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Rafaela, que enfrenta câncer de mama, ficou satisfeita de ver seu corpo ‘funcionando’ novamente

EDEL
ARRUDA
aposentado
73 anos

DIVULGAÇÃO

DOENÇA: ELO
COM DIVÓRCIO

CÉLULAS-TRONCO
E FERTILIDADE

Jogos com sensores de movimento
aumentam confiança, equilíbrio
e até a imunidade de pacientes

“Nunca tinha
jogado . Foi bom
porque me senti
mais disposto ”

Cientistas da Universida-
de Estadual de Montana,
nosEUA,criaramesperma-
tozoides a partir de amos-
tras de pele de homens in-
férteis. As células-tronco
contidas no material, ao
serem injetadas em testí-
tulosderatos,geraramno-
vas células reprodutivas.

FAREJADOR
DE CÂNCER

Novo estudo publicado
no Medical Daily consta-
tou que a doença au-
menta o risco de divórcio
em casais com mais ida-
de. A pesquisa analisou
mais de 2.700 casais por
20 anos. Um terço deles
terminou divorciado, e,
em quase metade das
separações, quem esta-
va doente era a mulher.

DIA A DIA

Pesquisadores da Tampe-
re University Hospital, da
Finlândia, desenvolve-
ram ‘nariz eletrônico’ pa-
ra detectar, pelo cheiro
da urina, se a pessoa tem
câncer. O experimento foi
testado em 65 pessoas, e
os resultados foram com-
parados ao do exame
PSA, feito atualmente pa-
ra diagnóstico da doença.

Videogame
se torna
tratamento
anticâncer

VIVA VOZ

SAÚDE

V
ideogames sem fios,
em três dimensões e
com detector de mo-
vimentos são a nova

aposta de uma clínica cario-
ca para estimular pacientes
com câncer a se exercita-
rem. Jogos que simulam a
prática de esportes do conso-
le Nintendo Wii têm aumen-
tado a confiança, o equilí-
brio e a imunidade de quem
enfrenta tratamentos invasi-
vos como a quimioterapia .

Quinze minutos, uma vez
por semana, são suficientes
para mudar a realidade dos
doentes. Em uma consulta
de rotina, Rafaela Maga-
lhães, 34 anos, se surpreen-
deu com a novidade. Pacien-

te há seis meses do Instituto
Clínicas Oncológicas Inte-
gradas (COI), a consultora
tributária já gostava de vi-
deogames, mas não tinha o
hábito. A experiência foi
aprovada por ela. Durante o
tratamento, Rafaela evita to-
mar sol e se sente muito can-
sada. “A doença nos afasta
da rotina de exercícios, prin-
cipalmente ao ar livre. Foi
ótimo ver meu corpo funcio-
nando de novo,” disse a mu-
lher, que luta contra um cân-
cer de mama.

A atividade lúdica é acom-
panhada de um questioná-
rio elaborado pela equipe
médica. Antes e depois de jo-
garem, todos respondem

perguntas sobre humor, sen-
timentos e disposição.

O paciente marca em que
intensidade, de 0 a 4, se sen-
te tenso, irritado, enérgico,
feliz e triste, entre outros es-
tados de humor. Segundo a

médica hematologista e
uma das diretoras da COI,
Juliane Musacchio, as com-
parações entre os relatórios
já mostram várias mudan-
ças positivas. “Os jogos au-
mentam a autoconfiança e
os deixam mais dispostos.
Como o psicológico é funda-
mental para a saúde do cor-
po, ajuda na imunidade,” ga-
rante a especialista.

A ideia de levar o videoga-
me para dentro da clínica,
ambiente normalmente ten-
so e onde ninguém gostaria
de estar, surgiu através de
leituras da médica sobre ex-
periências parecidas na es-
cola Steuart W. Weller d’Ash-
burn, na Vírginia, EUA.

Crianças autistas jogam Ki-
nect, semelhante ao Niten-
do Wii,. mas do console
Xbox. “Perecebi que isso po-
deria ser estendido para os
meus pacientes”, disse.

As sessões, sempre com a
supervisão de professor de
Educação Física, atingem to-
das as idades. A adaptação é
rápida e simples. Juliane
conta que uma de suas pa-
cientes idosas não saía de ca-
sa e agora que participa das
‘aulas’ dá voltas no quartei-
rão.O aposentado Edel Arru-
da, 73 anos, também se bene-
ficiou. “Meu preferido é o fu-
tebol. Ganhei disposição.
Meus sentidos estão mais
apurados”, relata, animado.


