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               O Sentido da Vida 



 

O que estamos fazendo aqui ? 



  

 

Estamos aqui para rir ou para chorar ? 

 

Estamos morrendo ou  prestes a nascer ? 



 

 

 

Nosso destino é criar nosso destino  



 

 

 

O medo do homem pelo homem 



   Somos o maior cérebro coletivo que 
jamais existiu, que continuará 
crescendo nas proximas décadas. 

   

   Não há progresso sem felicidade, e o 
mundo não é feliz porque oscila entre 
desorientação e medo. 

 



Felicidade permanente 

Felicidade temporária 

Do desespero ao suicídio 

A busca de consolo 

A prática da justiça e da caridade 

A fraternidade e a empatia 

Encontrar-se na família e nos outros 

Viver o seu tempo 

Fundamentar a vida na consciência que 
regula e no amor que protege 

 



 

 

    O ranking 2013 da felicidade mundial 

    Publicado: 11 de setembro de 2013 

 

   “Relatório Mundial de Felicidade 2013“, uma 
pesquisa realizada com o patrocínio da ONU, cujo 
objetivo é medir o nível de felicidade de cada 
país, considerando indicadores econômicos e 
sociais medidos entre 2010 e 2012.   

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Funsdsn.org%2Fhappiness%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFMDpvPQlrYWJ_sXlSSCFbDl_JYRg


Os países mais felizes, entre os 156 
pesquisados, são todos europeus: 

Dinamarca, Noruega, Suíça, Holanda, Suécia  
 
 
Os últimos colocados são todos da esquecida 

África, especialmente da região sub-
saariana: Togo, Benin, Burundi. 

 
 
O Brasil ocupa um honroso 24º lugar 



   World Happiness Report 2013  

    PIB 

    Ter com quem contar 

    Expectativa de vida ao nascer 

    Liberdade para fazer escolhas 

    Livre da corrupção 

    Generosidade 

 



 

   Um milhão de pessoas morrem por 
suicídio no mundo ao ano, diz OMS. 

 

  Organização Mundial de Saúde afirma 
que problema é grave. 



 



   

  "Uma pessoa se suicida no mundo a 
cada 40 segundos aproximadamente, 
ou seja, mais do que o número 
combinado das vítimas de guerras e 
homicídios", informou o relatório da 
Organização Mundial da Saúde” .  



 

 

   O Brasil é o oitavo país com a maior 
taxa de suicídios no mundo e ocupa o 
24º lugar no índice de felicidade, 
entre 156 países. 



    

 

   Paradoxo da felicidade: Países mais 
felizes têm maiores taxas de suicídio  

 

    

 



    

   Nova investigação concluiu que 
vários países - entre eles Canadá, 
EUA, Islândia, Irlanda e Suíça - 
apresentam níveis relativamente 
elevados de felicidade mas também 
altas taxas de suicídios. 

                 (Journal of Economic Behavior & Organization) 



Atualmente vivemos 80 anos 

 

Prolongamos a duração da vida média 

 

Abolimos a escravidão 

 

Construimos obras surpreendentes 

 

Conseguimos fazer descobertas científicas 
inimagináveis 

 



Escrevemos obras primas literárias e 
músicas suaves maravilhosas 

 

Inventamos próteses úteis e confortáveis 

 

Exploramos células e planetas com a mesma 
precisão 

 

A ciência evoluiu mais nos últimos 50 anos 
do que nas 50 décadas precedentes 

 



Apesar do progresso perguntamos a nós mesmos : 
 
Por que da distancia entre pobres e ricos ? 
 
Por que abandonamos ao seu destino tantos 

perseguidos? 
 
Por que exploramos tantas crianças ? 
 
Por que torturamos tantos prisioneiros ? 
 
Por que discriminamos tantas minorias ? 
 
 
 
 



  

Por que ferimos tão profundamente o 
meio ambiente ? 

 

Por que nos entregamos a tantas 
guerras sanguinárias ? 

 

Por que alienamos e manipulamos 
tantos? 



   Porque cada vaca leiteira na Europa 

recebe um subsídio anual de 913 dólares, 
enquanto um habitante da África sub-
saariana recebe 09 dólares ? 

 

   Porque 10% da população mundial se diz 
insatisfeita com o próprio país e gostaria 
de imigrar ? 37% dos médicos do Reino 
Unido é composto de imigrantes 

 

 



   

   Na terra, 2% da água é doce. Porque um 

americano utiliza 575 litros por dia para 
lavar o carro e regar o jardim e um 
europeu usa 250 litros, enquanto uma 
mulher sub-saariana caminha 10 km para 
transportar 19 litros para suas 
necessidades básicas ? 



 

 

Há ainda muito o que pensar 

 

Há ainda muito o que fazer 



 
 
 
 
   Estamos conseguindo, cada vez mais,  controlar o 

câncer que aconteceu 
 
   Mas, não estamos impedindo que êle  aconteça 
 
 

                 POR QUE ? 
 
 
 
                 
 
 
 
 



  

 

 

  Câncer  : Visão Objetiva e Subjetiva 



     

 

    Envolvidos na correria das coisas que precisamos 
realizar no nosso dia a dia, esquecemos que a 
vida está acontecendo. E ela é tão bela quanto 
frágil. De repente, o inimaginável diagnóstico de 
uma doença séria ameaça nossa inconsciente 
imortalidade. 

 

                     O câncer acontece 



    

 

   Significativos avanços científicos foram 

incorporados ao arsenal da investigação e 
da terapêutica do câncer nos últimos anos. 



   

 

   Estamos vivendo um importante período 

de transição nos processos de diagnóstico, 
de tratamento e de análise preditiva e 
prognóstica relacionados ao câncer.  



     

 

 

    Mamografia 

    As conclusões de estudos de meta-análise 
demonstram que os benefícios do uso da 
mamografia se referem, principalmente, a 
cerca de 30% de diminuição da mortalidade 
em mulheres acima dos 50 anos, depois de 
sete a nove anos de implementação de 
ações organizadas de rastreamento  

 



   

   A RNM, o FDG-PET e a Tomografia 

Computadorizada mostraram um aumento 
da especificidade e sensibilidade em 
relação aos métodos convencionais para a 
identificação da doença e da sua 
recorrência após o tratamento.  



 

   Estudos epidemiológicos vêm 
acrescentando conhecimento sobre os 
fatores de risco para o desenvolvimento 
do câncer (ambientais e genéticos) 

 

 

   Entretanto estamos evoluindo mais 
rapidamente na prevenção secundária e 
terciária do que na primária 

 

    

 

  



   A compreensão mais detalhada da biologia 

molecular tem propiciado um acúmulo de 
novos conhecimentos sobre os 
mecanismos de disseminação metastática, 

 

   sobre o comportamento biológico, sobre o 
prognóstico evolutivo e principalmente 
sobre as alternativas terapêuticas no 
câncer da mama.  



   
   O desenvolvimento dos agentes 

terapêuticos denominados inteligentes, 
alvo-específicos ou biológico moleculares, 
já são uma realidade no câncer. 

 
   ( mama : anticorpo monoclonal 

Trastuzumab, utilizado na presença da 
hiperexpressão do oncogene Cerb B2 ou 
Her2/Neu deu impacto na sobrevida das 
pacientes com um aumento de 45% ). 



   

   Uma significativa contribuição nos índices 

de cura ou no aumento da sobrevida das 
pacientes ocorrerão com esta mudança do 
perfil farmacológico, havendo a 
substituição progressiva da terapia 
quimioterápica tradicional pelos agentes 

anti-neoplásicos alvo-direcionados.  



    As evidencias científicas já registradas indicam, 
quer no tratamento adjuvante ou na doença 
disseminada, uma maior eficácia terapêutica: 

    pela denotada redução do perfil de toxicidade 
justificado pela ação direcionada destes agentes 
às células neoplásicas 

 

   Um conjunto desses novos medicamentos vem 
sendo estudados progressivamente em ensaios 
pré-clínicos e clínicos, em fase I, II e III, 
avaliados isoladamente ou combinados com 
quimioterápicos . 



    A evolução dos conhecimentos em genética 
molecular nos trarão a possibilidade de detecção 
de mutações que determinam os cânceres 
hereditários com impacto significativo na 
prevenção e no rastreamento populacional da 
doença. 

 

    Mutações nos genes BRCA 1 e BRCA 2 poderão 
indicar a realização de ooforectomia profilática 
em pacientes jovens o que pode reduzir em cerca 
de 80% o câncer do ovário e de 60% o câncer da 
mama. 



   A  identificação de proteínas codificadas por 

genes e a avaliação concomitante de um grande 
número de genes através da tecnologia de 
“microarray”, permitirão o reconhecimento dos 
perfis proteosômicos e moleculares de tumores 
distintos  

    Ocasionando histórias naturais e prognósticos 

específicos com a conseqüente diferenciação nas 
respostas terapêuticas aos variados e também 
diferenciados agentes terapêuticos.  



   Novos agentes bio-moleculares como 
os antiangiogênicos (Bevacizumab) 
que alteram significativamente o 
sistema de auto-vascularização 
tumoral e os agentes que bloqueiam 
o receptor do fator epidermal de 
crescimento tumoral- anti-EGFR 
(Erlotinibe e Gefitinibe) encontram-
se em diferentes fases de estudo. 



  

   O futuro é a individualização terapêutica.  

 

   Mesmas patologias terão terapias 
sistêmicas diferentes de acordo com o 

aprofundamento neste novo paradigma 
científico na atividade oncológica  



    

   A elucidação de alterações hereditárias ou 

adquiridas possibilitarão a identificação de 
contribuições ambientais e levar a 
medidas preventivas mais eficazes.  



   A determinação do efeito bioquímico 
exato das alterações genéticas permitirá 
um refinamento terapêutico. 

  

   O papel dos genes na saúde e na doença é 
tanto central como promissor.  

 

   Nos próximos dez anos a abordagem do 
câncer  deve sofrer profundas 
modificações, para melhor, para a vida. 



 

   Os deuses da mitologia grega possuiam o 

poder supremo : 

   Sobre a vida e sobre a morte 

   A capacidade de curar os doentes e 
prolongar a vida 

 



    

   Os cientistas estão lendo o livro da vida, 

que inclui o genoma humano completo, 
que nos promete milagrosos avanços na 

compreensão do envelhecimento. 

 

   O milagre da biotecnologia. 



 

Até 2030 : 

A teoria quantica e a evolução do 
computador 

Em 2020 : genomas pessoais em CD ou 
Chips (bioinformática) 

Sensores detectarão células cancerosas 
antes que se forme o tumor (mutação no 
gene p53) 



    

 

   Na evidencia de câncer, nanopartículas 

serão injetadas na corrente sanguínea e 
dispararão drogas diretamente sobre as 
células cancerosas. 



   

 

   Você consultará com seu médico numa 

tela de parede (software) 

 



   Se o seu médico virtual encontrar um 

orgão doente encomendará um novo a 
partir de suas próprias células. 

 

   Engenharia de tecidos 

 

   Loja do corpo humano 



   Os cientistas já podem desenvolver pele, 
sangue, vasos sanguíneos, válvulas do 
coração, cartilagens, ossos, narizes e 
orelhas a partir de suas próprias células. 

 

   Células tronco no tratamento de doenças. 

    

   Clonagem. 

 



   

 

   Bexiga em 2007 - Traquéia em 2009 

   Dentro de 5 anos serão 
desenvolvidos o fígado e o pâncreas. 



 

 

   Terapia genética no câncer (conserto do 

gene p53). 

   Células T assassinas contra células 
cancerosas. 



   Até 2100 : 

   Reversão do envelhecimento ( reparo de 
genes na mitocondria). 

 

   Restrição calórica sem morrer de fome. 

 

   Longevidade com qualidade. 



  1999 – A Idade das Máquinas 
Espirituais : Quando Computadores 
Excedem a Inteligência Humana 

 

  2005 – A Singularidade está Próxima 

  Os computadores superarão a 
inteligência humana 

               Ray  Kurzweil  (Singularidade - IA)  



 

Previsões : 

2019 - Um Computador pessoal de mil 
dólares terá potencia  do cérebro humano 

 

2029 – Um computador pessoal de mil 
dólares será mil vezes mais potente do que 
o cérebro humano 



    

   2045 – Um computador pessoal de mil 

dólares será um bilhão de vezes mais 
inteligente do que todos os seres humanos 
combinados (computadores pequenos 
superarão a habilidade de toda a raça 
humana). 

 



    

 

   Após 2045 os computadores farão 
cópias de si mesmos, mais 
inteligentes, criando uma 
singularidade desenfreada.  



 

 

  A medicina molecular (a fusão da física 

com a medicina reduzirá a medicina a 
átomos, moléculas e genes). 



 

   

   Até o final deste século teremos mais 

poderes para curar doentes, aperfeiçoar o 
corpo humano e criar novas formas de vida  

 



    

   

   Ninguém tem coragem de dizer, mas, se 

pudéssemos fazer seres humanos 
melhores sabendo como acrescentar 
genes, por que não o faríamos ? 

                         James Watson, Prêmio Nobel 



 

   Não penso que nosso corpo terá ainda 

algum  segredo neste século. E, assim, 
qualquer coisa que conseguirmos pensar 
provavelmente será real. 

 

                    David Baltimore – Premio Nobel 



  

 

   Não acho que a hora seja esta, mas está 

perto. Temo, infelizmente, fazer parte da 
última geração a morrer. 

                         Gerald Sussman 



  

 

   Porque numa megalópole, uma 
multidão nos rouba a solidão sem nos 
dar companhia ? 



 O verdadeiro ser é aquele que pratica a lei 
da justiça, do amor e da caridade em sua 
maior pureza. 

  
 Interroga-se à consciência dos seus 

próprios atos. 
 
 Pergunta-se se não violou as leis da 

caridade, se fez todo o bem que podia, se 
negligenciou voluntariamente uma ocasião 
de ser útil 



 

 

   Pergunta-se se fez aos outros tudo o que 
queria que se fizesse com ele ? 

 

                          



    

   Deus nos concede, a cada dia, uma 
página nova no livro do tempo. 
Aquilo que colocamos nela, corre por 
nossa conta. 

                                          Chico Xavier 



   
     
 

      A ALMA DO MUNDO 
 
Quando você conseguir superar problemas 
graves não se detenha na lembrança dos 
momentos difíceis, mas na alegria de 
haver atravessado mais essa prova em sua 
vida.  
 
 



  

  Quando sair de um longo tratamento de 

saúde, não pense no sofrimento que foi 
necessário enfrentar, mas na benção de 
Deus que permitiu a cura. 
 
 



    

   Leve na sua memória, para o resto da vida, 

as coisas boas que surgiram nas 
dificuldades. Elas serão uma prova de sua 
capacidade e lhe darão confiança diante de 
qualquer obstáculo.   

 

 



    

   Uns queriam um emprego melhor; outros, 
só um emprego. 
Uns queriam uma refeição mais farta; 
outros, só uma refeição. 
Uns queriam uma vida mais amena; 
outros, apenas viver. 
Uns queriam pais mais esclarecidos; 
outros, ter pais. 
 

 



 

 

   Uns queriam ter olhos claros; outros, 
enxergar. 
Uns queriam ter voz bonita; outros, falar. 
Uns queriam silêncio; outros, ouvir. 
Uns queriam sapato novo; outros, ter pés.  
 

 



 

 

   Uns queriam um carro; outros, andar. 
Uns queriam o supérfluo; outros, apenas o 
necessário. 
Há dois tipos de sabedoria: a inferior e a 
superior.  
 



 

   A sabedoria inferior é dada pelo quanto 
uma pessoa sabe e a superior é dada pelo 
quanto ela tem consciência de que não 
sabe.  
Tenha a sabedoria superior. Seja um 
eterno aprendiz na escola da vida.  
 

 



 

 

    A sabedoria superior tolera, a inferior 
julga;  
a superior alivia, a inferior culpa;  
a superior perdoa, a inferior condena.  
Tem coisas que o coração só fala para 
quem sabe escutar!  

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/chico_xavier/


É por isto que estamos aqui, neste planeta 

É por isto que estamos aqui, em nossa 
família 

É por isto que estamos aqui, com os amigos 

É por isto que estamos aqui, como irmãos 

É por isto que estamos aqui, em qualquer 
lugar, com todos os seres, com a natureza, 
com a alegria de viver e ser útil 

 

 



 

 

   É por isto que estamos aqui, na Rede 
Feminina Nacional de Combate ao 
Câncer 

 



 

 

                 

                  All You Need Is Love 
                                                              Beatles  1967 
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