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‘A maioria dos
bebês permanece
sem amparo’, diz

especialista em zika
Adriana Melo alerta que malformações

decorrentes do vírus são incapacitantes

   POR ANA LUCIA AZEVEDO

16/11/2016 4:30

Adriana Melo aconselha que grávidas se protejam do mosquito  Guito Moreto

RIO  A médica Adriana Melo ficou conhecida em todo o Brasil

pela assistência a bebês com zika e suas mães no serviço pioneiro

que dirige no Instituto de Pesquisa Professor Joaquim Amorim

Neto, em Campina Grande, na Paraíba. Adriana liderou o grupo

que identificou no Brasil o vírus zika no líquido amniótico de

gestantes com fetos microcéfalos. Há um ano, quando foi

decretada a emergência sanitária, ela lamentava a falta de

assistência. Hoje, não vê melhora.

O que mais lhe preocupa?

O destino das crianças afetadas pelo zika. A maioria dos bebês

permanece sem amparo. Sem nada. E, mesmo quando recebem
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Veja também
Pesquisa descobre que
vírus da zika é transmitido
por agulha e feridas

Aumento da temperatura
reaviva o medo de
epidemia de chicungunha

Estudo mostra que pernilongo do Rio de
Janeiro não é capaz de transmitir o vírus zika

assistência, esta não é suficiente. Há uma enormidade de coisas

necessárias ao atendimento dessas crianças. É muito complexo.

Qual a dimensão do desamparo?

Não sabemos. Os casos notificados não

cobrem a realidade. Muitas crianças, sem

assistência adequada, vão morrer sozinhas

numa cama, por desnutrição, por

pneumonia. Morrem de abandono. Não

das mães, mas da sociedade, do Estado

brasileiro. As malformações cerebrais

podem impedir que a criança tenha reflexo

para deglutir. Há as que não conseguem

mamar. Morrem de fome porque não sabem engolir os alimentos.

Outras aspiram, o pulmão se enche de fluidos. Pneumonia é

comum nos bebês afetados pela zika. Se não receberem assistência

desde os primeiros dias, morrem.

E a reabilitação tem que começar quando?

Logo depois de nascer. Temos hoje 117 crianças em atendimento:

86 foram afetadas pelo zika, as demais por outras causas de

microcefalia, mas não poderíamos recusálas. Algumas mães nos

procuraram, mas a maioria veio referenciada por outros serviços.

Por que começar cedo é tão importante?

Porque o cérebro do bebê é muito plástico, mas se desenvolve

rapidamente. Para obter alguma melhora, é preciso começar o

mais cedo possível. E comprovamos que isso faz diferença.

Como isso aconteceu?

No início, quando oferecemos a reabilitação aos bebês, era quase

para confortar as mães. Queríamos dar algum alento para essas

mulheres tão sofridas. Não tínhamos muita esperança de avanços

significativos. Felizmente, estávamos errados. As crianças

reagiram bem, algumas fizeram progressos notáveis. É o caso da

Catarina Maria, o primeiro bebê que atendemos com diagnóstico

de problemas associados ao zika. Ela está com nove meses e se

desenvolve dentro do esperado para sua idade. Mas a mãe é

 

16/11/2016 17:00

EM DESTAQUE

SAÚDE

  

Descubra por que essa
mulher se acha feia (e
como é...

 
Leite integral deixa
crianças mais magras
do que o...

 
Macaco sobrevive há
51 dias com coração de
porco

 
Número de
hipertensos no mundo
duplicou em 40 anos e
passa...

SOCIEDADE COMPARTILHAR BUSCAR

http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/pesquisa-descobre-que-virus-da-zika-transmitido-por-agulha-feridas-20470211
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/aumento-da-temperatura-reaviva-medo-de-epidemia-de-chicungunha-20456836
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/estudo-mostra-que-pernilongo-do-rio-de-janeiro-nao-capaz-de-transmitir-virus-zika-20061694
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/leite-integral-deixa-criancas-mais-magras-do-que-desnatado-20473727
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/
javascript://
javascript://
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/descubra-por-que-essa-mulher-se-acha-feia-como-possivel-tratar-20453765
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/leite-integral-deixa-criancas-mais-magras-do-que-desnatado-20473727
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/macaco-sobrevive-ha-51-dias-com-coracao-de-porco-20474771
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/numero-de-hipertensos-no-mundo-duplicou-em-40-anos-passa-de-1-bilhao-20471358
http://oglobo.globo.com/sociedade/
javascript:void(0)
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/a-maioria-dos-bebes-permanece-sem-amparo-diz-especialista-em-zika-20470735
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=26&utm_source=venda&utm_medium=botaooglobo&utm_campaign=footer
http://oglobo.globo.com/sociedade/site-o-globo-20-anos/
http://oglobo.globo.com/


fisioterapeuta, a estimula demais. Estamos otimistas com o seu

desenvolvimento. Depois vimos outros casos com resultados bons.

E quando não há reabilitação?

Chegou ao nosso hospital há pouco tempo um bebê de oito meses

que estava morrendo porque não conseguia engolir alimentos. Ele

foi operado às pressas. Precisou colocar tubos. Continua grave.

Esse bebê nunca recebeu qualquer estímulo para a deglutição,

apesar das deficiências no cérebro.

Qual a sua esperança?

Esperamos ter agora menos bebês afetados. Muitas mães

conseguiram se proteger de uma forma ou de outra. Mas já

começaram a nascer bebês dessa segunda leva de zika, filhos de

mulheres que contraíram o vírus no verão passado. Temos dois

bebês assim em nosso serviço. Um de 15 dias e outro com uma

semana de vida. São dois meninos e já recebem estimulação.

E o conhecimento sobre o zika aumentou?

Sim, muito. Mas ainda não é suficiente ou disseminado. Não é só a

microcefalia. É um conjunto imenso de lesões e anomalias no

cérebro. Há bebês com o perímetro craniano normal e

malformações severas no cérebro. O mais correto seria considerar

que o zika causa microencefalia, que é a diminuição do cérebro

propriamente dito e não da caixa craniana. E há as lesões invisíveis

nos exames de imagem. Outras que só serão percebidas à medida

que o bebê cresce. Por isso, é fundamental acompanhar os filhos

de mulheres que tiveram zika na gestação até pelo menos 3 anos

de idade. O problema é que isso não é feito em todo o país e ainda

há casos de criança gravemente afetadas na gestação e não

detectadas. Temos uma criança em atendimento que só

descobrimos porque fomos analisar placentas de hospitais da

região para pesquisa e vimos a de uma mulher infectada no início

da gestação. Descobrimos quem era e passamos a atender o bebê.

O que mais lhe revolta?

A dívida não paga da sociedade brasileira com as mães das

crianças afetadas pelo zika. Essas mulheres foram vítimas de uma

doença que poderia ter sido evitada. Seus filhos nasceram com
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sequelas devastadoras por toda a vida. Elas tiveram a grandeza de

permitir que os filhos doassem sangue, fizessem exames, se

submetessem a procedimentos, mesmo quando eles próprios não

teriam qualquer tipo de benefício. Muitas perderam os filhos logo

após o nascimento. E não receberam nada em troca, nenhuma

assistência. O Brasil deve demais a elas. Não lhes deu nada.

Que conselho a senhora dá às gestantes?

Que tenham cuidado com a zika e com a chicungunha. As coisas

estão muito ruins. Chegamos a uma situação em que as mulheres

precisam se proteger a todo custo do mosquito. No primeiro

trimestre, o risco maior é o zika. E na hora do parto, do

chicungunha.

Como o chicungunha afeta o bebê?

O chicungunha pode passar da mãe doente para o filho no

momento do parto. Tivemos dois casos assim, de bebês que

tiveram encefalite causada por chicungunha contraída da mãe e os

dois entraram em convulsão logo após nascer. Um deles morreu

em alguns dias. O outro conseguimos salvar. E o contágio não é só

pelo sangue, mas também pelas secreções da placenta. As

gestantes têm que evitar dar à luz com chicungunha. Quando for

possível, é melhor adiar o parto.

Como está o serviço que oferece?

No limite. Eu mesma estou falida física, emocional e

financeiramente. Tirei do meu bolso, mas não dá mais. Só recebo

parabéns, mas precisamos de dinheiro para manter o atendimento.

E qual o seu sonho?

Construir um centro de reabilitação, assistência e pesquisa. Só 17

das 117 crianças de nosso serviço são de Campina Grande, as

outras vieram do sertão. Algumas precisam viajar 300 quilômetros

com uma criança doente nos braços. E em algumas cidades,

prefeitos que não foram reeleitos cancelaram o transporte para

essas mães. Elas não têm como trazer os filhos, terão que esperar

até que os novos prefeitos assumam. Mas esses bebês não podem

esperar. Dois meses sem atendimento podem selar seu destino,

 

EM DESTAQUE

SAÚDE

  

Descubra por que essa
mulher se acha feia (e
como é...

 
Leite integral deixa
crianças mais magras
do que o...

 
Macaco sobrevive há
51 dias com coração de
porco

 
Número de
hipertensos no mundo
duplicou em 40 anos e
passa...

SOCIEDADE COMPARTILHAR BUSCAR

http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/
javascript://
javascript://
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/descubra-por-que-essa-mulher-se-acha-feia-como-possivel-tratar-20453765
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/leite-integral-deixa-criancas-mais-magras-do-que-desnatado-20473727
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/macaco-sobrevive-ha-51-dias-com-coracao-de-porco-20474771
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/numero-de-hipertensos-no-mundo-duplicou-em-40-anos-passa-de-1-bilhao-20471358
http://oglobo.globo.com/sociedade/
javascript:void(0)
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/a-maioria-dos-bebes-permanece-sem-amparo-diz-especialista-em-zika-20470735
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=26&utm_source=venda&utm_medium=botaooglobo&utm_campaign=footer
http://oglobo.globo.com/sociedade/site-o-globo-20-anos/
http://oglobo.globo.com/


RECEBERNewsletter As principais
notícias do dia no
seu e-mail.

para pior. Precisamos de uns R$ 200 mil e alguns equipamentos

para ampliar o centro. Não vejo perspectiva.

email@email.com.br

Já recebe a newsletter diária? Veja mais opções.

ANTERIOR

Pesquisa descobre que vírus
da zika é transmitido por
agulha e feridas



PRÓXIMA

Número de hipertensos no
mundo duplicou em 40
anos e passa de 1 bilhão



Recomendadas para você

 

Nos EUA,
mulheres se
apressam
para colocar
DIU antes da

Cidadania
também se
aprende na
escola

ESPECIAL PUBLICITÁRIO

Em apenas
uma semana,
cratera em
cidade
japonesa é

Consumo
moderado de
álcool pode
ajudar na
contenção do

“Pegadinhas”
mais comuns
na hora de
aprender e
falar inglês

ESPECIAL PUBLICITÁRIO

Entre as
melhores para
se trabalhar
no Rio há nove
anos, Losango

ESPECIAL PUBLICITÁRIO

Recomendado por

BRASIL

Vídeo mostra
pancadaria após
invasão da mesa
da Câmara

RIO

Apesar de
protesto, começa
sessão da Alerj
sobre pacote

RIO

Manifestantes e
policiais que
protegem a Alerj
em choque

ECONOMIA

Andrade Gutierrez
assina acordo e
entrega cartel em
Belo Monte

ESPECIAL PUBLICITÁRIOEM DESTAQUE AGORA NO GLOBO

MAIS LIDAS
Seleção argentina01 PMs do Batalhão02 Mulher de03 Ex-governador04 Sem alíquota05

EM DESTAQUE

SAÚDE

  

Descubra por que essa
mulher se acha feia (e
como é...

 
Leite integral deixa
crianças mais magras
do que o...

 
Macaco sobrevive há
51 dias com coração de
porco

 
Número de
hipertensos no mundo
duplicou em 40 anos e
passa...

SOCIEDADE COMPARTILHAR BUSCAR

http://oglobo.globo.com/newsletter/cardapio
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/pesquisa-descobre-que-virus-da-zika-transmitido-por-agulha-feridas-20470211
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/numero-de-hipertensos-no-mundo-duplicou-em-40-anos-passa-de-1-bilhao-20471358
http://oglobo.globo.com/sociedade/nos-eua-mulheres-se-apressam-para-colocar-diu-antes-da-posse-de-trump-20466100
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/cidadania-tambem-se-aprende-na-escola-20363281
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/em-apenas-uma-semana-cratera-em-cidade-japonesa-consertada-20469072
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/consumo-moderado-de-alcool-pode-ajudar-na-contencao-do-bom-colesterol-20465030
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/guiaenem/pegadinhas-mais-comuns-na-hora-de-aprender-falar-ingles-20013687
http://oglobo.globo.com/economia/entre-as-melhores-para-se-trabalhar-no-rio-ha-nove-anos-losango-conquista-tetracampeonato-do-gptw-20065048
http://www.outbrain.com/what-is/default/pt
http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/video-mostra-pancadaria-apos-invasao-da-camara.html
http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/video-mostra-pancadaria-apos-invasao-da-camara.html
http://oglobo.globo.com/rio/sessao-para-discutir-pacote-de-ajuste-aberta-na-alerj-apesar-de-protestos-20473773
http://oglobo.globo.com/rio/sessao-para-discutir-pacote-de-ajuste-aberta-na-alerj-apesar-de-protestos-20473773
http://oglobo.globo.com/rio/apos-confronto-entre-manifestantes-pms-situacao-tranquila-na-alerj-20471644
http://oglobo.globo.com/rio/apos-confronto-entre-manifestantes-pms-situacao-tranquila-na-alerj-20471644
http://oglobo.globo.com/economia/andrade-gutierrez-assina-acordo-com-cade-entrega-cartel-em-belo-monte-20475334
http://oglobo.globo.com/economia/andrade-gutierrez-assina-acordo-com-cade-entrega-cartel-em-belo-monte-20475334
http://oglobo.globo.com/esportes/selecao-argentina-adota-lei-do-silencio-apos-denuncia-contra-lavezzi-20471281
http://oglobo.globo.com/rio/pms-do-batalhao-de-choque-que-se-juntaram-manifestantes-sao-presos-20473735
http://oglobo.globo.com/brasil/mulher-de-cunha-claudia-cruz-agora-investigada-por-gastos-com-cartao-no-brasil-20471019
http://oglobo.globo.com/brasil/ex-governador-garotinho-preso-pela-policia-federal-no-flamengo-20472292
http://oglobo.globo.com/rio/sem-aliquota-previdenciaria-extra-estado-aposta-em-teto-de-15-mil-para-inativos-pensionistas-20471024
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/
javascript://
javascript://
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/descubra-por-que-essa-mulher-se-acha-feia-como-possivel-tratar-20453765
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/leite-integral-deixa-criancas-mais-magras-do-que-desnatado-20473727
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/macaco-sobrevive-ha-51-dias-com-coracao-de-porco-20474771
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/numero-de-hipertensos-no-mundo-duplicou-em-40-anos-passa-de-1-bilhao-20471358
http://oglobo.globo.com/sociedade/
javascript:void(0)
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/a-maioria-dos-bebes-permanece-sem-amparo-diz-especialista-em-zika-20470735
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=26&utm_source=venda&utm_medium=botaooglobo&utm_campaign=footer
http://oglobo.globo.com/sociedade/site-o-globo-20-anos/
http://oglobo.globo.com/


Shopping

 Receba
busque por produtos  busque por produtos   buscar

 

Seleção argentina
adota lei do silêncio
após denúncia
contra Lavezzi

01 PMs do Batalhão
de Choque que
se juntaram a
manifestantes
são presos

02 Mulher de
Cunha, Cláudia
Cruz agora é
investigada por
gastos com
cartão no Brasil

03 Ex-governador
Garotinho é
preso pela
Polícia Federal
no Flamengo

04 Sem alíquota
previdenciária
extra, estado
aposta em teto
de R$ 15 mil para
inativos e
pensionistas

05

VERSÃO MOBILE

RIO

ANCELMO.COM
GENTE BOA
CARNAVAL
BAIRROS
DESIGN RIO
EU-REPÓRTER
RIO 2016
TRÂNSITO

BRASIL

LAURO JARDIM
ELIO GASPARI
ILIMAR FRANCO
JORGE BASTOS MORENO
MERVAL PEREIRA
BLOG DO MINEIRO
BLOG DO NOBLAT
JOSÉ CASADO

ECONOMIA

MIRIAM LEITÃO
LAURO JARDIM
CARROS
DEFESA DO CONSUMIDOR
INDICADORES
INFRAESTRUTURA
NEGÓCIOS E FINANÇAS
PETRÓLEO E ENERGIA

SOCIEDADE

SITE O GLOBO 20 ANOS
CONTE ALGO QUE NÃO SEI
EDUCAÇÃO
HISTÓRIA
MÍDIA
RELIGIÃO
SEXO
SUSTENTABILIDADE

CULTURA

PATRÍCIA KOGUT
TEATRO E DANÇA
ARTES VISUAIS
FILMES
LIVROS
MÚSICA
RIO SHOW

ELA

MODA
BELEZA
GENTE
GASTRONOMIA
HORÓSCOPO
DECORAÇÃO

ESPORTES

RIO 2016
BOTAFOGO
FLAMENGO
FLUMINENSE
VASCO
PANORAMA ESPORTIVO
RADICAIS
PULSO

TV

PATRÍCIA KOGUT

MAIS +

OPINIÃO
BLOGS
VÍDEOS
FOTOS
VIAGEM
PREVISÃO DO TEMPO
INFOGRÁFICOS
EU-REPÓRTER

EM DESTAQUE

SAÚDE

  

Descubra por que essa
mulher se acha feia (e
como é...

 
Leite integral deixa
crianças mais magras
do que o...

 
Macaco sobrevive há
51 dias com coração de
porco

 
Número de
hipertensos no mundo
duplicou em 40 anos e
passa...

SOCIEDADE COMPARTILHAR BUSCAR

http://www.zoom.com.br/?og=19027&utm_source=vitrine_globo&utm_medium=midia&utm_term=logo&utm_content
http://www.zoom.com.br/cadastro/zoomofertas.jsp?og=19027&utm_source=vitrine_globo&utm_medium=news&utm_term=receba&utm_campaign=cadastro
http://oglobo.globo.com/esportes/selecao-argentina-adota-lei-do-silencio-apos-denuncia-contra-lavezzi-20471281
http://oglobo.globo.com/rio/pms-do-batalhao-de-choque-que-se-juntaram-manifestantes-sao-presos-20473735
http://oglobo.globo.com/brasil/mulher-de-cunha-claudia-cruz-agora-investigada-por-gastos-com-cartao-no-brasil-20471019
http://oglobo.globo.com/brasil/ex-governador-garotinho-preso-pela-policia-federal-no-flamengo-20472292
http://oglobo.globo.com/rio/sem-aliquota-previdenciaria-extra-estado-aposta-em-teto-de-15-mil-para-inativos-pensionistas-20471024
http://oglobo.globo.com/
http://facebook.com/JornalOGlobo
https://twitter.com/JornalOGlobo
https://plus.google.com/u/0/+JornalOGlobo/posts
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=26&utm_source=venda&utm_medium=botaooglobo&utm_campaign=footer
http://m.oglobo.globo.com/?versao=mobi
http://oglobo.globo.com/rio/
http://oglobo.globo.com/rio/ancelmo/
http://oglobo.globo.com/blogs/blog_gente_boa/
http://oglobo.globo.com/rio/carnaval/
http://oglobo.globo.com/rio/bairros/
http://oglobo.globo.com/rio/design-rio/
http://oglobo.globo.com/eu-reporter/
http://oglobo.globo.com/esportes/rio-2016/
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/transito/radar-tempo-transito-agora.html
http://oglobo.globo.com/brasil/
http://oglobo.globo.com/laurojardim
http://oglobo.globo.com/brasil/elio-gaspari/
http://oglobo.globo.com/blogs/ilimar/
http://oglobo.globo.com/pais/moreno/
http://oglobo.globo.com/blogs/blogdomerval/
http://blogs.oglobo.globo.com/blog-do-mineiro/
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/
http://oglobo.globo.com/opiniao/jose-casado/
http://oglobo.globo.com/economia/
http://oglobo.globo.com/economia/miriam/
http://oglobo.globo.com/laurojardim
http://oglobo.globo.com/economia/carros/
http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/
http://oglobo.globo.com/economia/indicadores/
http://oglobo.globo.com/economia/infraestrutura/
http://oglobo.globo.com/economia/negocios/
http://oglobo.globo.com/economia/petroleo-e-energia/
http://oglobo.globo.com/sociedade/
http://oglobo.globo.com/sociedade/site-o-globo-20-anos/
http://oglobo.globo.com/sociedade/conte-algo-que-nao-sei/
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/
http://oglobo.globo.com/sociedade/historia/
http://oglobo.globo.com/sociedade/midia/
http://oglobo.globo.com/sociedade/religiao/
http://oglobo.globo.com/sociedade/sexo/
http://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/
http://oglobo.globo.com/cultura/
http://kogut.oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/cultura/teatro/
http://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/
http://oglobo.globo.com/cultura/filmes/
http://oglobo.globo.com/cultura/livros/
http://oglobo.globo.com/cultura/musica/
http://rioshow.oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/ela/
http://oglobo.globo.com/ela/moda/
http://oglobo.globo.com/ela/beleza/
http://oglobo.globo.com/ela/gente/
http://oglobo.globo.com/ela/gastronomia/
http://oglobo.globo.com/ela/horoscopo/
http://oglobo.globo.com/ela/decoracao/
http://oglobo.globo.com/esportes/
http://oglobo.globo.com/esportes/rio-2016/
http://oglobo.globo.com/esportes/botafogo/
http://oglobo.globo.com/esportes/flamengo/
http://oglobo.globo.com/esportes/fluminense/
http://oglobo.globo.com/esportes/vasco/
http://blogs.oglobo.globo.com/panorama-esportivo/
http://www.oglobo.com.br/blogs/radicais
http://blogs.oglobo.globo.com/pulso/
http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/
http://kogut.oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/opiniao/
http://oglobo.globo.com/blogs/
http://oglobo.globo.com/videos/
http://oglobo.globo.com/fotogalerias/
http://oglobo.globo.com/boa-viagem/
http://oglobo.globo.com/tempo
http://oglobo.globo.com/infograficos
http://oglobo.globo.com/eu-reporter/
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/
javascript://
javascript://
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/descubra-por-que-essa-mulher-se-acha-feia-como-possivel-tratar-20453765
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/leite-integral-deixa-criancas-mais-magras-do-que-desnatado-20473727
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/macaco-sobrevive-ha-51-dias-com-coracao-de-porco-20474771
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/numero-de-hipertensos-no-mundo-duplicou-em-40-anos-passa-de-1-bilhao-20471358
http://oglobo.globo.com/sociedade/
javascript:void(0)
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/a-maioria-dos-bebes-permanece-sem-amparo-diz-especialista-em-zika-20470735
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=26&utm_source=venda&utm_medium=botaooglobo&utm_campaign=footer
http://oglobo.globo.com/sociedade/site-o-globo-20-anos/
http://oglobo.globo.com/


 

© 1996 - 2016. Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído
sem autorização.

PORTAL DO ASSINANTE CLUBE O GLOBO SOU+RIO FAÇA SUA ASSINATURA AGÊNCIA O GLOBO O GLOBO SHOPPING FALE CONOSCO DEFESA DO CONSUMIDOR EXPEDIENTE
ANUNCIE CONOSCO TRABALHE CONOSCO POLÍTICA DE PRIVACIDADE TERMOS DE USO

EM DESTAQUE

SAÚDE

  

Descubra por que essa
mulher se acha feia (e
como é...

 
Leite integral deixa
crianças mais magras
do que o...

 
Macaco sobrevive há
51 dias com coração de
porco

 
Número de
hipertensos no mundo
duplicou em 40 anos e
passa...

SOCIEDADE COMPARTILHAR BUSCAR

http://www.gda.com/
http://www.centraldoassinante.oglobo.com.br/
https://clubesoumaisrio.oglobo.globo.com/
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=26&utm_source=venda&utm_medium=botaooglobo&utm_campaign=footer
http://www.agenciaoglobo.com.br/
http://shopping.oglobo.com.br/
http://oglobo.globo.com/fale-conosco
https://defesa.oglobo.com.br/
http://oglobo.globo.com/expediente/
http://oglobo.globo.com/anuncie/
http://www.vagas.com.br/infoglobo
http://oglobo.globo.com/politica-de-privacidade/
http://oglobo.globo.com/termos-de-uso/
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/
javascript://
javascript://
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/descubra-por-que-essa-mulher-se-acha-feia-como-possivel-tratar-20453765
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/leite-integral-deixa-criancas-mais-magras-do-que-desnatado-20473727
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/macaco-sobrevive-ha-51-dias-com-coracao-de-porco-20474771
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/numero-de-hipertensos-no-mundo-duplicou-em-40-anos-passa-de-1-bilhao-20471358
http://oglobo.globo.com/sociedade/
javascript:void(0)
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/a-maioria-dos-bebes-permanece-sem-amparo-diz-especialista-em-zika-20470735
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=26&utm_source=venda&utm_medium=botaooglobo&utm_campaign=footer
http://oglobo.globo.com/sociedade/site-o-globo-20-anos/
http://oglobo.globo.com/

