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Para o médico a aposen-
tadoria é um dos fatores que
pode levar a depressão. Por
isso, ele disse que é impor-
tante que as pessoas se pre-
parem para esta fase da vida,
especialmente considerando
a possibilidade de continua-
rem trabalhando em alguma
atividade. “A área assistencial
é muito rica em trabalhos
para quem tem que encarar
esta nova fase da vida”, afir-
mou o médico, com a
legitmidade de quem vive as duas situ-
ações - a de aposentado da Caixa e a
de voluntário.

Durante sua palestra, o psiquiatra
questionou o atual  sistema de aposen-
tadoria, que obriga as pessoas a para-
rem de trabalhar, o que contribui para a
depressão. “Se eu fosse Ministro da
Saúde eu acabaria com a aposentado-
ria e só aceitaria esta condição no caso
de doença”, brinca. Para ele, nada dei-
xa uma pessoa tão descrente de si pró-
pria como o fato de estar parado, “de-
socupado”. E isto, segundo o médico,
contribuiu muito para a depressão, que
está associada a perda do sentimento
de valor da pessoa.
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temas do  XXVIII Simpósiotemas do  XXVIII Simpósiotemas do  XXVIII Simpósiotemas do  XXVIII Simpósiotemas do  XXVIII Simpósio
Transtorno bipolar, depressão, laços afetivos, singularidades de cada

pessoa, a importância dos relacionamentos em diferentes fases da vida

foram alguns dos temas abordados pelo médico psiquiatra e professor

Dr. Odon Frederico Cavalcanti Carneiro Monteiro durante palestra no

XXVIII Simpósio Nacional dos Economiários Aposentados da Caixa.

Laços afetivos

Uma das principais saídas para a
depressão, além de tratamento psico-
lógico e farmacológico são os laços
afetivos. “Precisamos nos sentir que-
ridos, por isso, os laços afetivos são
tão importantes, especialmente os fa-
miliares”, afirmou Odon.

O psiquiatra destacou  também  o
trabalho da AGEA na área assistencial.
Para ele, isso é muito importante e  pre-
cisa ser fortalecido e a AGEA deve de-
senvolver ainda mais sua área social.
“Acho importante a ação de alguns gru-
pos, e penso que o trabalho pode ser
mais sistematizado para incorporar mais
pessoas aposentadas a esses grupos”.

Os mais de 1.300 participan-

tes do XXVIII Simpósio Nacional

de Economiários Aposentados e

Pensionistas da Caixa, tiveram

plantão médico permanente, duran-

te todas as atividades do evento,

em Gramado. O atendimento no

local ficou sob responsabilidade da

empresa Meditur Emergências

Médicas, um serviço de emergên-

cia médica e atendimento pré-

hopitalar. O atendimento era feito

por um médico e uma enfermeira  e

incluia também duas ambulâncias,

sendo uma UTI móvel equipada

para emergências.

Durante todo o simpósio foram

realizados 216 atendimentos, sen-

do todos com caráter leve como

controle de pressão arterial, alte-

rações gastro-intestinais, analgesias,

entre outros.

O Hospital Moinhos de Ven-

to, também se preparou com 6 lei-

tos para um serviço de atendimen-

to imediato aos participantes do

evento, caso fosse necessária algu-

ma remoção para Porto Alegre.

Plantão Médico
no XXVIII Simpósio

Foram mais de 200 atendimentos

durante toda a  semana do evento


