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EDITORIAL

As aulas estão 
começando, mais 
um ano letivo se 
inicia na APAE 
Sete Lagoas.
Desafios e lutas 
virão e com elas 
nossa garra de 
ajudar e sermos 
ajudados pela 
população em 
um ano que pode 
ser decisivo para 
a APAE.
Com a chegada 
do ZIKA estamos 
nos preparando 
para uma nova 
luta.
Esperamos 
contar com sua 
responsabilidade 
social e seu 
carinho.



Unicamp - Teste identica vírus 

zika em doentes

Força-tarefa de cientistas paulistas cria teste que identifica o vírus em 
poucas horas

[Professora Clarice Arns explica o novo teste em seu laboratório no IB-
Unicamp]
Texto: Carlos Orsi
Imagens: Antonio Scarpinetti
Edição de Imagens: Paulo Cavalheri
Leia mais no portal da Unicamp (com fotos):  
http://www.unicamp.br/unicamp/

Um teste desenvolvido por uma força-tarefa de virologistas do Estado de 
São Paulo, incluindo cientistas da Unicamp, é capaz de detectar e 
identificar, em poucas horas, a presença de material genético dos vírus da 
zika, da dengue e da chikungunya em amostras de saliva, sangue ou 
urina de pessoas doentes. "É um teste preciso e um teste rápido", disse a 
pesquisadora Clarice Arns, do Instituto de Biologia (IB) da Unicamp. "Já 
se tem o resultado no mesmo dia, em cinco horas ou um pouco mais".

Clarice adverte que, ao contrário dos testes sorológicos - que detectam 
sinais da resposta imune do paciente ao vírus, e portanto podem ser 
aplicados a pessoas que já se recuperaram - o teste genético, para ser 
eficaz, requer que o paciente ainda esteja com a doença: "Ele tem que 
estar com sintomas, já que o que o teste detecta é a presença do vírus no 
organismo. E é um teste muito importante, porque imagine uma mulher 
grávida que esteja doente. Ela pode estar com  gripe, dengue, algum 
outro vírus, mas hoje o maior medo é a zika. Aí eu faço o teste e dá 
negativo para zika. Imagine o alívio dessa pessoa".

Clarice explica que o novo teste foi adaptado a partir procedimentos já 
utilizados para identificar outros tipos de vírus. "Essa adaptação para 
diferentes vírus não é simples", disse. "É preciso ter o vírus, ter os 
controles, realizar vários experimentos". A força-tarefa de cientistas 
paulistas envolvidos na criação do teste incluiu também USP, Instituto 



Butantã, Unesp e Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto.

De acordo com Clarice, tanto a Unicamp quanto as outras instituições que 
participam das pesquisas têm condições de iniciar em breve a realização 
dos testes: no caso da Unicamp, as amostras para análise serão 
encaminhadas pelo Hospital de Clínicas da universidade. "Aqui na 
Unicamp há pelo menos cinco laboratórios que podem fazer isso", disse a 
pesquisadora. Mas a expansão do procedimento para a rede pública em 
geral depende de mais verbas. "Não é um teste barato, e requer pessoal 
capacitado. A verba que temos, pelo menos até agora, é só de pesquisa".

A pesquisadora também chamou a atenção para a necessidade de se 
distinguir entre o tempo do teste - de poucas horas - e o tempo de 
diagnóstico, que pode ser maior. "Como se trata de um teste caro, talvez 
seja preciso juntar várias amostras antes de executá-lo", exemplificou. 
"Às vezes pode ocorrer alguma dúvida e o teste pode ter de ser refeito. E 
o diagnóstico, no fim, vem do médico".

Microcefalia

O vírus da zika, que assim como o da dengue e o da febre chikungunya é 
transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, causa uma doença de sintomas 
geralmente leves, mas virou alvo de preocupação internacional por conta 
de sua provável associação com uma má-formação congênita, a 
microcefalia. "Cerca de 70% dos casos de zika são subclínicos", disse 
Clarice. "A doença só recebeu tanta atenção por causa desse problema 
com as crianças".

A possibilidade de ligação entre o zika e a microcefalia foi detectada 
inicialmente no Brasil. Nesta semana, um artigo publicado no periódico 
americano New England Journal of Medicine apontou a presença do vírus 
no cérebro de um feto microcefálico abortado.

"Isso mostra que o vírus é capaz de cruzar a barreira encefálica", disse 
Clarice, comentando o novo estudo. "É um resultado muito importante, 
mas ainda não dá para estabelecer, cientificamente, uma relação de 
causa e efeito entre o zika e a microcefalia".



 Caminhada do BEM realizada por Isabelle Teixeira busca

uma conciência do BEM unindo o esporte com a solidariedade.

Participe e ajude a APAE Sete Lagoas



Estamos divulgando a campanha internacional da EURODIS 
Rare Diseases Europe, uma organização de reconhecida 
atuação na defesa dos direitos das pessoas com doenças 
raras, sobre o dia 29 de fevereiro, eleito como o dia de 
conscientização sobre doenças raras.

Na página da organização que pode ser acessada em 
português,  você encontrará uma série de materiais 
informativos sobre o tema, além da indicação de eventos 
online que serão transmitidos pela internet no dia 29.

Não perca a oportunidade de fazer parte dessa ação, que 
visa espalhar conhecimento, principalmente sobre 
diagnósticos e classificação de doenças, que se realizados 
com antecedência garantem uma melhor qualidade de vida 
para as pessoas afetadas.

Divulgue!

Dia de conscientização sobre doenças raras 

de 2016



Costelinha de Porco
Ingredientes:

500 g de costelinha de porco limpas e cruas
1/2 xícara de chá de azeite
Sal a gosto
1/2 colher de chá de pimenta do reino moída

Molho de churrasco:

1/2 xícaras de chá de sumo de limão
1 colher de chá de raspa de limão
1 colher e 1/2 de sopa de molho inglês
1 dente alho
2 colheres de sopa de catchup
1/2 xícara de chá de vinagre
1/2 xícara de chá de óleo

Modo de preparo:

Lave e limpe as costelinhas
Tempere-as com sal e pimenta do reino a gosto
Enrole-as em papel alumínio e coloque-as em um refratário por cerca de 2 
horas a temperatura média (dependendo do forno)
Após 2 horas, desenrole-as e coloque-as no mesmo refratário banhadas ao 
molho de churrasco e leve-as ao forno por 30 minutos ou até ficarem 

Para o molho:

Em uma tigela misture a manteiga, o óleo, vinagre e catchup
Tempere com o alho esmagado
Junte também o molho inglês, sumo de limão, raspa de limão, sal e pimenta
Leve ao fogo e deixe que levante fervura
Retire do lume e deixe repousar um pouco

Serve 4 pessoas



Pudim de Leite Condensado
Ingredientes

Massa:
1 lata de leite condensado
1 xícara de leite de vaca
4 ovos inteiros

Calda:
1 xícara (chá) de açúcar
1/3 de xícara (chá) de água

Modo de preparo

Calda:
Em uma panela, misture a água e o açúcar até formar uma calda
Unte uma forma com a calda e reserve

Massa:
Bata todos os ingredientes no liquidificador e despeje na forma caramelizada
Leve para assar em banho-maria por 40 minutos
Desenforme e sirva

Serve 20 porções



Benefícios parto normal para o bebê

Muitos de nós sabemos dos benefícios do parto normal para a mãe, 

porém nem sempre conhecemos esses benefícios para a saúde do 

recém-nascido. Mesmo com o trauma gerado durante o trabalho de 

parto, existem vantagens para a saúde do bebê.

A passagem do recém-nascido pelo canal vaginal promove uma 

compressão no tórax que auxilia na eliminação do líquido aminiótico 

contido nas vias respirátorias do bebê, o que contribui para que ele 

tenha maior conforto ao respirar. 

No parto normal o recém-nascido é exposto a microrganismos e 

bactérias contidas no canal vaginal, essa passagem estimula o 

sistema imunológico do bebê protegendo-o de algumas doenças no 

futuro. 

O contato pele a pele, onde o bebê é colocado sobre a pele nua da 

mãe logo após o nascimento é importante para promover maior 

vínculo entre mãe e bebê, promove o aleitamento materno, diminui 



risco de infecção e ainda acalma o bebê, que ao perceber a respiração 

e o calor da pele da mãe sente-se mais seguro e calmo.

Alguns estudos apontam ainda que, o clampeamento tardio do cordão

umbilical (de 1 a 3 minutos após o nascimento, ou até que pare de 

pulsar) traz inúmeros benefícios para a saúde do recém-nascido, 

promove maior aporte de oxigênio e diminui os riscos de anemia.

É necessário que a mãe esteja ciente e bem informada dos riscos e 

benefícios para seu bebê que cada tipo de parto acarreta, que ela 

escolha consciente baseado na sua vontade (salvo claro, alguns 

casos), para que o nascimento seja um momento de prazer de 

emoção tanto para a mãe quanto para o bebê. 

Josiane Reis

Enfermeira



A vida é uma dança...

Quando uma porta se fecha, outra se abre; quando um caminho termina, 
outro começa... nada é estático no Universo, tudo se move sem parar e 
tudo se transforma sempre para melhor.

Habitue-se a pensar desta forma: tudo que chega é bom, tudo que parte 
também. É a dança da vida... dance-a da forma como ela se apresentar, 
sem apego ou resistência.

Não se apavore com as doenças... elas são despertadores, têm a missão 
de nos acordar. De outra forma permaneceríamos distraídos com as 
seduções do mundo material, esquecidos do que viemos  fazer neste 
planeta. O universo nos mandou aqui para coisas mais importantes do 
que comer, dormir, pagar contas...

Viemos para realizar o Divino em nós. Toda inércia é um desserviço à 
obra divina. Há um mundo a ser transformado, seu papel é contribuir para 
deixá-lo melhor do que você o encontrou. Recursos para isso você tem, 
só falta a vontade de servir a Deus servindo aos homens.

Não diga que as pessoas são difíceis e que convivência entre seres 
humanos é impossível. Todos estão se esforçando para cumprir bem a 
missão que lhes foi confiada.  Se você já anda mais firme, tenha 
paciência com os seus companheiros de jornada. Embora os caminhos 
sejam diferentes, estamos todos seguindo na mesma direção, em busca 
da mesma luz.

Meditação



E sempre que a impaciência ameaçar a sua boa vontade com o 
caminhar de um semelhante, faça o exercício da compaixão. Ele vai 
ajudá-lo a perceber que na verdade ninguém está atrapalhando o seu 
caminho nem querendo lhe fazer nenhum mal, está apenas tentando ser 
feliz, assim como você.

Quando nos colocamos no lugar do outro, algo muito mágico acontece 
dentro de nós: o coração se abre, a generosidade se instala dentro dele 
e nasce a partir daí uma enorme compreensão acerca do propósito maior 
da existência, que é a prática do AMOR. Quando olhamos uma pessoa 
com os olhos do coração, percebemos o parentesco de nossas almas.

Somos uma só energia, juntos formamos um imenso tecido de luz... Não 
existem as distâncias físicas. A Física Quântica já provou que é tudo uma 
ilusão. Estamos interligados por fios invisíveis que nos conectam ao 
Criador da vida. A minha tristeza contamina o bem-estar do meu vizinho, 
assim como a minha alegria entusiasma alguém do outro lado do mundo. 
É impossível ferir alguém sem ser ferido também, lembre-se disso.

O exercício diário da compaixão faz de nós seres humanos de primeira  
classe.

Enviado por
Francisco Raposo



Ganhadores do sorteio

 APAE receberam

este mês os seus prêmios
Prêmios doados pela
Loja Torcidas
Que inclui um kit OFICIAL 
do time da preferência do ganhador
A campanha contou além do
patrocínio da Loja Torcidas
com o apoio da Pit Stop Pneus





Para ajudar a APAE ligue: 

(31) 3773-6584

Loja 01 (Matriz):
Rua Professor Abeylard, 821, 
B. Nsa. Sra. das Graças
Sete Lagoas / MG – 35700-069
(31)3773-3069

Loja 02 (Filial):
Avenida Jovelino Lanza, 803, 
B. Jardim Arizona
Sete Lagoas / MG – 35700-353
(31)3771-1177



Está previsto para acontecer de 15 a 17 de setembro de 2016, no 
Minascentro, em Belo Horizonte, o III Fórum Mineiro de Autogestão, 
Autodefesa e Família e o XIII Congresso da Rede Mineira das Apaes, 
com o tema Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla.

O tema para esse Congresso irá perpassar pela àrea da saúde, 
educação, assistência social e trabalho, áreas de extrema importância 
para o Movimento Apaeno Mineiro.

As comissões já estão organizadas e trabalhando para que o evento seja 
um sucesso!

Presidente de Honra
Eduardo Barbosa

Coordenação Geral
Sérgio Sampaio Bezerra 

Comissão Científica
Darci Fioravante Barros Barbosa
Isabel Cecília Oliveira Magalhães
Júnia Ângela de Jesus Lima
Maria Beatriz Gonçalves
Maria Isabel Pinheiro
Maria Juanita Godinho Pimenta
Sheilla Brasileiro 

Coordenadora: Maria do Carmo Menicucci

Comissão de Organização e Logística  
Janaína Cristina Luiz Vieira 
Júlio Cláudio Bahia Cardoso 
Coordenadora: Bruna Caroline Morato Israel 

III Fórum Mineiro de Autogestão, Autodefesa 

e Família e XIII Congresso da Rede Mineira 



Comissão Financeira 
Ana Paula Medeiros Izidoro
Paulina Portes Valina
Mara Cristina Correa Motta
Valter Henrique Veiga Macedo
Coordenador: Milton Gontijo Ferreira

Comissão de Comunicação
Aline Cristine Silva
Cyntia Mansur Zambaldi
Denise Maria de Castro Chaves
Coordenação: Daisy Felício 

Comissão do Fórum Estadual  
Luciene Carvalhais
Marli Helena Duarte Silva
Virgínia Goulart 
Coordenação: Maria Tereza Feldner

Brevemente será disponibilizado o site para acesso ao Congresso e mais 
informações sobre o evento.



CAMPANHA Tijolo do BEM

A CAMPANHA Tijolo do BEM, tem por objetivo
arrecadar fundos para reforma urgente dos
prédios da clínica e das salas dos alunos da
APAE Sete Lagoas.
Os Tijolos serão fabricados pelos próprios alunos
da APAE de Sete Lagoas com barro puro.
Na aquisição de cada tijolo o contribuinte ainda
receberá um certificado de originalidade do 
tijolo, esta obra poderá ser guardada para que
filhos e netos saibam que você ajudou a APAE
Sete Lagoas em sua reforma.
Os tijolos estarão a venda em mais de 40 pontos
de lojas parceiras da Revista APAE Online,
e também na mão de voluntários.
A APAE PRECISA DE VOCÊ

SEJA SOLIDÁRIO

B
R
EVE
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