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Dia mundial da mulher - Entrevista com a Dra. Carla Gamba que escolheu
Miguel Pereira para trabalhar e viver
Miguel Pereira
Miguel Pereira. Amanhã, dia 8 de março
comemora-se o Dia Internacional da Mulher,
prestigiando a mãe, a irmã, a filha, a amiga, a
companheira, sem a qual beleza, amor, ternura,
carinho, conciliação, paciência, dedicação e
espírito de sacrifício, perderiam toda a
expressão.
Mas não podemos esquecer que essa mesma
mulher também exerce um papel fundamental na
organização da vida familiar e, cada vez mais, se
vem capacitando para ocupar espaços na vida
social, econômica e profissional, demonstrando
uma competência e aplicação que o homem parece cansado de liderar...
Claro que não cabe nesta oportunidade qualquer confrontação entre homem ou mulher, senão,
simplesmente, realçar a posição que as mulheres estão assumindo na sociedade.
Quem pensaria que nas Américas, região de machismo exacerbado, haveria duas presidentes de
república e mais uma fortíssima candidata a presidente nos Estados Unidos da América...!?
Pois é... a situação mudou, vai mudar mais ainda e nós precisamos encarar nossas mulheres com
outros olhos e reconhecer-lhes o espaço que elas merecem por direito.
Um exemplo de mulher que mantendo as características femininas de beleza, elegância e ternura se
destaca como qualificada especialista na vida profissional, social e comunitária é a Dra. Carla
Gamba, cirurgiã-dentista, com mestrado pela UNICAMP, que abriu um consultório em Miguel Pereira
onde utiliza a moderna tecnica de sedação com Óxido Nitroso, que evita os incômodos e dores
habituais dos pacientes que sentam nas cadeiras dos dentistas.
Carla Gamba tem participado de Conselhos Municipais e diversos eventos relacionados com projetos
de desenvolvimento para a região e através de sua determinação revela disposição para contribuir
nas ações de desenvolvimento e bem estar que nossa região precisa implementar.
PR - Quem é Carla Gamba?
Dra. CG - Sou Carioca, nasci no Rio de Janeiro há 47 anos. Orgulho-me muito de ser filha de Nilton
Gonçalves Gamba e Maria de Lourdes Borges Gamba, exemplos de ética e honestidade. Observei que
tinha uma aptidão natural para a área da Saúde e optei pela odontologia, formando-me na UFRJ em
1984, o que representou grande realização profissional e pessoa. Sou apaixonada pelo que faço. E
essa paixão transformou-se em algo ainda maior quando com menos de um ano de formada conheci
o hoje, meu marido Luiz Alberto, também Cirurgião Dentista que já tinha uma clínica estabelecida.
Quando se é apaixonada pelo que se faz e em contra-partida acontece uma identificação total com
um homem que é também dedicado ao mesmo objetivo, isto vem a endossar e aumentar a
possibilidade de sermos ainda mais competentes na nossa linha de trabalho. A mulher acaba ficando
muito dividida quando na jornada de trabalho tem que arrumar seu tempo entre o trabalho e o
prazer(parceiro), geralmente o homem não aceita ter uma jornada de trabalho menor que a da
mulher e ter que variar segundo a agenda da mesma,logo caso meu marido fosse arquiteto ou
engenheiro, não conseguiria ter dedicado o tempo que dediquei á odontologia, Nunca medimos o
tempo que passamos juntos, se esteve ou não inserido no contexto da Odontologia. Mas fato é que
olhando para trás só consigo achar que valeu muito a pena...
Sempre tive interesse pelos programas comunitários envolvendo prevenção, tais como: Prevenção e
Saúde oral Continuada na Comunidade Indígena de Bracuhy,em uma parceria com a Secretaria
Estadual de Educação do Rio de Janeiro, pontuando a alimentação e padrão de higiene na
comunidade e levantando as necessidades de tratamento a curto, médio e longo prazos. Na
UNICAMP fizemos o Mestrado em Saúde Coletiva com projetos ligados á inclusão dos pacientes com
necessidades especiais no atendimento odontológico, executado com a Secretaria Municipal de
Saúde de Vassouras, projeto denominado "Vassouras Costurando a Saúde".
PR - Como surgiu a idéia de se fixar na Região? Porquê MP?
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Dra. CG - Viemos lecionar no curso de odontologia da USS. A partir daí, desenvolvemos o projeto
Vassouras Costurando a Saúde, integrando no projeto, a UNICAMP, a Secretaria Municipal de Saúde
de vassouras, e a USS, Este projeto teve por finalidade criar um protocolo de atendimento para
pacientes com necessidades especiais.
A partir daí em função de meus pais residirem em Paty do Alferes, e de alguns colegas da região nos
incentivando na busca por melhor qualidade de vida, resolvemos inaugurar no Shopping Florescer.
uma filial de nosso Instituto sediado há mais de 15 anos na Barra da Tijuca, o NATO - Núcleo
Avançado de Tratamento Odontológico, trazendo para a região,além das especialidades de
periodontia, implantodontia endodontia e reabilitação oral, o atendimento aos pacientes com
necessidades especiais. A partir do NATO, iniciamos um projeto de atendimento e prevenção
voluntário a APAE de Miguel Pereira, e assumimos a coordenação para os municípios de Miguel
Pereira e Paty do Alferes, do projeto DENTISTAS do BEM, cujo objetivo é o de estimular a adoção de
um sorriso até a idade de 18 anos por pelo menos cada dentista estabelecido nestes municípios.Este
projeto, foi prontamente apoiado pelo secretário de saúde Dr. Vanderlei Chaves, e pela
coordenação de saúde bucal do município representada pelos Drs Edivaldo Barbosa e Geilson. A
partir deste encontro, fomos convidados pela coordenação de saúde bucal, para ministrar,em
parceria com o CRO-RJ, curso sobre emergências médicas em odontologia, para todos os cirurgiõesdentistas do centro sul fluminense.Começamos a freqüentar as reuniões do Conselho Municipal de
Saúde, direito de todo cidadão, com a finalidade de colocar a disposição da cidade, a nossa
formação em saúde pública,objetivando contribuir para a melhorar a qualidade da saúde em Miguel
Pereira. Em função da repercussão do curso ministrado, fomos novamente convidados a participar
da próxima jornada que irá acontecer no próximo dia 12 de abril.
PR - Que ações no seu entender, seriam prioritárias para o desenvolvimento e bem estar da
comunidade?
Dra. CG - Fortalecimento das associações civis, exercício da cidadania; e priorizando a saúde,
eficácia do atendimento emergencial no hospital Fundação que deveria atender aos municípios de
Miguel Pereira e Paty do Alferes, e uma UTI móvel que deveria ser obtida através de um consórcio
entre estes municípios, que perfazem um total de cerca de 50 mil habitantes ( SAMU).
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