeiro, foi instituído o dia 16 de agosto, dia 
de São Joaquim. Mas, como o domingo era mais propício para as reuniões de família, a data foi trans-
ferida para o segundo domingo de agosto.  Em São Paulo, a data foi formalmente comemorada pela 
primeira vez em 1955, pelo grupo Emissoras Unidas, que reunia Folha de S. Paulo, TV Record, Rádio 
Panamericana e a extinta Rádio São Paulo. O grupo organizou um grande show no antigo auditório da 
TV Record para marcar a data. Lá, foram premiados Natanael Domingos, o pai mais novo, de 16 a-
nos; Silvio Ferrari, de 96 anos, como o pai mais velho; e Inácio da Silva Costa, de 67 anos, como o 
campeão em número de filhos, um total de 31. As gravadoras lançaram quatro discos em homenagem 
aos pais. O Dia dos Pais acabou contagiando todo o território brasileiro e até hoje é comemorado no 
segundo domingo de agosto.  Muitos países têm datas especiais para homenagear os pais. A Inglaterra 
e a Argentina também comemoram a data no terceiro domingo de junho. Na Itália e em Portugal, a 
homenagem acontece no Dia de São José, 19 de março. Na Austrália, é no segundo domingo de se-
tembro. E na Rússia, no dia 23 de fevereiro. 

Fontes: Arte e Educação  

      Dia do Pais 
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Os distúrbios do sono estão entre os principais pro-
blemas dos motoristas profissionais 

 
O Dia do Motorista, 25 de julho, é uma boa oportunidade para alertar estes pro-
fissionais sobre como identificar e tratar distúrbios do sono que causem sonolên-
cia excessiva para garantir segurança nas estradas e qualidade de vida. “É impor-
tante que fiquem atentos à necessidade de adotar hábitos mais saudáveis, bem 
como prevenir e tratar de seus problemas de saúde, gerados pela rotina estressan-
te de trabalho – muitas vezes com uma jornada superior a 12 horas diárias”, afir-
ma Flávio Alóe, médico neurologista especializado em distúrbios do sono do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

“Entre todos estes males, acredito que um dos que mais afetam o dia a dia e a qualidade de vida dos motoristas são os dis-
túrbios do sono, em função do desrespeito ao ritmo do organismo e do estresse gerado pela atividade”, diz Alóe. Segundo 
ele, a sonolência excessiva causada pela privação de sono ou pela troca de turnos de descanso (dia pela noite) amplia os 
riscos de acidentes automotivos e ocupacionais por prejudicar a atenção, reflexos a memória e a capacidade de concentra-
ção, além de provocar irritabilidade. 

No Brasil, desde fevereiro de 2010, o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN publicou a resolução 267, que estabe-
lece que os motoristas profissionais devem fazer exames de qualidade de sono, com testes inclusive para identificar apneia, 
para renovar a Carteira Nacional de Habilitação – CNH. Para Alóe, esta medida já resulta da constatação de que os trans-
tornos do sono afetam a qualidade de vida e são responsáveis por diversos acidentes. “Porém, infelizmente, não há dados 
recentes e confiáveis sobre ocorrências de trânsito e incidentes de trabalho, provocados por sonolência excessiva no País”, 
completa o especialista. 

Nos EUA, a National Highway Traffic Safety Administration (www.nhtsa.org), associação americana que regula a seguran-
ça de tráfego nas grandes rodovias, estima que ocorrem, anualmente, 100 mil acidentes relacionados com privação de sono, 
o que gera 1.550 mortes e 71 mil lesionados e prejuízos correspondentes a US$ 12,5 bilhões por ano. Em países da Europa, 
como Austrália, Finlândia e Inglaterra, entre outros, estima-se que a sonolência ao volante é responsável de 10 a 30% de 
todos os acidentes de carro nas estradas. Alóe acredita que o percentual de acidentes brasileiros também seja alto, porém 
muitos motoristas não identificam os distúrbios do sono, não procuram um especialista para se tratar ou se automedicam, 
postergando o diagnóstico e o tratamento, o que pode causar com o tempo o agravamento da doença. 

De acordo com o neurologista, dirigir um veículo é uma tarefa cognitiva e perceptiva, complexa e dinâmica, o que torna 
fundamental que a pessoa apresente um nível adequado de vigilância que á a base da atenção, coordenação motora e tempo 
de reação coerente com as exigências da máquina e com as ocorrências da estrada. “Por isso, a sonolência e a privação de 
sono colaboram para aumentar de modo considerável os riscos de acidentes veiculares, pois reduzem o nível de vigílancia 
necessária para conduzir o veículo com segurança. Quanto mais intensa a sonolência, maior o risco de acidente, exigindo 
maior esforço consciente para permanecer alerta e maior o grau de desatenção e redução dos reflexos”, ressalta o médico. 
Portanto, ao perceber sintomas significativos de sonolência, o motorista deve imediatamente interromper a condução do 
veículo para evitar a ocorrência iminente de um acidente. 

“A sensação de sonolência é o marcador mais robusto e confiável de risco de vida para o motorista e para os outros usuá-
rios da via. Por esta razão, a percepção da intensidade do sono deve ser respeitada, bem como devem ser evitada a autome-
dicação para manter-se acordado, pois a vida é mais importante que o cumprimento do prazo”, alerta o médico. 

O especialista ilustra a gravidade da sonolência afirmando que estudos comprovam que uma noite de sono não dormida 
produz déficits operacionais em motoristas profissionais semelhante ao gerado por um nível de alcoolemia de 0,10%, sen-
do que no Brasil a “Lei Seca” determina que o consumo máximo de álcool antes de assumir o volante é quase zero – 0,2 
grama por litro de sangue. 

Principais distúrbios do sono 

• Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS): caracterizada pelo ronco (tradução sonora que indica diminuição do 
espaço da via aérea superior durante a passagem do ar) e repetidas obstruções da via aérea superior. A obstrução ocorre 
pelo fechamento completo (apneia), parcial (hipopneia), esforço respiratório ou limitação ao fluxo aéreo. Trata-se de uma 
doença grave, que pode surgir desde a infância até a terceira idade, mas tem incidência maior nos homens, na faixa etária de 
35 a 65 anos. Os sintomas mais comuns são fragmentação do sono, sonolência diurna e cansaço, comprometimento da 
capacidade de concentração e da memória, bem como aumento da irritabilidade. Em alguns casos, mesmo tratando a ap-
neia, o indivíduo ainda sente sonolência residual, que precisa ser tratada. 

• Insônia: é o sono inadequado ou baixa qualidade devido a um ou mais fatores como dificuldade para iniciar o sono, acor-
dar frequentemente durante a noite com dificuldade para voltar a dormir, acordar muito cedo pela manhã e sono não revi-
talizante.  

Continua na próxima página 
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Continuação... 

Quando ocorre só por uma única noite ou por poucas semanas é chamada de insônia transitória. Se os episódios ocorrerem 
de tempos em tempos é chamada intermitente, se tornando crônica quando ocorre na maioria das noites e por um mês ou 
mais. Afeta homens e mulheres de todas as idades, embora pareça ser mais comum nas mulheres (especialmente após a 
menopausa) e em pessoas com mais 60 anos de idade. Seus principais sintomas são falta de energia, dificuldade de concen-
tração e irritabilidade.   

• Transtorno do ritmo circadiano do sono associado ao trabalho em turnos: é um distúrbio do sono resultante do desajuste 
do ritmo do sono e da vigília (estado de alerta) do indivíduo com o ritmo ambiental (noite e dia), gerando prejuízo nas ati-
vidades sociais e de trabalho dos pacientes. Assim, no transtorno do ritmo circadiano associado ao trabalho em turnos, o 
ritmo biológico do indivíduo não é mesmo exigido pelo seu turno de trabalho devido a mudanças frequentes de turno ou 
trabalho no período em que o indivíduo normalmente estaria dormindo. A porcentagem da população afetada por este tipo 
de problema depende de vários fatores, mas costuma ser maior em cidades grande, onde há um grande de número de tra-
balhadores em turnos. Os pacientes apresentam queda de rendimento no trabalho e têm grandes possibilidades de que co-
meta erros em tomadas de decisão e sofra com úlceras gástricas, depressão, problemas na gravidez, problemas isquêmicos 
no coração e faltas no trabalho. 

• Narcolepsia: é um distúrbio neurológico caracterizado por um estado de sonolência quase contínua e por crises incontro-
láveis de sono durante o dia, que deixam o paciente em perigo durante a realização de tarefas comuns, como dirigir, cozi-
nhar, etc. A sonolência excessiva diurna pode prejudicar a atenção, a concentração e o humor, trazendo conseqüências in-
dividuais, sociais e econômicas graves. Por ser pouco conhecida, os pacientes muitas vezes não procuram tratamento médi-
co e são tachados de preguiçosos e dorminhocos. Os pacientes sofrem também com baixa concentração de atenção; pro-
blemas de memória e sono noturno fragmentado com múltiplos despertares e pesadelos. Outros sintomas são: Cataplexia – 
perda reversível e súbita do tônus da musculatura voluntária, desencadeada por um estímulo emocional ou pela lembrança 
de uma situação emocionalmente saliente, como riso ou susto; Paralisia do sono – episódio breve no qual não se consegue 
realizar qualquer movimento voluntário, apesar de ter plena consciência o tempo todo; Alucinações hipnagógicas – geral-
mente acompanhadas por medo-terror. 

Fontes: Acorda para vida 

Proibidos de circular na Bandeirantes, caminhoneiros recla-
mam de falta de segurança e más condições no Rodoanel 
O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, anunciou no dia 28/07/10 que, em breve, os cami-
nhões ficarão proibidos de circular nas avenidas dos Bandeirantes, Jornalista Roberto Marinho e 
na marginal Pinheiros entre 5h e 21h. Com a restrição, os caminhoneiros serão obrigados a utili-
zar o trecho sul do Rodoanel para acessar as rodovias Imigrantes e Anchieta, que ligam a capital 

à Baixada Santista. A prefeitura pretende implantar a medida nas próximas semanas, após ajustes da CET (Companhia de 
Engenharia de Tráfego) em relação à sinalização e à comunicação aos motoristas. Vários caminhoneiros afirmam que não 
há segurança, nem condições adequadas para a circulação no trecho sul do anel rodoviário. 

“Para o Kassab exigir que a gente não use a Bandeirantes, deveria haver mais fiscalização e segurança no Rodoanel. Muitos 
caminhoneiros estão voltando a usar a Bandeirantes por medo”, diz Norival de Almeira Silva, presidente do Sindicam-SP 
(sindicato dos caminhoneiros autônomos de SP).  

O também autônomo Fred Leite afirma que a medida será “terrível”, já que, segundo ele, o Rodoanel ainda não tem condi-
ções de receber caminhões pela falta de segurança. “No começo até que eu usava muito, mas depois começaram os assal-
tos. Por esta razão voltamos a usar outras vias”, diz.  

O trecho sul do Rodoanel, que possui 61 km de extensão, começa na rodovia Régis Bittencourt e termina após a via Anchi-
eta, em Mauá (SP). Em todo trecho sul, não há saídas, exceto nos acessos para as rodovias. Não há sinal de celular em vá-
rias partes, o que inviabiliza o funcionamento dos rastreadores que monitoram os caminhões.  

Além desses problemas, os caminhoneiros afirmam que a iluminação e sinalização são precárias e reclamam da ausência de 
postos de gasolina no trecho sul do Rodoanel.  

A Secretaria dos Transportes do Estado negou que não haja segurança no trecho sul do Rodoanel, argumentando que não 
há registros de roubos de carga na via. De acordo com a pasta, 19 carros da Polícia Militar Rodoviária e mais nove veículos 
da Dersa fazem o policiamento ostensivo do trecho. Ela prevê que haverá diminuição de 20% na lentidão. 

O órgão disse que 51 câmeras de monitoramento estão sendo implantadas --atualmente existem apenas 10-- para gravar a 
movimentação no Rodoanel durante 24 horas. A secretaria afirma ainda que a sinalização e a iluminação estão de acordo 
com as normas do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Sobre os problemas com sinal de celular, a secretaria afirmou que negocia com operadoras de telefonia a instalação de tor-
res de recepção para cobrir os trechos sem sinal. 

Fontes: AET 
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“Tá com pena? Leva pra você!” 

“Não me siga, porque eu também 
estou perdido.” 

 
“Tá com pressa? Vai orar! ” 
  

“Eu também sou filho de Deus!” 

Frases de pára-choque 

 
Reunião de transporte da Innova   
 

Na reunião ocorrida em julho, os principais aspectos abordados estão relacionados com os núme-
ros de desvios registrados nos discos, sendo que, o prazo final para os ajustes e ações corretivas é o 
mês de agosto, com o seus devidos resultados. A questão da comunicação com o SAT Innova tam-
bém foi discutida, mais agilidade e clareza no retorno das informações por parte dos transportado-
res é crucial para o bom andamento do trabalho. Foram lembradas as datas da auditoria, que, no 
caso da  IDF Transportes, acontecerá no dia 4 de agosto. Outro assunto que preocupa a área da logística, é o número ele-
vado de paradas para manutenção dos veículos,  foi lembrado que os veículos devem se apresentar para o carregamento 
com as devidas revisões e manutenções, deixando para executar, quando estiver carregado, apenas aquelas que realmente 
aconteceram por força maior ou caso fortuito. 
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Humor 

As “faces” da IDF 
 Carlos Henrique Silva Filho (Carlinhos), tem 20 anos de 
idade, trabalha na filial SP da IDF há dez meses, torce para 
o santos, antes de ingressar na IDF trabalhava com tecno-
logia da informação, solteiro, gosta de viajar e assistir parti-
das de futebol nas horas de lazer.  

Sérgio Leão (Serjão), tem 56 anos de idade, dezoito anos de 
experiência no transporte, há onze meses é gestor da filial 
SP da IDF Transportes, casado com a dona Neide, tem 

quatro filhos: Leonardo, Sérgio, Fernanda e Aline. Fernando é o netinho.  Gosta de assistir competições de automobilis-
mo nas horas de lazer. 

Paulo César Rodrigues Evaldt (P3), é colorado, casado com a dona Sueli. Júlia, Diego, Paula, Lucas e Guilherme são os 
seus filhos. Tem 43 anos de idade, 20 destes conduzindo pelas estradas do nosso país, é agregado na IDF desde 2005, 
gosta de pescar e assistir filmes nas horas vagas. 

Carlinhos Serjão P3 


