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l Se um exame centenário na
cardiologia, o eletrocardiogra-
ma, fosse lido criteriosamente
pelos médicos, dramas como o
do jogador de futebol congolês
Fabrice Muamba, de 23 anos,
poderiam ser evitados. Há15 di-
as, o atleta caiu desacordado,
em campo, após sofrer uma pa-
rada cardíaca durante uma par-
tida da Copa da Inglaterra entre
sua equipe, o Bolton, e o Totte-
nham. Os mais recentes estu-
dos sobre eletrocardiogramas
mostram que o teste pode ex-
pressar alterações genéticas ou
em sistemas elétricos do cora-
ção, falhas que, se evoluírem,
podem resultar em arritmia e
ataque cardíaco.

— Às vezes, a pessoa nasce
com uma falha no sistema elétri-
co do coração, que aparece es-
poradicamente, e, se não for
muito bem avaliada, pode mor-
rer durante o esforço no campo,
no caso de atletas — explica
Carlos Alberto Pastore, coorde-
nador do curso sobre interpre-
tação do exame do Instituto do
Coração (Incor), sediado no
Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina da USP.

A análise dos exames de pes-
soas que tiveram mal súbito
lançou luz sobre a importância
de melhorar o conhecimento
dos profissionais de saúde, as-
sim como o aprimoramento da
informática, que fez com que as
informações numéricas dos
eletros ficassem mais sofistica-
das, embora o exame tecnica-

mente continue o mesmo. Além
disso, o progresso tecnológico
melhorou as condições de
transmissão dos exames, o que,
muitas vezes, pode ser funda-
mental para salvar o paciente.

Novo exame de sangue
poderá prever infarto

No curso do Incor, cuja tur-
ma de 2012 começa amanhã e
vai até dezembro, os alunos —
cardiologistas, estudantes de
medicina, residentes e clínicos
— terão acesso, pela primeira
vez, a um recurso em terceira
dimensão. Eles poderão visua-
lizar, no chamado Homem Vir-
tual em 3D, como se dá a ativa-
ção elétrica do coração e
acompanhar como este pro-
cesso é transcrito pelo eletro-
cardiograma.

A detecção de doenças car-
díacas por meio de exames
simples tem avançado. Este
mês, cientistas americanos
anunciaram a descoberta de
um biomarcador que pode ser
identificado por exame de san-
gue e ajudar a identificar a imi-
nência de um ataque cardíaco
no paciente. Eles descobriram
que células endoteliais apare-
cem disformes na corrente
sanguínea de pessoas que so-
freram um ataque.

O exame para ajudar a pre-
ver o problema pode estar dis-
ponível em dois anos, de acor-
do com os pesquisadores. Fe-
lizmente, Muamba não preci-
sou esperar. Diferentemente
de outros jogadores que desfa-
leceram em campo, ele foi rea-
nimado e sobreviveu. n

Detalhes que podem salvar vidas
Leitura atenta de eletrocardiogramas pode revelar falhas sutis e evitar mortes
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FABRICE MUAMBA pouco antes de passar mal em campo: ele sobreviveu
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l O GLOBO: Um de seus principais es-
tudos relaciona depressão e diabetes.
Como estas doenças estão ligadas?
SARTORIUS: Pessoas com diabetes
têm mais chances de desenvolver
um quadro depressivo. Cerca de
20% dos diabéticos apresentam ou
apresentaram sintomas de depres-
são. Esta relação é um pouco mais
frequente em mulheres.

l Quais as razões para essa relação?
SARTORIUS: Temos razões genéti-
cas para isso, mas também razões
do ambiente. Os diabéticos têm pro-
blemas com a alimentação, com o
peso, com a resistência a tomar me-
dicamentos e, é claro, com as com-
plicações naturais da doença. Isso
acaba levando a um quadro depres-
sivo. As pessoas precisam saber dis-
so. Existe uma relação entre as do-
enças mentais, principalmente a de-
pressão, mas também os transtor-
nos bipolar e de personalidade, e os
males físicos. Tenho estudado sua
relação com o diabetes, mas a de-
pressão também tem ligação com
outras doenças, como o câncer e as
doenças cardiovasculares.

l Como se pode diagnosticar a de-
pressão a partir do diabetes ou de ou-
tras doenças?
SARTORIUS: Temos duas coisas aí.
Os próprios pacientes ainda escon-
dem isso. Há uma dificuldade de
aceitar a doença. Uma certa vergo-
nha. A outra coisa é que médicos ge-
neralistas, clínicos gerais e endocri-
nologistas têm dificuldade de diag-
nosticar as doenças mentais, embo-
ra elas estejam hoje muito bem des-
critas e seus sintomas sejam bem di-
ferentes dos da tristeza momentâ-
nea. No caso do diabetes, você tem
um quadro de problemas relaciona-
dos que muitas vezes acabam de-
sencadeando a depressão. Há au-
mento do peso, dificuldade de prati-
car exercícios físicos, complicações
no metabolismo, comprometimento
de produtividade no trabalho e per-
da de qualidade de vida. Esta é uma
preocupação econômica para os go-
vernos e as empresas, inclusive. As
pessoas não deixam de ir para o tra-
balho. Elas vão até lá, mas é como se
não estivessem lá. Não conseguem
produzir. Chamamos isso de pre-
senteísmo. A pessoa tem dificulda-
de de aceitar, não é orientada sobre
a doença e tenta levar a vida e fre-
quentar o trabalho como antes.

l Como lidar com o problema?
SARTORIUS: É preciso capacitar os

médicos e os enfermeiros. A supe-
respecialização não pode fazer com
que os profissionais deixem de ob-
servar sintomas comuns de doen-
ças que não são da sua área. Temos
cada vez mais médicos especializa-
dos e isso traz bons resultados, mas
não podemos deixar de ter uma vi-
são geral. Um médico de um pacien-
te com diabetes pode perceber cer-
tos sintomas e indicar o tratamento
para a depressão. Quanto mais rápi-

do o tratamento para a depressão,
mais benefícios vão aparecer tam-
bém no tratamento do diabetes.
l Qual a sua avaliação sobre o trata-
mento da depressão hoje e sobre os
problemas relacionados a ela?
SARTORIUS: O tratamento evoluiu
muito. Os medicamentos melhora-
ram e os efeitos colaterais foram re-
duzidos. Mas ainda há uma resistên-
cia grande à doença, há o estigma. As
pessoas ainda escondem a depressão

dos próprios filhos, pais e parceiros.
E a doença atinge toda a família, inter-
fere na convivência. Muitas pessoas
não sabem como lidar com isso. Se
não tratada, a depressão se relaciona
com o uso de álcool e drogas e au-
menta o risco de suicídio.

l Como o senhor vê a produção bra-
sileira no campo da psiquiatria?
NORMAN SARTORIUS: Há pessoas
fazendo estudos importantes. O país

deve aproveitar o momento de cres-
cimento e aumentar também a pro-
dução científica. Isso é essencial,
porque este desenvolvimento eco-
nômico e social visto em países co-
mo Brasil, Índia e México traz algu-
mas características próprias. As fa-
mílias estão indo mais para as cida-
des grandes. E os núcleos familiares
estão menores, com dois ou três
membros e todos repletos de obriga-
ções, com pressões vindas da socie-
dade e do trabalho. Antes, você tinha
um irmão olhando pelo outro, mais
gente cuidando uma da outra. Hoje,
as pessoas estão isoladas, cada uma
no seu quarto, trabalhando a maior
parte do tempo. O serviço de saúde
tem de se ajustar a isso. Há outro fa-
tor: as pessoas estão vivendo mais,
bem mais. A medicina melhorou. En-
tão, estamos diagnosticando muita
coisa, com mais frequência, princi-
palmente para pessoas com mais de
25 anos. A dificuldade é fazer a rela-
ção entre os problemas. É um desafio
para o sistema de saúde.

l O senhor falou em aumento de do-
enças mentais em pessoas com
mais de 25 anos. Registram-se mui-
tos casos de depressão de crianças
e adolescentes atualmente. Qual a
sua visão sobre o assunto?
SARTORIUS: Acho que há um exces-
so de notificações de casos de de-
pressão em crianças. Este é um fenô-
meno bem marcante nos Estados Uni-
dos. Tornou-se quase padrão entre os
colegas americanos este diagnóstico.
É como um ditado que usamos em
psiquiatria: "Para quem tem só um
martelo, qualquer coisa vira prego".
Usam-se os mesmos critérios de ava-
liação para adultos e crianças. Mas
crianças não são pequenos adultos.

Relações perigosas
SÃO PAULO. Considera-
do um dos mais influen-
tes psiquiatras do mun-

do, o croata Norman Sartorius é um estudioso da intera-
ção entre as doenças mentais e fatores genéticos e soci-
ais. Em suas pesquisas, ele descobriu que um terço dos
pacientes diabéticos sofrem de depressão e que a falta

de tratamento de uma das doenças agrava ambas. Aca-
bou criando o Dialogue on Diabetes & Depression, gru-
po de trabalho internacional que discute o assunto.

Ex-presidente da Associação Mundial de Psiquiatria e
ex-diretor da Divisão de Saúde Mental da OMS, Sarto-
rius participou semana passada do Lilly Neurosciences
Academy, seminário que reuniu 300 psiquiatras brasi-

leiros e estrangeiros em São Paulo. Em entrevista exclu-
siva, ele diz que a especialização médica trouxe benefí-
cios, mas criou uma barreira para que se faça o diag-
nóstico de moléstias simples. O desconhecimento so-
mado à dificuldade dos pacientes de aceitar a doença
fazem da depressão um problema cada vez mais grave,
especialmente para os sistemas públicos de saúde.

Psiquiatra alerta para a relação desconhecida entre depressão e outras doenças e os medos dos pacientes

ENTREVISTA

Norman Sartorius

Guilherme Voitch
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“CRIANÇAS não são pequenos adultos”, adverte psiquiatraSARTORIUS: críticas à superespecialização da medicina
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O PSIQUIATRA Norman Sartorius, considerado por neurocientistas um dos maiores nomes da psiquiatria mundial

“Os pacientes diabéticos
têm problemas com a
alimentação, com o
peso, com a resistência
a tomar medicamentos
e com as complicações
naturais da doença. Isso
pode levar a um quadro
depressivo
Norman Sartorius
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 abr. 2012, Economia, p. 47.




