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José Eduardo Dutra, médico especialista em Nutrologia, explica por que o mundo está obeso e quais 
as iniciativas públicas e privadas para nossa educação alimentar

Mania de dieta

Tendências e 
desafios

Saúde bucal Pânico

X
Tendências e 
desafios 
O 15o Congresso 
Abramge e                   
6o Congresso Sinog 
discutem a excelência 
na gestão dos planos de 
saúde e as mudanças 
da Saúde Suplementar

Saúde bucal 
Saiba quais são os 

alimentos que ajudam a 
manter a boca saudável. 

Uma dieta equilibrada 
pode trazer benefícios 

para seus dentes

Pânico
Ansiedade extrema, a 
Síndrome do Pânico 

já atinge cerca de 170 
milhões no mundo. 
Conheça os novos 

tratamentos da doença

Mania de dieta
Não se iluda: dieta é o padrão alimentar de cada um. Fórmula mágica 

para perder peso não existe. Veja como o efeito sanfona pode 
comprometer sua saúde
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Novas ideias para Novos tempos
milhões de habitan-
tes. Novas formu-
lações modulares 
de planos de saúde 
devem ser criadas, 
sob pena de um 
est rangulamento 
total do setor de 
planos de saúde. 

Já se tem tenta-
do unir previdência 
pr ivada ao plano 
de saúde, além da 

criação de planos com franquia; 
pensa-se também na intensificação 
da medicina preventiva e no geren-
ciamento mais rígido das moléstias 
graves e doenças crônicas. Porém, 
em nossa opinião, tais alterações 
não conseguirão atingir as classes 
C, D e E, que estão ávidas por as-
sistência médica pelos planos de 
saúde. Somente uma modulação 
de planos, com uma cobertura 
inteligente, porém limitada – nos 
quais se possam atingir os maiores 
anseios da população –, acompa-
nhada de uma parceria público-
privada efetiva, poderá nos tirar 
do impasse. 

Não se pretende aqui supor 
que os atuais planos com extensa 
cobertura desapareçam. Mas es-
tes devem se destinar às classes 
abastadas, convivendo com planos 
especiais, para que as classes mais 
humildes da população possam 
arcar com seus custos, sob pena 
de deixarmos estas classes sociais 
à mercê de pseudoplanos de saúde 
– que têm custos baixos, porém 
sem qualquer garantia para o usuá-
rio. Estes não são nem ao menos 
regulamentados e já têm em suas 
carteiras milhões de usuários. 

NNo último Con-
gresso da Abram-
ge/Sinog, realizado 
no Rio de Janeiro, 
no final de agosto, 
a palestra do pre-
s idente do IBGE, 
Eduardo Pe r e i r a 
Nunes, comprovou 
que alterações subs-
tanciais no perfil da 
população brasilei-
ra vêm ocorrendo 
com uma rapidez maior do que a 
esperada. O envelhecimento da 
nossa população, decorrente  do 
prolongamento da expectativa de 
vida do brasileiro e da diminuição 
da taxa de natalidade, acelera-se e 
nos tornará, em algumas décadas, 
uma população caracterizada por 
uma proporção de idosos bem 
maior que a atual, com todos os 
problemas que este fato acarretará 
no que diz respeito à previdência 
e à saúde. 

Na saúde, acima dos 60 anos, 
o cidadão brasileiro custa pratica-
mente o sêxtuplo que os cidadãos 
das faixas etárias mais jovens. Com 
o correr dos anos, esta proporção vai 
se acentuando, tornando inviável a 
distribuição das faixas etárias atuais. 
E pior, o custo da assistência médica 
se tornará impraticável, tendo em 
vista a extensão da cobertura, que 
tende a se expandir com os novos 
róis que certamente virão. 

Por tudo isso, tornam-se indis-
pensáveis novas ideias de cobertura 
assistencial que possam atingir a 
população que vem ascendendo 
nas classes sociais, principalmente 
as classes C e D que já representam 
um contingente de cerca de 100 
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Direito

Agenda Regulatória e macrotemas 
definidos pela ANS

Em reunião recente da Câmara 
de Saúde Suplementar da ANS, 
a direção colegiada dessa autar-

quia federal, que normatiza, controla 
e fiscaliza o mercado operador de pla-
nos e seguros privados de assistência 
à saúde, tornou pública a sua Agenda 
Regulatória, para os próximos meses, 
bem como apresentou os macrotemas 
por ela definidos, que consubstan-
ciarão o esforço do órgão em sua 
tarefa de regulamentação do citado 
segmento de atividade privada de 
atendimento à saúde da população.

Essa fixação dos eixos temáticos 
pretendidos para o avanço do pro-
cesso regulatório tem extraordinária 
importância porque sinaliza ao mer-
cado e a todos aqueles que, direta 
ou indiretamente, têm vínculo com 
ele qual será a orientação que será 
seguida, bem como as prioridades 
dos macrotemas a serem analisados.

Assim é que, segundo exposição 
feita pela Diretoria Colegiada da ANS 
naquela oportunidade, os mencio-
nados assuntos a serem tratados no 
referido processo de regulação serão 
os seguintes: 

a) modelo de financiamento do 
setor; 

b) garantia de acesso e qualidade 
assistencial; 

c) modelo de pagamento à rede de 
prestadores de serviços assistenciais 
cobertos pelas operadoras; 

d) assistência farmacêutica; 
e) incentivo à concorrência; 
f) garantia de acesso à informa-

ção; 
g) a questão dos contratos anti-

gos, assim considerados aqueles cele-

serviços assistenciais, e alterações na 
sistemática de ativos garantidores da 
atividade operacional.

É oportuno também lembrar que 
tramitam pelo Congresso Nacional 
os Substitutivos de Relatoria, já 
aprovados pelas Comissões de Segu-
ridade Social e Família e da Defesa 
do Consumidor, do Projeto de Lei 
no 4.076/2001 e de outros 26, que 
modificam substancialmente o marco 
regulatório da atividade.

Tais diplomas legislativos estão 
em fase de apreciação pela Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara 
dos Deputados, para, a seguir, serem 
apreciados pelo seu plenário, para 
posterior remessa ao Senado Federal. 
Isto para não se falar dos inúmeros 
projetos de lei focais, tratando de 
matérias de interesse do segmento.

Por outro lado não se deve esque-
cer que, ainda em final de outubro 
de 2010, vagarão dois dos cinco 
cargos da Diretoria Colegiada da 
ANS, que deverão ser preenchidos, 
por indicação e nomeação, após 
aprovação pelo Senado Federal, do 
senhor Presidente da República. Fato 
este de relevância na normatização, 
controle e fiscalização dos planos e 
seguros de saúde, competência legal 
da aludida Agência, de acordo com a 
Lei no 9.961/2000, que a criou.

Enfim, o quadro aqui delineado 
vem a demonstrar, cada vez mais, 
que o exercício da ativ idade de 
operação dos produtos de saúde 
suprarreferidos é tarefa que exige 
profissionalização no seu trato, inclu-
sive tendo-se em conta tratar-se de 
administração de poupança popular, 
captada pela operadora para garantia 
do atendimento aos agravos de saúde 
de seus beneficiários, quando ocorrer 
o evento coberto contratualmente 
pelos planos e seguros privados de 
assistência à saúde.      P

O autor é chefe da assessoria jurídica do Sistema 
Abramge/Sinamge/Sinog

brados antes de 1o de janeiro de 1999;
h) assistência ao idoso; e 
i) integração da Saúde Suplemen-

tar com o Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Pelo simples exame superficial 
dos temas acima elencados, pode-se 
concluir pela sua importância na for-
matação dos parâmetros do exercício 
da atividade de operação dos planos 
e seguros de saúde, aliados ao fato 
de já se encontrar em processo de 
gestação, dentro da Agência Regula-
dora, uma série enorme de matérias, 
cuja regulação está por vir, como, 
por exemplo, novas regras para o 
exercício, pelo beneficiário, do di-
reito de portabilidade com isenção 
de carências já cumpridas, alteração 
da metodologia dos critérios de rea-
juste de preços dos citados planos e 
seguros, revisão do rol mínimo de 
procedimentos a serem cobertos, 
acreditação de operadoras e im-
plantação de programas de melhoria 
de qualificação dos prestadores de 

Dagoberto José steinmeyer Lima

Tramitam pelo Congresso Nacional os Substitutivos 
de Relatoria que modificam substancialmente o marco 

regulatório da atividade

“O quadro aqui 
delineado mostra, 

cada vez mais, 
que o exercício 
da atividade de 
operação dos 

produtos de saúde 
é tarefa que exige 
profissionalização"
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Ser uma pequena empresa em 
um universo dominado por 
grandes grupos econômicos 

não é motivo para desanimar ou 
achar que não há espaço para mais 
ninguém. As pequenas e microem-
presas formam a base produtiva da 
nossa economia dentro de todos os 
segmentos privados. Entre as empre-
sas nacionais, um pouco mais de 95% 
se enquadram nessas categorias – e 
mais de 14 milhões de pessoas tra-
balham nelas. 

No resto do mundo não é dife-
rente. Nos Estados Unidos, onde a 
imagem é sempre de grandes corpo-
rações, dados mostram que bem mais 
de 90% das empresas são de porte 
pequeno ou muito pequeno, empre-
gando metade da força de trabalho 
do país. As empresas de pequeno e 
médio porte têm contribuído muito 
para as inovações e invenções. 

Em vários momentos já falamos 
sobre as pequenas e médias empre-
sas. Insistimos muitas vezes porque 
entendemos ser necessário reforçar 
junto ao mercado o fato de que rara-
mente uma empresa nasce  grande. A 
grande maioria cresce com o tempo à 
medida que é bem-sucedida com os 
seus produtos/serviços e consegue 
atender às necessidades do consu-
midor. 

Bem, toda empresa tem que ter 
uma administração estratégica, in-
dependentemente do seu porte. Sua 
administração tem que saber pensar 
e planejar estrategicamente, executar 
aquilo que foi planejado, controlar 
e comparar os resultados obtidos. É 
claro que, para que as necessidades 
administrativas e operacionais sejam 
atendidas, será necessário dispor 

Wagner barbosa De Castro

Economia

Planejar nas pequenas, 
médias e grandes

É o momento de elaborar o planejamento estratégico       
de nossas empresas

concorrência. A essência de um bom 
planejamento estratégico está, em 
boa parte, na capacidade de entender 
os problemas que estão enfrentando 
e não em coletar uma montanha de 
informação, que pode muito mais 
confundir do que auxiliar nos ob-
jetivos e metas a serem traçados. É 
evidente que fatores fora do controle 
podem interferir substancialmente no 
resultado ou até mesmo no equilíbrio 
da empresa. 

No entanto, mesmo em uma situ-
ação como essa, a empresa que tenha 
desenvolvido um planejamento es-
tratégico, por mais simples que seja, 
estará mais preparada para reagir 
rapidamente a essas contingências 
inesperadas do que uma empresa que 
seja surpreendida por elas e nem saiba 
por onde começar quando tiver que 
responder às novas circunstâncias. 

É preciso estar atento para um 
aspecto que é frequentemente esque-
cido ou não se dá a devida atenção: 
quando uma pequena ou média ope-
radora tem sucesso e seus clientes se 
multiplicam, seus problemas apenas 
começaram, pois crescer é uma etapa 
cheia de riscos, principalmente nessa 
atividade. Os clientes que gostam 
do tratamento pessoal que recebiam 
podem achar que já não há o mes-
mo tempo e atenção por parte da 
operadora porque, agora, há muito 
mais clientes para atender. Os prazos 
anteriores para agendamento dos 
diversos serviços, que antes eram 
considerados satisfatórios, começam 
a ser questionados; a qualidade dos 
serviços também é colocada à prova. 

Finalizando, é indispensável que 
o pequeno e médio empresário se 
prepare cuidadosamente para crescer, 
formando pessoas, organizando seus 
processos internos, mantendo regis-
tros de suas operações de forma fácil 
para avaliação e tomada de decisões 
e, por último, até pelo passado mais 
recente, que se programe financei-
ramente para acréscimo de novas 
exigibilidades financeiras e esteja 
sempre atento aos concorrentes. P

O autor é economista e coordenador da comissão 
econômica da Abramge e do Sinange, wnpg@
uol.com.br

de informações em quantidade e 
qualidade adequadas à análise e à 
tomada de decisões por parte dos 
administradores da empresa. Ou seja, 
toda empresa necessita coletar, com-
binar e disponibilizar informações de 
diversas naturezas para que se possa 
pensar, planejar, executar e controlar 
o que foi planejado. 

No setor de Saúde Suplementar, 
especificamente na área de opera-
ção de planos e seguros de saúde, 
deve-se levar em consideração o que 
está sendo discutido nas câmaras 
técnicas do órgão regulador. Esta-
mos falando sobre a alteração do Rol 
de Procedimentos – já em vigência, 
desde junho –, novas exigências sobre 
ativos garantidores, expansão sobre 
a portabilidade, nova metodologia 
de reajuste – complexa e, no meu 
entendimento, não contempla as ne-
cessidades para apuração da inflação 
de custo de cada empresa –, além 
de outras medidas que estão sendo 
estudadas pelo órgão regulador e 
que, sem dúvida, trarão impacto nos 
custos e/ou exigirão algum investi-
mento para as operadoras.  

Do ponto de vista de mercado, 
devemos olhar sempre de forma muito 
otimista, porque a economia está em 
crescimento, há geração de novos 
empregos e melhoria na renda das 
famílias. No aspecto político, vamos 
ter um novo governo a partir do pró-
ximo ano. É sempre uma incógnita, 
até porque os governos dos últimos 
anos não têm dado a devida atenção 
ao segmento saúde, quer público ou 
privado. 

Além dos aspectos já menciona-
dos, a empresa deve se preparar ta-
ticamente para vencer as batalhas da 
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Acada novo evento em que 
participam as entidades re-
presentativas das operado-

ras e a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, temos a convicção de 
que uma regulação específica para 
os planos exclusivamente odonto-
lógicos já se tornou um consenso. 
Em primeiro lugar, porque todos 
sabemos que a operação de um pla-
no odontológico é completamente 
diferente da de um plano médico, 
em número, gênero e grau. E, em 
segundo lugar, é que até a própria 
Agência reguladora concorda com 
este fato.

Tanto é que, durante o 5o Sinplo, 
ocorrido em junho, como nos con-
gressos que a Abramge e o Sinog 
realizaram em agosto últ imo, o 
diretor-presidente da ANS, Mauri-
cio Ceschin, admitiu publicamente 
que é necessário considerar uma 
série de fatores que diferencia o 
segmento odontológico do médico 
no que tange a regulamentação. 
Enquanto forem ut i l izadas nos 
planos odontológicos as mesmas 
normas balizadoras que regulam 
a atividade da assistência médica, 
teremos dezenas de pequenas e 
médias operadoras fazendo um 
esforço descomunal para cumprir 
as exigências descabidas que são 
empurradas goela abaixo. Aliás, a 
abrangência territorial que dá capi-
laridade à assistência odontológica 
no Brasil só é possível em razão 
do grande número de pequenas 
operadoras que atuam lutando 
exaustivamente para sobreviverem. 
Dados da ANS nos mostram que 
70% das operadoras de odontologia 

CarLos roberto squiLLaCi

Sinog

Lógica insistente
A regulação específica para a odontologia é uma 

necessidade real para a sobrevivência do segmento

das por nossos representantes nas 
diversas Câmaras Técnicas. 

A atualização do Rol de Proce-
dimentos e Eventos em Saúde, que 
ocorreu no primeiro semestre deste 
ano, foi um destes exemplos em 
que vimos publicada uma relação 
de inclusões que não havia sido 
unanimidade nas discussões das 
entidades com a ANS. Sem contar 
que o custo da introdução dos 
novos procedimentos dificultou o 
acesso aos planos pela população 
das classes D e E, justamente as 
que mais necessitam. Isso porque se 
tirou a possibilidade de o cidadão 
escolher contratar um plano que 
não cubra próteses e que, eviden-
temente, seria mais barato.

Enquanto diversos textos não 
fundamentados exaltam a opu-
lência do crescimento do número 
de beneficiários dos planos odon-
tológicos e levam a crer que as 
operadoras lucram cada vez mais, 
não se pode esquecer que o alto 
custo administrativo, quase sempre 
provocado pelas novas resoluções 
da Agência, retira das operadoras a 
possibilidade de oferecer à rede de 
prestadores de serviços o justo re-
conhecimento pelo trabalho presta-
do à população. A alegada prospe-
ridade pela qual passa o segmento 
dos planos odontológicos é fruto 
da latente demanda de usuários 
que buscam serviços odontológicos 
prestados por uma ampla rede cre-
denciada de cirurgiões-dentistas de 
qualidade a um custo compatível.

Já que se tornou obrigação da 
iniciativa privada arcar com a inefi-
ciência da assistência pública à saú-
de, que nos seja dada, então, uma 
regulação que seja logicamente di-
ferenciada para que continuemos a 
atender com qualidade a população 
brasileira, carente de belos sorrisos 
e de uma boca saudável. P

O autor é presidente do Sinog – Sindicato 
Nacional das Empresas de Odontologia de 
Grupo, diretoria@sinog.com.br

de grupo possuem carteiras com até 
20 mil beneficiários. O segmento 
das cooperat ivas odontológ icas 
também conta com percentual 
próximo a esse, com operadoras 
distribuídas por muitas pequenas 
localidades Brasil afora.

A regulamentação do mercado 
de assistência suplementar à saúde 
é necessária sim, desde que sejam 
considerados os riscos, sinistralida-
des e parâmetros econômico-finan-
ceiros atrelados a cada segmento. 
Estabelecer padrões para as opera-
doras é uma necessidade real, sem 
o que deixaria a população à mercê 
de produtos inconsistentes e com 
a qualidade dos serviços ofertados 
altamente comprometida. Além dis-
so, é de fundamental importância 
que todas as normativas publicadas 
pela Agência sejam amplamente 
discutidas com os interessados, 
além de serem ponderadas todas as 
sugestões para que não corramos o 
risco de vermos publicadas resolu-
ções completamente díspares das 
que foram exaustivamente debati-

“É de fundamental 
importância 
que todas as 
normativas 

publicadas pela 
Agência sejam 
amplamente 

discutidas com os 
interessados"
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Hérnia de disco

Fora do eixo
A doença ocupa o segundo lugar entre os 

distúrbios dolorosos

Imagine uma bala recheada, seu re-
cheio saindo e escorrendo. Aí temos 
uma sensação de bem-estar. Mas, 

essa metáfora é usada para exemplificar 
a hérnia de disco – dor nada prazerosa. 
De acordo com Fabio Ravaglia, médico 
ortopedista e presidente do Instituto 
Ortopedia e Saúde, neste caso o disco 
– localizado entre cada uma das vérte-
bras da coluna – é como se fosse uma 
dessas balas recheadas, firme por fora 
e cremosa por dentro. Porém, “quando 
submetida a uma pressão maior do que 
aguenta, o gel interno sai e começa a 
pressionar os nervos ligados à coluna, 
formando a hérnia de disco”, explica o 
ortopedista.

Para ele, a hérnia de disco é conse-
quência de um esforço físico excessi-
vo, seja em flexão, rotação ou carga. 
E é justamente a região lombar que 
erronea mente é utilizada para levan-
tar peso. Segundo dados do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), depois do coração, a hér-
nia de disco é responsável pelo maior 

gustavo sierra

número de afastamentos profissionais 
no trabalho.

José Goldenberg, especialista em 
clínica médica e membro titular da 
Academia Brasileira de Reumatolo-
gia, afirma que a hérnia de disco 
ocupa o segundo lugar entre os 
distúrbios dolorosos que acometem 
o ser humano – só perdendo para a 
cefaleia, a dor de cabeça. “Cerca de 
80% dos indivíduos sentirão dores 
lombares em alguma fase da vida”, 
afirma Goldenberg. Ainda segundo 
o especialista, há aproximadamente 
5% de novos casos de hérnia de 
disco ao ano.

O principal sintoma da hérnia de 
disco são as dores ciáticas – atingem 
costas, nádegas e podem ir até o pé. 
Porém, quando o caso é mais grave, 
a pessoa tem dificuldade até mesmo 
de andar. Fabio Ravaglia explica 
que muitas vezes a pessoa fica em 
pé, mas permanece torta, para abrir 
espaço na coluna, aliviar a pressão 
da hérnia e consequentemente a dor.

Para tratar a dor, em cerca de 90% 
dos casos, as pessoas melhoram com um 
pouco de repouso e sessões de fisiotera-
pia e/ou acupuntura, auxiliados pelo uso 
de analgésicos e anti-inflamatórios. Em 
apenas um mês os pacientes estão aptos 
a retomar suas atividades rotineiras. “Cor-
rigido o problema do disco que saiu do 
lugar, a dor desaparece completamente”, 
avisa o ortopedista. Mas, como toda regra 
tem sua exceção, a cirurgia é realizada 
quando o paciente não responde ao tra-
tamento conservador. O meio cirúrgico 
é indicado em casos de persistência dos 
sintomas, perda grande da qualidade de 
vida e déficits neurológicos com pares-
tesias (queimação, dormência, coceira) e 
fraqueza muscular.

A intervenção cirúrgica é feita em 
último caso e considera a gravidade 
dos sintomas e a incapacitação motora 
causada pela compressão do nervo. Essa 
pressão é exercida por parte do disco que 
extravasou e provoca, até mesmo, perda 
de movimento. Os métodos cirúrgicos 
evoluíram muito e procedimentos mi-
nimamente invasivos apresentam bons 
resultados. Há equipamentos modernos, 
como microscópios e até navegadores 
computadorizados que mostram o local 
exato da intervenção, com o mínimo de 
riscos para a pessoa. “A cirurgia é simples 
e em dois ou três dias a pessoa já está 
andando novamente”, diz Ravaglia.

PrevençãO
Para evitar a hérnia de disco, o mais 

importante é prestar atenção à postura 
e não carregar peso de maneira errada. 
Fabio Ravaglia recomenda: “O ideal, ao 
levantar peso, é sempre agachar e nunca 
inclinar o corpo com os joelhos estendi-
dos deixando o corpo na forma da uma 
letra U invertida”. 

As atividades físicas de baixo impac-
to — alongamento e fortalecimento da 
musculatura, tanto abdominal, quanto 
posterior da coluna — são as mais indica-
das para a prevenção das hérnias de disco. 
São atividades que ajudam a estabilizar 
a coluna e reduzir a força para a frente 
ou para trás. Também é recomendada a 
hidroginástica, caminhadas, esteiras com 
velocidade lenta, exercícios localizados 
com pouco peso e alongamentos. P
gustavo.sierra@bol.com.br
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Todo cuidado é pouco, os pa-
cientes com câncer precisam dar 
atenção especial ao alimento que 

consomem, uma vez que o organismo 
precisa ser fortalecido a cada passo. 
Isso porque a quimioterapia utilizada 
para combater as células cancerígenas 
ataca também as células de defesa do 
organismo, afetando o mecanismo que 
nos protege contra doenças. Como 
resultado, a imunidade cai e o corpo 
não consegue lutar contra infecções. 
Por isso, enquanto o sistema imunoló-
gico estiver se recuperando, o paciente 
submetido à quimioterapia deve evitar 
expor-se a qualquer tipo de microrga-
nismo que possa causar infecção.

Maria Helena soube disso quando 
deu entrada ao hospital com febre alta, 
rigidez nos músculos e um estado de 
torpor que surgiu repentinamente e 
a manteve internada na UTI por três 
dias, enquanto era medicada com altas 
doses de antibiótico. A causa foi uma 
bacteriemia, ou a presença de bactérias 
na sua corrente sanguínea, que nor-
malmente passaria despercebida em 
um organismo sadio, mas que pode 
evoluir para uma septicemia fatal em 
um corpo debilitado por altas doses de 
quimioterapia, como era o caso dela. 

Fazendo tratamento contra um 
linfoma, Maria Helena superou a crise e 

aprendeu muito sobre os cuidados que 
deve ter para evitar que a medicação 
para combater o câncer acabe abrindo 
as portas para outros males afetarem 
seu corpo. Ao mesmo tempo em que 
deve servir para ajudar na recupe-
ração, o alimento pode ser um fator 
de risco. Além da infecção intestinal 
por bactérias – provável causa da sua 
bacteriemia –, existe a preocupação 
com fungos que podem estar presentes 
nas frutas, hortaliças e legumes crus.

Para evitar risco, as frutas só 
podem ser consumidas in natura ime-
diatamente depois de cortadas. Isso 
depois de lavadas cuidadosamente com 
escova, sabão e água filtrada. Detalhe 
importante: só são permitidas as de 
casca grossa, que protegem melhor 
a polpa, como a melancia e o melão. 
Verduras e legumes, assim como as 
carnes de qualquer natureza, só podem 
ser ingeridas quando muito cozidas, 
depois de passarem por cuidadosa 
higiene. 

Os pacientes em tratamento qui-
mioterápico são estimulados a optar 
por alimentos industrializados sempre 
que tiverem dúvida sobre a origem, 
frescor e limpeza da comida servida. 
Mas as latas, caixas, vidros e outras 
embalagens precisam ser rigorosamen-
te higienizadas antes de abertas. 

A doutora em nutricionismo e 
especialista em nutrição oncológica 
Patrícia Villas-Boas de Andrade, do 
Instituto Nacional do Câncer, é res-
ponsável por uma cartilha com dicas 
para o dia a dia do paciente e até su-
gere receitas para que continuem a se 
alimentar corretamente quando voltam 
para casa. Entre as regras básicas, a 
profissional ensina que as mãos e os 
utensílios devem ser lavados muito 
bem antes de se manusear alimentos; 
e água, sabão e escova devem fazer 
parte da higienização dos alimentos.  

Ao falar dos efeitos colaterais da 
quimioterapia, Patrícia aborda as difi-
culdades com a alimentação nessa fase 
difícil do tratamento contra o câncer. 
“A perda de apetite é um dos problemas 
mais comuns, que pode ser causado 
pelo tratamento ou pela doença em 
si”, explica a nutricionista. “Emoções 
como o medo ou a depressão podem 
interferir também, além de alguns 
efeitos colaterais como náusea, vômi-
tos, alterações no odor ou sabor dos 
alimentos.” Para ajudar a superar essa 
fase de dificuldades, a apostila inclui 
receitas de fácil aceitação pelo pa-
ciente submetido à quimioterapia. P
eserenza@terra.com.br

Nutrição oncológica

Reforço alimentar
Orientações nutricionais especiais ajudam os 

pacientes no combate ao câncer
eLi serenza

dicaS Para reSiStir à quiMiOteraPia cOM aliMentaçãO

• Procure comer apenas quando não estiver se sentindo nauseado.
• Para controlar a náusea, tente mascar cristais de gengibre.
• Depois de uma crise, comece com líquidos claros (consomê, sucos, gelatinas, chás), água tônica e alimentos frios (iogurte, 

picolé de frutas ou gelatina).
• Dê preferência a alimentos secos (biscoitos, torradas, cereais ou bolo sem recheio).
• Evite alimentos fritos, empanados, gordurosos, muito doces, condimentados ou com odor muito forte.
• Congele seu suco de frutas favorito ou água de coco em cubinhos de gelo e chupe nos intervalos.
• Não espere sentir fome para comer.
• Evite deitar logo após as refeições.
• Use roupas soltas, sem pressionar a barriga.
• Deixe de lado o rigor das três refeições diárias e se permita “beliscar” entre elas, comendo em intervalos de no máximo três horas. 
A cartilha com essas e muitas outras informações está disponível no link www.oncoclinica.com.br/related/upload/artigos/manual_001.pdf
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Quem frequenta shopping centers 
várias vezes se depara com 
algumas lojas cujas vitrines exi-

bem potes e mais potes com imagens 
de atletas com corpos perfeitos e mús-
culos tonificados e bem delineados. 
São embalagens de todos os tamanhos 
e para todos os fins, voltadas a um pú-
blico que se formou, basicamente nas 
últimas décadas, ávido por um corpo 
saudável e esteticamente perfeito. 
Esses atletas buscam alternativas e 
complementações nutricionais que 
o exercício físico regular, regrado 
e  bem praticado, em boa parte das 
vezes, necessita.

A orientação alimentar não é exa-
tamente uma novidade dos tempos 
atuais. Ela existe há muitos séculos. 
Na Grécia antiga, por exemplo, Dió-
genes Laertius (220 a.C.) sugeria aos 
atletas uma alimentação à base de 
queijo úmido, nata e figos secos. 
Alguns autores af irmam que nas 
Olimpíadas de Berlim, em 1936, mui-
tos atletas consumiam diariamente 
125 gramas de manteiga ou óleo de 
algodão, doces, um litro e meio de 

leite e três ovos diariamente. O esforço 
concentrado, as “explosões” muscula-
res exigidas em atividades esportivas 
e a necessidade de resistência física 
levaram à necessidade de maiores 
quantidades de alimentos bem como 
de uma alimentação por vezes me-
nos saborosa, constituindo-se um 
dos principais desafios do profissio-
nal responsável pela alimentação. 
“Nutrir o atleta é uma arte. O limite 
da irresponsabilidade e do sucesso 
esbarra em compromissos éticos e 
pleno conhecimento dos nutrientes”, 
diz Celso Cukier, nutrólogo esportivo 
do Hospital do Coração – HCor, de 
São Paulo.

A suplementação alimentar é mais 
recente. Em geral, são substâncias 
produzidas quimicamente e que têm 
a propriedade de complementar a 
ação dos alimentos naturais, dando 
ao atleta mais força e energia. Alguns 
laboratórios ou fabricantes as indicam 
também para a redução de peso e 
ganhos de massa muscular. Nor-
malmente, os usuários mais comuns 
são nadadores, jogadores de vôlei, 

basquete, fisiculturistas, corredores 
e outros.

Recentemente, a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) libe-
rou os suplementos de creatina e ca-
feína para incrementar o rendimento 
de atletas durante a atividade física. 
A liberação ocorreu neste momento 
porque só agora foi comprovada cien-
tificamente a segurança desse tipo de 
substância como alimento.

Segundo a diretora da Anvisa, 
a farmacêutica e bioquímica Maria 
Cecília Brito, essas substâncias não 
devem ser consumidas por quem pra-
tica atividade física ocasionalmente. 
“Uma dieta balanceada e diversificada 
já é suficiente e recomendável para 
atender às necessidades nutricionais”, 
prossegue. A creatina tem origem 
endógena (formada pelo próprio orga-
nismo) e é encontrada principalmente 
no músculo esquelético das pessoas. 
É originalmente sintetizada no fígado 
e no pâncreas, por meio dos amino-
ácidos arginina, glicina e metionina, 
mas também pode ser adquirida com a 
ingestão de carnes ou pela suplemen-
tação. É importante fonte de energia 
química para contração muscular, 
pois facilita a transferência de energia 
dentro das células. 

Os músculos são constituídos por 
70% de água e a creatina ajuda a in-
troduzir a água nas células muscula-
res, dando-lhes aparência de inchados 
e maior volume. “O processo ajuda na 
síntese de proteína, proporciona maior 
duração da atividade física de alta 
intensidade e ainda diminui o lactato 
muscular”, explica Tatiana Dall Agnol, 
nutricionista e mestre em nutrição 
esportiva pela Escola Paulista de 
Medicina. A dose recomendada em 
protocolos é de 20 gramas por dia de 
creatina por um período de seis dias, 
seguida de uma dose de manutenção 
de três a cinco gramas diárias por um 
determinado período. Ingerida com 
soluções de carboidrato, o efeito é 
potencializado.

A outra substância liberada é a 
cafeína, que atua no sistema nervoso 

Estimulantes

Liberados para atleta

Creatina e cafeína, antes proibidos nos suplementos 
alimentares, foram liberados pela Anvisa

neusa Pinheiro
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Trabalhar em casa deixou de ser 
sinônimo de trabalhar por conta 
própria. Um número cada vez 

maior de empresas entende que essa 
nova forma de atividade pode signi-
ficar um upgrade em seus resultados, 
além de trazer satisfação e qualidade 
de vida para funcionários, loucos 
para se livrarem de trânsito, grandes 

distâncias, gastos com estaciona-
mento, combustível e alimentação. 

Para esses adeptos, tempo é di-
nheiro e trabalho a distância está di-
retamente ligado à qualidade de vida, 
o que inclui maior convivência com a 
família e flexibilidade para gerenciar 
seu tempo. Para vários profissionais, 
representa ainda um ganho no de-

senvolvimento da criatividade, que 
tende a crescer num ambiente mais 
tranquilo e sem pressão, aumentando 
a produtividade. 

“É uma tendência que cresce em 
todo o mundo, inclusive no Brasil, 
embora por aqui ainda não se atinjam 
os mesmos níveis de consolidação 
como ocorre em países como os EUA 
e a Inglaterra”, diz Paulo Henrique 
Rocha, consultor de negócios da 
Corrhect – Consultoria de Gestão em 
Recursos Humanos. 

Essa nova opção de trabalho, 
que, segundo o especialista, já vem 
se f irmando na mentalidade de 
algumas empresas, traz como bene-
fícios economia para a companhia 
em termos de redução de estrutura, 
com espaços menores em suas sedes. 
“As empresas hoje querem produção, 
qualidade e velocidade e, por isso, 
oferecem uma série de compensações 
a seus funcionários com o trabalho 
remoto e toda a infraestrutura tec-
nológica. Mas requerem, em contra-
partida, funcionários cada vez mais 
preparados, hipercompetitivos e que 
tragam respostas rápidas e positivas”, 
alerta.

“Além disso, esse novo profissio-
nal deve ter um nível comportamen-
tal adequado para assumir funções a 

Trabalho

Home office
Os prós e os contras de trabalhar em casa

e acelera o metabolismo. Ela é um 
estimulante, mas não melhora o de-
sempenho atlético, necessariamente. 
O efeito é individual, depende de cada 
organismo. “Ela é uma das principais 
xantinas, substâncias que são encon-
tradas em estado natural numa série 
de plantas como café, chás, mate, 
cacau e guaraná, entre outras. É 
acrescentada a bebidas energéticas e 
alguns remédios”, afirma a nutricio-
nista Tatiana. A cafeína fortalece o 
sistema cardíaco, melhorando o seu 
rendimento, e prolonga e intensifica 
o estado ativo das fibras musculares, 
aumentando sua força e frequência 
de contração. As bebidas energéticas 

fornecem cafeína como um recurso 
ergogênico (forma de facilitar e oti-
mizar o trabalho) utilizado no sentido 
de potencializar o desempenho de 
resistência. A literatura diz que, em 
relação aos exercícios físicos de longa 
duração, o uso da cafeína promove 
melhoria na eficiência metabólica 
dos sistemas energéticos durante o 
esforço, contribuindo para um melhor 
desempenho físico.

No entanto, essas substâncias não 
estão livres de reações adversas: “A 
utilização indiscriminada de creatina 
pode trazer comprometimento do 
fígado e dos rins e a da cafeína pode 
causar irritação, nervosismo, altera-

ções no sono e, até mesmo, o aumento 
da pressão arterial”, diz Alessandra 
Paula Nunes, professora do curso de 
nutrição do Centro Universitário São 
Camilo. Aquele que ingere a creatina 
pode sentir efeitos colaterais como 
náusea, desconforto estomacal, ton-
turas e diarreias. O uso prolongado da 
substância deve ser acompanhado por 
profissionais de saúde e nutrição para 
monitoramento de suas funções no 
organismo. A utilização indiscriminada 
dos suplementos de creatina e cafeína 
pode, ao invés de nutrir e beneficiar o 
organismo, causar problemas metabó-
licos e até cardíacos graves. P
neusapinheiro@ig.com.br

Estimulantes

siLvana orsini
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Cuidados que a empresa deve ter – Essa modalidade de trabalho requer 
cuidados para evitar processos judiciais, sendo necessário consultar um 
advogado e avaliar o melhor contrato de trabalho para cada caso. O pres-
tador de serviços, por exemplo, não tem subordinação, exclusividade – e o 
empregador deixa de ter obrigações previdenciárias e tributárias. Por isso, 
é importante também saber que tipo de cobrança pode ser feita a esse pro-
fissional para evitar um vínculo de trabalho que legalmente ele não possui.

 Cuidados que o funcionário deve ter – O funcionário que aceita traba-
lhar nesse esquema deve analisar a relação custo-benefício, principalmente 
esclarecendo quais os custos que serão de sua responsabilidade. Algumas 
empresas disponibilizam equipamentos e tecnologia, outras exigem que o 
profissional adquira por sua conta. Além disso, deve exigir um contrato de 
trabalho de acordo com a legislação trabalhista, evitando problemas futuros.

Fonte: Catho online

distância, como maturidade, flexibi-
lidade, competência e comprometi-
mento”, argumenta Rocha.

No Brasil, e mesmo em outros 
países mais avançados, há uma cren-
ça a ser desmistificada em torno do 
home office – e isso se aplica tanto 
à empresa como ao trabalhador. O 
primeiro não acredita na produti-
vidade de seu funcionário e este 
acredita que pode perder o emprego 
por não estar fisicamente presente”, 
comenta Rocha.

Rosemary Bethancourt, gerente 
de Treinamento da Catho Online, 
concorda que o trabalho a distância 
é uma tendência para as empresas 
que estabelecem metas e remuneram 
seus funcionários pelos resultados 
e não pela quantidade de horas 
trabalhadas. “É um tipo de trabalho 
que vem se tornando comum em 
grandes cidades. Com o avanço da 
tecnologia, as empresas podem se 
comunicar com os colaboradores por 
meio de internet, telefone, celulares, 
poupando-os do estresse diário”, diz 
a especialista, ponderando que, por 
outro lado, o perfil do profissional 
também deve ser alinhado com essa 
nova rotina, para que não haja des-
motivação após alguns meses.

Assim, para ter sucesso nessa 
empreitada, alguns fatores devem 
ser respeitados, como a disciplina, 
def inição de agendas e horários, 
para não trabalhar horas a mais ou a 
menos, e avaliação dos métodos de 
trabalho e os resultados alcançados. 

Atualmente, prof issionais das 
áreas de vendas, atendimento, TI e 
consultores é que têm aderido cada 
vez mais aos escritórios em casa. 
Só vão à empresa para as reuniões 
em equipe. “O tipo de trabalho que 
melhor se adapta a esse modelo 
é aquele em que o desempenho é 
medido por meio dos resultados”, 
explica Rosemary. 

Se houver um bom planejamento, 
tanto empresas como funcionários 
saem ganhando. “No entanto, é pre-
ciso avaliar o tipo de trabalho e o 
perfil do profissional, pois, sem esta 
análise, corre-se o risco de ambas as 
partes saírem no prejuízo por falta de 

organização e planejamento”, alerta 
Rosemary.

Para Dalva Braga, superinten-
dente da Ticket, empresa da Accor 
Services, especializada no setor de 
refeição e alimentação-convênio, a 
implantação do home office é uma 
necessidade para áreas que exigem 
maior velocidade, como a comercial, 
que trabalha com metas. Ele suprime 
muitas etapas burocráticas.

“A Ticket, após cinco anos do 
início do processo de implantação, 
que levou toda a equipe comercial 
da empresa para o trabalho em 
casa, já registra economia de R$ 
3,5 milhões”, diz a executiva. “Os 
profissionais partem de seus home 
offices, devidamente estruturados, 
com equipamentos e acessos ao 
sistema da empresa, e trabalham 
inclusive já de terno, prontos para 

visitas aos clientes”, diz a executiva. 
Atualmente, o modelo envolve 120 
colaboradores.

“O ponto mais crítico do trabalho 
a distância é o isolamento. Mas toma-
mos todo o cuidado para promover 
encontros formais e informais a cada 
semana ou 15 dias, além de uma 
festa no final do ano, na qual todos 
se reúnem e há prêmios para os que 
se destacaram mais”, diz.   

Maurício Alves, gerente de negó-
cios da Ticket São Paulo, foi o primei-
ro a aderir ao modelo. Trabalhando há 
três anos e meio nesse sistema, ele se 
adaptou facilmente e gosta. “Dá para 
organizar meu tempo, levar meu filho 
para a escola, marcar uma consulta 
médica”, argumenta Alves. Quanto ao 
isolamento, o executivo declara que 
depende de cada profissional. P
sorsini@terra.com.br
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Fernanda Maximo, de 24 anos, 
percebeu que estava acima do 
peso ideal, entre 56 e 58 quilos, 

quando voltou de uma temporada 
de 10 meses em Londres. “Sempre 
fui magra, mas, depois de abusar na 
alimentação, cheguei a ficar com 83 
quilos. Quando retornei ao Brasil, só 
me dei conta do ‘tamanho’ que estava 
após ver algumas fotos”, explica a ge-
rente administrativa. De acordo com 
ela, a aparência física foi o principal 
fator para começar um processo bas-
tante comum entre as mulheres: dieta.

Segundo a nutricionista Beatriz 
Botequio, por definição, dieta é o 
padrão alimentar de cada indivíduo. 
Mas, esse termo ficou muito associado 
ao emagrecimento. “Na prática clíni-
ca, a dieta é sempre voltada para um 
objetivo, como reeducação alimentar 

ou controle de colesterol, e acaba 
sendo mais eficaz quando sugerida 
por um especialista”, declara. Foi o 
que Fernanda fez. E acertou.

Para perder os quilos indesejáveis 
ganhos com a má alimentação e o 
sedentarismo, Fernanda procurou um 
endocrinologista e iniciou um sério 
e rigoroso processo para emagrecer. 
“Fiz uso de remédios inibidores de 
apetite, mas também mudei radi-
calmente a alimentação. Além disso, 
comecei a praticar exercícios físicos 
todos os dias.” Ela conta que esse 
tratamento deveria durar um ano e 
meio, mas com apenas seis meses de 
esforço ela conseguiu perder 20 qui-
los e decidiu parar por conta própria. 
“O médico explicou que eu tinha 
que cumprir o tempo determinado 
de tratamento para que o organismo 

não reagisse de forma inesperada 
e recuperasse tudo o que eu tinha 
perdido. Como eu já tinha chegado ao 
meu objetivo, não segui a orientação 
e parei com tudo”, ressalta. E errou.

Segundo o endocrinologista Flá-
vio Guerra, dietas ultrarrigorosas, 
não balanceadas e acompanhadas de 
atividades físicas intensas e conco-
mitantes, além de longos períodos 
de jejum, contribuem para um efeito 
rápido de emagrecimento, porém, 
ele pode acabar comprometendo a 
saúde e ocasionando o “efeito san-
fona” (engorda, emagrece, engorda). 
Foi exatamente o que aconteceu no 
caso de Fernanda. “Sempre viajo por 
conta do trabalho, o que não ajuda 
a ter uma boa alimentação. Também 
passei o último ano à base de lanches 
e fast-food e, após o fim de um relacio-
namento amoroso, descontei toda a 
ansiedade na comida. Hoje, estou com 
75 quilos, mas ainda pretendo voltar 
a fazer o tratamento para chegar aos 
57”, conclui.

Fernanda não é a única vítima do 
indesejável “efeito sanfona”. Como ex-
plica a nutricionista Beatriz, são mui-
tos os casos de pacientes que fazem 
dietas, mas não realizam um processo 
de reeducação alimentar que ensina 
como mudar hábitos permanentes 
para perda e manutenção de 
peso. “Para conquistar o 
corpo ideal, as pessoas 
abusam de dietas com 
restrições calóricas 
que obrigam o orga-
nismo a diminuir 
seu gasto ener-
gético para so-
breviver. Esse 
processo deixa 
o metabolismo 
mais lento, o que 
favorece o ganho 
de peso”, comenta a espe-
cialista.

dieta PerSOnalizada
Para o endocrinologista Flávio, 

antes de indicar qualquer dieta, é 
importante analisar a composição 
corpórea de cada indivíduo para 
encontrar um equilíbrio  entre 

Dieta

Efeito sanfona
Cuidado: fórmulas mágicas e promessas    
rápidas para perder aqueles quilinhos 

indesejáveis não existem

eLisanDra esCuDero
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 massa magra e mas-
sa gorda dentro 
dos limites da 

boa saúde. 
“Antes de 
prescrever 

uma dieta, 
precisamos verificar 

os hábitos alimentares de 
cada pessoa, saber se ela 

pratica alguma atividade física, 
se tem estresse, além de avaliar peso, 
altura e idade, entre outros fatores”, 
diz.

A especialista em nutrição explica 
que uma dieta saudável é aquela que 
preserva o equilíbrio entre todos os nu-
trientes e em quantidades adequadas a 
cada pessoa. “Hoje, o que predomina na 

população brasilei-
ra é o sobrepeso 

e a obesidade 
e, por con-
sequência, 
as doen-
ças car-
d io v a s -
culares . 
Portanto, 
a  r e c o -
mendação 

nutricional mais utilizada é a de uma 
alimentação saudável com quantidades 
de calorias, gorduras e açúcares contro-
ladas, para auxiliar no controle de peso 
e favorecer a saúde cardiovascular”, 
finaliza Beatriz.

eMagrecer cOM Saúde
Flávio Guerra chama a atenção 

para mais um importante fator. “A 
cada dia surge um novo modismo ou 
um velho padrão alimentar travesti-
do com outro nome. Eles prometem 
efeitos mágicos e infalíveis! São chás 
e cremes especiais, que surgem na mí-

dia junto com planos dietéticos hipo-
calóricos. No primeiro momento, até 
parecem funcionar, mas podem levar 
ao terrível ‘efeito sanfona’”, reforça.

Para Beatriz, toda dieta que não 
respeita o equilíbrio entre os nutrien-
tes pode oferecer risco à saúde. Mas, 
lembre-se, fuja das fórmulas mágicas 
e das promessas rápidas para emagre-
cer. A melhor escolha, na verdade, é 
a mudança de hábitos, com reedu-
cação alimentar, prática regular de 
exercícios físicos e acompanhamento 
médico. P
eliescudero@gmail.com.br

CoNFira alguMaS DiETaS Da MoDa*

 DiETaS DESCriTiVoS

Dieta da proteína Privilegia o consumo de proteínas como iogur-
tes, queijos, carnes e ovos. libera quantidades 
restritas de frutas e verduras e corta radical-
mente os carboidratos. as gorduras podem ser 
consumidas sem critério. 

Dieta 
do tipo 
sanguíneo

Sugere uma dieta diferente para cada tipo 
sanguíneo, pois acredita que as necessidades 
nutricionais de cada indivíduo são diferentes e 
devem ser respeitadas.

Dieta 
da sopa

restringe-se à ingestão de alimentos líquidos.

Dieta 
macrobiótica

a base da alimentação macrobiótica está nos 
cereais, sendo o arroz integral o mais impor-
tante. No regime macrobiótico são também con-
sumidas as raízes, as verduras, os legumes, as 
leguminosas (feijões), as sopas, as sobremesas 
e os chás, tudo dentro de um equilíbrio dinâmico. 
os grãos, os vegetais e as frutas representam a 
maior parte da dieta; peixes e algumas carnes 
são permitidos nos níveis inferiores, enquanto 
laticínios e todos os alimentos processados são 
evitados em todos os níveis. 

Dieta da lua a dieta da lua apoia-se na alimentação de líqui-
dos. após 24 horas da mudança de fase da lua, 
o indivíduo passa, durante um dia, a ingerir suco 
de frutas, chás, caldos de carne ou de legumes 
triturados. Na sobremesa, mamão e melão. 
Pouco café, exercícios físicos e um litro de água 
completam a dieta. 

 *A nutricionista Beatriz Botequio lembra que a melhor estratégia para uma dieta saudável 
é o equilíbrio entre todos os grupos alimentares. Por isso, ela não recomenda nenhuma 
das dietas citadas acima.

© 66North | istockphoto.com
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Sinusite

Inflamação de mucosas
A falta de estatísticas sobre a doença dificulta e 

encarece o tratamento no Brasil

Asinusite se caracteriza pelo pro-
cesso inflamatório ou infeccioso 
das mucosas dos seios faciais 

– cavidades que ficam nos ossos do 
rosto, geralmente ao redor do nariz, 
na maçã do rosto e nos olhos – que 
podem ficar obstruídas em decorrência 
de alergias ou inalação de vírus, bac-
térias ou fungos. São três os tipos de 
sinusite, sendo a mais comum a aguda, 
cujos sintomas são fortes dores de 
cabeça, acompanhadas de sensação de 
peso na face, obstruções nasais, com 
consequente dificuldade respiratória, 
mau hálito, febre, dores musculares, 
coriza e cansaço. Os mesmos sintomas 
são sentidos na sinusite crônica, com 
ocorrência de tosses noturnas, pois, 
ao se deitar, a pessoa sentirá na parte 
posterior das fossas nasais secreções 
escorrendo e irritando as vias aéreas. 
Duram, em média, mais de três meses. 
Quando os sintomas aparecem rotinei-
ramente no ano, ou seja, pelo menos 
a cada quatro meses, denomina-se 
sinusite de repetição.

Não existem estatísticas próprias 
sobre a sinusite no Brasil, especial-
mente em São Paulo. Costuma-se 

adotar dados de outros países para 
avaliar sua incidência entre os bra-
sileiros. Estima-se que no Brasil haja 
1,8 milhão de casos de vítimas da 
doença ao ano. No Canadá, 6% de sua 
população tem sinusite crônica; e nos 
Estados Unidos, 0,5% dos resfriados 
evolui para a sinusite, afetando 16% 
da população norte-americana, com 
idades entre 20 e 59 anos, ocupando o 
quinto lugar no ranking de diagnóstico 
mais comum.

Em virtude disso, o Hospital das 
Clínicas de São Paulo está efetuando, 
desde março, pesquisa inédita para 
conhecer a prevalência da sinusite na 
capital paulista e seus fatores associa-
dos – como poluição, tabagismo, asma 
e rinite. Serão visitadas 2.400 residên-
cias durante 12 meses, para aplicação 
de questionários que acarretarão em 
estatísticas e estabelecerão correlações 
da doença com aspectos como a esco-
laridade, renda ou faixa etária.

“Não temos dimensão de nossa 
realidade. Precisamos estudar os nú-
meros para saber qual o custo do tra-
tamento para a saúde pública”, explica 
a otorrinolaringologista Renata Pilan, 

uma das coordenadoras do projeto. A 
saúde pública já atende os portadores 
da doença com medicamentos, inter-
nações, exames e cirurgias, mas o tra-
tamento nem sempre é rápido. “Hoje, 
no ambulatório do HC, há pessoas que 
esperam um ano para fazer a opera-
ção”, prossegue. De acordo com ela, a 
doença provoca o isolamento, fadiga, 
cansaço crônico, problemas para dor-
mir. As dores e a fadiga comprometem 
a produtividade no trabalho.

O uso indiscriminado ou exagerado 
de antibióticos para o tratamento e 
combate a doença é outro problema a 
ser enfrentado, pois, além de provoca-
rem efeitos colaterais indesejados, os 
medicamentos, caso não sejam utili-
zados de acordo com as prescrições 
médicas, permitem que as bactérias 
criem resistência ao medicamento.

O tratamento da sinusite nor-
malmente é feito com antibióticos 
ou corticoides, lavagens nasais com 
soros fisiológicos e cirurgias para os 
casos crônicos. Um dos remédios mais 
comuns é a amoxicilina ou, em casos 
alérgicos, a penicilina, que devem ser 
receitadas por médicos, com o uso por 
um período que varia de 10 a 14 dias. 
A amoxicilina é considerada a droga 
de primeira escolha nas sinusites não 
complicadas. Ela é absorvida duas 
vezes melhor que a ampicilina, tem 
vida média mais prolongada, é efetiva 
e de uso muito seguro, principalmen-
te nas crianças. As cefalosporinas, 
consideradas como segunda escolha, 
têm estruturas similares às das peni-
cilinas. No caso de não haver remédio, 
pode-se fazer uma solução caseira, 
colocando-se uma colher de chá de 
sal em um litro de água e pingar no 
nariz várias vezes ao dia.

O Hospital Professor Edmundo 
Vasconcelos, na capital paulista, 
trouxe ao Brasil uma cirurgia feita 
nos Estados Unidos: a sinuplastia com 
balão. Trata-se de um procedimento 
similar ao de desobstrução das arté-
rias do peito. “É mais uma ferramenta 
para combater a rinossinusite (nome 
da sinusite), mas é importante frisar 
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que a nova técnica não é a solução 
para todos os problemas”, diz o 
otorrinolaringologista João Flávio 
Nogueira. “Hoje ela melhora a quali-
dade de vida dos pacientes em cerca 
de 85% dos casos crônicos”, comple-
menta o médico Renato Roithman, 
presidente da Academia Brasileira de 
Rinologia.

O inverno, quando as temperatu-
ras são mais baixas e há umidade, é 
a estação em que o número de casos 
aumenta, pois a sinusite geralmente 
é precedida de gripe ou resfriado. 
Ela, normalmente, mantém relação 
com a rinite (inflamação do nariz) 
e bronquite (inflamação nos brôn-

quios), pois quem sofre destas infla-
mações tem mais predisposição para 
a sinusite. Outros problemas como 
os de questão anatômica também 
predispõem o indivíduo à doença, 
assim como casos em que a pessoa 
apresente deficiência imunológica. 
Se a questão for alérgica, a alergia 
deve ser tratada como a causa. Outros 
fatores de risco são o tabagismo, a 
asma, a existência de pólipos nasais, 
fibrose cística, problemas com a cir-
culação de muco, moradia em lugares 
com grande quantidade de pólen ou 
poluição de ar.

Os casos de sinusite são mais 
raros em crianças com menos de 12 

anos, pois seus seios nasais come-
çam a se formar apenas nesta idade. 
Mesmo assim, os sintomas são os 
mesmos.

Para evitar a sinusite, recomen-
da-se que se mantenha o nar iz 
desobs truído; assoá-lo com o uso 
de descongestionantes, como o soro 
fisiológico; beber bastante líquido 
e, para as pessoas que têm alergias, 
evitar as substâncias alérgenas e ar 
condicionado, que resseca as mucosas 
e dificulta a drenagem da secreção. 
Deve-se procurar o médico quando 
os sintomas de gripe ou resfriado não 
passarem após cinco dias, pois podem 
ter se transformado em sinusite. P

Cada vez mais cedo o jovem tem 
necessidade de conhecer o mer-
cado financeiro e administrar 

de forma equilibrada seus recursos. 
A tendência é mundial e ganha es-
paço em todos os estratos sociais e 
diferentes faixas etárias. Além disso, 
com alto poder de aprendizado, as 
crianças acabam semeando o bom uso 
do dinheiro em suas vidas.

Na  BM&FBovespa, há vár ias 
ações no sentido de levar os principais 
conceitos financeiros a jovens e crian-
ças, por meio de palestras e cursos. 
Crianças de 7 a 10 anos, por exemplo, 
têm acesso, no portal da instituição, 
ao site Turma da Bolsa (www.turma-
dabolsa.com.br). Lançado em abril 
de 2010, é o primeiro programa de 
educação financeira direcionado ao 
público infantil.

Seis personagens ilustram e ani-
mam todas as atividades do site, 
com seis áreas temáticas. A principal 
delas é a seção de vídeos educativos, 
apresentados pela dupla “O Porco e o 
Magro”. O portal já conta com mais de 
5,1 mil crianças cadastradas e soma 

mil acessos diários. Outro progra-
ma dirigido aos jovens é o Desafios 
BM&Bovespa, que realiza competi-
ções com exercícios de investimento 
entre interessados de todo o Brasil, 
em eventos realizados no prédio da 
Bolsa ou pela internet.

“Educação financeira não é mate-
mática. É comportamento. Atitudes 
familiares com relação a dinheiro se 
reproduzem no comportamento do fi-
lho. Dessa forma, desde cedo a crian-
ça tem que aprender que dinheiro não 
vem dos pais e sim do trabalho”, diz 
José Alberto Netto, professor de Edu-
cação Financeira da BM&FBovespa. 

A educação f inanceira entrou 
para a literatura infantil com Álvaro 
Modernell, sócio-fundador da Mais 
Ativos Educação Financeira, coorde-
nador do portal www.edufinanceira.
com.br. Há cinco anos ele escreve 
livros sobre o tema para crianças de 4 
a 12 anos. Já são sete ao todo.

Ao longo de sua experiência, Mo-
dernell descobriu que faltava às pes-
soas a base da educação financeira. 
Bastou o nascimento de seu primeiro 

filho para publicar seu primeiro livro: 
Zequinha e a Porquinha Poupadora, com 
mais de 20 mil exemplares. 

Segundo o consultor, as pessoas 
têm maneiras diferentes de lidar com 
dinheiro, mesmo quando educadas na 
mesma família. “Ensinar a usar bem 
o dinheiro se torna uma lição funda-
mental para a vida toda”, diz ele, que 
incentiva seus filhos a pechinchar, 
negociar e pesquisar. 

A má administração dos recursos 
e a falta de conhecimento sobre a 
maneira correta de se utilizar um car-

Educação financeira

Jovem investidor
Bolsa de Valores ensina crianças de 7 a 10 anos     

a aplicar recursos
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tão de débito e crédito estão aí. Para 
suprir essa dificuldade, a fábrica de 
brinquedos Estrela, em parceria com 
a MasterCard, aproveitou o momento 
para relançar uma versão atualizada 
do Banco Imobiliário – o Super Banco 
Imobiliário –, na qual é possível fazer 
transações com ações da Vivo, Itaú, 
TAM Viagens etc. A novidade são os 
cartões plásticos de crédito e débito, 
em substituição às cédulas coloridas, 
e a maquininha pela qual passam os 
cartões.

“Ao longo da história dos brinque-
dos, percebe-se que eles refletem o 
comportamento, a moda e os costumes 
de sua época. Hoje, quando a criança 

acompanha seus pais às compras, 
observa-se que grande parte dos pa-
gamentos é feita em cartão. Na hora 
da brincadeira, os pequenos querem 
reproduzir a atitude dos seus pais, suas 
grandes referências”, afirma Carlos 
Tilkian, presidente da Estrela. 

Para a MasterCard, o jogo é uma 
inovação. “O que nos atraiu no pro-
jeto foi a possibilidade de promover 
a substituição do dinheiro por meios 
eletrônicos de pagamento, que são mais 
convenientes, seguros e facilitam a vida 
das pessoas. E mais importante que 
isso é poder mostrar como lidar com o 
dinheiro”, diz Andréa Denadai, diretora 
de Comunicação da MasterCard Brasil.  

A MasterCard leva o programa 
educação financeira a uma das co-
munidades mais carentes do Brasil, 
a de Paraisópolis, em São Paulo, 
que conta com 100 mil habitantes 
(principalmente das classes D e E). 
“Com palestras de educação finan-
ceira, a chance de os moradores 
da comunidade levarem uma vida 
econômica mais tranquila fica mais 
próxima”, explica Andréa, que uti-
liza o Super Banco Imobiliário nas 
apresentações.

Ricardo Pereira, consultor finan-
ceiro, diz que o Brasil mudou muito, 
mas discutir finanças em família ainda 
é um grande tabu. P

Síndrome do pânico

Medo paralisante
Tratamentos para a doença incluem de sessão 

psiquiátrica a acupuntura

Asíndrome do pânico, também 
chamada de t ranstorno do 
pânico, atinge mais de 170 

milhões de pessoas em todo o mun-
do. Trata-se de uma doença que se 
caracteriza por crises inesperadas de 
medo e desespero. A pessoa tem a 
sensação de que vai morrer. O coração 
dispara, sente falta de ar, tremor e 

sua abundantemente. Quem padece 
de síndrome do pânico sofre não só 
durante as crises, mas também nos 
seus intervalos, pois fica cada vez 
mais inseguro e angustiado com a 
perspectiva de que outra crise pode 
acontecer a qualquer momento. O 
medo de sofrer novo ataque afeta a 
qualidade de vida do doente, que se 

isola e evita até mesmo a realização 
de atividades do cotidiano.

Na visão dos psiquiatras, o distúr-
bio diagnosticado por Sigmund Freud 
como neurose de angústia e neurose 
de ansiedade, tem base constitucio-
nal e estrutural no sistema nervoso 
central e fortes indícios de relação 
com a evolução humana e genética. 
Além disso, hoje os pesquisadores já 
aceitam que a predisposição orgâni-
ca, associada a fatores emocionais, é 
desencadeadora do transtorno e pode 
contribuir para a manutenção ou o 
agravamento dos sintomas. 

Além do grande sofrimento indi-
vidual, as doenças mentais represen-
tam um alto custo médico e social, 
principalmente quando se sabe que 
atualmente são a terceira causa de 
afastamentos do trabalho. Os trans-
tornos de ansiedade são os mais fre-
quentes entre as alterações de ordem 
emocional registradas nos serviços 
de saúde, indicando uma incidência 
em torno de 4% a 6% da população 
em geral. Sua ocorrência é três vezes 
maior entre as mulheres e se manifesta 
principalmente na faixa etária dos 14 
aos 45 anos. As informações são do 
psiquiatra Luiz Vicente Figueira de 
Mello, supervisor e pesquisador do 
Programa de Ansiedade do Instituto 

Educação financeira
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de Psiquiatria do Hospital das Clínicas 
da Universidade de São Paulo.  

Pesquisas realizadas nos anos 
1990 indicaram que a ocorrência de 
desordens de pânico é maior entre 
parentes de primeiro grau (pais, fi-
lhos ou irmãos), variando entre 15% 
e 24,7%. A estatística, considerada 
alarmante, mostrou a necessidade de 
maiores alternativas de tratamento 
para enfrentar os sintomas da doença 
e buscar a diminuição das crises. Por 
isso, o tratamento geralmente associa 
antidepressivos e tranquilizantes com 
terapia cognitiva comportamental. Al-
guns médicos começam a recomendar 
também exercícios físicos e respirató-
rios, além de técnicas de relaxamento 
e até meditação, como alternativas 
para ajudar o paciente a recuperar sua 
qualidade de vida.

Para o médico Marcio Bernik, 
também do Instituto de Psiquiatria do 
HCFMUSP, a moléstia foi subestimada 
durante muito tempo e, ainda hoje, a 
maioria dos novos casos não é reco-
nhecida, diagnosticada ou tratada de 
forma apropriada. “Ao se confirmarem 
os estudos epidemiológicos mais re-
centes, os transtornos de ansiedade 
têm prevalência muito maior do que se 
imaginava e o que se constata é que a 
ocorrência das doenças mentais é si-
milar à dos distúrbios cardiovasculares, 
inclusive da hipertensão”, alerta Bernik. 

Segundo ele, os transtornos psi-
quiátricos mais comuns são a fobia 

social, seguida de ansiedade, pânico 
e obsessão compulsiva. “A ansiedade 
pode ser considerada uma emoção 
natural e útil porque mantém o orga-
nismo em alerta e atento a um risco 
eventual, como aquele que nos leva a 
olhar para o lado antes de atravessar-
mos a rua. Mas, quando esse estado 
passa a ser constante, vira uma emo-
ção negativa que precisa ser tratada, 
pois pode levar ao desgaste físico e 
emocional intenso, desencadeando 
crises de pânico que levam à incapaci-
tação das pessoas até para o convívio 
social”, explica o especialista.

O problema pode se manifestar 
por meio da preocupação excessiva, 
medo, pensamentos negativos e ex-
pectativa catastrófica sobre eventos 
cotidianos. Esses sentimentos muitas 
vezes vêm acompanhados de alte-
ração na respiração, tontura e, em 
situações extremas, sensação de estar 
fora do corpo, chegando às vezes a 
provocar comportamentos agressivos 
e fala compulsiva. Em pessoas com 
propensão para doenças mentais, o 
pânico pode ser desencadeado pelo 
uso exagerado de medicamentos, 
como os corticoides e a maioria das 
anfetaminas, utilizadas como remédio 
para emagrecer, além do álcool e das 
drogas classificadas como psicoesti-
mulantes, como a cocaína e o ecstasy. 

Os pacientes com crise de pâni-
co geralmente são perfeccionistas e 
tendem a assumir responsabilidades 

além do seu próprio limite. Quando 
ocorre alguma situação inesperada e 
traumatizante – como a perda de um 
ente querido, um abalo profissional 
ou financeiro –, o nível de estresse é 
tão alto que pode desencadear a cri-
se, com os sintomas que, às vezes, se 
confundem com os sinais de infarto, 
o que agrava ainda mais a sensação 
de morte iminente.

Essa também é a conclusão da 
fisioterapeuta Máera Moretto, autora 
do livro O mestre do seu sistema – O 
caminho de volta da ansiedade e da 
síndrome do pânico. Nele, a autora 
relata casos fictícios, baseados em 
mais de 300 pacientes que atendeu 
com ansiedade descontrolada e sín-
drome do pânico. Para a autora, esses 
distúrbios ocorrem quando há uma 
pane no organismo, provocada pelo 
uso excessivo ou desordenado de 
energia, o que sobrecarrega um ou 
vários órgãos e, consequentemente, 
leva a um “apagão” – ou desequilíbrio 
de todo o organismo. 

A fisioterapeuta especializada em 
acupuntura trata seus pacientes para 
levá-los de volta ao equilíbrio físico e 
mental. Para isso, ela utiliza técnicas 
de respiração e exercícios de medita-
ção, somados à mudança de hábitos 
alimentares, além das agulhas aplica-
das nos pontos correspondentes aos 
meridianos que, segundo a medicina 
tradicional chinesa, fazem a energia 
fluir por todo o corpo. P

Há cerca de dez anos, a fisioterapeuta e 
acupunturista Máera Moretto deu uma guinada 
em sua carreira. Ao receber em seu consultório 
um número grande de casos com ansiedade, 
depressão, fobias e síndrome do pânico, ela 
percebeu que a acupuntura podia colaborar 
efetivamente para a melhora desse paciente, 
com resultados excelentes. Foi aí que surgiu a 

ideia do livro O mestre do seu sistema – O caminho de volta 
da ansiedade e da síndrome do pânico, lançado recentemente 
pela Sá Editora. Os ensinamentos da Medicina Tradicional 
chinesa (MTC) são revelados em linguagem simples, aces-
sível a qualquer leitor – e podem ser aplicados no nosso 
cotidiano. Com base em mais de 300 pacientes, a autora 
criou personagens que falam sobre seus problemas com o 

mestre Shen Menn, outro personagem do 
livro. Ele ensina como controlar os vários 
tipos de ansiedade e seus extremos, como 
a síndrome do pânico. 

“O mestre do seu sistema relata várias 
situações emocionais vividas por todos 
nós e que podem abrir portas para dese-
quilíbrios e doenças”, diz Máera Moretto. 
Segundo ela, o livro traz os principais 
conceitos da milenar cultura chinesa e se completa com 
exercícios de respiração, meditação e dicas sobre hábitos 
alimentares. “Todos os exercícios do livro foram praticados 
e aprovados por pacientes que, vítimas de transtornos de 
ansiedade e pânico, seguiram os ensinamentos da MTC e 
hoje vivem de modo harmonioso e saudável”, diz.
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Máera Moretto

O caminho de volta da ansiedade e da síndrome do pânico
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“A 
mente está a duzen-
tos por hora, a respi-
ração fica acelerada. 

Você não para de olhar o re-
lógio e começa a caminhar 
em direção à porta (...). Nessa 
hora, você está transpirando 
e as pessoas olham com es-
tranheza os seus movimentos 
bruscos. Aí sua mãe entra no 
restaurante e você está tre-
mendo, extremamente nervo-
so, à beira de um colapso.”  

O relato acima faz parte des-
te livro e mostra como a an-
siedade pode tomar conta de 
nós. As doenças emocionais 
são hoje um problema social e 
avançam no mundo. Uma das 
mais temidas delas, a síndrome 
do pânico, atinge cerca de 170 
milhões de pessoas.

Por isso, com o auxílio do 
mestre Shen Menn e de seus 
pacientes, personagens criados 
pela autora para facilitar a ex-
posição de suas ideias, Máera 
Moretto nos convida a encon-
trar o equilíbrio perdido por 
nosso próprio sistema.

A proposta é refletir sobre 
os ensinamentos ancestrais da 
Medicina Tradicional Chinesa 
_ que incluem a mudança de 
hábitos cotidianos, de padrões 
de alimentação e exercícios 
de respiração _ e incluí-los na 
nossa rotina.

H
á cerca de dez anos, a acu-
punturista Máera  Moretto 
deu uma guinada em sua 

carreira. Ao receber em seu 
consultório casos de ansiedade, 
depressão e síndrome do pâni-
co, decidiu incluir em seus estu-
dos ensinamentos sobre a saúde 
mental e emocional segundo a 
milenar cultura chinesa. Passou 
a atender a um maior núme-
ro de pessoas com transtornos 
emocionais e percebeu, então, 
que práticas simples adotadas 
no dia a dia podiam colaborar 
efetivamente para a melhora 
desses pacientes.  

“O feed back dos meus pa-
cientes, que conseguiram supe-
rar crises com os ensinamentos 
da Medicina Tradicional Chi-
nesa, foi muito positivo, garan-
tindo que a acupuntura e a mu-
dança no estilo de vida podem 
ajudar, e muito, em casos psi-
cossomáticos”, diz a autora.

Máera Moretto formou-se 
em Fisioterapia pela Univer-
sidade Cidade de São Paulo 
(turma de 1993-96). Fez vários 
cursos de pós-graduação, como: 
Ortopedia, na Universidade Ci-
dade de São Paulo (1997-99); 
Acupuntura segundo a Me-
dicina Tradicional Chinesa 
(2001-03) e Fitoterapia Chinesa 
(2004-06) pela Facis _ Faculda-
de de Ciências da Saúde.

M
anuela, Pedro, Amanda são alguns 
personagens do livro O mestre do seu 
sistema, de Máera Moretto. Frutos da 

experiência da autora na prática da acupun-
tura, eles conversam com outro personagem, 
o mestre Shen Menn, contando suas queixas, 
dores e crises. 

Numa linguagem simples e coloquial,  Máera 
Moretto toca em pontos cruciais por trás de 
transtornos emocionais como ansiedade e sín-
drome do pânico. E mostra as armadilhas fre-
quentes em situações e emoções presentes no 
nosso dia a dia, oferecendo uma releitura de 
sentimentos como o amor, a solidão e o medo, 
entre outros. 

Este livro traz a Medicina Tradicional Chi-
nesa para o mundo Ocidental de forma clara e 
popular. E revela como essa cultura milenar é 
eficaz no tratamento de doenças emocionais.
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Saúde à mesa
Hipertensão, diabetes, os-

teoporose e muitas doenças 
poderiam ser evitadas caso as 
pessoas mantivessem o equilí-
brio de nutrientes no seu orga-
nismo. Alcançar esse ideal não é 
tão difícil. Basta fazer refeições 
saudáveis e balanceadas no de-
correr da vida – do nascimento 
à velhice. Infelizmente, a maio-
ria da população não adota esse 
comportamento preventivo. “Os 
brasileiros se alimentam mal”, 
alerta José Eduardo Dutra de 
Oliveira, médico especialista 
em Nutrologia, professor titular 
da Faculdade de Medicina da 
USP de Ribeirão Preto. A má 
alimentação está presente em 
todas as classes sociais. Para 
os pobres faltam informação 
e comida. Já a classe média e 
a alta erram na quantidade e 
qualidade na hora de compor 
o prato. Preferem os gêneros 
alimentícios industrializados, 
fast-food e refrigerantes. A 
consequência dos maus hábitos 
já pode ser notada. A Pesqui-
sa de Orçamentos Familiares 
(POF) 2008-2009, divulgada 

expansão da Nutrologia, uma 
nova área da ciência médica 
pouco difundida no Brasil. “É 
realmente incrível que uma es-
pecialidade tão essencial para a 
saúde e qualidade de vida seja 
até agora desconhecida”, afirma 
o professor Dutra, introdutor do 
ensino de Nutrologia no nosso 
país. Autor dos livros Ciências 
Nutricionais, Boias-Frias: Uma 
Realidade Nacional, A Desnu-
trição dos Pobres e dos Ricos, 
entre outros, ele já atuou di-
versas vezes como consultor da 
Organização Mundial de Saúde, 
da FAO (Food and Agriculture 
Organization) e da Universida-
de das Nações Unidas, na área 
de Alimentos e Nutrição. Foi 
presidente honorário da União 
Internacional das Ciências Nu-
tricionais e membro do Comitê 
Científico do Instituto Nacional 
de Alimentação e Nutrição, em 
Brasília. No alto dos seus 82 
anos, o professor Dutra é um 
defensor incansável do direito à 
boa alimentação. Veja a seguir 
sua entrevista exclusiva conce-
dida a esta revista.

sueLi zoLa

Como o senhor define a Nutro-
logia?

A Nutrologia é uma especiali-
dade médica, criada nas últimas 
décadas, que estuda e pesquisa os 
nutrientes necessários ao bom fun-
cionamento do organismo humano. 
Essas substâncias são biologica-

mente qualificadas como proteínas, 
carboidratos, lipídios, vitaminas, 
minerais e água. A falta, o excesso 
e as alterações dos nutrientes e de 
seus derivados metabólicos podem 
ser causas de doenças. Marasmo, 
pelagra, escorbuto, obesidade, 
dislipidemias, osteoporose, dia-

betes, hipertensão, aterosclerose, 
nefropatias, hepatopatias e câncer 
são doenças nas quais primária 
ou secundariamente encontramos 
distúrbios de nutrientes. Então 
é importante que as pessoas se 
alimentem bem em quantidade e 
qualidade, todos os dias, do nasci-

José Eduardo Dutra

pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) em 
agosto último, mostrou que 
49% dos indivíduos com idade 
acima de 20 anos apresentam 
sobrepeso e 14,8% estão obe-
sos. O problema não se restrin-
ge aos adultos, atinge também 
crianças e adolescentes, in-
dependentemente de faixa de 
renda, sexo e região do País. 

O quadro alarmante denota 
o quanto se faz necessária a 
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mento à velhice, para garantir o seu 
desenvolvimento físico e mental, 
mantendo a saúde e prevenindo 
doenças. As doenças nutrológicas 
desenvolvem-se lentamente, fa-
zendo com que as pessoas não as 
relacionem com a sua alimentação. 

Se a saúde depende de uma boa 
alimentação, então, todos (crian-
ças, jovens, adultos, idosos) devem 
procurar orientação de nutrólogos? 

Sim, todos devem ser periodica-
mente examinados pelo nutrólogo, 
porque doenças que envolvem nu-
trientes se desenvolvem lentamen-
te, podemos dizer a partir da gesta-
ção e do nascimento. Se a doença 
é diagnosticada precocemente, 
aumenta muito a possibilidade de 
tratamentos e prevenções. Assim 
como é recomendado ir ao mé-
dico para checar o coração, fazer 
a prevenção de câncer, o mesmo 
comportamento deve ser adotado 
em relação às doenças relacionadas 
aos nutrientes, pois elas se desen-
volvem devagar e durante a vida.

Como se caracteriza o trabalho 
do médico nútrologo? Sua atuação 
difere da atividade do nutricionista?

O médico nútrologo examina 
o paciente e solicita exames de 
sangue e ur ina relacionados a 
nutrientes e a suas funções, pede 
um nutrograma (medida de vários 
nutrientes no sangue), radiografia 
dos ossos e densidade óssea. Enfim, 
adota procedimentos para verificar 
se clínica e laboratorialmente os 
nutrientes estão normais ou alte-
rados. O nutrólogo cursa seis anos 
de Medicina, com residência e es-
pecializações, capacitando-se para 
consultar, examinar, diagnosticar e 
tratar as pessoas na saúde, na do-
ença e na prevenção das doenças. 
É uma formação bastante diferente 
da que recebe o nutricionista. Os 
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dois profissionais interagem em 
aspectos específicos e resultantes 
de suas diferentes formações e 
especializações.

Por que uma especialidade mé-
dica que estuda algo tão essencial 
para a saúde humana pode ser tão 
pouco conhecida no Brasil?

É realmente incrível que uma 
especialidade médica essencial para 
a qualidade de vida de todas as 
pessoas seja até agora tão pouco co-
nhecida.  Ainda prevalece em nosso 
país e em muitas outras partes do 
mundo uma falta de conhecimen-
to a respeito da importância da 
alimentação e da Nutrologia. Nos 
 países pobres e pouco desenvolvi-
dos existe fome e é alta a mortalida-
de infantil, certamente influenciada 
pela falta de comida. Nos países em 
desenvolvimento, como o Brasil, a 
subnutrição por falta de alimentos, 
pela má alimentação infantil e pelo 
pouco tempo de aleitamento mater-
no era prevalente. Felizmente este 
quadro tem melhorado, mas ainda 
requer cuidados. É preciso que as 
pessoas façam check-ups periódicos 
de Nutrologia, a cada 3-5 anos, para 
prevenção e tratamento de doenças 
nutrológicas. 

O IBGE mostrou que o número 
de obesos aumentou nas últimas 
décadas. Como a Nutrologia trata 
essa doença?

Uma pessoa obesa para o nutró-
logo não é só uma pessoa gorda, 
que come muito e está pesada 
demais. A obesidade é uma doença 

plurinutrimental, uma síndrome 
na qual há alterações de vários 
nutrientes. O tratamento nutroló-
gico medicamentoso e alimentar/
dietético será específico para cada 
obeso, de acordo com os distúr-
bios de nutrientes que cada um 
apresenta. Com os conhecimentos 
científicos que os nutrólogos têm, 
já não é mais indicado tratar todos 
os obesos só com uma dieta hipo-
calórica ou dieta baixa em açúcar 
ou em gordura. Cada caso deve 
ser estudado e acompanhado por 
um nutrólogo. Podemos encontrar 
obeso com pressão alta, colesterol 
alto no sangue, problemas no 
coração. 

A obesidade já é considerada 
como um problema de saúde pú-
blica. Existem iniciativas governa-
mentais no sentido de reduzir a alta 
prevalência dessa doença?

Realmente a situação é muito 
grave. Uma epidemia de sobre-
peso e obesidade assola o mundo 
desenvolvido e está acontecendo 
também no Brasil. Afeta os pobres 
e ricos, crianças, adultos e velhos. 
O Ministério da Saúde lançou um 
programa para aparelhar diver-
sos hospitais brasileiros, a fim de 
tratar a obesidade com cirurgias 
para redução de estômago. Mas, 
na verdade, o que precisa ser feito 
é uma campanha de orientação 
e educação para as pessoas não 
ficarem gordas.

Como o senhor avalia a alimen-
tação dos brasileiros? 

O brasileiro, de modo geral, se 
alimenta mal. A má alimentação no 
caso dos pobres ocorre por falta de 
condição para comprar comida ou 
por ausência de informação sobre 
o que se deve comer. O grave é 
que a população de maior poder 
aquisitivo também não sabe comer 

"Uma epidemia de 
sobrepeso e obesidade 

assola o mundo 
desenvolvido e o Brasil"
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bem. Pensam que se alimentar 
bem é comer muito. E pior: são 
diar iamente inf luenciados pela 
propaganda das indústrias de ali-
mentos nacionais e internacionais. 
Iniciamos, há mais de um ano, 
uma campanha junto às indústrias 
alimentícias, chamada “Alimentos 
que alimentem”. Não é possível 
tolerar a venda de produtos e be-
bidas que não alimentem o consu-
midor. E a indústria pode, precisa 
e deve – do ponto de vista ético 
e humano – ajudar a nutrição das 
pessoas, oferecendo melhores 
produtos em termos nutritivos.

A população brasileira conhece 
os valores nutricionais dos alimen-
tos de modo a fazer as escolhas 
certas na hora da refeição? 

Não, a população brasileira, de 
modo geral, sabe pouco sobre o 
valor da alimentação. Isto ocor-
re porque na imprensa escr ita 
e falada são veiculadas poucas 
informações sobre o assunto. 
Até existem programas sociais e 
governamentais voltados à ali-
mentação, mas eles enfatizam o 
combate à fome e não ensinam o 
“bom comer”. É preciso falar mais 
sobre o direito e a necessidade de 
todos receberem uma alimentação, 
quantitativamente e qualitativa-
mente balanceada e equilibrada.

A quem cabe a responsabilidade 
de realizar a educação alimentar 
da população: ao médico, escola, 
serviços públicos de saúde?

Cabe ao governo, sem dúvida, 
a responsabilidade de desenvolver 
uma política pública nacional, que 
deve ser planejada por especia-
listas médicos da área e equipe 
multiprofissional da saúde, com 
envolvimento dos Ministérios da 
Saúde e Educação, a fim de im-
plantar imediatamente programas 

de educação alimentar voltados à 
população.

O senhor considera que a ali-
mentação é tratada com a atenção 
que o tema merece pelas autorida-
des da saúde e educação?

Não, a alimentação é tratada 
de maneira muito superficial pelas 
nossas autoridades da saúde e 
da educação. Em primeiro lugar, 
porque poucos realmente sabem 
a importância da alimentação 
para a saúde e para a educação.  
A criança mal alimentada tem o 
desenvolvimento físico, mental 
e o aprendizado prejudicados. O 
trabalhador tem uma capacidade 
diminuída de trabalho. Em Ribeirão 
Preto, há cerca de 20 anos, con-
seguimos transformar o chamado 
“boia-fria” (trabalhador volante ru-
ral) em “boia quente”, com refeição 
equilibrada nutritivamente. A sua 
capacidade de trabalho e a saúde 
melhoraram de modo substancial.

O Brasil utiliza agrotóxicos que 
já estão proibidos no exterior. E 
até mesmo substâncias proibidas 
aqui são utilizadas sem autoriza-
ção, conforme constatou um estu-
do da Anvisa em junho de 2010. 
Como o senhor vê essa questão? 

A situação do uso indiscrimi-
nado de agrotóxicos, proibidos 
ou não proibidos, na agricultura 
para a produção de alimentos para 

Entrevista
o homem e animais é extremante 
séria e precisa ser urgentemente/
rigorosamente enfrentada no Bra-
sil. Se o produto é tóxico (mata 
as pragas e os bichos que atacam 
a planta), existe a possibilidade 
de, mais cedo ou mais tarde, pre-
judicar a nutrição e a saúde do 
homem. Têm que ser proibidos.

O senhor acredita que a produ-
ção de alimentos orgânicos tende a 
se expandir no Brasil? Isto já está 
ocorrendo no exterior? 

Acredito na expansão do consu-
mo de alimentos orgânicos no Brasil 
e no exterior. Mas, por outro lado, 
a produção ainda é relativamente 
pequena, mais cara e aparentemen-
te tem menor produtividade. Por 
isso, fica difícil imaginar que tenha 
a possibilidade de ser produzida 
em larga escala para suprir uma 
demanda nacional ou mundial de 
alimentos. Do ponto de vista médico 
de Nutrologia, da composição em 
nutrientes, dados da literatura mos-
tram que componentes nutricionais 
parecem ser semelhantes nos dois 
tipos de agricultura. 

Como o senhor avalia os polê-
micos alimentos transgênicos? Eles 
são necessários?  

A transgenia é uma tecnologia 
relativamente nova e certamente 
muito importante para a alimenta-
ção animal e humana. Os estudos 
e pesquisas que vêm sendo feitos 
em todo o mundo são sérios e 
realizados por pesquisadores e 
laboratórios qualificados e de alto 
nível científico. Em nosso país, a 
Embrapa conta com um grupo de 
profissionais especializados traba-
lhando na área. A polêmica sobre o 
assunto persiste, mas acredito que 
esta tecnologia trará resultados 
positivos para a nossa alimentação 
e nutrição.
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"O uso indiscriminado de 
agrotóxicos, proibidos 
ou não proibidos, na 

agricultura para a 
produção de alimentos 

para o homem e animais 
é extremante sério"
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Desde os tempos do descobri-
mento, patrimônios naturais 
como pau-brasil, café e borra-

cha ressaltam o poder econômico da 
biodiversidade brasileira. Atualmente, 
sua ainda tímida mas crescente explo-
ração para a produção de remédios 
tem colaborado para o desenvolvi-
mento da indústria de fitoterápicos 
nacional, que, segundo Elzo Velani, 
presidente da Associação Brasileira 
das Empresas do Setor Fitoterápico, 
Suplemento Alimentar e Promoção 
da Saúde (Abifisa), tem à sua dispo-
sição a maior diversidade biológica 
do mundo. No entanto, apenas 1% 
dessa f lora é estudada química e 
farmacologicamente. Trata-se de um 
setor que, conforme Velani, cresce 
cerca de 12% ao ano.

“O mercado nacional de produtos 
formulados a partir de, ao menos, um 
item de origem botânica é pequeno 
perto de seu potencial. Movimenta 
pouco mais de US$ 400 milhões, o 
que representa cerca de 2,8% do 
mercado farmacêutico total”, relata o 
dirigente, ao estimar que o mercado 
mundial de medicamentos fitoterápi-

cos movimente mais de 20 bilhões de 
dólares por ano.

Produzidos a partir de derivados 
de tinturas ou extratos padronizados 
de plantas medicinais, os fitoterápicos 
possuem eficácia, segurança e qualida-
de comprovadas por diversos estudos. 
Registrados na Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), os 512 me-
dicamentos da lista nacional seguem as 
normas da RDC 48/04. “São necessários 
quase 15 quilos de documentos, dois ou 
três anos de pesquisa e, ao menos, um 
milhão de reais para lançar um fitote-
rápico”, conta Velani. E são exatamente 
o prazo e montante os diferenciais que 
fazem com que o dirigente acredite que 
o fitoterápico seja uma solução viável 
para a redução do déficit anual de US$ 
8 bilhões da balança farmacológica 
brasileira. O desenvolvimento de uma 
nova molécula sintética pode deman-
dar 10 anos de pesquisas e quase US$ 
10 milhões. “Estamos diante de uma 
oportunidade de prover medicamen-
tos para a população, mas o governo 
precisa estimular esse mercado. Incluir 
fitoterápicos na Rename já foi um passo 
importante”, diz. 

Atualmente, a Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (Rename), 
com verba federal nas Unidades Bási-
cas de Saúde, possui cerca de 120 me-
dicamentos, sendo oito fitoterápicos. 

PrecOnceitO
Alavancar o mercado de fitoterápi-

cos brasileiro encontra no preconceito 
um de seus principais desafios. Trata-
se de um paradoxo, pois, ao mesmo 
tempo em que o fitoterápico é procu-
rado por promover menos interação 
medicamentosa e efeitos colaterais, já 
que possui menos substâncias quími-
cas, sua naturalidade incita questiona-
mentos acerca de sua funcionalidade. 

O fitoterápico não pode ser relacio-
nado ao chazinho da barraquinha, que 
não tem origem e eficiência compro-
vada. O medicamento é um produto 
com definição legal, produzido sob 
regulamentos que visam garantir sua 
qualidade, eficácia e segurança de 
uso. Não pode, portanto, ser tratado 
como substância isenta de risco. Já os 
chás podem até ser classificados como 
remédio. Afinal, para a Anvisa, remédio 
é qualquer agente, produto ou técnica 
usados com finalidade terapêutica. 
Portanto, ficar em repouso e tomar 
um chá podem ser remédio para algum 
tipo de mal-estar, por exemplo. Assim, 
a falta de registro não impede a utili-
zação de remédios caseiros. Ilícito é a 
comercialização de remédios caseiros 
em escala industrial, sem garantias de 
eficácia, segurança e qualidade.

Para Douglas Duarte, coordenador 
técnico-regulatório da Associação dos 
Laboratórios Farmacêuticos Nacionais 
(Alanac), esse preconceito também vem 
da parte médica, pois a terapêutica 
não faz parte da grade curricular do 
País. Para Duarte, a complexidade de 
atuação desses produtos quando ad-
ministrados também garante à classe 
médica algumas restrições ao uso de 
fitoterápicos.

eSfOrçOS
Para garantir qualidade, seguran-

ça e eficácia, as exigências que mais 

Fitoterápicos

Princípio natural
Em um único extrato vegetal há de 400 a 2.000 

substâncias ativas
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dificultam o registro de fitoterápicos 
no País são relacionadas ao contro-
le de qualidade. “Enquanto em um 
medicamento sintético existe apenas 
uma substância ativa, em um extrato 
vegetal são de 400 a 2.000 substân-
cias ativas, o que torna a análise mais 
complexa”, retrata Ana Cecília Bezerra, 
coordenadora de medicamentos fito-
terápicos da Anvisa, ao revelar que, 
em contrapartida, os fitoterápicos têm 
maior flexibilidade para a comprovação 
da segurança e da eficácia, pois existe 
uma lista de registro simplificado com 
liberação de comprovação de seguran-
ça e eficácia. 

Então, com os maiores esforços 
voltados, principalmente, para o con-
trole da qualidade, mas também sem 
arrefecer na eficácia e segurança, os 
fabricantes buscam nas parcerias com 
universidades uma boa alternativa para 
estudar novos medicamentos. 

A Bionatus, instalada desde 1992 
em São José do Rio Preto, no interior 
de São Paulo, construiu com recursos 
próprios um laboratório para testes de 
toxicologia na Universidade Estadual 
de Maringá. Neste momento, a em-
presa, que possui 36 medicamentos 
registrados na Anvisa, estuda três 
novos medicamentos.

Na paranaese Herbarium, fundada 
em 1985, as parcerias com universida-
des, segundo seu presidente, Marcelo 
Geraldi, também geram ciência, tec-
nologia e desenvolvimento para a in-
dústria e para o meio acadêmico. “Essa 
relação, bem estruturada, beneficia o 
crescimento econômico embasado no 
conhecimento científico e tecnológico 
nacional, imprescindíveis para consoli-
dar o Brasil como potência mundial em 
fitomedicina. Com a nossa biodiversi-
dade, isso é mais do que factível”, diz o 
presidente da empresa, que possui 54 
fitoterápicos registrados na Anvisa. P
renatabernardis@uol.com.br

Fitoterápicos

Medicamentos, roupas, sapatos, 
cosméticos, softwares e outros 
produtos piratas movimentam 

cifras que superam o PIB de muitos 
países e fazem da pirataria o crime 
do século. É o que acredita a Inter-
pol. Segundo pesquisa realizada por 
essa polícia internacional, a pirataria 
mundial movimenta US$ 520 bilhões 
e o tráfico de drogas, US$ 360 bilhões. 
“Diante dessas informações, é possível 
perceber uma migração do crime or-
ganizado para a pirataria”, relata Ana 
Lucia de Moraes Gomes, secretária 
executiva substituta do Conselho Na-
cional de Combate à Pirataria e Delitos 
contra a Propriedade Intelectual do 
Ministério da Justiça.

E se considerarmos que os dois se 
mantêm associados, a problemática 
ganha maior proporção. A pirataria é 
vista pelo crime organizado como uma 
fonte lucrativa de recursos e de baixo 
risco e, por isso, gera problemas de se-
gurança pública. Também produz efei-
tos deletérios para a economia, já que 
aumenta o número de desempregados, 
promove evasão fiscal e concorrência 
desleal, além de representar riscos à 
saúde e à segurança do consumidor.

Ana Lucia conta que a pirataria 
ocorre, entre outros motivos, pela 
diferença de preço entre o original 
e o pirata, bastante acessível 
ao consumidor nas ruas e na 
internet. Mas, essa diferença, 
nem sempre, segundo ela, está 
atrelada à redução de impostos, 
que poderiam ser capazes de 
reduzir o preço dos produ-
tos originais. “O setor 
reprográfico possui 
isenção de im-
postos em sua 
matéria-prima 
e os livros são 
cons iderados 
caros no Brasil”, 
explica. 

Para reduzir a pirataria, Ana Lucia 
diz ser necessária a execução de me-
didas repressivas por meio de ações 
conjuntas da Polícia Federal, Receita 
Federal e Polícia Rodoviária Federal 
em portos, aeroportos, fronteiras e 
estradas federais; o fortalecimento de 
medidas educativas e o estabelecimen-
to de medidas econômicas, que visem 
motivar o setor produtivo a desenvol-
ver itens a preços mais competitivos.

dOSe incerta
Não existe uma pesquisa oficial 

que revele quais produtos são os 
mais pirateados, mas todos que pos-
sam representar fonte lucrativa para 

o f inanciamento das 
organizações crimi-
nosas são alvos de 
falsificação e oferta 
ao público.

Entre as pirata-
rias mais preocupan-
tes está a falsificação 

de medicamentos, que 
pode prejudicar a saú-
de da população. Por 

isso, conta Ana Lúcia, o 
Conselho Nacional de Comba-

te à Pirataria e Delitos 
contra a Propriedade 

Intelectual (CNCP) 
ass inou, em de-
zembro de 2008, 
um Termo de Co-
operação Técni-
ca com a Agên-
cia Nacional de 

Vigilância Sanitária 
(An v i s a) que visa à execução de 
ações repressivas conjuntas com a 
participação da Polícia Federal e a 
Polícia Rodoviária Federal. “Essa 
parceria ensejou em um aumento 
das apreensões de medicamentos 

Pirataria

O crime do século
Produtos piratas movimentam 520 bilhões de 

dólares no mundo
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O vitiligo é uma doença que pro-
voca a perda de pigmentação da 
pele, atingindo principalmente 

a face, extremidades dos membros, 
genitais, cotovelos e joelhos. Em casos 
graves, a doença pode se alastrar em 
até 85% do corpo, despigmentando a 
pele e os pelos nas regiões atingidas. 
Não há como prever a evolução da 
doença, que pode permanecer estável 
durante anos, voltar a se desenvolver 
ou regredir espontaneamente. Em um 
mesmo paciente pode ocorrer simul-
taneamente a regressão de algumas 
lesões enquanto outras se desenvol-
vem. Uma característica da doença 
é que ferimentos na pele podem dar 
origem a novas lesões. 

Michael Jackson, o ídolo pop morto 
em 2009, culpou a doença pelo clarea-
mento gradual de sua pele ao longo 
dos últimos anos de vida, mas a alega-
ção foi recebida com desconfiança por 

Vitiligo

Uma questão de pele
Transtornos emocionais podem estar entre as 

causas da doença

falsificados: de 20 toneladas, em 
2008, para 316 toneladas, em 2009.” 

PrOgraMaS ilegaiS
Também preocupante em razão 

das cifras que movimenta é a pira-
taria de softwares. De acordo com a 
Associação Brasileira de Empresas 
de Software (Abes), entidade de 
classe que congrega mais de 820 
empresas no Brasil, responsáveis 
por aproximadamente 80% do mer-
cado, o valor monetário de software 
não licenciado no País foi de US$ 
2,25 bilhões em 2009, contra US$ 
1,64 bilhão registrado em 2008.

O crescimento, segundo Renata 
Faro, secretária executiva do Grupo 
de Defesa da Propriedade Intelec-
tual da Abes, é decorrente de três 
fatores: a expansão do setor de TI, 
o aumento da base de usuários no 
País e a valorização do real. “Muitas 
pessoas, mesmo conscientes dos 
impactos negativos na economia 
brasileira, compram produtos pira-

tas por estes apresentarem preços 
mais acessíveis.”

Em termos globais, segundo o 
7o Estudo Anual Global de Pirataria 
de Software, apresentado pela Busi-
ness Software Alliance (BSA) – que 
representa os setores mundiais de 
software, hardware e internet – e 
conduzido pela IDC – empresa que 
realiza pesquisas e previsões para 
a indústria de TI em mais de cem 
países –, a taxa de piratar ia de 
software para PC atingiu 43% em 
2009, tendo, portanto, registrado 
crescimento de dois pontos percen-
tuais sobre o ano anterior. 

ricOS bancaM Pirataria 
No Brasil, um estudo realizado 

em abril de 2009, pelo Instituto 
Millenium – organização sem fins 
lucrativos com foco no desenvol-
vimento humano –, a pirataria é 
alimentada pela população mais 
abastada e com elevado nível de 
instrução. 

A pesquisa, que teve como ob-
jetivo identificar o perfil e as razões 
das pessoas que compram produtos 
piratas, revelou que o motivo de 
serem as classes A e B as financiado-
ras mais ativas da pirataria não são 
claros. Mas, segundo Paulo Uebel, 
diretor-executivo do instituto, pode 
encontrar respaldo no fato de serem 
essas as pessoas que têm mais dinhei-
ro para gastar. Portanto, enquanto 
o consumidor menos abastado 
consome DVDs, entre outros artigos 
baratos, os ricos miram nos caros. 

O levantamento – que ouviu mil 
pessoas das cinco regiões do País, em 
70 cidades – apontou que quatro em 
cada 10 compram artigos piratas. A 
faixa etária que mais consome é a de 
25 a 44 anos. 

A mudança dessa mentalidade 
precisa da escola. Os estudantes 
devem entender que a propriedade 
intelectual é importante para todo o 
ciclo econômico e não apenas para a 
geração de empregos e impostos.  P
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parte da mídia, que acreditava tratar-se 
de mais um artifício para o clareamen-
to intencional de sua pele. A publica-
ção de fotos do filho mais velho do 
artista em uma praia na Espanha, no 
último verão europeu, trouxe de volta 
a questão. Apresentando manchas 
esbranquiçadas na região das axilas, o 
garoto levou a mídia a concluir que o 
branqueamento do cantor foi mesmo 
causado pelo vitiligo, pois a moléstia 
tem um forte componente genético.

A possibilidade de o vitiligo atingir 
praticamente todo o corpo, clareando 
a pele uniformemente, é confirmada 
pela dermatologista Fabiana Salazar 
Posso, médica colaboradora da disci-
plina de Dermatologia da Faculdade 
de Medicina do ABC, membro da So-
ciedade Brasileira de Dermatologia, da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Der-
matológica e da Academia Americana 
de Dermatologia. “Trata-se do vitiligo 
universal, em que quase a totalidade da 
pele é acometida”, explica a especia-
lista. “Nesses casos, pode ser proposta 
a despigmentação das áreas restantes 
da pele, em vez de tentar recuperar a 
coloração de uma área tão grande. Mas 
é importante informar ao paciente que 
ele terá que evitar a exposição solar 
para o resto da vida”, alerta. 

O fato de Michael Jackson ter man-
tido a doença em segredo inicialmente 
é compreensível, pois a aceitação do 
vitiligo é difícil e o preconceito é 
grande até entre os profissionais que 
deveriam estar mais bem preparados 
para lidar com o problema. O alerta 
foi feito durante a Jornada de Cosmia-
tria, realizada em São Paulo, em julho 
passado. Entre os participantes, o der-
matologista Samir Arbache classificou 
o vitiligo como uma das doenças mais 
temidas da medicina. “Os médicos não 
têm a ideia do mal que provocam, es-
pecialmente nas fases iniciais, quando 
se mostram pessimistas, transmitindo 
a informação de que a doença não tem 
cura e que o melhor a fazer é aprender 
a conviver com ela”, alertou.

O vitiligo atinge 0,5% a 4% da 
população mundial. No Brasil, ainda 
não existem dados consistentes sobre 
sua frequência, mas sua ocorrência 
varia consideravelmente nos diversos 

grupos étnicos. Como em outras mo-
léstias, quanto mais cedo se iniciar o 
tratamento, maior a chance de conter 
seus estragos, explica Samir Arbache. 
“Normalmente o vitiligo se inicia com 
manchas hipocrômicas (mais claras 
que o tom da pele do paciente), que 
depois se tornam acrômicas (manchas 
brancas). Usualmente são assintomá-
ticas, mas alguns pacientes podem 
apresentar prurido. O uso da lâmpada 
de Wood (UVA 351nm) auxilia no está-
gio inicial, para diferenciação de uma 
hipocromia simples.”

Arbache garante que a doença é 
curável e o sucesso do tratamento 
depende muito de como o paciente 
é orientado. Por isso, recomenda que 
o médico que não estiver atualizado 
sobre as técnicas de tratamento enca-
minhe o paciente para um dermatolo-
gista imediatamente. “O profissional 
também deve ter muito cuidado com 
as reações psicológicas do paciente, 
porque na maioria dos casos o vitili-
go é desencadeado inicialmente por 
transtornos emocionais que mobilizam 
os linfócitos T a atacarem os melanó-
citos, responsáveis pela pigmentação”, 
orienta o dermatologista.

Fabiana Posso complementa a 
informação, explicando que o vitiligo 
não tem causas conhecidas e acredi-
ta-se que exista uma predisposição 
genética que poderá se manifestar 
ou não, conforme o histórico de vida 

do paciente. Entre as explicações 
para a sua origem, ela enumera a 
reação autoimune, em que ocorre 
a formação de autoanticorpos; a 
neurogênica, na qual um mediador 
neuroquímico causa a destruição 
de melanócitos ou inibe a produção 
de melanina; autocitotóxica, em que 
ocorre uma atividade aumentada 
de melanócitos, o que acarreta a 
produção de substâncias tóxicas ca-
pazes de destruí-los, e, por último, 
o estresse oxidativo, em que ocorre 
alteração das enzimas bloqueadoras 
dos radicais livres, provocando a 
morte celular.

Apesar da diversidade das causas, 
a dermatologista também garante que 
o vitiligo é curável, mas explica que o 
tratamento depende de vários fatores. 
“O paciente precisa ser perseverante 
e acreditar na cura”, esclarece. “É 
importante ressaltar que não existe 
um tratamento único e milagroso, e o 
que funcionou para um paciente não 
vai necessariamente funcionar para 
o outro.” 

Para enfrentar a doença, pode-se 
utilizar o tratamento tópico – com o 
uso de cremes e pomadas à base de 
corticoides – assim como as medica-
ções via oral (corticoides, psoralenos, 
vitaminas etc.). Os tratamentos físicos 
incluem luzes UVA e UVB e a laserte-
rapia, além de tratamentos cirúrgicos 
com transplantes de melanócitos, 
microenxertos, raspagens e oclusões. 

Segundo Arbache, sua experiência 
mostra que “o melhor tratamento para 
o vitiligo é a exposição por ultravioleta 
B, especialmente quando ela é realiza-
da através de laser excimer. Felizmente, 
o sistema público começou a arcar 
financeiramente com os custos destes 
tratamentos”, comemora. Já Fabiana 
Posso informa que esses tratamentos 
estão disponíveis nos grandes centros 
médicos das grandes capitais, embora 
nem todos sejam cobertos pelo SUS. 
“Mas alguns serviços médicos univer-
sitários de São Paulo, como é o caso 
da Faculdade de Medicina do ABC, 
também tornam tratamentos com 
luz, laserterapia, ou os procedimentos 
cirúrgicos, acessíveis à população”, 
esclarece a médica.  P

Vitiligo
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Leucemia

Alteração celular
Tratamento da doença inclui transplante de medula 

óssea e células-tronco

Pesquisa do Instituto Nacional 
do Câncer (INCA) revela que, 
somente em 2010, cerca de nove 

mil e seiscentos casos de leucemia 
foram registrados no Brasil. Desse 
total, mais de cinco mil são homens 
e perto de quatro mil e quinhentos 
são mulheres. A leucemia é uma do-
ença maligna dos glóbulos brancos 
(leucócitos) de origem desconhecida. 
Conforme explica o hematologista 
José Roberto Luzzi, existem dois tipos 
de leucemia que são mais comuns: 
as linfoides agudas e crônicas e as 
mieloides agudas e crônicas. “A ocor-
rência desses tipos mais frequentes da 
doença acontecem de acordo com a 
idade, sendo as crônicas mais comuns 
a partir da terceira década e as agudas 
entre a primeira e a segunda década 
de vida. Nas crianças, um terço das 
alterações celulares é representado 
pelas leucemias agudas do sistema 
linfoide e mieloide”, comenta.

A principal característica da do-
ença é o acúmulo de células anormais 
na medula óssea, que substituem as 
células sanguíneas normais. A medula 
é o local de formação das células do 
sangue (glóbulos brancos, vermelhos 
e plaquetas) e ocupa a cavidade dos 
ossos, conhecida popularmente por 

“tutano”. As causas da doença ainda 
são desconhecidas, no entanto, Luis 
Fernando Bouzas, diretor do Centro 
de Transplantes de Medula Óssea do 
INCA, esclarece que diversos fatores 
podem contribuir para o surgimento 
da doença, como herança genética, 
contaminação por alguns vírus, radia-
ção, poluição e tratamento quimiote-
rápico, entre outros. 

De acordo com Luzzi, o grau de 
comprometimento da medula óssea 
é medido pela proliferação descon-
trolada de um dos tipos celulares 
que ocupam o local de produção das 
células normais. “A partir da invasão 
das células anormais, o paciente pode 
apresentar hemorragias, infecções e 
anemia, entre outros sintomas”, re-
força. Já o diretor do INCA chama a 
atenção para outro fator importante: 
dependendo da idade, tipo de leu-
cemia e disponibilidade de recursos, 
o paciente sempre será submetido 
antes à quimioterapia para controle 
da doença. “As chances de cura são 
maiores em casos diagnosticados 
precocemente, com tipos menos 
agressivos de leucemia. Em pacientes 
de risco intermediário e baixo e nas 
crianças, as chances de cura podem 
chegar a 80%”, diz. 

trataMentO
Para Luzzi, o transplante de me-

dula óssea tem sido a melhor opção 
no tratamento de leucemia – e é 
o único caso comprovado, até o 
momento, de terapia com o uso de 
células-tronco. Essas células têm uma 
função importante: regenerar o san-
gue. O transplante de medula óssea 
com células-tronco é utilizado como 
tratamento de leucemia há mais de 
60 anos em todo o mundo. De acordo 
com o diretor do INCA, novos estudos 
com as células-tronco apresentaram 
indicações promissoras para o trata-
mento de doenças autoimunes, como 
diabetes tipo I, esclerose múltipla e 
sistêmica e lúpus, entre outras. 

“Existem ainda estudos para tera-
pias com aproveitamento dessas célu-
las em neurologia, oftalmologia, car-
diologia e vascular, que podem trazer 
esperanças para outras enfermidades 
crônicas”, avisa. Bouzas acredita que 
o aproveitamento de células-tronco 
para uso na medicina chamada de 
“regenerativa” ainda é uma aposta 
no futuro. “Assim que estudos expe-
rimentais forem concluídos, teremos 
grandes avanços no tratamento de 
outras doenças. Mas a previsão de 
incorporação dessa prática é de cinco 
a dez anos, aproximadamente”, diz.

“Atualmente, somos o terceiro 
país do mundo em registro de volun-
tários para doação de medula óssea, 
com mais de 1,6 milhão de doadores”, 
revela Luzzi. Para ser um doador 
de medula óssea é preciso ter entre 
18 e 55 anos, gozar de boa saúde e 
cumprir os critérios estabelecidos 
para doação de sangue. A segunda 
etapa consiste em assinar um termo 
de consentimento e se cadastrar em 
um Hemocentro para fazer parte do 
Registro Nacional de Doadores Vo-
luntários de Medula Óssea (Redome). 
“Um doador pode ajudar qualquer 
paciente compatível. Para realizar o 
transplante, ele será internado e sub-
metido à anestesia geral ou peridural. 
Após a retirada do líquido da medula, 
o doador fica em observação por 24 
horas e recebe alta com orientações. 
Esse procedimento não deixa seque-
las”, diz Bouzas. P
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Abeleza reserva uma série de ins-
trumentos para que mulheres e 
homens fiquem com a aparência 

melhor. Embora um rosto bem emol-
durado com base, rímel, lápis para 
lábios e sobrancelhas garanta elogios 
e elevação da autoestima, o ritual 
diário de embelezamento demanda 
tempo e custos. Para facilitar a vida 
de quem tem pouco tempo e domínio 
para se maquiar, existe no mercado o 
procedimento de micropigmentação, 
ou maquiagem permanente. 

“Muitos usam o termo maquiagem 
definitiva para a micropigmentação, o 
que dá a entender que não são neces-
sários retoques, o que não é verdade. 
É preciso o retoque depois de um ano 
e meio a dois anos na região aplicada”, 
comenta Elias William, supervisor de 
vendas da Fujii Cosméticos, empresa 
de São Paulo, que oferece cursos de 
micropigmentação. “Existem dois 
tipos de micropigmentação: a facial 
– para olhos, sobrancelha e boca – e 
a paramédica, para correção aureolar, 
vitiligo e até casos de lábio leporino”, 
completa William. 

No procedimento, aplicam-se 
os pigmentos com um dermógrafo, 
aparelho no qual há uma agulha des-

cartável na extremidade. Esta perfura 
o local que recebeu anteriormente 
anestesia tópica. Os pigmentos são 
inorgânicos, diferentes dos utilizados 
na tatuagem, e a técnica não atinge as 
camadas mais profundas da pele, per-
mitindo uma coloração mais natural e 
menos agressividade cutânea, explica 
a dermatologista Eliandre Costa Pa-
lermo, vice-presidente da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Dermatológica – 
SBCD. “A aplicação é feita na epiderme 
– a camada mais externa da pele –, o 
que gera um trauma dérmico muito 
menor que o da tatuagem.” Eliandre 
enfatiza que a maquiagem “definitiva” 
pode corrigir pequenas imperfeições e 
cicatrizes na face, mas não é indicada 
para disfarçar estrias, por exemplo.

Os especialistas informam que 
peles mais escuras têm riscos de 
manchas – em virtude da produção de 
melanina –, o que redobra a atenção 
quando se opta pela técnica. Vale 
lembrar que é importante mencionar 
ao profissional sobre histórico de aler-
gias e herpes labial antes do processo. 
É feito, inclusive, um teste alérgico, 
colocando um pouco do pigmento 
atrás da orelha e deixando-o por cerca 
de 30 dias. Caso não haja reações 

adversas parte-se para este trabalho, 
que dura em média entre uma hora 
e meia e duas horas, dependendo do 
local da aplicação. “O que demora não 
é a técnica e sim o desenho. Primeiro 
o profissional faz uma maquiagem 
comum na região desejada, mostra 
à cliente como ficaria e, caso esteja 
satisfeita, é feito em seguida o pro-
cedimento. O objetivo é que fique o 
mais natural possível, sem ser radical 
e modificar demais a fisionomia da 
pessoa”, acrescenta Elias William, da 
Fujii Cosméticos.

Depois da aplicação, é aconse-
lhável que a pessoa não tome sol 
diretamente por volta de 15 dias, 
além de evitar banhos muito quentes 
e friccionar a região sensibilizada. 
“O procedimento é pouco complexo, 
feito com anestesia tópica, e pode 
provocar inchaço e sensibilidade por 
até dois dias. As sobrancelhas são os 
locais que incham menos, enquanto 
os lábios incham mais. Recomenda-se 
aplicar gelo nas áreas afetadas e, no 
caso dos olhos, utilizar óculos escuros 
e evitar a exposição ao sol”, informa 
Eliandre Palermo.  

E quando existe o arrependimento, 
há como “consertar”? Técnicas mais 
avançadas como a aplicação de ácidos 
e lasers são algumas das ferramentas 
para amenizar o efeito indesejado. “Há 
situações em que a pessoa fica com 
a sobrancelha em um tom mais azul 
ou vermelho. Isto acontece porque o 
profissional teve um desconhecimento 
sobre o pigmento utilizado. Há como 
‘consertar’ com pigmentos específicos 
para cada caso, preenchendo de forma 
mais natural”, diz Elias William.

“É bom pensar muito bem antes 
de optar pela maquiagem ‘definitiva’, 
pois é de difícil remoção. Um dos 
métodos disponíveis é o laser, que 
‘quebra’ os pigmentos em pequenos 
pedaços e faz com que sejam reabsor-
vidos pela pele. Mas o laser pode sim 
remover pelos de regiões como a so-
brancelha e, por isso, deve ser evitado. 
Outra opção é remover os pigmentos 
com ácidos específicos para tal e que 
deve ser aplicado por um dermatolo-
gista”, finaliza Eliandre, da SBCD. P
keliv_1@hotmail.com

Micropigmentação

Beleza prolongada
Técnica deve ser feita por profissional especializado 

para evitar riscos
KeLi vasConCeLos
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Luís FernanDo russiano

Luís FernanDo russiano

Saúde bucal

Alimentos para os dentes
Uma dieta equilibrada contribui para manter a 

boca saudável

Se você ainda é uma daque-
las pessoas para quem uma boa 
higiene da boca depende exclusi-

vamente do uso da escova, pasta e fio 
dental, prepare-se para dar uma reci-
clada em seus conhecimentos a partir 
da utilização do conceito dos alimentos 
funcionais. Muito se sabe, atualmente, 
sobre os benefícios para a saúde de um 
indivíduo e de sua atuação específica 
em alguns órgãos do corpo humano. 
A novidade agora é que os nutrientes 
que ingerimos a cada refeição também 
atuam na melhoria da saúde bucal.

De acordo com Marcelo Monazzi, 
especialista em cirurgia e traumato-
logia bucomaxilofacial da Unesp de 
Araraquara, diversos alimentos cola-
boram para a promoção e manuten-
ção da saúde bucal, tanto do ponto 
de vista sistêmico, isto é, aqueles que 
darão o suporte nutritivo para a forma-
ção das estruturas dentais e do sistema 
estomatognático (elementos que fazem 
parte das funções: fonação, mastiga-
ção, respiração e deglutição), quanto do 

ponto de vista local, em que os resíduos 
alimentares agirão de maneira positiva 
ou negativa dentro da boca da pessoa 
que ingeriu esse alimento. “Já na gesta-
ção a dieta da mãe deve incorporar 
alimentos ricos em sais minerais, cálcio 
e vitaminas A e D, pois dessa forma a 
mãe estará ajudando no desenvolvi-
mento saudável das estruturas bucais 
do seu filho”, acrescenta Monazzi.

Alimentos hipercalóricos, que na 
maioria são de consistência mole e 
pastosa, favorecem a instalação da cárie 
e de doenças na gengiva. Já os mais rígi-
dos, secos e fibrosos tendem a melho-
rar a saúde bucal. Proteínas, verdu-
ras, legumes e frutas, por exemplo, são 
alimentos que não causam cárie e ainda 
geram substâncias necessárias para a 
formação de dentes fortes. As verduras 
e frutas ajudam, ainda, no desenvolvi-
mento das estruturas ósseas e muscu-
lares do processo mastigatório, pois, em 
virtude da sua consistência, promovem 
o “exercício” necessário para uma masti-
gação correta, além de agirem como 

uma espécie de “detergente” ao limpar 
a superfície do dente. Em contrapartida, 
as balas, chocolates e refrigerantes são 
prejudiciais, já que os açúcares favore-
cem a liberação de ácidos e contribuem 
para o início dos processos cariosos.

deSde O naSciMentO
Para Maria Lucia Zarvos Varellis, 

pós-graduada em Ortopedia Funcional 
dos Maxilares com ênfase em Reabi-
litação Neuroclusal, com a moder-
nidade e os alimentos cada vez mais 
moles, assiste-se hoje a uma geração 
que necessita de expansão óssea, por 
causa da falta de estimulação. “Todos 
os indivíduos deveriam nascer de parto 
normal. A mandíbula está retroposi-
cionada para facilitar a passagem do 
bebê pelo canal vaginal. Assim que ele 
começa a mamar no peito da mãe, a 
mandíbula e seus condilos são estimu-
lados pelo movimento de ordenha das 
mamas, o que favorece o crescimento 
ósseo e traz a mandíbula para a posição 
correta em relação ao crânio. Se a via de 
alimentação escolhida for a mamadeira, 
este estímulo não vai ocorrer”, explica.

Varellis salienta ainda que “todos os 
alimentos exigem do sistema estoma-
tognático uma função adequada que 
colaborará para a saúde bucal. Os brasi-
leiros têm como alimentação básica o 
feijão e o arroz, o que torna a mastiga-
ção escassa e impede a ação enzimática 
e consequente absorção do nutriente”. 
Para ilustrar o assunto, a especialista 
citou o caso de uma criança de quatro 
anos de idade com mordida cruzada 
anterior e que, com a simples introdu-
ção no cardápio de meia espiga de milho 
cozido ao dia, conseguiu reverter o 
processo em aproximadamente um mês.

O segredo para manter a boca 
sempre saudável é, portanto, fazer uma 
dieta equilibrada sem comer alimentos 
em demasia, mesmo aqueles que agem 
em prol da saúde bucal; e não esque-
cer de utilizar, após as refeições, todos 
os produtos que estamos acostuma-
dos para fazer a higiene da boca. Apro-
veite, então, cada alimento que consu-
mir e tire o melhor proveito dele. P
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FLávio tiné

“Eu não tinha essas mãos 
f r ias e mortas , eu não 
t inha esse coração que 

nem se mostra. Eu não dei por essa 
mudança tão cedo, tão simples, tão 
fácil. Em que espelho ficou perdida 
a minha face?”, escreve Cecília Mei-
relles, ao perceber sinais de enve-
lhecimento. Esse epíteto é utilizado 
pela nutricionista Marta Merenciana 
Del Biggio de Freitas, formada pela 
Universidade São Camilo e volun-
tária da Universidade Aberta para 
o Envelhecimento Saudável, do 
HCFMUSP, em aulas para os idosos. 

Eis uma nova realidade que 
ronda os brasileiros: estamos en-
velhecendo. Cresce o número de 
pessoas com mais de sessenta anos, 
conforme comprovam todas as es-
tatísticas oficiais. 

Se não é nenhuma tragédia, a 
constatação exige de cada um de 
nós uma nova postura, que vai além 
da criação do Estatuto do Idoso.

A maioria das pessoas não per-
cebe os sinais de envelhecimento. 
Parece haver um mecanismo sub-
consciente destinado a esconder 
todo e qualquer sintoma. É preciso 
que uma doença objetiva transmita 
os referidos sinais. Um dos mais cla-
ros deles, no homem, é a diminuição 

pelo titular de Geriatria da Facul-
dade de Medicina da USP, Prof. Dr. 
Wilson Jacob Filho, que é também 
chefe do Departamento de Geriatria 
do Hospital das Clínicas. A entidade 
não concede diplomas oficiais, mas 
prepara os idosos para uma vida 
melhor e forma multiplicadores, 
que nos anos posteriores se dedicam 
a um programa de educação con-
tinuada para um envelhecimento 
saudável. Como o número de vagas 
é limitado, a maior dificuldade tem 
sido acolher o grande número de 
idosos que desejam frequentar suas 
palestras e oficinas.

Obviamente não é indispensável 
recorrer a esse expediente. A dica 
mais simples é mexa-se. Qualquer 
um, em sua própria casa, com o 
auxílio de familiares ou da internet, 
pode programar suas atividades de 
forma a evitar o isolamento. 

O envelhecimento social não é 
uma doença e nem sempre dá sinais. 
É necessário que cada um se cons-
cientize da necessidade de praticar 
a convivência, com o objetivo de 
manter-se saudável o maior tempo 
possível.   P

O autor é jornalista, ex-assessor de imprensa 
do HCFMUSP e autor do livro Pois não, doutor. 
E-mail: tine@estadao.com.br

Crônica

Envelhecimento social 

gradativa da capacidade de ereção. 
Por ser gradativa, torna-se quase 
imperceptível, com a desculpa de 
que acontece com qualquer um. 
O homem se recusa a aceitar sua 
realidade. 

Tanto quanto as doenças, o que 
mais preocupa é o envelhecimento 
social, que ocorre quando o indiví-
duo se supõe isolado pela família 
ou pelos amigos, quando os tem, 
ou pior ainda, quando não os tem. 
Alguns se isolam por timidez, outros 
alegam não ter condições financei-
ras ou roupas adequadas para fre-
quentar clubes e certos ambientes. 
Outros preferem acomodar-se numa 
poltrona, assistindo ao que gostam 
e o que não gostam na televisão. 

Fel izmente uma quant idade 
cada vez maior de entidades, como 
o Sesc, por exemplo, vem se pre-
ocupando com esse fenômeno da 
sociedade, agravado com o cresci-
mento do número de idosos em boas 
condições de saúde. 

Outra novidade relativamente 
recente é o surgimento de univer-
sidades abertas à terceira idade em 
todas as escolas de nível superior. 
Em São Paulo, uma delas é a Una-
pes – Universidade Aberta para o 
Envelhecimento Saudável, criada 
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Alguns se isolam por timidez, outros alegam 
não ter condições financeiras para frequentar 

certos ambientes
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CeCy sant’anna

Leitura com a língua – Fabricado nos Estados Unidos, um 
aparelho permite que cegos leiam com a língua. Ele é 
formado por uma câmera acoplada a óculos especiais que 
envia sinais de luz a uma placa de eletrodos dentro da boca. 
Pequenos choques dados pela placa formam a imagem sobre 
a língua.

Ioga melhora vida sexual – O 
Journal of Sexual Medicine pu-
blicou estudo no qual adverte 
que aulas regulares de ioga 
ajudam a melhorar a vida 
sexual. O benefício é maior 
nas mulheres que costumam 
notar um aumento na libido e no número 
de orgasmos. Setenta e cinco por cento 
das mulheres entrevistadas tiveram 
mudanças positivas na sua vida sexual.

Técnica para aliviar a dor – Tomar 
chá de hortelã para aliviar alguma dor 
dá certo. Um estudo da Universidade 
de Newcastle, na Austrália, comprovou 
que uma xícara desse chá tem proprie-
dades analgésicas equivalentes a fár-
macos. É eficaz para dores de cabeça, 
estômago e até para febre e gripe.

Risco de suicídio – Pesquisadores 
americanos no Journal of the American 
Medical Association afirmam que me-
dicamentos anticonvulsivos aumentam 
o risco de tentativa de suicídio em 
pacientes que os tomam pela primeira 
vez. Os testes foram feitos em 300 mil 
pacientes. Foram encontrados riscos 
altos de atos suicidas nos primeiros 
dias de tratamento.

Combate a mal hereditário – Cien-
tistas ingleses desenvolveram uma 
técnica de fertilização que pode evitar 
a transmissão de doenças hereditárias 
das mães para os filhos. Os pesquisa-
dores trocaram mitocôndrias com de-
feitos por saudáveis. As mitocôndrias 
são responsáveis por fornecer energia 
a células e, quando defeituosas, podem 
causar doenças do coração, muscula-
res e até mesmo cegueira.

Genes de longevidade – Hábitos 
saudáveis são o fator mais importante 
para se chegar aos 80 anos, mas, para 
sobreviver aos 100 anos, é preciso 

ajuda do DNA. Isso é o que indica 
o estudo publicado na Science, em 
que pesquisadores americanos e 

italianos encontraram 150 marcado-
res genéticos, espalhados por todos os 
cromossomos humanos, cuja presença 
permite determinar, com 77% de preci-
são, se uma pessoa é centenária.

Redução do AVC – Estudo americano 
publicado pela revista Stroke revela 
que caminhar ao menos duas horas 
por semana reduz o risco de acidente 
vascular cerebral em mulheres.

Cãozinho feliz – Uma pesquisa di-
vulgada pelo jornal inglês Daily Mail 
mostrou que os cães tendem a balançar 
a cauda para a esquerda quando estão 
felizes. Os cientistas da Universidade 
de Victoria, no Canadá, descobriram 
que, quando cães reais se aproximam 
de cão robô (labrador preto), havia 
menos desconfiança quando a cauda 
mecânica se movia para o lado esquer-
do do corpo. Já quando abanava para o 
lado direito, o número de cães que se 
aproximavam foi menor.

Fast-food e a asma – Estudo realizado 
por cientistas da Grã-Bretanha, 
Alemanha e Espanha com 50 
mil crianças de 8 a 12 anos 
constatou que aquelas que 
comem três hambúrgueres 
por semana teriam maior 
risco de sofrer de asma e 
dificuldades respiratórias. 
Já os alimentos ricos em vitamina C 
foram associados a uma melhor função 
pulmonar e menos sintomas de asma.
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Pulmão de proveta – Artigo publi-
cado na revista Science informa que 
cientistas da Universidade de Yale, 
nos Estados Unidos, anunciaram que 
conseguiram dar um passo seguro para 
regenerar completamente um tecido 
pulmonar capaz de realizar troca de 
gases, principal função do pulmão. 
A equipe demonstrou que obtiveram 
êxito em implantar pulmões criados 
por bioengenharia em ratos. Vinte por 
cento dos pacientes transplantados 
têm sobrevida de dez anos.

Drogas ajudam pacientes com 
câncer – Em um estudo realizado na 
Universidade de Nova York, médicos 
estão usando drogas como ecstasy, 
LSD e psilocilina para tratar ansiedade 
de pacientes com câncer em estágio 
avançado. Os especialistas acreditam 
que os resultados da pesquisa poderão 
ajudar a tratar os problemas psicoló-
gicos como estresse pós-traumático.

Vinho ajuda na digestão – O 
vinho pode auxiliar na digestão 

quando consumido com a carne 
e ajuda a contrabalancear as 

substâncias prejudiciais. 
Estas informações foram 

veiculadas pelo jornal New York Times.

Dor de cotovelo e abstinência – A 
dor de uma desilusão amorosa afeta as 
mesmas áreas do cérebro atingidas no 
sofrimento de um viciado em drogas. 
Ao entrevistar jovens acadêmicos, neu-
rologistas da Universidade de Nova York 
concluíram que telefonemas obsessivos, 
apelos desesperados e ingestão de bebi-
das são semelhantes a um vício.

Diagnóstico de autismo – Um teste 
que custa apenas 13 reais pode tornar 
o autismo evitável. A conclusão é de 
um estudo desenvolvido por cientistas 
do Reino Unido, segundo o jornal Daily 
Telegraph. O diagnóstico da doença 
sempre foi difícil, mas descobriram 
uma forma de detectar em crianças a 
partir de 6 meses de idade.

Um cochilinho ajuda a aprender – Um 
estudo realizado por cientistas da 

Universidade da Califórnia, 
nos Estados Unidos, indica 
que cochilar à tarde pode 
melhorar o desempenho 
intelectual do ser humano. 

Dois grupos de jovens foram 
submetidos a exercícios de aprendi-
zagem com o objetivo de estimular o 
hipocampo, região do cérebro que atua 
no armazenamento da memória.

Depressão pós-parto – A do-
ença que atinge 13% das mães 
pode ser minimizada com exer-
cícios e fisioterapia, conforme 

mostra o estudo publicado no 
jornal Physical Therapy.
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Na família não existia nenhum 
caso igual ao de Raimundo. 
Ele, diferente das irmãs e de 

Esquival, o único irmão, nunca 
ingeriu uma gota de álcool. Não co-
mia gorduras saturadas, nem bebia 
refrigerantes. Praticava esportes e 
era exemplo de pessoa cuidadosa 
com a saúde.

Bem-humorado, cordial, empre-
go fixo e definitivo, conquistado 
em concurso extenuante, mas que 
o tranquilizou para sempre: – Agora 
posso viver sem sobressaltos. Vou 
começar a pensar na formação de 
uma família para completar a minha 
existência.

Numa dessas festas de batizado 
de crianças, viu entrar na casa uma 
moça desconhecida. Apaixonou-se 
imediatamente. “É a mulher da mi-
nha vida”, pensou. Segundos depois 
entrou Esquival, o irmão que, segu-
rando a moça pelo braço, a apresen-
tou. – Este é Raimundo, meu irmão. 
Esta é Suzana, minha namorada 
e futura esposa. Suzana 
ficou ruborizada com a 
graça do namorado e 
disse: – Começamos a 
namorar ontem e seu 
irmão já fala em casar, 

PauLo CasteLo branCo 

intestinal. Medicado, foi constatada 
grave doença. O diagnóstico foi 
incisivo: cirrose hepática. O médico 
explicou, com detalhes, o mal que 
af ligia o paciente: – O fígado é uma 
glândula constituída por milhões de 
células – os hepatócitos –, que pro-
duz substâncias essenciais para o 
equilíbrio do organismo. Possui ca-
pacidade extraordinária de recupe-
ração. Algumas doenças provocam 
insuf iciência hepática aguda ou 
crônica grave que podem levar ao 
óbito. Nesses casos, o único recur-
so terapêutico é a substituição do 
fígado doente por um fígado sadio 
retirado de um doador compatível 
em morte cerebral ou de um doador 
vivo que aceite doar parte de seu 
órgão para ser transplantado.

Raimundo chorou descontrola-
damente e foi consolado por Esqui-
val e Suzana, que o acompanharam 
à consulta. – Vai dar tudo certo, 
você vai ver. Hoje mesmo vou pro-
videnciar a sua inscrição na lista de 
transplantes, disse Suzana.

A cunhada foi trabalhar e Es-
quival foi deixar o irmão em casa. 
No percurso, o carro foi atingido 
v iolentamente por um ônibus . 
Raimundo não sof reu nenhum 
ar ranhão. Esquival, g ravemente 
ferido, entrou em coma. Os médicos 
cientificaram à família sua morte 
cerebral e sugeriram a doação de 
órgãos. Raimundo saiu da sala. 
Suzana autorizou o transplante, 
desde que o fígado fosse destinado 
ao cunhado.

No final, deu tudo certo, Suzana 
e Raimundo se casaram, tiveram 
vários f ilhos; um deles Esquival 
Sobrinho em homenagem ao tio de 
saudosa memória. P

O autor é escritor. www.paulocastelobranco.
adv.br, paulo@paulocastelobranco.adv.br

De uma coisa tinha certeza: um dia, Suzana    
seria sua esposa

Crônica

Destino

veja só! Raimundo ficou aliviado 
com a reação da moça.

Esquival foi cumprimentar os 
demais familiares e deixou Suzana 
conversando com Raimundo. Na 
volta, percebeu que os dois con-
versavam como se conhecessem 
há anos. Suzana adorou o futuro 
cunhado, mas, no final de seis me-
ses, estava casada com Esquival. 
Raimundo, convidado para ser o 
padrinho, arranjou uma viagem de 
serviço só para não ver a sua amada 
no altar com o irmão. Se aceitasse a 
incumbência, ficaria impedido, um 
dia, de atingir o seu objetivo e se 
casar com a cunhada sob as nor-
mas religiosas. De uma coisa tinha 
absoluta certeza: um dia, Suzana 
seria sua esposa.

Voltando da viagem, para seu 
dissabor, encontrou o casal na 
maior alegria, apesar da diferença 
evidente de interesses, gostos e 
modo de viver. – Os opostos se 

atraem, dizia Esquival para 
justificar a química entre 

ele e a mulher.
Além do desgosto, 

Raimundo voltou com 
sintomas de infecção 
que imaginava fosse 
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Uma nova classe C emergente 
que evolui de nicho para amplo 
mercado de negócios. A exigên-

cia cada vez maior de gestão qualifi-
cada dos planos de 
saúde e o papel das 
pequenas e médias 
operadoras. Exem-
plos internacionais 
e os novos players 
do setor com suas 
diferentes formas de 
análise. Estes foram 
os principais temas 
abordados no 15o 
Congresso Abram-
ge e 6o Congresso 
Sinog deste ano, 
que aconteceram 
nos dias 19 e 20 de 
agosto na cidade 
do Rio de Janeiro. 
O resultado: o setor 
de Saúde Suplemen-
tar deve se preparar 
para novos tempos 
que implicarão em 
mudanças signif i-
cativas na forma de 
atender os quase 60 
milhões de usuários 
de planos de saúde.

Sob o tema prin-
cipal A Saúde Su-
plementar no Bra-
sil Desenvolvido 
– Como Operar? 
Desafios e Perspec-
tivas, mais de 400 
pessoas assistiram a 

pelo menos 15 palestras e debates que 
contaram com a participação do públi-
co em muitas perguntas e respostas dos 
palestrantes. O presidente da Abramge 
(Associação Brasileira de Medicina de 
Grupo), Arlindo de Almeida, fez um 
discurso de boas-vindas, conclamando 
a todos os segmentos presentes e pres-
tadores de serviços, como hospitais e 
laboratórios, a debaterem problemas 
básicos de saúde e do setor de Saúde 
Suplementar, “verdadeiros gargalos que 
nos prende ao Terceiro Mundo”, des-
tacou. Após citar os principais temas a 
serem abordados, chamou o economis-
ta Gustavo Franco, ex-presidente do 
Banco Central, para fazer a conferência 
magna, sobre Cenário Internacional e 
Perspectivas da Economia Brasileira.

Gustavo Franco iniciou sua apre-
sentação fazendo uma comparação 
entre a crise de 2009 e a crise eco-
nômica de 1929 nos Estados Unidos. 
Destacou a atuação dos governos em 
ajudar os bancos falidos – o que não 
aconteceu em 1929 –, com o objeti-
vo de evitar uma grande recessão, e 
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Joel Reche Duran

Bento Rodovalho

Arlindo de Almeida

Alexandre Lourenço

Renato Meirelles

Gustavo Franco

Congressos

Novos tempos e 
novos desafios

destacou o fato de a 
crise atual ter alcance 
global. Comparou os 
resultados da crise 
nos Estados Unidos, 
Europa e Brasil, para 
concluir que o Brasil 
conseguiu sair mais 
cedo da crise. Segun-
do ele, medidas de 
emergência, tomadas 
pelo Banco Central, 
para dar garantias es-
peciais a setores mais 
atingidos e, assim, 
normalizar o quanto 
antes a situação – o 
que aconteceu em 
menos de um ano 
– deram resultado. 
“Houve um pouco de 
desaceleração, mas 
a economia conti-
nua a crescer, entre 
4% e 5%; a taxa de 
desemprego caiu e 
a classe C passa por 
uma ascensão nunca 
vista”, disse. 

No primeiro talk 
show dos eventos, 
sobre Como Conquis-
tar o Novo Consumi-
dor, o coordenador 
Joel Reche Duran 
afirmou que as ope-
radoras de planos de 
saúde já pensam nas 
classes C e D para novos produtos e 
lançou o desafio sobre como motivar 
esse consumidor. Eduardo Pereira 
Nunes, presidente do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Eduardo Nunes

Marcos Magalhães
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abordou o Panorama 
Demográfico do País, 
mostrando a compo-
sição e mobilidade da 
população brasileira, 
a evolução da renda, 
consumo e o censo 
demográfico de 2010. 
Pereira Nunes destacou 
também que o processo 
demográfico no Brasil 
está ligado à urbaniza-
ção e que, no futuro, 
teremos cada vez mais 
uma população longe-
va. Em 2010, a taxa de 
fecundidade brasileira 
está em 1,9%, enquan-
to a mortalidade infan-
til caiu de 150 por mil 
nascidos vivos para 24 
por mil nascidos vivos. 
Alertou para o fato de 
que a pirâmide etária 
no País se alarga e toma 
a forma de um retân-
gulo em um futuro 
bem próximo. 

Por out ro lado, 
Renato Mei re l les , 
sócio-diretor do Data 
Popular, foi incisivo 
ao afirmar que o con-
sumidor emergente é 
a classe C, ou a nova 
classe média brasileira, 
composta de famílias 
que têm renda de 3 a 
10 salários mínimos e 
que representam 49,7% 
da população brasilei-
ra. Segundo ele, não 
dá mais para pensar 
em negócio sem essa 
classe, que extrapolou 
o chamado nicho de 
mercado para se tornar 
um mercado com alto 
potencial de consumo. 

Alexandre Lou-
renço, presidente do 
Sinamge e da Univer-
s idade Corporat i va 
 Abramge, coordenou 
o talk show sobre Im-
portância da Gestão da 

Qualidade da Atenção à Saúde. Segundo 
ele, há três aspectos na qualidade 
do atendimento: criar diretrizes; ter 
ferramentas internas para avaliar seus 
processos e conhecer resultados; e 
aumentar a qualidade assistencial e 
dos serviços. Bento Toledo Rodova-
lho, sócio-diretor da Gesto, instigou 
os participantes a acompanharem os 
passos de um atendimento de ur-
gência para mostrar como se criam 
as diretrizes, com novas regras de 
nomenclatura, plataforma tecnológica 
e gestão integrada, inclusive entre as 
operadoras e seus clientes. Já Marcos 
Felipe Magalhães, economista e só-
cio-diretor do Instituto de Excelência, 
Sustentabilidade e Competitividade 
(IESC), falou sobre Excelência em Gestão 
nas Operadoras de Planos de Saúde. Para 
ele, é importante distribuir as práticas 
da organização em todas as áreas; e 
é fundamental o equilíbrio entre elas 
para a identificação do grau de ma-
turidade da gestão. Alberto Ogata, 
presidente da Associação Brasileira de 
Qualidade de Vida (ABQV), abordou a 
Questão Assistencial na Gestão de Qua-
lidade. Ele enumerou várias questões 
para se chegar à boa gestão, entre elas 
a necessidade de cuidar do alto e baixo 
risco dos usuários, já que a cada ano  
10% a 15% das pessoas de baixo risco 
passam para o grupo de alto risco. 

O talk show seguinte, Pequenas e 
Médias Operadoras – Ferramentas para 
Operar em um Mercado Competitivo, 
teve a coordenação do presidente 
da Abramge São Paulo, Cyro Alves 
de Britto Filho. Ao iniciar sua apre-
sentação, destacou a importância 
das PMEs no setor, responsáveis por 
49% dos usuários de planos de saúde. 
Mostrou as principais dificuldades que 
essas OPS enfrentam, para concluir 
que, se continuarem as exigências da 
ANS sem um tratamento diferenciado 
para as pequenas e médias, elas serão 
inviabilizadas e, consequentemente, 
ocorrerá perda de capilarização da 
rede e isso “levará ao apagão do setor 
de saúde suplementar”.

José Luiz Bichuetti, coordenador 
de Boas Práticas do Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa, abor-
dou a Sustentabilidade e Governança 

José Luiz Bichuetti

José Cechin

Alberto Ogata Antonio Kropf

Lais Perazo Nunes

João Carlos Regado

Cyro de Britto Paul Liu

Alfredo Cardoso

Sérgio Vieira

Alexandre Guerra

André Médici

Corporativa nas PMEs e 
afirmou que não existe 
excelência em resulta-
do sem excelência em 
gestão. Segundo ele, 
governança corpora-
tiva não diz respeito 
somente à grande em-
presa e aos princípios 
de transparência, equi-
dade com funcionários, 
fornecedores e clientes, 
prestação de contas e 
responsabilidade cor-
porativa. Concluiu que 
os fundamentos da go-
vernança devem estar 
presentes também nas 
pequenas e médias.

Por  out ro lado, 
Alexandre Guer ra 
de Araújo, gerente da 
Unidade de Acesso a 
Serv iços Financeiros 
do Sebrae, completou 
o painel com o tema 
Financiamento. Ele re-
forçou a reivindicação 
de que as PMEs devem 
ter um tratamento dife-
renciado, inclusive para 
o crédito.

Na sexta-feira, dia 
20, o primeiro talk show 
foi sobre a Experiência 
Internacional no Setor de 
Saúde. Foram abordados 
os diferentes tipos de 
assistência dos Estados 
Unidos, Europa e China, 
com a coordenação de 
José Cechin, presidente 
do Instituto de Estudos 
de Saúde Suplementar 
(IESS).

Em videoconferên-
cia, diretamente de Wa-
shington, o economista 
e especialista sênior em 
saúde do Banco Mun-
dial, André Cezar Mé-
dici, fez um amplo relato 
sobre a nova reforma 
de saúde do governo 
Obama. Segundo ele, 
53% dos segurados nos 

Congressos
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O setor de Saúde Suplementar precisa buscar um meio 
de simplificar e atualizar suas regras para obter melhor en-
tendimento entre os vários parceiros e a racionalização de 
suas normas em um consolidado de leis. E mais: em câmara 
técnica já se estudam novas modalidades de reajuste e tam-
bém como premiar os usuários que obedecem a uma vida 
saudável e previnem doenças. Essas ideias são de Maurício 
Ceschin, diretor-presidente da ANS, e foram citadas durante 
debate com representantes de todos os segmentos da Saúde 
Suplementar no 15o Congresso Abramge e 6o Congresso Sinog, 
realizados, no Rio de Janeiro, nos dias 19 e 20 de agosto. 

 Com a presença de Iolanda Ramos, presidente da Unidas; 
Solange Beatriz Mendes, diretora da Fenasaúde; Maria Inês 
Dolci, coordenadora institucional da Pro Teste; Carlos Ro-
berto Squillaci, presidente do Sinog, e Arlindo de Almeida, 
presidente da Abramge, o presidente da ANS foi sabatinado 
sobre os principais assuntos do setor de Saúde Suplementar. 
Ele respondeu a perguntas sobre compatibilização de cus-
tos, pequenas e médias empresas, reajuste, concentração 
de empresas, entrada das classes C e D neste mercado, 
envelhecimento da população, planos odontológicos, cartão 

de descontos, modelagem de planos para a terceira idade e 
multas, entre outras.  

 Maurício Ceschin afirmou ainda que a agência busca tipos 
alternativos de financiamento a planos de saúde, além do mu-
tualismo, principalmente em produtos para a terceira idade, 
haja vista o envelhecimento da população caminhar de modo 
mais acelerado do que no resto do mundo. E também acenou 
com a possibilidade de regionalizar os reajustes da ANS. 

 O recém-empossado presidente da ANS informou que 
existem 220 OPS em regimes especiais, com acompanha-
mento da agência em direções fiscais e outros. Insistiu na 
necessidade de atrelar modelos de avaliação de resultados 
para se criar um “ciclo virtuoso” para atender às necessidades 
dos beneficiários. 

 Ao ser questionado sobre a concorrência desleal dos 
chamados cartões de desconto que não têm qualquer re-
gulamentação, reafirmou que a ANS não regula cartões de 
desconto, mas se comprometeu a buscar, juntamente com os 
representantes do vários segmentos de Saúde Suplementar, 
quem seria o agente regulador dessa atividade para procurar 
esclarecimento. 

diretOr-PreSidente da anS, MauríciO ceSchin, na rOda viva
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Estados Unidos estão em empresas e 
5% têm planos individuais. Além disso, 
há atendimento a aposentados (12%, 
Medicare) e pessoas abaixo do nível de 
pobreza (13%, Medicaid). A reforma 
pretende incluir 16% da população 
que até agora não tem qualquer aten-
dimento médico – cerca de 46 milhões 
de pessoas. Os gastos estimados para a 
implantação da reforma serão de 390 
bilhões de dólares, mas, para muitos, 
esses gastos chegarão a 600 bilhões 
de dólares. 

Já na Europa, segundo Antonio 
Jorge Gualter Kropf, diretor da Amil 
Assistência Médica Internacional, 84 
milhões têm algum tipo de atendimen-
to à saúde e há três tipos de seguros 
distintos, de acordo com o país. São 
eles: suplementar, duplicado/compe-
titivo e substituto ou primário, como 
na Holanda. Os países mais organiza-
dos e com melhor atendimento são 
França (93% são assistidos), Alemanha 
e Reino Unido. Paul Liu, presidente 

do Conselho da Câmara Brasil-China 
de Desenvolvimento Econômico, por 
sua vez, falou sobre o atendimento de 
saúde na China que, em 1979, contava 
com 900 milhões de habitantes – 700 
milhões deles no campo. Para ele, desde 
a mudança no modelo de atendimento 
de 1979, com a ampliação da rede de 
saúde pública e prevenção, dos atendi-
mentos e também do investimento no 
setor, há constante melhoria dos níveis 
de saúde da população. 

João Carlos Regado, diretor-
presidente da Golden Cross, foi o 
coordenador do talk show sobre Novos 
Players e Players Repaginados: Desafios, 
que contou com a participação de Lais 
Perazo Nunes de Carvalho, consul-
tora da Towers Watson. Ela abordou 
a visão de mercado sobre o assunto 
e afirmou que a condição de saúde 
dos colaboradores tem impacto nos 
negócios e as empresas estão criando 
medidas para melhorar a percepção 
do empregado quanto ao valor do 

benefício e ao real desafio da empresa 
em prover assistência à saúde. 

Já Sérgio Custódio Vieira, presiden-
te da Abramge-RJ, fez críticas à posição 
da agência em não intervir na prolifera-
ção de cartões de desconto no mercado. 
Fez um resumo das atitudes da ANS 
desde que começaram a aparecer esses 
players, para concluir que já são cerca 
de dez milhões de pessoas portadoras 
desses cartões que não têm qualquer 
normatização e praticam concorrência 
desleal aos planos de saúde. Mostrou uma 
série de cartões já em comercialização e 
pediu a intervenção do órgão regulador 
para coibir abusos e normatizar o novo 
player. Por outro lado, Alfredo Cardo-
so, diretor de Normas e Habilitação de 
Operadoras, ao falar sobre a visão da 
ANS sobre o assunto, afirmou que esses 
players não são novos, estão no mercado 
há algum tempo e, porque não são pla-
nos de assistência médica, não podem 
ser regulados pela ANS, mas podem ser 
acionados judicialmente pelas OPS. P
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Saúde da Criança

Dicas para evitar a obesidade infantil

•	 Estímulo	à	atividade	física
•	 Acompanhamento	do	peso	adequado	

à	idade	e	altura
•	 Ter	consciência	do	problema
•	 Não	usar	a	comida	como	prêmio	ou	

castigo
•	 Família,	um	agente	importante

•	 Explicar	sobre	a	boa	alimentação	em	
casa	e	na	escola

•	 Estipular	a	hora	das	refeições	e	da	
diversão

•	 Mostrar	escolhas	alimentares	em	
diversas	ocasiões

•	 Procurar	ajuda	de	especialistas

O principal  sistema de saúde suplementar no país, contribuindo para a 

redução da Obesidade Infantil, disponibiliza aos seus associados material 

para “download” no portal www.abramge.com.br
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