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Agenda: 
 Dia da Abolição da Escravidão dos Índios (1680): 01 de abril 

 Dia Mundial da Saúde: 07 de abril 

 Dia Mundial de Combate ao Câncer: 08 de abril 

 Dia de Tiradentes: 21 de abril 

 Dia do Planeta, do Descobrimento do Brasil e da Força Aérea: 22 de abril 

 Dia Mundial do Livro, do autor e do Escoteiro: 23 de abril 

 Dia da Educação: 28 de abril 

O Câncer é um conjunto de mais de 100 doenças 
que têm em comum o crescimento desordenado de 
células que invadem os tecidos e órgãos, e podem se 
espalhar para outras regiões do corpo. Estas células 
tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, de-
terminando a formação de tumores, que é o acúmu-
lo de células cancerosas. Já o tumor benigno é ape-
nas uma massa localizada de células que se multipli-
cam vagarosamente e se assemelham ao seu tecido original, raramente representa um risco de 
morte.  

 

Existem diferentes tipos de câncer devido aos vários tipos de células do corpo. Por exemplo, exis-
tem diversos tipos de câncer de pele porque a pele é formada de mais de um tipo de célula. Se o 
câncer tem início em tecidos epiteliais como pele ou mucosas ele é denominado carcinoma, se 
começa em tecidos conjuntivos como osso, músculo ou cartilagem é chamado de sarcoma.Outras 
características que diferenciam os diversos tipos de câncer entre si são a velocidade de multiplica-
ção das células e a capacidade de invadir tecidos e órgãos vizinhos ou distantes. 

A maioria dos casos de câncer (80%) está relacionada ao meio ambiente, no qual encontramos um 
grande número de fatores de risco. As mudanças provocadas no meio ambiente pelo próprio ho-
mem, os "hábitos" e o "estilo de vida" adotados pelas pessoas, podem determinar diferentes tipos 
de câncer. Como exemplo temos o tabagismo, o alcoolismo, os hábitos alimentares, hábitos sexu-
ais, medicamentos, fatores ocupacionais entre outros. São raros os casos de cânceres que se de-
vem exclusivamente a fatores hereditários, familiares e étnicos, apesar de o fator genético exercer 
um importante papel na oncogênese. Determinados grupos étnicos parecem estar protegidos de 
certos tipos de câncer: a leucemia linfocítica é rara em orientais, e o sarcoma de Ewing é muito 
raro em negros. 

 

Os tipos de câncer mais comuns no país são os de pele, pulmão, mama, estômago, colo uterino e 
próstata. O câncer de pele é o tipo que possui maior incidência.O tratamento de câncer pode ser 
feito através de cirurgia, da radioterapia, da quimioterapia e do transplante de medula óssea, em 
muitos casos essas modalidades devem ser combinadas. Esse dia foi criado para ampliar o conhe-
cimento popular sobre o tratamento e, principalmente, sobre a prevenção da doença. 

Nas duas últimas décadas, aumentou o risco de uma pessoa adquirir câncer. Esta taxa de risco em 
1979 era de 40 a cada 100 mil mulheres e de 60 a cada 100 mil homens e em 1999 alcançou o pa-
tamar de 60 a cada 100 mil mulheres e 80 a cada 100 mil homens como foi identificado pelo Insti-
tuto Nacional de Câncer. E para prevenir o Câncer o Inca aconselha a população a parar de fu-
mar, possuir uma dieta alimentar saudável, limitar a ingestão de bebidas alcoólicas, evitar a exposi-
ção prolongada ao sol e usar filtro protetor solar fator 15 ou superior, as mulheres devem sempre 
realizar o exame das mamas mensal, a mulher deve submeter-se anualmente a um exame preventi-
vo do colo de útero (Papanicolau), os homens com mais de 50 anos devem procurar o médico 
regularmente para ter seu risco para o câncer da Próstata avaliado e receber as devidas orienta-
ções. 

 

 Fonte: Ministério da Saúde          

Dia Mundial de Combate ao 
Câncer 
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    Estresse intenso pode causar insuficiência cardíaca 

 

 Receber uma notícia ruim inesperada ou ficar deprimido após uma perda abrupta 
são situações de estresse intenso que causam dor no coração, metáfora que ilustra com 
perfeição o problema, a chamada "síndrome do coração partido". Cientificamente co-
nhecida como cardiomiopatia de Takotsubo, ela acomete nove mulheres para cada ho-
mem, principalmente as que estão no período pós-menopausa. 

"Ao sofrer uma situação inesperada de estresse intenso, por uma perda ou briga, ocorre uma descarga de hormô-
nios estimulantes, como a adrenalina, dificultando o funcionamento do coração, fazendo com que a pessoa sofra 
um leve infarto", explica o Dr. Wing Carvalho Lima, cardiologista do Hospital do Coração do Brasil. 

 Fortes emoções podem fazer com que o corpo sofra uma descarga de adrenalina, que atrapalha o bom 
funcionamento do coração após um estresse extremo. O coração não está preparado para receber esta alta quan-
tidade de hormônios, o organismo reconhece esse efeito como uma intoxicação, causando o infarto. Falta de ar, 
cansaço e dor no peito são os principais sintomas, pois as artérias do coração ficam obstruídas dificultando o 
bombeamento e a passagem do sangue. Felizmente, os infartos causados são leves, uma vez que as artérias não 
estão entupidas, facilitando a rápida recuperação. 

 Não existem fórmulas prontas para se prevenir. O perfil psicológico do paciente que não consegue lidar 
com as adversidades da vida é o principal fator para torná-lo mais predisposto a desenvolver a síndrome. 
"Pessoas explosivas, que lidam com o estresse de maneira intensa, mulheres mais idosas e que já estão na meno-
pausa têm maior predisposição", afirma o especialista. O diagnóstico é feito pela avaliação médica dos sintomas 
apresentados e os exames de ecocardiograma e cateterismo avaliam o estado físico do coração. 

 Pessoas que praticam atividades físicas diminuem as chances de sofrer esta síndrome, pois, o corpo está 
acostumado com uma quantidade maior de hormônios estimulantes liberados durante os exercícios. O tratamen-
to é realizado à base de medicações. Portanto, caso haja incidência grave, o paciente é mantido sob observação 
médica até que as taxas de hormônios do corpo se normalizem. Encarar os problemas com mais leveza é a me-
lhor forma de manter o coração saudável e feliz. "O acompanhamento psicológico é indicado para que o pacien-
te aprenda a lidar com situações de estresse com mais tranquilidade e que novos casos desta síndrome possam 
ser controladas", conclui Wing. 
     Fontes: Imagem corporativa comunicação 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=estresse+cardiaco&source=images&cd=&cad=rja&docid=CqEIjWqvP3RW9M&tbnid=H5ckq0G2TuU1bM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rbrnoticia.com.br%2F%3Fp%3D13734&ei=6QZbUayhBYj88gSFlYAY&bvm=bv.44697112,d.eWU&psig=AFQjCNH
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 Detrans fazem novo pedido ao Denatran pelo fim do 
exame toxicológico 

  

Assessoria de Comunicação AND 

 

A Associação Nacional dos Detrans (AND) protocolou nesta semana, junto ao Departamento Nacional de Trânsito 
(Denatran), mais um pedido para o fim da obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas com habilitação nas 
categorias C, D e E. No documento, os 27 Detrans do país se posicionam contrários à forma em que o exame foi im-
plantado e relatam os problemas enfrentados por milhares de cidadãos, em todos os Estados brasileiros. 

 “Caso não haja alteração pelo Denatran e pelo Contran, a AND vai subscrever uma ação de inconstitucionalidade da 
Lei Federal 13.103/15, que determina o exame neste formato”, adianta o vice-presidente da Associação e diretor-
presidente do Detran Alagoas, Antônio Carlos Gouvêia.  

 O documento foi entregue diretamente ao diretor do Departamento Nacional de Trânsito e presidente do Conselho 
Nacional de Trânsito, Alberto Angerami, em Brasília. “Vamos fazer todos os esforços possíveis, em todas as esferas, 
mas não podemos permitir que o cidadão seja lesado da forma que está sendo hoje”, destacou Gouvêia. 

ARGUMENTOS: Os Detrans entendem que a exigência gera ônus excessivo aos condutores e não tem eficácia com-
provada na redução de acidentes. Para os Departamentos Estaduais a redução do número de acidentes passa, antes, 
pela qualificação das estratégias de educação, formação, avaliação, fiscalização e de punição de condutores infratores. 

 A AND cita as conclusões do XI Congresso Brasileiro Sobre Acidentes e Medicina de Tráfego, promovido pela Asso-
ciação Brasileira de Medicina de Tráfego, em setembro de 2015: “O exame é inócuo, não sendo aplicado em país al-
gum do mundo, até porque inexiste qualquer evidência científica de qualquer impacto positivo na redução de lesões e 
mortes no trânsito. O motorista usuário de drogas só mudará seus hábitos no curto período que antecede ao teste, por 
óbvio, o tempo mínimo necessário para tornar indetectável o uso prévio da droga”, diz o texto. 

 Outra preocupação dos Detrans é o efeito legal da medida, pois o Código Brasileiro de Trânsito determina que é in-
fração gravíssima dirigir sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Ou seja, 
o uso tem que estar imediatamente associado ao ato de dirigir e, sendo assim, um exame que acusa o uso de entorpe-
centes dias, semanas ou meses antes de sua aplicação não teria efeito em um eventual processo envolvendo acidentes 
de trânsito, por exemplo. 

 Os altos custos dos exames e a dificuldade dos condutores em encontrar postos de coleta, também são citadas no pe-
dido feito ao Denatran. “O artigo 148-A, §7º, do CTB veda qualquer intervenção dos entes públicos na estipulação dos 
preços, sobremaneira que caberá aos laboratórios sua fixação, o que poderá aumentar e muito o custo da habilitação 
nas categorias C, D e E. Assim, está a se imputar restrições ao direito de dirigir dos cidadãos profissionais”, destaca a 
Associação. 

 APOIO: A posição da AND é semelhante à de diversas entidades médicas e da área, também contrárias ao exame to-
xicológico na forma proposta, como o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego 
e a Sociedade Brasileira de Toxicologia. 

 A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres (CNTTT) já ajuizou no Supremo Tribunal 
Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5322, com pedido de liminar para questionar a Lei. Para a 
entidade, a obrigatoriedade do exame é discriminatória por ferir os princípios tanto da isonomia quando da igualdade 
previsto na Constituição Federal: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. 

 “Esses exames somente poderiam afirmar, categoricamente, que houve uso de substâncias psicoativas, mas jamais cer-
tificá-las quando da condução. Não há aqui uma solução de política social e de saúde, mas um mecanismo de exclusão, 
contrariando tratados e normas internacionais”, ressalta a Confederação. 

 PROCESSOS BLOQUEADOS: O vice-presidente da AND aproveitou a reunião no Denatran para cobrar que o ór-
gão libere o sistema do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, o Renach, para os processos abertos antes da Lei 
13.103/15 entrar em vigor, no dia 2 de março. 

 Segundo o presidente do órgão, Alberto Angerami, o Denatran está fazendo contato com os coordenadores do Re-
nach nos Estados para que as emissões sejam feitas de forma gradual para não travar o sistema com o grande volume 
de liberações a serem feitas. De acordo com ele, mais de 200 mil renovações nas três categorias são feitas todos os me-
ses no Brasil. 
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INDICADORES SSMAQ GERAL mar/16 

1 Horas-homem de exposição ao risco  8.464 

2 N° acidentes típicos com afastamento  0 

3 N° acidentes típicos sem afastamento  0 

4 Dias perdidos correspondentes acidentes típicos  0 

5 N° óbitos  0 

6 N° acidentes incapacitantes  0 

7 N° acidentes incapacitantes - permanentes  0 

8 Quilometragem rodada 271.354 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,88  

10 RNC interna 1 

11 Reclamação de cliente 0 

“Só não crio juízo porque não sei o 
que ele come!” 

“Mais enrolado que fio em carretel” 

“Andando com a prudência porque 
a loucura só te leva ao necrotério” 

 

Frases de pára-choque 

Dia 22 de abril, dia Mundial do Planeta Terra 

Surgiu como um movimento universitário, o Dia da Terra se converteu em um importante aconte-

cimento educativo e informativo. Os grupos ecologistas o utilizam como ocasião para avaliar os 

problemas do meio ambiente do planeta: a contaminação do ar, água e solos, a destruição de ecos-

sistemas, centenas de milhares de plantas e espécies animais dizimadas, e o esgotamento de recursos 

não renováveis. Utiliza-se este dia também para insistir em soluções que permitam eliminar os efei-

tos negativos das atividades humanas. Estas soluções incluem a reciclagem de materiais manufaturados, preservação de 

recursos naturais como o petróleo e a energia, a proibição de utilizar produtos químicos danosos, o fim da destruição de 

habitats fundamentais como as florestas tropicais e a proteção de espécies ameaçadas. Por esta razão é o Dia da Terra. 

Nosso planeta ainda é um santuário com formas de vidas incríveis e paisagens maravilhosas. É o nosso único e delicado 

lar. Por isso, vamos comemorar o dia que é  para festejarmos a vida. 

Fontes: Wikipédia e portal São Francisco 

Humor 

A felicidade é um conceito 

Titio, um agricultor, sentia-se atormentado. Nunca 
estava satisfeito com a vida! Dizia que era muito po-
bre para ser feliz. Acreditava que seu vizinho, que 
possui uma grande fazenda, era um exemplo de feli-
cidade. Titio nem conhecia esse vizinho, mas sempre 
invejava-o. 

Certo dia, o vizinho de Titio foi procura-lo, dizia que 
precisava de ajuda porque seu único filho precisava 
ir imediatamente ao hospital. A esposa do vizinho 
havia morrido no ano passado e ele que é cego, cui-
dava sozinho do filho que estava em estágio avança-
do de leucemia. 

Naquele instante, Titio percebeu o quanto estava 
enganado sobre a vida!  


