
Terapia em  
quatro patas
Prezado leitor,

Um amigo que faz bem. Esse, literalmente, é o 
papel que os cães desempenham no tratamento de 
pacientes que se recuperam do câncer. A alegria e 
a ressocialização que os animais conseguem pro-
duzir atingem pacientes adultos e infantis. Conheça 
essas experiências, as histórias emocionantes e 
por que a fama de “melhor amigo do homem” é 
mais do que justificada em Capa.

Amizade também está diretamente ligada à co-
laboração entre pessoas. Essa interação pode ser 
expandida, alcançando empresas e organizações, 
até mesmo aquelas que pretendem, de alguma for-
ma, auxiliar no controle do câncer. É essa a ideia do 
crowdfunding, o financiamento coletivo de projetos, 
que permite arrecadar valores por meio de uma 
grande quantidade de colaborações. Propostas 
relacionadas ao câncer no Brasil começam a des-
pontar nessa iniciativa. Saiba mais em Rede.

Claro que experiências colaborativas ocorrem 
de muitas maneiras. Que o digam os voluntários 
e funcionários das casas de acolhimento. Muitas 
vezes, esses abrigos são mantidos por doações 
anônimas, com auxílio de instituições religiosas e 
pela prefeitura local. Neles, o paciente oncológico 
em tratamento fora de sua cidade recebe, tempo-
rariamente, um local para descansar ou dormir, 

alimentação e, às vezes, apoio social e atividades 
de lazer. Veja os detalhes dessa demonstração de 
solidariedade em Social.

Ainda falando em colaboração, 23 pesquisa-
dores de várias partes do mundo revisaram mais 
de 1.000 estudos científicos e concluíram: café não 
causa câncer. Na verdade, pode ter até efeito pro-
tetor contra alguns tipos da doença. O problema 
está relacionado à temperatura na qual as bebidas 
quentes são consumidas – não deveria ultrapassar 
os 55 graus, segundo a Agência Internacional de 
Pesquisa em Câncer. Mas como ter certeza de se 
estar ingerido o líquido na temperatura correta? 
Descubra em Ciência.

A Organização Mundial da Saúde elegeu  
um novo alvo na luta contra o consumo de tabaco: 
as embalagens do produto. Por isso, recomendou 
aos países que adotem uma mesma embalagem 
para o mesmo mal, ainda que enfrentem forte re-
sistência da indústria tabageira. Veja os detalhes 
da mais recente campanha mundial contra o taba-
co em Política.

Boa leitura!
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