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Bomba-relógio    
Principal causa de morte no mundo, as 
doenças cardíacas têm fatores de risco que 
devem ser controlados para evitar o pior

DPOC   
Conheça a doença crônica 
dos pulmões que atinge 
sete milhões de brasileiros 
e torna difícil respirar

Endodontia 
O tratamento de canal e 

suas implicações para se 
chegar ao melhor resultado 

no cuidado do dente

Ansiedade  
Suor exagerado, taquicardia e 
dores no corpo são sintomas 
do mal do século. Saiba como 

controlar a preocupação excessiva

O professor e psiquiatra Ronaldo Laranjeira faz uma radiografia sobre o consumo de drogas no Brasil e sobre    
as políticas públicas de combate a essa verdadeira epidemia que se agrava a cada dia
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ABRAMGE - Associação Brasileira de Medicina de 
Grupo. Presidente: Arlindo de Almeida
SINAMGE - Sindicato Nacional das Empresas de 
Medicina de Grupo. Presidente: Alexandre Lourenço 
SINOG - Sindicato Nacional das Empresas de 
Odontologia de Grupo. Presidente: Geraldo Almeida 
Lima

O destinO das 
reservas e garantias

cent ros c l ínicos , 
 prontos-socorros, 
laboratór ios, ser-
viços de imagem e 
outros. 

Ao constituir as 
reservas f inancei-
ras, evidentemen-
te, as operadoras 
f icam com dificul-
dades para manter 
os seus se r v iços 
próprios atualiza-

dos, principalmente quando entra 
em pauta a alta tecnologia, que a 
ANS inclui frequentemente no rol 
de procedimentos obrigatório na 
cobertura dos planos. 

Ora, todos sabemos o custo do 
dinheiro em nosso país, campeão 
mundial dos altos juros. Parte 
dos 11 bilhões de reais, que ficam 
parados no sistema bancário, com 
rendimentos pífios, poderia muito 
bem ajudar, com ônus financeiro 
muito menor, na construção de 
leitos de alta tecnologia ou na 
compra de equipamentos de última 
geração, extremamente caros – só 
para citar alguns exemplos.

Afinal de contas, a nossa ga-
rantia não é somente financeira 
– como de outros setores – mas 
também de atendimento, especial-
mente quando se fala da falta de 
serviços especializados em nosso 
país. Aliás, o diretor de Normas 
e Habilitação da ANS, Leandro 
Tavares, perguntado sobre o des-
tino daqueles 11 bilhões de reais, 
acenou com a possibilidade de 
destinar parte dessa quantia para 
recursos assistenciais das peque-
nas e médias operadoras. Espera-
mos que isso aconteça.

AAs Operadoras 
de Planos de Saúde 
devem const ituir 
reservas chamadas 
pr udenc ia is .  Se-
gundo o diretor da 
Diope, da Agência 
Nacional de Saúde 
Suplementar, setor 
re sponsável pela 
quantificação des-
sas reser vas, res-
pondendo a uma 
pergunta feita durante a “Roda 
Viva” no 16o Congresso Abramge, 
tais reservas somam atualmente 
mais de 11 bilhões de reais. E ten-
dem a crescer ainda mais. É uma 
quantia elevada para uma garantia 
duvidosa. Todos devem se lembrar 
do que aconteceu com os usuários 
de planos de saúde que tiveram a 
infelicidade de fechar suas portas. 
Ficaram com destino incerto... 

Esse volume de reservas – que 
deveriam garantir tanto os presta-
dores de serviços (médicos, hos-
pitais, laboratórios etc.) como os 
usuários – deixou a desejar nessa 
missão. Até o Poder Judiciário teve 
que ajudar, criando “portabilidades 
especiais”, depois adotadas pela 
ANS, para garantir o atendimen-
to desta população, obrigada a 
migrar para operadoras que não 
inspiravam a sua confiança. 

As Operadoras de Planos de 
Saúde da área de medicina de 
grupo, de outro lado, são emi-
nentemente prestadoras de ser-
viços, uma vez que garantem o 
atendimento da sua população 
assist ida em grande parte por 
meio de recursos físicos próprios, 
como hospitais (mais de 300), 
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Direito

Novo marco regulatório 
dos planos de saúde

No final do mês de junho últi-
mo, a Comissão de Seguridade 
Social e Família da Câmara dos 

Deputados decidiu constituir uma 
subcomissão especial com a finali-
dade de analisar o mercado de Saúde 
Suplementar no Brasil.

Foram escolhidos, respectiva-
mente, para presidente e relator da 
referida subcomissão, os Drs. André 
Zacharow (PMDB-PR) e Luiz Henri-
que Mandetta (DEM-MS), plenária 
esta que conta com a participação 
de diversos deputados.

Após realizadas várias audiências 
públicas, nas quais foram ouvidas 
pessoas vinculadas e com experi-
ência no setor, ficou decidido, com 
o apoio de um grupo de assessores 
legislativos e técnicos, realizar es-
tudos visando propor um projeto 
de lei que venha a constituir-se no 
marco regulatório definitivo para 
o segmento dos Planos e Seguros 
Privados de Assistência à Saúde, 
que se encontra atualmente norma-
tizado por mais de mil e quinhentos 
diplomas legais, especialmente pela 
Medida Provisória no 2.177-44, de 24 
de agosto de 2001, que modificou, 
substancialmente, as Leis Federais 
nos 9.656/98 e 9.961/2000, que regu-
lamentam o setor e criaram o órgão 
regulador, que é a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar – ANS.

A mencionada medida provisória 
ainda se encontra em vigor por força 
do artigo 2o da Emenda Constitu-
cional no 32, posto que o Congresso 
Nacional ainda não a apreciou.

O que se tem observado do tra-
balho executado pela referida sub-

uma vez aprovado, será remetido 
para a Comissão de Segur idade 
Social e Família da Câmara dos 
Deputados, para a sua tramitação 
regimental.

Por oportuno, deve-se mencio-
nar que estão sendo analisados na 
Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania da mencionada Casa Le-
gislativa 41 projetos de lei que estão 
apensados ao de no 4.076/2001, que 
tem dois substitutivos de relatoria, 
um aprovado pela Comissão de Se-
guridade Social e Família e outro 
oriundo da Comissão de Defesa do 
Consumidor, que tratam da matéria 
ora em debate.

Certamente esse novo projeto 
de lei, se aprovado na Comissão de 
Seguridade Social e Família, será 
anexado aos demais existentes para 
serem apreciados pelo Plenário da 
Câmara dos Deputados, após o que 
a sua versão definitiva seguirá para a 
análise e votação do Senado Federal, 
somente se transformando em lei se 
houver a sua sanção pela Presidente 
da República. P

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

comissão é que, por ela, foi recebido 
um grande número de sugestões 
para a elaboração do aludido proje-
to de lei de regulação dos Planos e 
Seguros de Saúde e da ANS.

Uma vez examinadas essas pro-
postas que vieram em razão dos con-
vites do presidente da subcomissão 
expedidos para 149 entidades repre-
sentativas de operadoras de Planos 
e Seguros de Saúde, prestadoras de 
serviços de saúde, órgãos públicos 
e acadêmicos do referido segmen-
to, além de entidades sindicais e de 
defesa do consumidor, entre outras, 
a subcomissão elaborará, discutirá 
e votará o texto do mencionado 
projeto de lei.

Há grande expectativa do que 
vier a resultar desses trabalhos legis-
lativos, que redundarão na proposta 
do novo marco de regulação de tão 
importante setor do atendimento à 
saúde da população brasileira.

Tal projeto de lei deve ser conhe-
cido, para o início de sua discussão, 
no âmbito da aludida subcomissão, 
até meados de setembro de 2011 e, 

Dagoberto José steinmeyer Lima

Uma subcomissão especial analisa o mercado de Saúde 
Suplementar no Brasil para constituir o marco regulatório 

definitivo do setor

Atualmente os Planos 
e Seguros de Saúde 

são normatizados por 
mais de 1.500 diplomas 

legais, especialmente 
pela MP 2.177-44, de  
24 de agosto de 2001
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OBrasil superou a crise de 2008 
e, agora, vem a cada momento 
ajustando seu plano diretor 

para garantir a continuidade do cres-
cimento sustentável e enfrentar os 
problemas nacionais e internacionais 
que se apresentam em 2011 e nos 
próximos anos.

O cenár io internacional conti-
nua influenciando negativamente o 
crescimento da economia brasileira. 
Esta vem crescendo em ritmo menos 
intenso do que em 2010, cenár io 
consistente com os efeitos das ações 
de política monetária e das medidas 
macroprudenciais adotadas recente-
mente. Em relação ao primeiro semes-
tre, o Banco Central considera que a 
expansão econômica evidenciou, em 
parte, o impacto da safra de grãos 
sobre o dinamismo da agropecuária 
e o desempenho da demanda domés-
tica, ressaltando-se a continuidade 
no crescimento dos investimentos, 
embora com relativa moderação em 
relação a 2010.

Com a situação política e econô-
mica internacional, torna-se arrisca-
do elaborar cenários para períodos 
longos. Entretanto, é inevitável pelo 
menos tentar delinear os elemen-
tos que terão a maior influência no 
crescimento dos próximos anos. Em 
primeiro lugar, o consumo continuará 
crescendo, especialmente pela conti-
nuidade da expansão da classe C. Este 
crescimento, entretanto, deverá ser 
mais lento do que no passado recente 
em virtude das seguintes causas: as 
condições fiscais sugerem uma menor 
agressividade nas elevações do salá-
rio mínimo real, dadas as evidentes 
dificuldades na estrutura financeira 
da Previdência. 

Wagner barbosa De Castro

Economia

Perspectivas para a economia brasileira 
em face da incerteza mundial
O governo tem cerca de 35 iniciativas                              

para melhorar a colocação da economia nacional

não entrarmos no caminho da de-
sindustrialização, o que será o maior 
caos. São em torno de 35 iniciativas 
do governo, na tentativa de melhor 
colocação da economia nacional, 
levando em consideração a crise do 
mercado europeu. Esta com maior 
impacto para nossa economia e os 
EUA, que ainda deverão continuar 
com recessão profunda diante da 
atual situação econômica mundial. 

A cada crise que superamos, temos 
observado que o mercado se altera. 
Nenhuma crise tem sido igual à outra. 
Esse novo cenário pós-crise certa-
mente implicará uma profunda reor-
ganização dos fluxos internacionais 
de mercadorias e de investimentos na 
economia mundial, por isso, devemos 
nos preparar melhor e saber aproveitar 
essa oportunidade. 

Esperamos que o governo conti-
nue atento, e mais do que isso, aberto 
para dialogar e encontrar soluções 
importantes e sustentáveis para a 
manutenção e ampliação da cadeia 
produtiva. Finalmente, temos de nos 
lembrar da ausência de reformas e 
outros avanços institucionais, que 
eternizam problemas como a Previ-
dência e a continuidade de ampla 
indexação na economia. Outro aspec-
to importante a se considerar é que 
devemos, no médio prazo, ter uma 
elevação na inadimplência. Portanto, 
na área de serviços, como planos de 
saúde, recomenda-se, no momento 
do planejamento tático, verificar se 
está havendo essa tendência; senão, 
é necessário elevar as provisões de 
inadimplência. Isso pode mudar o 
comportamento da realização dos 
compromissos, liquidez, ativos ga-
rantidores, além de penalizar o resul-
tado e outras consequências para o 
atendimento das exigências do órgão 
regulador.  P

O autor  é  e conomis ta e  coordenador  da 
comissão econômica da Abramge e do Sinamge,               
wnpg@uol.com.br

Insistentemente negado pelo atual 
governo ao longo dos últimos anos, o 
crescimento do déficit é hoje visível a 
olho nu; da mesma forma é possível 
(mas não garantido) que os generosos 
aumentos salariais dos funcionários 
públicos nos últ imos anos sejam 
moderados; é também provável um 
crescimento mais lento dos programas 
de transferência de renda devido ao 
atendimento da maior parte da popu-
lação elegível; finalmente, o grande 
salto da inclusão da classe C no mer-
cado de crédito já ocorreu. 

O crédito continuará crescendo, 
mas a taxas mais moderadas. Em 
agosto, o governo federal mostrou 
publicamente o novo plano de ação 
com várias linhas para sustentar e 
implementar a economia. A grande 
preocupação está na manutenção 
de investimentos, inovação, comér-
cio exterior e proteção do mercado 
interno. As discussões são grandes, 
buscando caminhos para fortalecer 
o nosso parque produtivo no senti-
do de não perdermos mais espaços 
competitivos no mercado externo e 

As condições fiscais 
sugerem uma menor 

agressividade nas 
elevações do salário 

mínimo real, dadas as 
evidentes dificuldades 
na estrutura financeira 

da Previdência
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Todos nós, em algum momento 
de nossas vidas, já elaboramos 
projetos. Eles podem ter sido 

iniciados por uma motivação pes-
soal, profissional, acadêmica e, até 
mesmo, por uma necessidade de 
mudança que pudesse trazer efeitos 
positivos para uma comunidade ou 
um determinado grupo. Assim, os 
projetos que idealizamos no decor-
rer do tempo nada mais são do que 
esforços temporários que empreen-
demos para criarmos um resultado 
que possa vir a ser duradouro.

Os projetos são, normalmente, ori-
ginados a partir de uma demanda. Se 
há algo que necessite ser feito, então 
formamos uma ideia, a concebemos 
e a colocamos em prática. E, para se 
chegar à concretização desta repre-
sentação abstrata de algo que pode 
vir a ser real, é preciso seguir etapas 
que, progressivamente, def inirão 
resultados objetivos e competentes.

Com a chegada de uma nova 
diretoria, o Sinog se prepara agora 
para uma fase de projetos, de curto 
e médio prazo. O levantamento de 
informações acerca da dimensão do 
mercado odontológico e do alcance 
das operadoras de odontologia de 
grupo, em seus respectivos nichos 
de mercado, será o ponto de partida 
para que a entidade possa entender 
os movimentos que se darão para a 
consolidação dos planos odontoló-
gicos. Com o estudo e a análise das 
necessidades dos nossos associados, 
poderemos esboçar o que precisa ser 
realizado e melhorado, tendo em 
vista, e não por acaso, que muito 
foi feito até aqui, para que a odon-
tologia chegasse ao patamar em que 
se encontra dentro da assistência 
suplementar à saúde em nosso país.

Uma nação de dimensões con-
tinentais, como é o Brasil, impõe 

Sinog

Novos projetos de nosso segmento será estrategi-
camente apresentada, pois inúmeras 
são as dificuldades que temos no dia 
a dia das operadoras e nas especifi-
cidades dos temas. 

Mas de nada adiantará todo esse 
esforço se não pensarmos, também, 
na disseminação do conhecimento e 
na sustentabilidade da odontologia 
de grupo. Se, por um lado, os produ-
tos e serviços forem pensados e não 
forem utilizados em prol do associa-
do e, consequentemente, de nossa 
modalidade assistencial, o projeto, 
como um todo, ficará comprometido. 
É de fundamental importância que 
os associados tenham acesso fácil e 
rápido às comunicações e informa-
ções emitidas pelo órgão regulador e 
por outras instâncias que se relacio-
nam à assistência odontológica, para 
dar segurança às empresas, diante da 
tomada de decisões, principalmente 
a grande parte delas que compõe 
o conjunto de pequenas e médias 
operadoras.

A defesa de um marco regula-
tório específico para o segmento 
odontológico, em sintonia com as 
demais entidades representativas 
e em sinergia com as diretorias do 
Sistema Abramge e Sinamge, faz 
parte de um escopo que já vinha 
sendo desenvolvido, mas que neces-
sita constantemente ser enfatizado 
para que haja estímulo frequente 
do crescimento do setor. Aliado a 
esta questão regulatória, é preciso 
também cuidar do equilíbr io da 
parte assistencial, promovendo a dis-
cussão de modelos de remuneração 
aos prestadores, uma das bases de 
sustentação do negócio.

Enfim, assim como todo proje-
to depende de uma validação do 
conjunto dos envolvidos, o plano 
apresentado para o Sinog e que será 
levado adiante a partir de agora será 
discutido nos encontros que teremos 
mensalmente, com a finalidade de 
aperfeiçoá-lo e adaptá-lo à medida 
que houver a finalização de cada 
uma das fases planejadas.  P

O autor é presidente do Sinog – Sindicato Nacional das 
Empresas de Odontologia de Grupo, sócio e diretor da 
São Francisco Odontologia. diretoria@sinog.com.br

desaf ios de mesma grandeza. O 
plano de atuação para a nova ges-
tão, elaborado de forma que permita 
maior entrosamento dos diretores, 
associados e operadoras de odonto-
logia de grupo ainda não filiadas a 
esse Sindicato, é focado em quatro 
eixos que serão os fios condutores 
das ações para este próximo triênio. 

No eixo institucional estão pre-
vistos a continuidade e o aperfeiçoa-
mento dos canais e ferramentas de 
comunicação do Sinog, por meio dos 
boletins informativos e redes sociais; 
a captação de novos associados e, 
o mais importante, que trata da 
interiorização do Sindicato. É im-
prescindível que tenhamos ações que 
contemplem os filiados, com a visita 
de diretores regionais, investigando 
pontos de conflito e de interesse para 
que as necessidades mais imediatas 
sejam equacionadas rapidamente ou 
que sejam direcionadas para a dis-
cussão em grupos técnicos próprios.

No que tange a assistência do 
Sinog aos associados, em assuntos 
específicos às áreas de regulação, 
jurídica, econômica, marketing e 
comunicação, a formação ou a con-
tratação de assessorias que possam 
indicar propostas aos anseios gerais 

Passada a eleição da diretoria para o triênio 2011/2014,    
o momento agora é de arregaçar as mangas

Com o estudo 
e a análise das 

necessidades dos 
nossos associados, 
poderemos esboçar 
o que precisa ser 

realizado e melhorado

geraLDo aLmeiDa Lima
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Oparadoxo de ser o país que dis-
põe do maior sistema público 
de transplantes do mundo em 

termos de financiamento público e 
registrar uma taxa de doações e, 
consequentemente, de transplante 
de órgãos muito baixa está mudan-
do. Desde 2007, o Brasil registra 
crescimento anual no número de 
doações. 

De acordo com o cirurgião pau-
lista Ben-Hur Ferraz Neto, que é 
presidente da Associação Brasileira 
de Transplante de Órgãos (ABTO), 
em 2010, segundo o Registro Brasi-
leiro de Transplantes, foram regis-
trados 9,6 doadores por milhão de 
população (pmp), o que representa 
aumento de 11% em relação a 2009. 
Em números absolutos, foram 1.842 
doadores com órgãos transplantados 
em 2010, um recorde histórico. 

Houve evolução também em 
relação ao número absoluto de 
transplantes de órgãos realizados, 
que passou de 5.998 em 2009 para 
6.390 em 2010, um crescimento 
de 6,5%. Os transplantes que mais 
contr ibuíram para esse aumento 
foram os de rim e de fígado, cuja 
quantidade aumentou 7,7% e 5,7%, 
respectivamente. Em números ab-
solutos, foram feitos 4.621 trans-
plantes renais e 1.410 transplantes 
hepáticos em 2010, em comparação 
a  4.288 e 1.334, respectivamente, 
em 2009.

Para 2011, segundo Ben-Hur, a 
meta da entidade é alcançar 12,5 
doadores pmp. “Mesmo com listas 
pela espera de transplantes cada vez 
maiores em função da maior longevi-
dade da população, temos registrado 
um maior número de transplantes 
porque o Brasil está cada vez mais 
estruturado. Temos investido muito 
na capacitação de profissionais da 

área da saúde para trabalhar com 
transplantes e em campanhas para 
estimular a conscientização da po-
pulação em relação a esse tema.” 

Ben-Hur explica, contudo, que 
apesar do maior número de doado-
res, eles fazem parte de uma magra 
fatia, próxima de um décimo dos 
doadores em potencial. Vale ressaltar 
ainda que 4% de todas as pessoas 
que morrem se enquadram na con-
dição de doadores em potencial. 

Um dos principais entraves a um 
crescimento ainda maior na área 
de transplantes no Brasil se dá em 
virtude das diferenças regionais 
existentes no País. Estados que 
nunca realizaram transplantes com 
doadores falecidos, como é o caso 
do Amapá, Roraima e Tocantins, 

apresentam números que contrastam 
com os bons resultados alcançados 
em locais como São Paulo (21,2 
doadores pmp), Santa Catarina (17,5 
pmp), Distrito Federal (14,8 pmp) e 
Ceará (14,2 pmp).

Luiz Augusto Carneiro, titular 
do Laboratório de Transplantes de 
Fígado da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP), 
instituição que tem tradição em 
transplantes, pois realizou, em 1968, 
o primeiro transplante de fígado da 
América Latina e o primeiro trans-
plante intervivos, em 1986, do mun-
do (parte do fígado de uma mulher 
foi doada para sua filha), acredita 
que o Brasil precisa se nortear pelo 
exemplo da Espanha, onde o núme-
ro de doadores é de 36 por milhão. 
“As campanhas de mídia têm de ser 
continuadas para que as pessoas 
entendam a importância da doação 
de órgãos, pois, apesar do avanço 
significativo nos últimos dez anos, 
ainda há uma alta porcentagem de 
recusa das famílias em autorizar as 
doações”, diz.

Aos seus olhos, as campanhas 
são capazes não só de alertar para 
a importância da doação, como 
combater a contraindicação fami-
liar, alimentada pelo fantasma da 
comercialização clandestina e pela 
esperança de que o potencial doa-
dor volte à vida, depois da morte 
cerebral, e por questões religiosas e 
espirituais inerentes ao tema, como 
revelar a credibilidade que o sistema, 
que é todo informatizado, merece. 
“O sistema não permite privilégios 
ou intervenções humanas”, garante 
Carneiro, ao revelar também que as 
campanhas são capazes de assegurar 
aos familiares dos doadores – que 
precisam informar, em vida, a inten-
ção de doar seus órgãos – de que um 
complexo protocolo clínico é respal-
dado por exames para anunciar uma 
morte encefálica e a avaliação é feita 
por duas equipes médicas diferentes, 
no intervalo de seis horas. 

Um único doador pode salvar ou 
melhorar a vida de muitas pessoas. 
Podem ser utilizados dois rins, dois 
pulmões, coração, fígado (que,  capaz 

Transplantes

Doe vida
Em números absolutos, os transplantes tiveram 

aumento de 6,5% em 2010

renata bernarDis

di
vu

lg
aç

ão



8

Prevenção

Nas alturas
Descer do salto de vez em quando pode              

ser benéfico para a saúde
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Os pés são responsáveis por sus-
tentar uma sobrecarga diária 
do corpo humano e, por isso, 

merecem uma atenção especial. O 
calçado escolhido para acomodá-los 
no dia a dia precisa ser confortável 
e ideal para minimizar o impacto do 
peso do corpo sob o solo. Mas, no 
caso das mulheres, a elegância acaba 
sendo mais importante na hora de 
optar por um sapato. Sandálias, botas, 
não importa o modelo, o que interessa 
é se tem salto alto, geralmente entre 
10 e 15 centímetros. O problema é que 
passar muito tempo nas alturas pode 
encurtar a musculatura das panturri-
lhas, causar dores na coluna (lordose) 
e deformar os pés.

 De acordo com especialistas, não 
há benefício algum em usar salto alto, 
seja ele de qual tipo for: agulha, qua-
drado, plataforma, todos aumentam 
a pressão plantar sob o hálux (dedão 
do pé) e o segundo dedo, sobrecar-
regando o antepé (parte da frente 
dos pés) e as articulações. Com o uso 
diário, no longo prazo, pode levar a 
deformidades ósseas dolorosas como 
“joanete”, dedos em formato de garra 
e tendinites no Tendão de Aquiles, en-
tre outros problemas. Segundo Cibele 
Réssio, ortopedista especialista em 
pé e tornozelo, o calçado ideal para 
mulheres e homens é o tênis. “Esse 

calçado distribui a pressão plantar por 
todo o pé, além de diminuir o impacto 
nas articulações”, diz a médica.

Conforme explica André Donato, 
ortopedista e membro da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumato-
logia, as mulheres não devem usar 
saltos maiores que 6 cm. “Além de 
prejudicar os pés, o uso constante 
do salto alto acarreta uma mudança 
postural. As mulheres precisam flexio-
nar levemente os joelhos e aumentar 
a curvatura lombar (lordose) para 
caminhar sobre os saltos. O efeito 
estético é elegante, no entanto, pode 
levar a dores e problemas frequentes 
na região lombar e nos joelhos”, 
alerta Donato.

A técnica em enfermagem, 
Vanessa dos Santos Gre-
gório, de 37 anos, estava 
acostumada a usar salto 
alto todos os dias para 
trabalhar. Depois de al-
guns anos usando 
salto de até 15 
cm, ela co-
meçou a ter 
“joanete”, uma 
calosidade nos 
ossos, que causa muita dor. “Quando 
colocava um salto e não conseguia 
trabalhar o dia inteiro com ele, por-
que incomodava muito, passei a levar 

de se regenerar, pode benef iciar 
várias pessoas), pâncreas, duas cór-
neas, três válvulas cardíacas, ossos 
do ouvido interno, cartilagem costal, 
crista ilíaca, cabeça do fêmur, ten-
dão da patela, ossos longos, fascia 
lata, veia safena, pele e até a mão 
completa. 

O Ministério da Saúde tem feito 
um trabalho importante para asse-
gurar a credibilidade do sistema, 

desmitificando mitos, com cunho in-
formativo e incentivador. Triplicou, 
nos últimos cinco anos, os recursos 
destinados à doação de órgãos e 
prevê, para 2011, um aporte de 1,5 
bilhão de reais na área.

De acordo com o urologista He-
der Murari Borba, coordenador-geral 
do Sistema Nacional de Transplantes 
do Ministério da Saúde, o principal 
desafio hoje é a falta de equidade 

na distribuição do serviço. Por isso, 
conta que o governo quer lançar 
um projeto de incentivo para os 
Estados onde o serviço é inexistente 
ou apresenta deficiências. “A ideia 
é investir em toda a rede, mas um 
morador do Piauí ou Maranhão tem 
de ter o mesmo acesso à cirurgia 
do que uma pessoa de São Paulo”, 
finaliza. P
renatabernardis@uol.com.br

Transplantes

na bolsa um sapato baixo para trocar 
de vez em quando. Mesmo assim a 
dor não passava, só diminuía. Foi 
dessa forma que descobri que tinha 
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Atualmente o Projeto Bem Viver 
Sabin tem como carro-chefe as corri-
das, mas envolve também o incentivo 
ao futebol, ciclismo, natação e acade-
mia, bem como a prática de ginástica 
laboral na empresa. “Temos parcerias 
com cardiologistas e nutricionistas 
para fazer avaliação dos colaborado-
res, para que haja qualidade de vida e 
esporte com segurança”, diz Pereira. 
Ele, com formação em Farmácia, Bio-
química e recentemente em Educação 
Física, acrescenta que no início do 
programa houve a adesão de quatro 
funcionários, incluindo as diretoras.

Hoje são em torno de 300 par-
ticipantes das corridas em Brasília, 
com treinamentos que ocorrem três 
vezes por semana. “A atividade física 
também trabalha a autoestima, que 

Bem-estar

Saúde na empresa
Empresas investem em esportes e garantem 

qualidade de vida aos funcionários

Otempo em que o ambiente de 
trabalho limitava-se somente 
às tarefas diárias, estressan-

tes, que resultavam em problemas 
de saúde ao invés de rendimento e 
estímulo, está mudando. As empresas 
estão investindo em programas de 
bem-estar para seus trabalhadores, 
como a prática de exercícios. Dados 
do Ministério da Saúde apontam 
que essas ações oferecidas podem 
reduzir em 15% as faltas ao trabalho 
e aumentar 5% a produtividade dos 
colaboradores. 

Para Mário Sérgio Andrade Silva, 
criador e diretor-geral da Run&Fun, 
assessoria esportiva de São Paulo, o 
esporte em empresas pode ser aplica-
do a partir da concepção de um pro-
grama de qualidade de vida em que 
a atividade física seja um dos pilares. 
“Além do reconhecimento por parte 
dos funcionários que a empresa está 
lhes proporcionando um benefício, 
a atividade física auxilia na redução 
de riscos cardíacos, hipertensão e 
colesterol, algumas das doenças que 
mais atingem a população”, comenta.

O Laboratório Sabin (DF) coloca 
em prática a filosofia, com depar-
tamento específico para promover 
integração entre colaboradores. “Uma 
das diretoras do Sabin, Sandra Costa, 
sugeriu que os colaboradores parti-

cipassem de uma corrida de rua. A 
partir daí começamos a inovar, e por 
meio do marketing e do ‘boca a boca’ 
fomos incentivando a qualidade de 
vida dentro da empresa. O projeto foi 
oficializado em 2003, quando outra 
diretora, Janete Vaz, pediu que fosse 
criado o projeto de qualidade de vida”, 
explica o coordenador de Esporte da 
empresa, Carlos Pereira.

uma joanete bilateral nos dois pés”, 
afirma. 

 Vanessa Gregório foi submetida à 
cirurgia para a retirada da calosidade 
nos ossos dos pés. Hoje ela continua a 
usar salto alto todos os dias no perío-
do de 6 horas. “Depois de quase um 
ano da operação, consigo calçar um 
sapato de salto e não sentir dor, sem 
falar na parte estética, pois agora não 
tenho mais os pés deformados”, diz.

Segundo Donato, o uso do salto alto 
não é proibido. “O que se deve ter em 
mente é que ele não pode ser diário. É 
preciso ter uma alternância no padrão 
dos calçados que permita descansar 
o antepé e manter a flexibilidade da 
musculatura da perna”, esclarece.

Por isso, antes de escolher um novo 
par de sapatos, a ortopedista Cibele 
Réssio dá algumas dicas: experimen-
tar os dois pés e certificar-se de que 

ficaram absolutamente confortáveis; 
deixar uma folga de uma polegada en-
tre o maior dedo e a ponta do calçado; 
não acreditar que o sapato vai lacear, 
isso geralmente é papo de vendedor, e 
preferir comprar os calçados no final 
da tarde ou à noite, quando os pés 
estão mais inchados. “Para combinar 
elegância e saúde, vale alternar os tipos 
de sapatos, como altura e modelos 
diferentes de saltos”, finaliza. P
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Bem-estar
melhora muito depois que a pessoa 
começa a se exercitar. Temos colabo-
radores que perderam 10, 15 quilos 
e ficaram bem satisfeitos com isso”, 
enfatiza Carlos Pereira.

Mesmo com diversos benefícios 
que os esportes proporcionam, an-
tes de ansiar pela implantação das 
atividades no local de trabalho, é 
preciso procurar auxílio profissional 
de agências que tenham expertise 
no segmento. Além de motivar, com 
a orientação correta, elas ajudam a 
reduzir lesões ou mesmo o afasta-
mento do funcionário por conta de 
um método errôneo de exercitar, por 
exemplo. 

O diretor da Run&Fun endossa 
que o planejamento e a escolha do 
esporte a ser praticado depende de 
diversos fatores para sua implan-

tação. Se a empresa possui espaço 
físico para a prática, a assessoria es-
portiva pode criar atividades que se-
jam as preferidas pelos funcionários, 
com base em resultados de pesquisas. 
“Na falta, temos tido sucesso com a 
prática de caminhada e de corrida em 
praças, ruas e parques próximos da 
empresa”, acrescenta Mário Sérgio, 
que tem como clientes companhias 
do varejo, bancos, fábricas, serviços 
e escritórios de advogados. 

A imobiliária Lopes Royal, tam-
bém de Brasília, é outro exemplo. 
Recentemente desenvolveu em par-
ceria com uma assessoria esportiva 
o seu Clube de Corrida. Trata-se da 
reunião diária e em horários alter-
nados do quadro de colaboradores 
para praticar caminhada e corrida. Os 
exercícios são orientados por profis-

sionais e a escolha dessa modalidade 
deve-se à topografia plana da região 
e a alguns corretores e empregados 
já estarem habituados ao esporte. 
Não é o primeiro trabalho do tipo 
realizado pela Lopes Royal. Há cerca 
de um ano, a imobiliária recebe um 
professor de educação física que 
visita os funcionários para aplicar 
treinos de alongamento.

Mário Sérgio Silva, da Run&Fun, 
resume uma das vantagens de es-
timular o bem-estar nas empresas. 
“Estudos americanos falam que, para 
cada dólar gasto em atividade física, 
a empresa economiza cerca de quatro 
dólares no uso dos planos de saúde. 
Esses números devem valer também 
para o Brasil. Por isso mesmo, acre-
ditamos muito na importância desses 
programas”, conclui. P

DPOC

Pulmões em perigo
Em 2020, essa doença crônica será a terceira  

causa de morte

Pesquisas apontam que em torno 
de sete milhões de brasileiros são 
portadores da DPOC, dos quais 15% 
têm mais de 40 anos, a maioria do 
sexo masculino. É considerada a sexta 
razão de óbito no mundo e a quinta 
no Brasil. Para piorar os índices, 
estima-se que até 2020 o problema 
seja a terceira causa de morte global. 

A DPOC é decorrente, em apro-
ximadamente 85% dos casos, do 
tabagismo. Pode se manifestar como 
enfisema – destruição alveolar – ou 
bronquite crônica – inflamação dos 
brônquios –, ocasionando frequente 
tosse com produção de catarro e falta 
de ar nos pacientes, que se agravam 
durante as exacerbações (crises). 

“A doença é uma inflamação crô-
nica dos pulmões, vias aéreas, brôn-
quios e alvéolos que ficam com suas 
funções comprometidas. O indivíduo 
tem também comprometimento mus-
cular, não apenas na região torácica, 
mas na musculatura como um todo. 
Como ele não pode fazer esforço, 
como subir escadas, acaba não fa-
zendo atividades físicas, o que gera 
sedentarismo”, conta Roberto Stirbu-
lov, presidente da Sociedade Brasileira 
de Pneumologia e Tisiologia (SBPT). 

Episódios de exacerbações mui-
tas vezes acabam em internações e 
mortes em virtude das comorbidades 

"Quando era jovem, li uma 
reportagem na revista O 
Cruzeiro com o presidente 

da República Venceslau Brás, que 
beirava os 90 anos. Perguntaram a 
ele qual era o segredo da longevidade. 
Ele disse: ‘Dois copos de vinho, um 
no almoço e outro no jantar, e dois 
maços de cigarro ao dia’. O cidadão 
lia e pensava: ‘Se ele faz isso, eu faço 
melhor’. Foi a pior coisa que aprendi: 
ser amigo do cigarro.” As palavras são 
de Manoel de Souza Machado Júnior, 
80 anos, 36 deles na companhia do 
cigarro. Hoje ele é portador da doença 
pulmonar obstrutiva crônica e preside 
a Associação Brasileira de Portadores 
de DPOC.

A DPOC é um mal c rônico, 
progressivo e incapacitante, que 
atinge os pulmões, o que gera uma 
inflamação sistêmica dos brônquios 
e a destruição de alvéolos e tecido 

pulmonar, dificultando a capaci-
dade de respiração (troca gasosa) 
normal. O simples ato de secar-se 
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após o banho faz com que a pessoa 
lesionada tenha grande esforço, pois 
não consegue em especial soltar o 
ar dos pulmões.
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da DPOC, como cardiopatias, 
hipertensão arterial, diabetes, 
osteoporose, entre outras com-
plicações. “Importante frisar 
que a DPOC é um conjunto 
de doenças recorrentes de 
enfisema e bronquite crônica, 
que desemboca numa série de 
outras inflamações”, completa 
Carlos Cezar Fritscher, doutor 
em Pneumologia e professor 
titular da Faculdade de Medi-
cina da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC-RS). 

A desinformação sobre 
DPOC é também outro agra-
vante, sendo confundida mui-
tas vezes com disfunções 
respiratórias diversas. Pesquisa 
recente da SBPT e Datafolha 
realizada com 2.242 brasileiros 
revelou que 52% não citaram 
um sintoma e 1% soube que 
DPOC é uma doença respira-
tória ou pulmonar.

O diagnóstico clínico da 
doença pulmonar obstrutiva 
crônica requer um procedi-
mento simples: a espirometria, obtida 
em consulta com pneumologista. 
Rápido e indolor, o teste do sopro, 
como é popularmente chamado, avalia 
a capacidade pulmonar do paciente. 
Os especialistas recomendam que o 
exame seja feito em fumantes e ex- 
fumantes anualmente, assim como a 
visita regular ao especialista.

A DPOC é tratada com bronco-
dilatadores (dilatam os brônquios) 
e anti-inflamatórios inalatórios que 
reduzem a progressão da doença. Para 
José Roberto Jardim, pneumologista 
da Unifesp e membro do Comitê 
Internacional de DPOC, sete estados 
fornecem medicação gratuita para o 
tratamento. Ele observa que os gastos 
com hospitalizações de portadores da 
doença nas exacerbações são grandes. 
Uma solução é a terapia adequada 
para diminuição das inf lamações. 
“Pensando em custos em dólar, um 
paciente com DPOC gera um gasto 
médio de US$ 750 se tratado em casa, 
já internado custa ao governo US$ 5 
mil”, ressalta.

Recentemente foi lançada no 
mercado nacional uma classe tera-
pêutica via oral para o problema. O 
medicamento possui ação específica 
no combate à inflamação latente da 
DPOC, atuando como terapia associa-
da aos medicamentos sintomáticos já 
existentes.

Além dos medicamentos inala-
tórios, a reabilitação pulmonar é 
utilizada na terapêutica. Trata-se de 
uma série de exercícios de respiração, 
treinamento muscular e técnicas 
de relaxamento, feitas com acom-
panhamento prof issional. “Outro 
tratamento usado, juntamente com 
medicação e reabilitação, é a oxige-
noterapia. O paciente, dependendo 
da gravidade da doença, fica entre 
15 e 24 horas com o aparelho que 
oxigena todo o corpo. Já as cirur-
gias são para casos extremamente 
excepcionais, quando há um com-
prometimento grave dos pulmões. O 
prioritário é o uso de broncodilato-
res, anti-inflamatórios e reabilitação 

pulmonar por meio de exercícios 
que diminuem a tossidão crônica e 
as exacerbações”, acrescenta Carlos 
Fritscher, da PUC-RS.

Vale lembrar que quem tem 
DPOC também está sujeito a ter 
exacerbações por conta de agentes 
externos. Dr. Jardim explica: “A 
poluição prejudica quem está com 
o problema instalado e quem tem 
DPOC e convive com fumante pode 
piorar ainda mais as exacerbações”, 
destaca.

Mesmo com os avanços para tra-
tar a DPOC, a chave para o seu com-
bate está na mudança de hábitos. “A 
questão não é fumar um ou mais 
cigarros, não é a frequência nem a 
quantidade, e sim o ato de fumar. Os 
danos causados pelo cigarro já estão 
instalados no organismo. O quanto 
antes parar de fumar, melhor será 
para frear a progressão da doença e 
garantir qualidade de vida”, finaliza 
Roberto Stirbulov, da SBPT. P
keliv_1@hotmail.com
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Emprego

Vencendo preconceitos
Crescem as oportunidades profissionais no Brasil 

para idosos e deficientes
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Aos 59 anos de idade, deficiente 
visual, aposentado e ainda no 
mercado de trabalho, o analista 

em segurança da informação Lothar 
Antenor Bazanella simboliza a evo-
lução do mercado de trabalho no 
Brasil para idosos e deficientes, duas 
categorias antes estigmatizadas pelos 
empregadores.

Bazanella iniciou sua carreira em 
1973 na Prodam (Empresa de Tecno-
logia da Informação e Comunicação 
do Município de São Paulo), época 
em que ainda nem se pensava na Lei 
de Cotas, Lei no 8.213, de em 1991, 
que obriga empresas com mais de 100 
funcionários a reservar uma porcen-
tagem de 2% a 5% de vagas para por-
tadores de deficiência, dependendo 
do número de colaboradores. 

Cego desde os cinco anos de 
idade, Lothar lembra que na época 
apenas mais duas instituições empre-
gavam em processamento de dados 
pessoas deficientes: o Serpro (Serviço 
Federal de Processamento de Dados) e 
o Banco União Comercial. Na Prodam, 
a contratação de pessoas com defi-
ciência ocorre desde 1973, chegando 

uma década. A pirâmide demográfica 
brasileira se liquidificou e o Brasil já 
não é tido como um país de jovens. 
A expectativa de vida do brasileiro é 
uma das mais altas do mundo. Natural, 
então, que a realidade social mude e as 
necessidades também, na avaliação da 
consultora Suyen Miranda, da empresa 
Solução Labor, especializada em gestão 
de carreiras.

Estudiosa do comportamento 
humano nas organizações, Suyen 
Miranda vem observando a aceitação 
no mercado do profissional idoso e do 
deficiente desde 2007, em pesquisas 
sobre qualidade de vida no cená-
rio corporativo. “As oportunidades 
profissionais no Brasil para idosos e 
deficientes estão crescendo. E muito 
se deve ao respeito às mudanças em 
sociedade, abrindo portas para a in-
clusão, valorizando a capacidade do 
profissional. A empresa busca se adap-
tar tanto para recebê-los quanto para 
incluí-los no grupo de colaboradores. 
É uma tendência que irá se expandir 
cada vez mais num futuro próximo.”

A consultora avalia que, embora 
ainda existam empregadores que pre-
ferem profissionais jovens e sem ne-
nhuma deficiência, há um movimento 
claro no mercado para incluir de forma 
inteligente talentos que irão inclusive 
melhorar o clima organizacional e mo-
tivar a equipe. “Para os profissionais de 
Recursos Humanos, integrar o público 
‘diferente’ é um desafio porque pro-
põe remover barreiras e preconceitos, 
além de trazer histórias de superação 
cotidianas que motivam e trazem uma 
melhor percepção da sociedade além 
das fronteiras da empresa”, diz Suyen.

Falta preparO
Adriana Gomes, mestre e pro-

fessora de pós-graduação da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM) e especialista no assunto, 
acredita que o fato de as empresas 
empregarem pessoas com deficiência 
já é positivo. Isso se deve à Lei de 
Cotas.

hoje a 25 empregados nessas condições 
e mais 20 reabilitados. 

A experiência com profissionais 
com deficiência, de acordo com Ru-
bens Alves Júnior, gerente de comu-
nicação e marketing da Prodam,  traz 
benefícios. “O contato diário revela 
exemplos de superação e elimina o 
preconceito quanto à capacidade e 
qualidade do trabalho desses colabo-
radores.” 

Naquela empresa, os salários desses 
profissionais e a carreira são idênticos 
aos de qualquer outro profissional. 
“São deficientes visuais, auditivos, 
físicos ou com síndrome de Down, que 
desenvolvem sistemas, atendem clien-
tes, participam de eventos e executam 
suas atividades com responsabilidade e 
competência nas mais diversas áreas”, 
conta Alves Júnior. 

aceitaçãO gradativa 
O exemplo de Bazanella sinaliza 

como as oportunidades profissionais 
para os deficientes e os idosos, em-
bora ainda escassas, vêm aos poucos 
se consolidando no Brasil, cenário 
incomum no mundo corporativo há 

siLVana  orsini



13

Segundo ela, a sociedade ainda não 
está preparada nem para o deficiente 
nem para o idoso. “As pessoas nem 
sabem que estão envelhecendo. São 
pegas de surpresa”, alerta. 

Atualmente, explica Adriana, nossa 
sociedade, orientada para o futuro, 
produz no homem a necessidade de se 

modificar, renovar-se e transformar-se 
constantemente. “Há necessidade de 
mudar tanto a sociedade quanto nós 
mesmos”, diz.

A professora da ESPM lembra que 
ainda não há no País um preparo ade-
quado para o processo de aposentadoria, 
regulamentada por lei e concedida por 

idade, tempo de serviço ou invalidez. 
“As pessoas são obrigadas, na maioria 
das vezes, a lidar sozinhas com as emo-
ções desse período, como a angústia, a 
solidão, a falta de sentido e propósito da 
vida, a exclusão social e o sentimento de 
inutilidade”, argumenta a especialista. P
sorsini@terra.com.br

Mucosite oral

Praticamente todo o mundo já 
teve contato com o câncer, seja 
por experiência própria ou por 

intermédio de familiares e conhecidos. 
Os procedimentos de radioterapia e 
quimioterapia são bem comuns no 
tratamento da doença, entretanto 
há efeitos colaterais, e um deles é a 
mucosite bucal, uma inflamação ge-
neralizada da mucosa da boca. 

De acordo com Artur Cerri, mestre 
e doutor em Estomatologia pela USP, 
Universidade de São Paulo, e diretor 
da Escola de Aperfeiçoamento Profis-
sional da APCD, Associação Paulista 
de Cirurgiões-Dentistas, a mucosite 
acomete pessoas com câncer de boca 
ou cabeça e pescoço. Nesses tipos de 
câncer, as dosagens de radioterapia ou 
quimioterapia são altas e, normalmen-
te, após duas semanas de tratamento 
a inflamação se instala.

“A mucosite bucal é caracterizada 
por várias úlceras em toda a boca, 
semelhantes às aftas, mas, em geral, 
muito mais doloridas. Os sintomas ini-
cialmente consistem de uma sensibi-
lidade aumentada a alimentos ácidos 
(como, por exemplo, suco de laranja, 
limão ou vinagres) ou quentes, segui-
da de dor, que dificulta a mastigação, 
deglutição e a fala”, explica Carolina 
Sommer Dias Fernandes, doutora em 
Odontologia, na área de concentra-
ção de Estomatologia pela PUCRS, 

Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul.

Em casos mais graves, as lesões 
progridem para ulcerações e desca-
mações da mucosa oral, provocando, 
além da dor intensa, sangramentos e 
até a impossibilidade da alimentação 
via oral. Carolina ainda aponta que 
algumas infecções produzidas por 
vírus ou fungos também podem estar 
presentes, em consequência do rom-
pimento da mucosa e da deficiência 
do sistema imunológico do paciente.

“Não existe tratamento específico 
para mucosite, portanto são utili-
zados alguns recursos terapêuticos 
paliativos, como o uso de bochechos 
com antiácidos, anestésicos e an-
tifúngicos, além do laser de baixa 
intensidade, que é uma das condutas 
que trazem melhores resultados”, 
esclarece Cerri.

O laser possui ação analgésica, 
anti-inflamatória e cicatrizante. Além 
disso, as aplicações são indolores, rá-
pidas e podem até mesmo ser feitas na 
casa do paciente, na impossibilidade 
de ir ao hospital, explica Carolina. A 
aplicação do laser de baixa intensida-
de retarda o aparecimento das lesões, 
atenua a severidade dos picos de dor 
e acelera a cicatrização, o que con-
tribui para a melhora da alimentação 
e, consequentemente, a qualidade de 
vida do paciente.

A mucosite bucal também pode 
causar desconforto pela falta de lubri-
ficação da boca. Para amenizar isso, 
pode ser usada a saliva artificial, além 
da orientação para que os pacientes 
consumam maior quantidade de água.

Não há exatamente uma forma de 
prevenir a doença, mas sim diminuir 
as possibilidades de agravamento. An-
tes de iniciar um tratamento radiote-
rápico ou quimioterápico, é necessário 
que um dentista faça uma avaliação 
do paciente a fim de identificar e 
eliminar possíveis focos infecciosos. 
Pacientes com boas condições de hi-
giene bucal naturalmente apresentam 
menor risco de complicações.

Entre as medidas preventivas, Ca-
rolina destaca o tratamento da cárie, 
periodontite, além de avaliação sobre 
tratamentos de canal (endodontia) e 
extrações, ajudando assim a diminuir 
o número de bactérias presentes na 
cavidade bucal. Pacientes que tenham 
próteses dentárias também devem 
se assegurar que estas estejam bem 
adaptadas para evitar outras lesões.P
millamekary@gmail.com

Efeito colateral
A doença pode estar presente em cânceres de boca 

ou cabeça e pescoço
CamiLa PuPo
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Coração

Todos os anos ocorrem no Brasil 
aproximadamente 400 mil in-
fartos do miocárdio (conhecido 

popularmente como ataque cardíaco), 
500 mil acidentes vasculares (der-
rame) e 500 mil hospitalizações por 
insuficiência cardíaca (falha de uma 
das cavidades do coração). “Isso ocor-
re, principalmente, porque 35% da 
população brasileira tem hipertensão 
arterial; 50% dos adultos estão com 
sobrepeso; 20% fumam; de 5% a 10% 
estão diabéticos e 70% da população 
hoje é sedentária”, diz Álvaro Avezum, 
diretor da divisão de epidemiologia 
translacional do Instituto Dante 
 Pazzanese de Cardiologia. 

O coração de um adulto chega a 
ter o tamanho de um punho fechado, 
pesa em média 400 gramas e bate de 
60 a 80 vezes por minuto durante a 
vida, bombeando de 5 a 6 litros de 
sangue a cada 60 segundos para todo 
o corpo. De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), as doenças 
cardiovasculares (DCV) se constituem 
na principal causa de morte em todo o 

mundo, sendo responsáveis por 30% 
dos óbitos. Outros dados revelam 
que, dos 18 milhões de pessoas que 
faleceram por DCV no mundo em 
2010, 80% viviam em países de baixa 
e média renda. 

A hipertensão arterial (pressão 
alta, acima de 140 x 90 mmHg), a 
angina (obstrução de mais de 60% das 
artérias coronárias) e o infarto (entu-
pimento total das artérias) são apenas 
algumas das doenças cardiovasculares 
que mais assustam a população brasi-
leira. No entanto, outras enfermidades 
desse órgão muscular que fica locali-
zado no meio do peito, ligeiramente 
deslocado para a esquerda, também 
assombram. 

Conforme esclarece o especialista 
do Dante Pazzanese, de forma sim-
plificada as doenças cardiovasculares 
podem ser decorrentes de defeitos 
congênitos, infecções, estreitamento 
das artérias coronárias, hipertensão 
ou alterações no ritmo cardíaco.

A principal manifestação de doen-
ça cardíaca nos países ocidentais é a 

arteriosclerose ou acúmulo de depó-
sito de material lipídico – colesterol 
– que pode causar uma obstrução e 
fechar as artérias, levando à trombose. 
Esta é a causa mais importante de 
um ataque cardíaco, ou infarto do 
miocárdio, que tem consequências 
mortais com frequência. “Cerca de 
30% a 40% das pessoas que têm in-
farto morrem em até 24 horas antes 
de receber atendimento médico ou 
ficam com sequelas maiores”, diz o 
cardiologista do Hospital do Coração, 
Abrão Cury Júnior. 

Bomba-relógio
Estilo de vida nos grandes centros aumenta o 

número de doenças cardíacas 
eLisanDra esCuDero
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É possível reduzir o risco de doen-
ças cardiovasculares com a adoção 
de um estilo de vida mais sau-
dável. Veja as dicas:
•	  Deixe de fumar.
•	  Tenha uma alimentação 

mais saudável, privile-
giando o consu-
mo de legu-
mes, vege-
tais, frutas 
e cereais. 

•	  Controle regu-
larmente a sua 
pressão ar-
terial, o seu 
nível de açú-
car e gorduras no 
sangue.

•	  Pratique exercício físico 
moderado com regulari-
dade. 

•	  A partir de uma deter-
minada idade (50 anos 
para as mulheres e 40 
anos para os homens) é acon-
selhável a realização de exames 
periódicos de saúde. 

•	  A prevenção deve começar mais 
cedo para os indivíduos com 
história familiar de doença 
cardiovascular preco-
ce ou morte súbita.

Fonte: Portal da Saúde - Minis-
tério da Saúde de Portugal.

dicaS para reduzir O 
riScO de dOençaS         
cardiOvaSculareS
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“Nos países desenvolvidos e sub-
desenvolvidos não existem unidades 
de hemodinâmica para atendimento 
e remoção rápida dos pacientes com 
infarto. Essa demora no resgate à 
vítima pode levar à maior perda de 
massa muscular do coração e também 
à morte”, esclarece Fernando Costa, 
diretor da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC).

De acordo com o cardiologista 
da SBC, existem alguns fatores de 
risco clássicos para desenvolver as 
chamadas doenças do coração, cuja 
importância tem crescido à medida 
que a população envelhece e assume 
hábitos de vida sedentários. “Esses 
fatores estão relacionados à obesida-
de abdominal, estresse e depressão, 
inatividade física, colesterol alterado 
(bom – HDL baixo e ruim – LDL alto), 
tabagismo e alterações metabólicas, 
como o diabetes”, reforça.

O cardiologista Abrão Cury Júnior 
explica que, nos últimos anos, houve 
ainda um aumento nos casos de do-
enças coronarianas em mulheres, por 
conta da mudança no estilo de vida 
delas e da sensibilidade a fatores como 
o estresse. “Isso acontece porque 
as artérias coronárias femininas são 
mais estreitas e, consequentemente, 
obstruídas com maior facilidade. Por-
tanto, o impacto nelas acaba sendo 
mais grave”, afirma.

Fernando Costa, diretor da SBC, 
reforça dizendo que até a quinta 
década de vida é mais comum os 
homens desenvolverem doenças car-
diovasculares. “Depois disso, as mu-
lheres passam a ter mais condições de 
apresentar enfermidades do coração 
por causa da perda dos hormônios.” 

O histórico familiar também é um 
importante fator que determina se 
uma pessoa pode vir a desenvolver as 
chamadas doenças do coração. “Cada 
vez mais os jovens estão sofrendo de 
infarto. A idade crítica hoje é na faixa 
de 30 a 60 anos de idade, levando em 
conta fatores hereditários e o estilo 
de vida. Nesse período, os infartos 
acometem pessoas em sua mais im-
portante fase de atividade da vida”, 
diz Abrão Cury Júnior, do Hospital 
do Coração.

 Segundo dados divulgados pela 
OMS, existem hoje em todo o mundo 
cerca de 1,3 bilhão de fumantes, 600 
milhões de hipertensos e 220 milhões 
de diabéticos, de modo que se estima 
em pelo menos dois bilhões o número 
de pessoas em risco de contrair uma 
doença cardiovascular.

O especialista Álvaro Avezum 
lembra que a melhor maneira de 
prevenir essas doenças é não fumar, 
fazer atividade física regularmente e 
ter uma alimentação saudável, com a 
ingestão de menos gordura saturada. 
“Nas pessoas com risco cardiovas-
cular aumentado, é necessário o 
uso de medicamentos. Entretanto, 
os remédios não substituem as mu-
danças no estilo de vida, e sim as 
complementam”, diz.

Nos casos de doenças coronarianas 
que apresentam risco imediato ou 
grave, podem ser feitos procedimen-
tos invasivos ou cirurgia. “Para tratar 
os problemas do coração, existem 

diversos medicamentos, uso de re-
cursos como a angioplastia (cirurgia 
para implante de pontes de veia sa-
fena) e cateterismo. Em alguns casos 
de insuficiência cardíaca, é indicado 
também o implante de marcapasso 
para melhorar a qualidade de vida 
dos pacientes com arritmias, ritmos 
cardíacos anormais e fadiga”, explica 
Abrão Cury Júnior. 

As doenças cardiovasculares de-
vem ter um crescimento nos próxi-
mos anos, refletindo principalmente 
o envelhecimento da população e o 
aumento da prevalência de fatores de 
risco como a obesidade e o diabetes. A 
estimativa da OMS é de que as doen-
ças coronarianas e cerebrovasculares 
permanecerão como as duas causas 
de morte mais frequentes em 2030. 
“Esse cenário provavelmente será uma 
realidade, se não for possível mudar os 
hábitos de vida da população”, finaliza 
Fernando Costa.  P

eliescudero@gmail.com
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Empresa

Novo tipo de negócio
A intenção é beneficiar micros e                 

pequenos empresários

AEmpresa Individual de Respon-
sabilidade Limitada – EIRELI –, 
criada pela Lei 12.441 e publica-

da no Diário Oficial da União em 12 de 
julho de 2011, entra em vigor a partir 
do dia 8 de fevereiro de 2012. A nova 
empresa será constituída por uma só 
pessoa e a responsabilidade será  limi-
tada. O empresário não mais precisará 
de sócio e fica livre de comprometer 
seus bens particulares para pagamento 
de dívida com processos trabalhistas, 
fiscais e societários que estejam acima 
de seu capital registrado. O objetivo da 
EIRELI também é reduzir burocracias e 
ser usada como ferramenta de controle 
de empresas “laranja”.

Reginaldo Gonçalves, coordenador 
de cursos de Ciências Contábeis da 
Faculdade Santa Marcelina (SP), alerta 
que, na atual legislação, a responsa-
bilidade para a empresa individual é 
ilimitada e, com isso, os bens particu-
lares podem ser arrolados no processo. 
“Com a criação da EIRELI, os micros 
e pequenos empresários poderão se 
beneficiar, mas existe um fator limitador 
que é o capital a ser disponibilizado 
para a empresa pelo empreendedor, 
que nessa nova modalidade é de 100 
salários mínimos, ou seja, R$ 54.500,00. 
Tal valor poderá frustrar muitas empre-
sas de optarem pela responsabilidade 
limitada”, lastima. 

Mas os empresários que possuem 
capital disponível poderão usufruir 
de vantagens como o planejamento 
tributário. Muitas sociedades que estão 
utilizando o Super Simples ou Simples 
Nacional poderão criar para cada um 
dos dirigentes uma empresa individual 
com exploração das mesmas atividades 
em endereços diferentes. Dessa manei-
ra, terão a possibilidade de até dobrar o 
faturamento, dentro da faixa atual de 
R$ 200 mil mensais ou R$ 2,4 milhões 
por ano para cada empresa ou até mais, 
pois o projeto de Lei Complementar 

SiMpleS Ou individual
Para Domingos Orestes Chiomento, 

presidente do Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de São Paulo 
(CRC-SP), juridicamente a sociedade 
simples é formada por no mínimo duas 
pessoas com o objetivo lícito descrito 
em seu contrato social. Não é mer-
cantil. A execução de seu objeto, seja 
de profissão intelectual de natureza 
científica, literária ou artística, está 
sujeita ao Registro Público de Socie-
dade Simples (Cartório). 

Já a empresa individual limitada é 
de natureza mercantil, podendo exer-
cer a atividade de indústria, comércio 
e serviço e está sujeita ao Registro 
Público de Empresas Mercantis (Juntas 
Comerciais).

“Não vemos diferença entre uma 
empresa optante do Simples Nacional 
e a Empresa Individual Limitada, uma 
vez que a primeira situação é quanto 
à forma de tributação do Imposto de 
Renda e a segunda é a responsabilidade 
da empresa individual limitada juridi-
camente falando, mas ambas podem, 
dependendo da atividade, optar pelo 
Simples Nacional”, explica Chiomento.

Para o especialista, nem mesmo há 
diferenças na cobrança de Imposto de 
Renda de Empresa Individual e Limita-
da. “As obrigações fiscais da empresa 
individual são os cumprimentos legais 
relativos às atividades de serviço, co-
mércio ou indústria. O recolhimento 
dos impostos será de acordo com a 
opção pelo enquadramento perante o 
Imposto de Renda: Simples Nacional, 
Presumido ou Lucro Real”, enfatiza.

A analista de Políticas Públicas do 
Sebrae Nacional, Helena Rego, chama 
atenção para outra vantagem na cons-
tituição da EIRELI: “Nos casos de uma 
‘sociedade limitada’ que é desfeita, o 
empresário está sujeito ao prazo de 180 
dias para constituir um novo sócio ou 
liquidá-la. Agora, há a possibilidade, 
bem menos complexa, de converter 
a empresa em uma EIRELI”, enfatiza 
a analista.

Helena também acredita que muitos 
empresários deverão migrar para a nova 
empresa individual. “A questão mais 
importante é a limitação de responsabi-
lidade sobre o patrimônio”, comenta. P

no 591/10, que tramita na Câmara dos 
Deputados, aponta para a possibili-
dade de o governo ampliar a faixa dos 
optantes do Simples Nacional para um 
faturamento de R$ 300 mil por mês ou 
R$ 3,6 milhões anuais.

Outra vantagem é pagar menos 
impostos. O Super Simples ou Sim-
ples Nacional têm a tributação mais 
competitiva. Dependendo do tipo de 
atividade, as taxas podem variar de 
3% a 12,18% sobre o faturamento. As 
empresas comerciais e industriais são 
as que pagam menos impostos: 3%. 
“Só terá vantagem no Super Simples e 
Simples Nacional quem possuir muitos 
empregados, pois se deixa de recolher 
aos cofres públicos até 28,8% de en-
cargos previdenciários da empresa por 
funcionário contratado (salário, férias, 
13o salário etc.)”, explica Gonçalves, 
enfatizando que todas as operações 
neste caso são legais, basta o empre-
endedor escolher a forma tributária 
mais vantajosa para aumentar o lucro.

Os empresár ios que possuem 
empresa individual ilimitada têm que 
transformar sua empresa em limitada 
e se adequar à nova modalidade em 
180 dias. 
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Droga: descaso de uma epidemia
Não existem estudos que 

revelem o número de depen-
dentes de crack no Brasil, mas 
estimativas indicam a existência 
de cerca de um milhão de usuá-
rios, localizados nas diferentes 
regiões do País. “Encontra-
mos cracolândias em cidades 
pequenas no meio da selva 
amazônica”, afirma Ronaldo 
Laranjeira, professor titular do 
Departamento de Psiquiatria 
da Unifesp, PhD em Psiquiatria 
na Universidade de Londres. 
Trata-se de uma epidemia que 
se agrava a cada dia em virtude 
da falta de políticas públicas 
adequadas para enfrentá-la. 
“Existe uma desproporção entre 
a intensidade do problema e a 
resposta absolutamente raquíti-
ca dada pela Secretaria Nacional 
Antidrogas”, diz Laranjeira, que 
dirige o Inpad (Instituto Na-
cional de Ciência e Tecnologia 
para Políticas Públicas do Álcool 
e outras Drogas) do CNPq e 
coordena a Uniad (Unidade de 

paganda, o preço baixo da be-
bida e a grande quantidade de 
pontos de venda são fatores que 
conduzem ao abuso do álcool. 
“Quanto mais fácil o acesso a 
uma droga, maior será o seu 
consumo”, enfatiza o professor, 
que acumula três décadas de 
trabalho dedicado à depen-
dência química e é considerado 
um dos maiores especialistas 
no assunto no País. Baseado 
nessa experiência, Laranjeira 
não se pauta pelo discurso da 
defesa da liberdade individual 
ao debater a legalização da 
maconha. Enfoca a questão do 
ponto de vista da saúde pública 
e se coloca claramente contra 
a liberação. Estudos indicam 
que 10% dos adolescentes que 
começam a usar maconha ao 
redor dos 14 anos vão ter um 
surto psicótico. “Quem vai tra-
tar dessas pessoas?”, pergunta 
ele. Veja a seguir a entrevista 
exclusiva que o psiquiatra con-
cedeu a esta revista.

sueLi ZoLa

O consumo de drogas no Brasil já 
se caracteriza como um problema 
de saúde pública? O país enfrenta 
uma epidemia?

Sim. Não tenho a menor dúvida. 
Nos últimos anos, houve uma trans-
formação no consumo de drogas. 
Hoje, o acesso à cocaína e ao crack 
se universalizou. Em Carajás, no 
meio do Pará, há uma epidemia de 
crack. Encontramos cracolândia em 
cidades pequenas no meio da selva 

amazônica. Nunca se estudou como 
esse comércio se instalou no Brasil. 
Mas os três maiores países produto-
res de cocaína são nossos vizinhos 
(Bolívia, Colômbia e Peru). A rede 
de distribuição está pulverizada, 
chegando a praticamente todas as 
cidades brasileiras. Se isso não se 
configura como problema de saúde 
pública, eu não sei o que é. 

Existem estatísticas ou estimati-

vas indicando o número de depen-
dentes no Brasil? 

Infelizmente não temos esse 
número. A Secretar ia Nacional 
Antidrogas até hoje não realizou 
e nem financiou esse tipo de pes-
quisa. Não há monitoramento das 
emergências médicas em relação 
às drogas. Não existe o número de 
pessoas em tratamento nos CAPS 
(Centro de Atenção Psicossocial). 
Não se sabe quantas pessoas estão 

Ronaldo Laranjeira
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Pesquisas em Álcool e Droga). 
Apesar desse quadro assus-
tador, o crack não é a droga 
de maior prevalência no País. 
O alcoolismo continua sendo 
o mais preocupante. Principal 
causa da violência doméstica e 
mortes no trânsito, essa doença 
atinge 11% da população adulta 
masculina. O estímulo da pro-



19

se tratando nas mais de duas ou 
três mil comunidades terapêuticas 
existentes no País. Esses dados bá-
sicos não existem no Brasil, mas as 
estimativas indicam 800 mil a um 
milhão de pessoas consumidoras.

Há políticas públicas de preven-
ção e de tratamento sendo coloca-
das em prática?

Existe uma desproporção entre 
a intensidade do problema e a 
resposta absolutamente raquítica 
dada pela Secretaria Nacional An-
tidrogas, cujos profissionais são 
pouco qualificados. Já a política 
do Ministério da Saúde para essa 
área se restringe ao tratamento 
ambulatorial oferecido por meio 
do CAPS – Centro de Atenção Psi-
cossocial para álcool e drogas. Se 
o paciente é mais estável, o CAPS 
pode ajudar. Mas esse tratamento 
é absolutamente ineficiente para 
uma população mais instável, como 
no caso do dependente de crack. A 
assistência é muito pequena diante 
da dimensão que o crack assumiu 
e está tecnicamente errada. O que 
fazer com aqueles usuários que se 
tornam psicóticos ou violentos? 
Eles nunca vão parar no CAPS. Para 
mim, essa política acabou sendo 
uma “desassistência”. 

E o que faz uma família quando 
precisa internar um dependente de 
crack?

Quem não tem dinheiro e tem 
um filho usuário de crack, infeliz-
mente tem um grande problema. 
Como o SUS (Serviço Único de 
Saúde) não investiu em tratamen-
to, aconteceu uma proliferação de 
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Droga: descaso de uma epidemia
comunidades terapêuticas (duas a 
três mil), que são todas privadas. As 
famílias arcam com o custo. Recebo 
do Brasil inteiro e-mails de pessoas 
desesperadas, porque não possuem 
condições financeiras para pagar e 
não sabem o que fazer para tratar 
do seu familiar. Quando surgiu a 
Aids, o Brasil investiu mais de um 
bilhão de reais num programa de 
tratamento de qualidade. Isto é 
bom. Mas é o oposto do que acon-
tece com a dependência química. 
Devido à dimensão do problema, 
deveria se investir uma quantia no 
mínimo parecida. 

Por que essa diferença?
Os defensores do tratamento da 

Aids são pessoas com influência na 
mídia. Já as famílias acometidas 
pela dependência química são 
envergonhadas, pois trabalham 
com um modelo moral de julga-
mento. Não veem a dependência 
de droga como uma doença, mas, 
sim, como uma falha moral, uma 
fraqueza. Por isso, não reconhe-
cem o próprio direito à assistência. 
Sentem-se culpadas e assumem 
a responsabilidade para si. Têm 
vergonha de exigir do Estado um 
tratamento adequado para os seus 
familiares. 

Quais são os custos sociais dessa 
epidemia de drogas? 

A minha equipe realizou um es-
tudo de seguimento de doze anos 
com os primeiros usuários de crack 
da cidade de São Paulo. Constata-
mos que essa doença mata trinta 
porcento das pessoas num período 
de cinco anos. Além da mortalidade 
alta, há o custo familiar. A família 
sofre muito e também empobrece 
com a doença. Outros custos sig-
nificativos derivam da correlação 
entre a violência, uso de droga e 
tráfico. Muitos usuários são presos, 
o que gera gastos com encarcera-
mento. Enfim, são vários níveis de 
custos para a sociedade.

Existe uma droga que preocupa 
mais no Brasil?

A droga que mais preocupa é o 
álcool. A própria Organização Mun-
dial de Saúde já mostrou que de 8% 
a 10% de toda a carga de doença 
da América Latina e do Brasil está 
relacionada ao álcool. O custo é 
duas vezes maior que nos Estados 
Unidos, por exemplo. Do ponto de 
vista da saúde pública, o álcool é 
imbatível se comparado às outras 
drogas: 11% da população adulta 
masculina é dependente de álcool.

Existe uma explicação para esse 
quadro?

Quanto mais fácil o acesso a uma 
droga, maior será o seu consumo. 
No Brasil, existe a propaganda que 
estimula o consumo de álcool. Há 
mais de um milhão de pontos de 
venda de bebida, ou seja, um pon-
to de venda de álcool para cada 
200/300 habitantes (estes dados 

“No Brasil, existe 
a propaganda que 

estimula o consumo de 
álcool. Há mais de um 
milhão de pontos de 

venda de bebida”
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são da própria indústria do álcool). 
E o preço é baixo. Quando vou às 
reuniões internacionais e digo que 
um litro de pinga custa um dólar, 
ninguém acredita. Em nenhum país 
do mundo existe uma bebida tão 
forte e tão barata quanto no Brasil. 

Não existe nenhuma proposta 
para conter o consumo?

A única política para o álcool que 
existe no Brasil é a do aumento da 
venda do produto. E esse consumo 
alto é a principal causa de violência 
doméstica e de mortes no trânsito. 
O senador Wellington Dias, do Par-
tido dos Trabalhadores do Piauí, 
propõe subir a taxação do álcool 
de 30% para 50%. Essa elevação 
geraria R$ 2,5 bilhões de receita 
anual, que poderiam ser investidos 
no tratamento e prevenção. Assim 
teríamos os recursos para lidar com 
a dependência química no Brasil. 
Mas não sei se a proposta será aca-
tada, pois o lobby da indústria do 
álcool é muito forte.

Qual é a sua posição em relação 
à legalização da maconha?

Sou absolutamente contrário à 
legalização. A nossa lei já descrimi-
nalizou o usuário. Se a pessoa tem 
uma quantidade para uso indivi-
dual, não deveria receber punição 
criminal. O Brasil flexibilizou a lei 
e o consumo aumentou. As pessoas 
querem flexibilizar ainda mais e 
acham que isso vai resolver o pro-
blema. Eu não consigo ver lógica 
nisso. Quanto mais fácil o acesso 
à droga, maior é o custo social. 
Há propostas de legalizar não só o 
consumo, mas também o plantio de 
maconha para uso individual, o que 
é um grande absurdo. As pessoas 
já estão plantando maconha no 
Brasil inteiro. Se descriminalizar, 
vamos ter o maior “maconhal” do 
mundo. Daí não se termina o trafi-

co e ainda cria mais uma fonte de 
fornecimento de drogas, que seria 
a via legalizada. 

Como o senhor avalia o debate 
sobre a legalização?

O debate da legalização da ma-
conha foca muito na liberdade in-
dividual. Mas não podemos ignorar 
o ponto de vista de saúde pública. 
E há muitas questões não respon-
didas: vai legalizar tudo? Inclusive a 
maconha na forma de skank, que é 
mais poderosa (teor de THC maior)? 
E como fica o consumo para os ado-
lescentes? Todos os adolescentes, 
hoje, têm acesso às drogas legais, 
como álcool e cigarro. E isso vai 
acontecer se legalizar a maconha. 
Já se conhece o custo adicional de 
se começar a usar maconha preco-
cemente. Estudos indicam que 10% 
dos adolescentes que começam a 
usar maconha ao redor dos 14 anos 
vão ter um surto psicótico. Quem 
vai tratar dessas pessoas? 

Qual ameaça o oxi representa?
O oxi é um crack mais fácil de 

fazer, porém mais tóxico. É difícil 
saber se a droga será disseminada 
nessa rede pulverizada de tráfico 
no Brasil. 

Por que surgem novas drogas 
cada vez mais devastadoras? O que 
origina isso?

O tráfico é muito dinâmico e a 
gente o entende pouco. Não foi o 
grande traficante que criou o oxi. O 
pequeno traficante descobriu essa 
técnica mais barata, que começou 

Entrevista
no Amapá, no Acre e depois veio 
para São Paulo. O tráfico visa novos 
produtos e novas oportunidades de 
expandir o consumo. É um negócio 
e, como todo negócio, diversifica o 
produto. Há dois mil anos, os incas 
mascavam a folha de coca, que tem 
um efeito levemente estimulante. 
No final do século 19, sintetizou-se 
a cocaína que passou a ser injetada; 
depois foi aspirada. Na década de 
1980, inventaram o crack. Nessa 
época, houve aumento da área 
plantada de coca. Nos anos 1980, 
um grama de cocaína custava cem 
dólares no Brasil. Em poucos anos, 
o preço caiu para dois dólares. Se 
o Brasil não fizer um acordo com 
esses três vizinhos produtores – a 
Bolívia, o Peru e a Colômbia – para 
diminuir a produção de cocaína, 
surgirão várias formas de crack, 
porque os traficantes vão continuar 
produzindo.

O crack está em todos os setores 
da sociedade?

 Sim. Não existe classe social 
que esteja protegida. A parte mais 
visível é a cracolândia, onde estão 
os casos instáveis. A mídia vai lá e 
filma os “mortos vivos”, mas existe 
uma população subterrânea grande.

E a internação compulsória, 
resolve do ponto de vista médico?

Está demonstrado do ponto de 
vista científico que, para o tra-
tamento ser efetivo, não precisa 
ser voluntário. Se formos esperar 
a população da cracolândia bater 
em nossa porta pedindo para ser 
tratadas, vamos ficar esperando. A 
droga turva a capacidade de julga-
mento. O dependente entra invo-
luntariamente, mas, depois de um 
tempo, se desintoxica e percebe que 
a família e o médico estão fazendo 
o melhor para ele. E permanece no 
tratamento voluntariamente.
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“O oxi é um crack    
mais fácil de fazer, 
porém mais tóxico”
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Antroposofia

Prática além do físico
A medicina antroposófica analisa até o meio         

em que vive o paciente

Assim como alegria e felicidade 
trazem bem-estar, sabemos 
que o estresse, a tristeza e a 

ansiedade podem causar moléstias. 
Para tratar delas, cada pessoa elege 
um tipo de profissional ideal. E, para 
quem quer que o seu problema de 
saúde seja visto além do aspecto 
físico-fisiológico, de modo mais glo-
bal, a resposta pode ser a Medicina 
Antroposófica (MA).

Foi o que atraiu a psicóloga Irene 
Stephan, que anos atrás buscava uma 
solução para as persistentes crises de 
seu filho Rodrigo, alérgico a picadas 
de insetos, que deixavam seu corpo 
todo marcado. Nenhum tratamento 
dava jeito até lhe indicarem um 
centro antroposófico em São Paulo, 
a Clínica Tobias. “Lá, o médico que 
o avaliou prescreveu um preparado 
injetável, que era aplicado na parte 
posterior do pescoço, e ele ficou 
bom. Só muitos anos depois a alergia 
voltou, mas de modo muito brando”, 
lembra Irene. 

Confiante, ela não só procurou 
a clínica quando teve problemas 

mas seu diferencial é que, ao estudar 
o paciente, vai querer saber: “Como 
está sua vida? Seus hábitos? Seus 
relacionamentos?”. As consultas são 
geralmente longas, pois ele busca 
detectar o que existe por trás dos 
sintomas.

Segundo Steiner, tem mais saú-
de a pessoa que se alimenta bem e 
cuja alma tem possibilidade de se 
expressar. Dito de outro modo, se 
somos seres capazes de agir, sentir 
e pensar, a saúde vem da coerência 
entre esses três fatores, porque toda 
manifestação acaba se refletindo no 
corpo físico.

O médico antroposófico tem de 
desenvolver seu próprio senso de 
percepção. Esse processo de auto-
conhecimento e de conhecimento do 
mundo, diz o clínico geral e pediatra 
Luiz Fernando de Barros Carvalho, 
que estagiou durante dois anos em 
clínicas antroposóficas da Suíça, é que 
lhe permite reconhecer os desequilí-
brios do paciente em relação às suas 
necessidades mais íntimas. Orientar 
o cliente a se observar irá ajudá-lo a 
restabelecer o próprio equilíbrio. “A 
busca da cura advém da descoberta 
da causa”, acrescenta o clínico. Para 
fazer o diagnóstico, o médico se ba-
seia em suas observações, no histórico 
do caso, no exame clínico e, se neces-
sário, nos exames complementares 
(os laboratoriais, raios X, ressonância 
magnética etc.).

 
terapiaS alternativaS  

Se para a MA os alimentos devem 
ser naturais, orgânicos de preferência, 
a abordagem em relação aos remédios 
é a mesma porque, como diz o médico 
Samir Wady Rahme, que por três man-
datos presidiu a Associação Brasileira 
de Medicina Antroposófica (ABMA), “a 
energia que construiu o homem é a 
mesma que construiu todo o Cosmo 
– e cada homem é um microcosmo”. 

Na preparação dos medicamen-
tos manipulados (que dependem de 
receita magistral), explica Samir, 

digestivos, como matriculou seus dois 
filhos numa escola próxima, de peda-
gogia Waldorf, que segue a mesma 
orientação. “Como psicóloga, achei 
muito interessantes as abordagens 
tanto de uma como de outra sobre, 
por exemplo, a alimentação: enquanto 
a clínica insistia na importância de 
ela ser bem balanceada, a escola des-
tacava a importância de alimentar o 
lado lúdico da criança, suas fantasias, 
esse universo que é muito dela até por 
volta dos 7 anos”, explica.

Para o pensador austríaco Rudolf 
Steiner (1861-1925), que concebeu a 
pedagogia e a medicina antroposófi-
cas, uma visão realista do ser humano 
deve incluir seu lado espiritual (o “eu”) 
e ainda o meio em que vive. Com isso, 
a MA amplia a visão da medicina 
acadêmica sobre a saúde. Não se trata 
de uma especialidade médica, mas 
de uma prática médica, reconhecida 
pelo Conselho Federal de Medicina. 
Nem o médico antroposófico é um 
especialista: formado em faculdade 
de medicina, ele pode ser um clínico 
geral ou ter outra especialização, 

LuCita briZa
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Antroposofia

Ansiedade

Preocupação excessiva
Taquicardia, sudorese, tensões musculares, dores 

no corpo são sintomas da doença No mundo atual, convivemos 
com uma infinidade de cobran-
ças, inseguranças, desgastes 

físico e emocional; alimentamo-nos 
e dormimos mal, além de vivermos 
em constante falta de tranquilidade. 
Nesse cenário, a ansiedade ganha 
especial relevo. A pessoa ansiosa 
estabelece padrões de desassossego, 
muitas vezes até com assuntos que 
sequer irão acontecer, uma preo-
cupação desnecessária. Com isso, 
o ansioso acaba por desenvolver 
outros problemas, como medos e 
inquietação excessiva – e os reflexos 
deste quadro afetam sua vida social, 
profissional e familiar. 

 Felizmente, hoje, manifestações 
graves da ansiedade podem e devem 
ser tratadas. A psicóloga Celia Barão 
Pisacane explica que não há uma defi-
nição única de ansiedade. “Trata-se de 
uma característica normal e biológica 
dos seres humanos. De um modo bem 
simples, pode-se dizer que é uma 
preocupação excessiva com algo que 
está no futuro e que pode ou não 

Jeferson mattos

utilizam-se os mesmos elementos 
que compõem nosso meio ambiente: 
minerais, plantas e algumas substân-
cias de origem animal; os que já são 
industrializados e registrados podem 
ser vendidos em farmácias conven-
cionais ou em farmácias que atendem 
os laboratórios antroposóficos. Se ne-
cessário, a MA lança mão de remédios 
alopáticos e até de tratamentos mais 
agressivos, como cirurgia, quimiote-
rapia etc. 

Nesse caso, os efeitos colaterais 
do tratamento serão combatidos 
com remédios ou outros métodos 
antroposóficos, que, aplicados por 
profissionais habilitados, também 
podem ser utilizados apenas por se 
adaptar melhor ao perfil do paciente. 
Entre eles, estão:
•	  massagem rítmica - um tipo de 

massagem desenvolvida pela MA;

•	  terapia artística - utiliza pintura, 
modelagem, desenho, música de 
forma terapêutica; 

•	  euritmia - arte do movimento, da 
fala corporal;

•	  aplicações externas com pomadas, 
às quais a MA dá grande impor-
tância - o terapeuta atua de fora 
para dentro, com substâncias 
provenientes de uma planta ou de 
um metal, banhos etc.
Um desses banhos marcou a his-

tória de Cristina Decot, ao final de 
sua primeira gravidez. Familiarizada 
desde os 20 anos com as teorias de 
Steiner, a cenógrafa havia decidido 
que só um médico antroposófico 
poria seus filhos no mundo. Assim 
foi: ao se aproximar a hora do nas-
cimento, o médico a colocou numa 
banheira com água morna e óleo 
de bétula; relaxada, ela só saiu da 

banheira praticamente na hora do 
parto – e o marido foi convidado 
a participar segurando a criança, 
cor tando o cordão umbi l ical e 
colocando-a sobre o peito materno. 
Depois, no quarto de luz suave, o 
bebê foi posto ao lado da cama da 
mãe, num berço de balanço cujos 
véus tinham a mesma tonalidade do 
útero. Uma música de violino, em 
escala pentatônica (escala de cinco 
sons), tida como ideal para recém-
nascidos, coroou aquele momento 
de Cristina, que teve mais dois filhos 
assistida pelo mesmo médico. 

Há entre 700 e 1.000 médicos 
antroposóficos no Brasil. E a ABMA 
promove cursos de formação em São 
Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Flo-
rianópolis (SC), Aracaju (SE) e Curitiba 
(PR).  P

lucitab@terra.com.br
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ocorrer. O ansioso não vive o tempo 
presente e antecipa o que ainda está 
por acontecer.”

Para a psicoterapeuta junguiana 
Emilia Marcatti, a palavra ansiedade 
significa um estado de preocupação 
constante, persistente e excessiva. 
Segundo ela, os motivos que levam 
a isso nem sempre têm relação com 
qualquer situação real de perigo. 
Retratam mais uma sensação interna, 
muitas vezes inconsciente. “Ansiar por 
algo, esperar por, sentir-se na iminência 
de são frases típicas que o paciente 
ansioso costuma relatar nas visitas ao 
consultório, fruto da sensação que 
costumam enfrentar diariamente”, 
afirma.

SintOMaS FíSicOS
As duas profissionais explicam 

que os sintomas variam de pessoa 
para pessoa e o mesmo paciente 
pode apresentar diferentes quadros 
em momentos distintos de sua vida. 
Pisacane faz expressa referência aos 
sintomas f ísicos mais frequentes 
observados nesses pacientes, como 
taquicardia, sudorese, tensões mus-
culares, dores no corpo e irritabili-
dade, entre outros.

Segundo as especialistas, muitas 
vezes os ansiosos graves começam 
a ter dificuldades até mesmo para 
realizar os afazeres diários. Marcatti 
lembra que, na maioria das vezes, este 
quadro é considerado somático (soma 
= corpo), ou seja, é no corpo que se 
reflete o que se sente no interior da 
mente e, assim, uma infinidade de sin-
tomas ainda pode estar relacionada, 
como dores de estômago, palpitações, 
sensações de mal-estar – o que leva 
estas pessoas a uma peregrinação 
em busca de profissionais, em geral 
cardiologista e gastroenterologista, 
procurando o diagnóstico do seu 
problema. 

trataMentOS 
As profissionais esclarecem que 

o trabalho de psicoterapias é funda-
mental para o tratamento da ansie-
dade excessiva, quando se busca o 
reequilíbrio emocional por meio de 
técnicas que visam ao autoconheci-

mento, à conscientização do proble-
ma, à diminuição da inquietação e 
intranquilidade da mente. 

Ambas dão ênfase aos benefícios 
de terapias corporais, como relaxa-
mento, meditação, dança, ginástica, 
caminhada, corrida, uma vez que já 
está mais que provado que o traba-
lho corporal facilita o reequilíbrio da 
mente. 

Para a fisioterapeuta e acupuntu-
rista Máera Moretto, autora do livro 
O Mestre do seu Sistema – O caminho 
de volta da Ansiedade e da Síndrome 
do Pânico (Sá Editora), existe outra 
explicação para a ansiedade. Segun-
do ela, para a Medicina Tradicional 
Chinesa (MTC), a ansiedade revela 
que a pessoa está em desequilíbrio 
energético. “É quando a mente perde 
a direção”, adverte.

Moretto explica que, para a MTC, 
os seres humanos são formados de 
energia. Essa energia é chamada de 
Qi (pronuncia-se “Tchi”). “Durante 
nossa existência vamos nos alimen-
tando desse Qi, que pode ser retirado 
do ar, dos alimentos, do sono e de 
muitas outras formas. Quando existe 
um equilíbrio entre o que se gasta e 
se repõe de Qi, você tem saúde. No 
entanto, quando em desequilíbrio, 
você adoece tanto física como men-
talmente”, diz a acupunturista.

Conforme a MTC, viver em ansie-
dade contínua consome uma quanti-
dade tão grande desse Qi que se torna 
quase impossível a reposição diária. 
Daí o aparecimento de sintomas físi-
cos. Máera explica a relação dos sin-
tomas segundo a MTC: “Dependendo 
do órgão ou meridiano (caminho por 
onde a passa a energia em nosso 
corpo) em questão, a pessoa apresen-
tará um sintoma diferente, como, por 
exemplo: se falta energia para o me-
ridiano de coração, haverá batimento 
descompassado (taquicardia); se  falta 
Qi nas extremidades, mãos e pés ficam 
gelados, aparece o suor frio, podendo 
gerar formigamento; se o Qi não che-
ga de forma adequada ao meridiano 
do pulmão, gera tristeza, desânimo e 
crises de choro, que podem chegar à 
depressão. E mais: se o meridiano do 
rim for atingido, essa pessoa poderá 
ter medos e fobias, que podem ser 
muito limitantes, chegando até mes-
mo a impedi-la de sair de casa”, alerta.

Máera concorda que o autoco-
nhecimento é fundamental para o 
controle da ansiedade: “Resolvi es-
crever o livro O Mestre do seu Sistema 
por causa de uma paciente que me 
procurou com síndrome do pânico, 
outra consequência da ansiedade 
grave. Após a primeira consulta, o 
marido dela veio me agradecer pelas 
melhoras que ela havia apresentado. 
No entanto, nesse primeiro encontro 
não houve tratamento algum. Houve 
apenas uma conversa, em que eu 
lhe expliquei as causas e a origem 
de todos os sintomas que ela estava 
apresentando. A partir daí, comecei a 
perceber que conhecer o problema é 
de fato um dos grandes tratamentos 
para o paciente”, conta. 

O livro tem diálogos com persona-
gens criados com base nos pacientes 
da acupunturista e mostra como 
conseguir fortalecer a energia vital. 
“Também oferece técnicas importan-
tes de relaxamento, exercícios para 
uma respiração adequada, conceitos 
alimentares, formas de pensamento 
e conscientização dos familiares na 
solução do problema”, acrescenta a 
autora.  P

jefersonmattos@globo.com
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Ectoparasitas
em torno de 30 dias, período em que 
a fêmea pode colocar até 300 ovos. O 
tempo entre a postura da lêndea e a 
saída de um novo piolho é de quatro 
dias, o que pode levar o problema a 
crescer exponencialmente em muito 
pouco tempo, disseminando-se rapi-
damente entre os que convivem em 
um mesmo ambiente.

Podem causar lesões na pele que 
resultam em feridas e são portas de 
entrada para infecções secundárias. 
Existem três tipos de infecção pelo 
piolho: pediculose do corpo (pelo 
Pediculus humanus corporis), a pedicu-
lose do couro cabeludo (pelo Pediculus 
humanus capitis) e pediculose pubiana 
(Phthirus pubis). Os dois primeiros ti-
pos atingem principalmente crianças, 
sendo comuns os surtos em creches 
e escolas. O terceiro tipo é transmiti-
do no contato íntimo e nas relações 
sexuais. 

Nunca deve ser usado inseticida 
para matar piolho, pois pode ocorrer 
intoxicação grave. A dificuldade em 
controlar a infestação é que os me-
dicamentos prescritos por médicos 
só agem sobre o piolho adulto e não 
sobre a lêndea, que deve ser removi-
da manualmente ou com pente fino. 
Uma receita caseira endossada pela 
técnica da Secretaria da Saúde e pelo 
dermatologista é umedecer a cabeça 
com uma solução de vinagre para 
facilitar a remoção. Todas as pessoas 
que convivem com um portador de-
vem ser tratadas ao mesmo tempo.

pulgaS 
Assim como os outros insetos 

descritos, as pulgas usam o sangue 
dos hospedeiros como alimento e 
podem transmitir doenças, como a 
peste bubônica (pela pulga do rato 
– Xenopsylla cheopis). A peste causa 
aumento e dor nos gânglios linfáticos, 
febre, cefaleia e cansaço extremo. 
Cerca de 50% dos doentes de peste 
bubônica morrem sem tratamento. 
Outra doença é o tifo murino, causa-
do por uma Rickettsia, apresentando  
sintomas como febre, náusea e dores 
de cabeça. As pulgas podem, ainda, 
transmitir o Dipylidium caninum, um 
verme parecido com a solitária do ho-

O fim da picada
Pulgas, piolhos ou carrapatos podem estar           

em lugares imprevisíveis
eLi serenZa

Luzia nunca esquece o dia em que 
descobriu que os dois filhos, na 
época com 4 e 11 anos, estavam 

com piolho. Para livrar-se do proble-
ma, correu a uma farmácia e comprou 
um spray que usou abundantemente 
nos cabelos das crianças, preocupada 
apenas em evitar que inalassem o 
produto. O resultado foi um princípio 
de intoxicação, que por pouco não 
provocou problemas bem mais graves, 
pois o veneno contido no produto po-
deria ser absorvido pela pele e atingir 
a circulação. 

Celia viu sua gata sofrer com uma 
reação alérgica provocada por pulgas 
e só então descobriu que sua casa 
estava infestada por essa parasita. 
Foram meses para conseguir acabar 
com o problema, mesmo com todos 
os medicamentos usados no bichano, 
muita faxina e inseticida no aparta-
mento.

Lucia e Mauro tiveram uma pés-
sima experiência na festa junina rea-
lizada junto a um lago frequentado 
por capivaras. No dia seguinte, os 
dois começaram a sentir coceira em 
todo o corpo e Mauro apresentou 
uma reação alérgica, logo identificada 

como consequência das mordidas de 
carrapato. Os insetos se foram, mas a 
coceira permaneceu durante semanas.

Os episódios ilustram situações 
reais vividas por moradores de áreas 
urbanas, em casas e famílias com bom 
nível de higiene. Nas três situações, o 
traço em comum foi a falta de infor-
mação para lidar com problemas que 
se tornam cada vez mais comuns na 
convivência entre pessoas e animais 
domésticos ou silvestres. Pulgas, pio-
lhos ou carrapatos – ou ectoparasitas, 
isto é, parasitas que vivem no exterior 
do corpo hospedeiro – podem estar 
presentes nos lugares menos previsí-
veis e trazer consequências que vão 
além do prurido, como esclarecem o 
dermatologista Vidal Haddad Junior, 
membro da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia, e Vivian Ailt Cardoso, 
gerente de Vigilância em Saúde Am-
biental da Secretaria Municipal de 
Saúde de São Paulo.

piOlhOS 
Por ser um inseto que não voa nem 

pula, a transmissão sempre ocorre por 
meio do contato pessoal ou uso de 
objetos infectados. O ciclo de vida gira 
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Endodontia

Extraia o medo
Tratamento de canal é o melhor procedimento  

para evitar a perda do dente
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Não ir ao dentista é um dos 
grandes problemas do cidadão 
brasileiro, que, muitas vezes, 

não frequenta as consultas por um 

de canal. A endodontia é o nome que 
se dá ao tratamento de canal.

O bancário Gustavo Melo, de 26 
anos, comenta que precisou ir ao 
odontologista, pois estava sofrendo 
com algumas complicações em uma 
obturação antiga e ficou assustado 
quando soube que precisava fazer 
esse tipo de procedimento. “O trata-
mento de canal não me incomodou 
como eu imaginava. Tinha receio de 
ser algo traumático e dolorido, mas a 
profissional que me atendeu superou 
minhas expectativas e constatei que, 
com a tecnologia nos tratamentos 
dentários, os atendimentos estão cada 
vez mais rápidos, eficazes e quase sem 
dor”, embasou.

“Lidar com ansiedade e medo faz 
parte da rotina de um especialista em 
endodontia. Utilizando anestésicos 
modernos e técnicas avançadas de 
instrumentação do sistema de canais, o 
tratamento geralmente é indolor, pro-
porcionando conforto e segurança ao 
paciente”, confirma Daniel Kherlakian, 
especialista em endodontia e membro 
da AAE – American Association of 
Endodontics.

Também especialista em endodon-
tia e consultor da ABO – Associação 
Brasileira de Odontologia –, Ricardo de 
Souza Martinelli esclarece que “o canal 
é composto de um complexo sistema 

motivo simples: o medo. Normalmente 
esse pavor vem a partir da primeira 
consulta, quando o dentista diz que o 
paciente precisa fazer um tratamento 

egberto santos

mem, que ataca cães e gatos, além da 
dermatite alérgica, que provoca gran-
des placas de urticária em pacientes 
com predisposição, deixando a pele 
irritada, o que se agrava conforme o 
número de picadas.  

O ambiente onde vivem os conta-
tos (animais domésticos ou roedores) 
e arredores devem ser desinfestados 
de pulgas, com o uso de inseticidas. 
Se houver indicação de desratização 
ou antirratização, a eliminação das 
pulgas deve anteceder a eliminação 
dos roedores. Os produtos antipulgas 
podem intoxicar animais de estimação 
e crianças se não forem utilizados 
adequadamente. É recomendável pro-
curar orientação veterinária, para que 
o combate às pulgas seja eficaz e não 
prejudique outros seres que vivam no 
mesmo ambiente.

carrapatOS
Além de reação inflamatória e 

prurido, podem transmitir v írus, 
bactérias e protozoários. Mas o pe-
rigo maior é a transmissão da febre 
maculosa brasileira, pelo gênero 
Amblyoma, doença infecciosa agu-
da, causada pela bactéria Rickettsia 
rickettsii, com níveis variáveis de 
gravidade e taxas de 20% a 40% 
de óbitos.

A transmissão é mais comum em 
ambientes de pastagens ou vegeta-
ção rasteira, mas só ocorre se um 
carrapato infectado ficar aderido 
ao corpo por 6 a 10 horas. O tempo 
entre a picada do carrapato e as 
primeiras manifestações varia de 2 
a 14 dias. No início os sintomas são 
febre, dores musculares e de cabeça, 
que podem evoluir para miocardite, 

insuficiência respiratória grave e 
insuficiência renal aguda. Outras 
complicações são a paralisia de 
membros ou gangrena de extremi-
dades, alterações motoras e da fala.

O melhor a fazer é prevenir-se 
contra picadas do carrapato, tendo 
o mesmo procedimento com os 
animais domést icos, ev itando o 
contato com mata ou vegetação 
rasteira onde existam cavalos ou 
animais silvestres. Caso isso não 
seja possível, é bom usar roupas 
fechadas e claras, que permitem a 
visualização dos carrapatos antes 
que se fixem na pele, pois retirá-los 
do corpo não é tarefa fácil, exigindo 
paciência e habilidade, já que devem 
ser removidos inteiros, com a ajuda 
de uma pinça. P
eserenza@terra.com.br

mailto:millamekary@gmail.com
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Endodontia

Desidratação

Elemento vital
Falta de água no organismo desequilibra                

o metabolismo

No verão de alguns anos atrás, 
no Texas, Estados Unidos, 
uma atleta bem condicionada 

participou de uma prova de triatlo. 
Era experiente, já havia corrido em 
outras competições em condições 
adversas. No entanto, no segundo 
quilômetro, sob uma temperatura 
de 43 graus centígrados e umidade 
relativamente do ar alta, de 45% (a 
umidade alta, ao contrário do que se 
pensa, diminui a troca de calor do 
corpo com o meio ambiente, dificul-
tando o resfriamento), começou a se 
sentir mal, teve diarreia e cólicas. No 
quinto quilômetro ela sentiu dores de 
cabeça e parou de suar. Terminou a 
prova de maneira lenta e dolorosa. 
Tentou se hidratar, mas entrou em 
estado de delírio. A equipe médica 
foi chamada e aplicou fluidos, mas 
ela continuou a vomitar. Hospitali-
zada, teve convulsões. Apresentou 
degradação muscular generalizada, 
distúrbios eletrolíticos, prejuízo nos 
rins e os pulmões f icaram cheios 
de líquido. Chegou a viver apenas 
por meio de suporte artificial, com 

de dutos, a ‘casa’ da polpa dental, mais 
popularmente conhecida como o nervo 
do dente. Este tecido conjuntivo alta-
mente especializado, acomodado nos 
dutos internos do dente, tem a função 
de proteção, irrigação e formação, 
tornando-o reagente a possíveis 
agressões físicas e bacteriológicas 
como a cárie”. Ele ainda ressalta: 
“Vale salientar que a polpa dental e 
a dentina (tecido duro que compõe a 
maior parte do dente), por possuírem 
a mesma origem embriológica e uma 
íntima relação, são denominadas como 
complexo dentina-polpa”.

Segundo o endodontista Martinelli, 
é aconselhável fazer o tratamento 
de canal quando há algum tipo de 
contaminação bacteriana, em conse-
quência da presença de cáries, com 
determinados tipos de trauma que 
ocorrem quando é necessário colocar 
uma prótese em virtude do avançado 
desgaste dental.

Muitas pessoas creem que o trata-
mento endodôntico é consequência de 

mau cuidado do dente e que seria mais 
fácil removê-lo. Isso porque acham 
que os procedimentos estão ligados às 
dores e ao enfraquecimento dentário.  
“A extração somente deve ser indica-
da quando forem esgotados todos os 
recursos possíveis para restabelecer 
a função do elemento em questão. 
Com o advento do implante, muitos 
profissionais praticam o que chama-
mos de ‘eutanásia dental’, extraindo 
dentes ainda viáveis, mas que, por 
um imediatismo ou maiores ganhos 
financeiros, acabam praticando este 
ato condenável”, aponta Martinelli.

Ele também explica que o implante 
dentário é uma das grandes evoluções 
da odontologia, porque devolve a fun-
ção e a estética do dente, e reafirma 
que a endodontia ainda é a melhor 
maneira de cuidar do dente, pois man-
tém a raiz viva, o que o implante não 
consegue. Lembra que os pacientes 
podem ter dores pós-operatórias e, 
quando acontece alguma inflamação 
na gengiva, em consequência de 

um trauma químico ou mecânico no 
decorrer do tratamento, é de pouca 
duração. Durante o procedimento 
também é possível que exista dor entre 
as sessões, devido ao mesmo trauma 
descrito acima ou a um desequilíbrio 
biológico entre as bactérias envolvidas 
na doença da polpa e as células de de-
fesa, podendo ocasionar um abscesso 
periapical agudo. Esclarece ainda que 
podem ser usados medicamentos para 
que não haja dores, porém com muita 
cautela. 

Já Daniel Kherlakian acredita que a 
endodontia é sempre o procedimento 
mais indicado para os casos com ne-
cessidade de manutenção dentária. “O 
desenvolvimento técnico-científico da 
especialidade, associado à incorpora-
ção de tecnologia, como a utilização 
de microscópio clínico operatório, 
permite ao endodontista alcançar 
elevados índices de sucesso nas mais 
variadas modalidades de tratamento”, 
diz Kherlakian. P
egberto@sinog.com.br
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50% de chance de vida. Felizmente 
ela sobreviveu, mas demorou muito 
tempo a se recuperar. 

Esse caso foi divulgado pela Rice 
Universit y, nos Estados Unidos, 
e t rata-se de um caso extremo 
de uma atleta par t ic ipante de 
uma prova de resistência, mas os 
sintomas são elucidativos, pois o 
problema ocorreu por falta de uma 
substância simples, mas vital para 
o organismo, a água. Ela não foi 
reposta no organismo na mesma 
proporção de sua perda. E é isso que 
caracteriza a desidratação.

Com a chegada do verão, aumen-
ta a preocupação com a desidrata-
ção, pois as pessoas costumam se 
expor mais aos fatores de risco. O 
corpo humano é formado por cerca 
de 60% de água, que se encontra 
nas células, em sua maior parte, 
e também no plasma, secreções, 
linfa e líquido espinhal. Ela pode 
ser obtida de várias fontes. Além do 
líquido em si, os alimentos também 
possuem água em sua composição. 
Muitas frutas e hortaliças têm alto 
conteúdo de água, como a melancia 
que tem 91% em sua composição. O 
próprio corpo durante a produção 
de energia, por meio de reações 
químicas, produz água e o equilíbrio 
hídr ico no organismo é mantido 
pelo rim em processo chamado de 
homeostase. 

Muitos dispositivos atuam no 
organismo para manter o equilíbrio 
do nível de água. A sede é o principal 
deles. No momento em que o corpo 
necessita de água, estimula centros 
nervosos no cérebro, provocando a 
sensação de sede, que fica mais in-
tensa na proporção das necessidades 
de água no corpo, estimulando a pes-
soa a beber e repor a água necessária. 
A hipófise, uma glândula também 
situada no cérebro, ajuda no controle 
de volume de água no corpo. Quando 
ele está com deficiência hídrica, se-
grega hormona antidiurética, através 
da corrente sanguínea, que estimula 
os rins a reter a maior parte possível 
de água.

Segundo a nutricionista Claudia 
Redel Juzwiak, coordenadora de cur-

sos de nutrição da Unifesp, a água é 
formada por apenas duas moléculas 
de hidrogênio e uma de oxigênio, 
mas é vital para o funcionamento 
do corpo. E é o mais importante 
nutriente para a manutenção da 
vida. Atua como solvente em meio 
onde ocorrem as reações químicas 
com outras substâncias essenciais. 
É o maior constituinte do sangue, 
principal mecanismo de transporte 
do organismo, sendo fundamental 
para o metabolismo, para a proteção 
dos tecidos como a espinha, além de 
manter lubrificadas as articulações. 
Age também na manutenção da 
temperatura corporal.

Especialistas recomendam que 
um adulto ingira de 2 a 2,8 litros de 
água por dia, mas isto não ocorre 
com frequência. “As pessoas não 
têm o hábito de beber água correta-
mente”, diz a nutricionista Werusca 
Barrios, do Hospital Samaritano de 
São Paulo.

A falta de água desequilibra a 
pressão arterial, interfere na função 
renal e no sistema urinário. Com 
menos água na bexiga por períodos 
longos, a possibilidade de infecção 
por bactérias aumenta. Até o fun-
cionamento do cérebro é atingido, 
pois a falta do líquido afeta a si-
napse – transmissão de neurônios. 
Segundo Werusca, “é muito comum 

não gostar de beber água. Os idosos, 
por exemplo, bebem menos água, 
pois a sensação de sede é diminuída 
com a idade”. 

Os bebês até seis meses de idade 
não necessitam de água. O leite ma-
terno é suficiente, mas, a partir do 
sétimo mês, a mãe deve ficar atenta 
e oferecer água e sucos. Os sintomas 
de falta do líquido se manifestam 
por meio de febre, acelerado bati-
mento cardíaco, boca seca, olheiras 
e irritação.

Muitas são as condições que le-
vam à perda de água no organismo 
de um adulto, como a febre, doenças 
como diabetes, vômitos, diarreias, 
pouco acesso à agua potável, alguns 
ferimentos como queimaduras ou 
infecções graves. A deficiência será 
sentida com a sede, língua e boca 
seca e inchada, tonturas e palpita-
ções, confusão mental, desmaios 
e incapacidade de suor. A ur ina 
apresentará um aspecto amarelo ou 
alaranjado, sinal de desidratação.

Trata-se a desidratação em um 
adulto conseguindo fazer a pessoa 
beber água em pequenos goles, 
oferecendo bebidas esportivas, que 
têm carboidratos e sais minerais, 
removendo o excesso de roupas, 
expondo-a, se possível, ao ar condi-
cionado que ajuda a temperatura do 
corpo a voltar ao normal ou por meio 
de ventilação. Pode-se colocar uma 
toalha molhada em torno da pessoa, 
mas não pôr gelo ou água gelada.

No caso da desidratação infantil, 
o soro caseiro é uma solução eco-
nômica e bastante prática. Deve-se 
diluir em um copo de água filtrada 
ou fervida uma pitada de sal e três 
pitadas de açúcar, oferecendo à 
criança a cada vinte minutos ou após 
ela evacuar, se estiver com diarreia.

O melhor tratamento para a de-
sidratação é a prevenção. Deve-se 
planejar atividades com antecedên-
cia e tomar água extra ao praticar 
exercícios ao ar livre, pois o calor 
provoca a perda de líquidos. É fun-
damental repor a água na mesma 
taxa de sua perda e evitar exercícios 
durante os dias de muito calor. P

neusapinheiro@ig.com
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fLáVio tiné

Já se disse com toda a proprieda-
de que o exercício da Medicina 
é uma espécie de sacerdócio. Se, 

para ordenar-se, o padre precisa fa-
zer juramento de celibato e de fide-
lidade aos princípios da Igreja, para 
formar-se, o médico jura dedicar-se 
a salvar vidas a qualquer custo e faz 
o Juramento de Hipócrates. Em re-
sumo, jura cuidar das pessoas acima 
de quaisquer interesses. 

Por ser uma necessidade de todas 
as pessoas, o tratamento médico 
merece dos governos atenção es-
pecial. É necessário atender 
os princípios da Constitui-
ção, que considera a saúde 
um direito de todos. Com 
visão social aguçada, 
os médicos partici-
pam ativamente das 
entidades públicas, 
que respondem por 
grande parte do aten-
dimento à população.

Apesar da simpat ia 
de grande parcela dos 
médicos pelos or-
ganismos of iciais, 
muitos preferem 
gerir seus pró-
prios empre-
e n d i m e n -
tos , sem 

tal f inalidade. Cada um, em sua 
atividade específica, tem um papel 
importante. Já os diversos planos 
de saúde, com suas particularida-
des, têm um papel importante no 
atendimento médico, à medida que 
democratizam os custos dos proce-
dimentos.

São pouquíssimos os profissio-
nais de saúde que não têm uma 
visão social de seu trabalho. Até os 
médicos avessos à política acabam 
se envolvendo em atividades meri-
tórias, seja em atenção a diferentes 
apelos ou por uma espécie de cha-
mamento interior. Afinal, minorar 
o sofrimento alheio faz parte do 
rol de procedimentos inerentes à 
profissão.

Não é sem motivo que muitos 
médicos exercem cargos de respon-
sabilidade. Muitos governadores e 
prefeitos são médicos. Muitos depu-
tados (federais e estaduais) e verea-
dores também. São personalidades 
inconformadas com as injustiças 
sociais ou simplesmente preocupa-
das em contribuir com seu talento 
para a resolução dos problemas da 
sociedade. 

Assim, tanto no serviço público 
como no setor privado, o médico 
atua sempre a favor da saúde. Nem 
sempre consegue sucesso em sua 
luta contra o inexorável, mas tenta 
até o último recurso, com os equi-
pamentos e remédios de que dispõe. 
Se vitorioso, ganha a gratidão da 
família e dos amigos do enfermo. 
Se derrotado, arma-se de eterno 
otimismo e prossegue em sua eterna 

faina contra as doenças. P

Flávio Tiné é jornalista e foi assessor de 
imprensa do HCFMUSP por 21 anos. 
flavio.tine@gmail.com

Crônica

Uma espécie de 
sacerdócio

afastar-se do embasamento filosófico 
que norteia o exercício da profissão, 
qual seja, a obrigação de minorar 
o sofrimento alheio, sem olhar os 
aspectos mercadológicos. Adib Ja-
tene, em Cartas a um jovem médico 
(Editora Campus) vai mais além. 
Preconiza a participação ativa do 
médico na resolução das dificuldades 
do atendimento à população. “Se (o 
médico) cruzar os braços, as coisas 
não caminham sozinhas”, conclui. 

Isso signif ica que exercer a 
profissão de médico é mais do que 
simplesmente diagnosticar doenças, 

prescrever medicamentos, fazer 
cirurgias e campanhas educati-
vas. Como ser social por exce-

lência, que estuda várias 
horas por dia, inclusive 
e principalmente de-
pois de formado, o mé-

dico deve ter em mente 
a luta pela melhoria das con-

dições sociais e sanitárias 
da população. É verdade 

que nem todos são 
vocacionados nes-

sa direção. Mas é 
verdade também 

que há diferen-
tes maneiras 

de contr i-
buir para 
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não têm uma visão social de seu trabalho
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CeCy sant’anna

Fuja da calvície – A lignina, substância da semente de linhaça, pode deter 
o aumento das entradas, segundo estudos de cientistas de Taiwan. Uma 
colher e meia desta semente integral, diariamente, encontrada em loja 
de produtos naturais, fornece a quantidade adequada.

Proteja-se do câncer do cólon – Con-
siderado o terceiro tipo de câncer mais 
comum do mundo, causa mortes tanto 
em homens como nas mulheres. Para 
se prevenir, não exagere no consumo 
de fibras, que desaceleram o ritmo in-
testinal, favorecendo o surgimento da 
doença. Alimentos gordurosos devem 
ser consumidos com moderação, como, 
por exemplo, frituras, maionese e carnes 
vermelhas.

Previna rugas – Pesquisadores 
coreanos descobriram que o ácido 

licosapentanoico, presente no óleo 
de peixe, ajuda a prevenir rugas. No 

caso de esta novidade 
ainda não ter chegado ao 
Brasil, pode-se incluir na 
alimentação os ácidos gra-
xos ômega 3 dos peixes de 

águas profundas, como o 
salmão.

Vida saudável para o coração – As 
mulheres estão menos propensas do 
que os homens a adotar um estilo de 
vida saudável para o coração, segundo 
um estudo publicado no American Heart 
Journal. E aqueles que têm genes liga-
dos a doenças cardíacas também apre-
sentam uma tendência maior a fumar.

Água e sabão – Esta pode ser 
a mais nova combinação contra 
náuseas. Não tomar banho an-
tes de viajar de avião pode fazer 
você passar mal, de acordo com 
estudo publicado no jornal Envi-
ronmental Science and Technology, 
nos Estados Unidos. Quando pesquisa-
dores monitoraram 32 pessoas durante 
voos de quatro horas, descobriram que 
compostos nos óleos do corpo intera-
giam com o ozônio na cabine e formavam 
derivados no ar. As pessoas mais “sebo-
sas”, em consequência, reclamaram de 
irritação na garganta e no nariz, além de 
dor de cabeça, entre outros problemas. 
Quem trabalha no interior de edifícios 
considerados “doentes” também apre-
sentam os mesmos sintomas.

Musculação traz felicidade – Em 
um estudo da Universidade de Alaba-
ma, EUA, cientistas descobriram que 
homens que faziam três sessões de 
musculação não só definiam o corpo e 
emagreciam como também melhora-
vam o nível de tensão, raiva e humor.

Bactéria aumenta a inteligência – 
Uma bactéria chamada Mycobacterium 
vaccae, que está presente na terra 
e é inalada quando uma pessoa tem 
contato com o solo, pode ter o efeito 
benéfico de aumentar a inteligência. 
Pesquisadores americanos injetaram 
essas bactérias em ratos de laborató-

rio, que ficaram bem mais espertos. 
Segundo os autores do estudo, isto 
acontece porque de alguma forma 

a bactéria estimula a produção de 
serotonina no cérebro, que também 

ajuda a combater a depressão.

Problema na gengiva – Segundo es-
tudo do Centro Universitário Barretos, 
de São Paulo, células de gordura em 
excesso produzem substâncias que 
favorecem o surgimento de várias in-
flamações na gengiva. Ao cuidarmos do 
peso, podemos resolver dois problemas 
de uma vez só. Perder peso é ganhar 
gengiva saudável.
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Espaço Livre

ilustrações: Moriconi

Diferenças no cérebro – 
Tanto o bom como o mau 
humor ocorrem por causas 
biológicas; ou seja, existem 
diferenças no cérebro de to-
das as pessoas. Elas, porém, não são 
determinantes e podem transformar o 
mau humor em atitudes positivas. Para 
isso, pode-se recorrer à psicoterapia, 
ioga e meditação.

Jabuticaba é melhor que uva – A uva possui substâncias muito importantes para o coração, mas muitos desconhecem que as anto-
cianinas – presentes em sua composição – são encontradas em maior quantidade na jabuticaba. Essas substâncias existem em frutas 
vermelhas e arroxeadas, em sucos de uva, vinhos, pimenta vermelha e chocolate. Elas agem no combate aos radicais livres, moléculas 
instáveis produzidas pelo próprio corpo que se ligam a células saudáveis e buscam reduzir o colesterol ruim, combater o câncer e o 
envelhecimento precoce. Também evitam a formação de placas de gordura nas artérias e reduzem o risco de infarto do miocárdio 
a longo prazo, explica o cardiologista Marcelo Cantarelli, diretor da Angiocardio e membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Celular e audição – Celular pode 
ser prejudicial à sua audição, dizem 
pesquisadores indianos. Um estudo 
com cem usuários concluiu que quatro 
anos de uso intenso, uma hora por dia, 
diminuem a habilidade de ouvir altas 
frequências, dificultando a audição de 
certos sons. O autor do estudo, Naresh 
Panda, culpa as ondas eletromagnéti-
cas emitidas pelo aparelho. “A radiação 
pode afetar os mecanismos internos do 
ouvido ao longo do tempo”, explica Pan-
da, que ainda sugere sempre afastar o 
telefone do ouvido.

60 milhões de pessoas com sobre-
peso – Segundo o IBGE – Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística, uma 
em cada três crianças brasileiras de 5 a 

9 anos – 33% do total – tem so-
brepeso ou obesidade. Estes 
problemas também atingem 

50% da população brasileira – 15 
milhões de brasileiros são obe-
sos e mais de 60 milhões apre-
sentam sobrepeso. Relatório 
recente da OMS – Organização 

Mundial de Saúde mostra que 
doenças crônicas atreladas à 

obesidade, maus hábitos alimentares 
e de vida são as principais causas de 
mortalidade ou incapacidade. Elas são 
responsáveis por 59% das 56,5 milhões 
de mortes anuais, ou seja, mais de 33 
milhões de mortes.

Percepção da dor – Cientistas da 
University College London desen-
volveram técnicas que alteram 
a percepção da dor. Segundo o 
estudo, olhar para a fonte da dor 
pode reduzir sua sensação. Os 
pesquisadores testaram o limite da 
resistência ao calor de alguns pacientes 
e descobriram que, quando eles não viam 
sua própria mão, suportavam menos o 
calor; já quando olhavam o limite da re-
sistência, suportavam mais quatro graus 
centígrados. Assim, o melhor é encarar 
a dor do que virar o rosto.



30

Oque restou em seus pensamentos 
foi a imagem do congresso. As 
demais lembranças desaparece-

ram num passe de mágica. Esqueceu-se 
das dívidas, dos créditos e da família 
que o empurrou para o sucesso. A 
esposa, paciente e solidária, não saía 
do seu lado. Era ela quem relembrava 
fatos passados e tentava, com a ajuda 
do psiquiatra, trazê-lo de volta ao 
mundo real. Ele, no entanto, só falava 
do tal congresso.

Da apresentação dos palestrantes, 
guardara detalhes que ninguém mais 
se recordava. Sabia o nome de cada 
um e repetia as falas com a entonação 
utilizada pelo orador. Por vezes, ria e 
aplaudia alguma referência que, na 
apresentação, provocara no auditório a 
mesma reação. No início do congresso 
reservara um DVD com as palestras. 
Passava o dia revendo as cenas e depois 
as repetia.

Os médicos, seus parceiros por 
anos, o ajudavam no tratamento, mas 

PauLo CasteLo branCo 

cabelos brancos como camisolão de 
fantasmas.

Foi um desses fantasmas que se 
apossou do seu cérebro, quando o 
funcionário colocou o seu laptop sobre 
a bancada próxima à câmera. O opera-
dor iniciou um jogo de pôquer que o 
afastou definitivamente do congresso. 
Ficou com o olhar fixado na tela do 
laptop e nas ações do jogador. Viu-se 
em Las Vegas, no início dos anos 80. 
Recém-formado em medicina, decidira 
descansar do extenuante curso e das 
noites de plantão em prontos-socorros. 
Dedicou-se a estudar os segredos do 
pôquer, transformando-se em um res-
peitado especialista na arte do jogo. Em 
Las Vegas, o seu sucesso foi tamanho 
que passou a ser recusado em mesas de 
profissionais. Não perdia nunca e cau-
sava prejuízo aos cassinos. No fim de 
seis meses, com ótimo saldo bancário, 
decidiu que estava na hora de voltar 
ao trabalho.

Montou seu consultório e, em pouco 
tempo, possuía grande clientela. Logo foi 
procurado por um colega que lhe propôs 
a construção de um hospital e uma em-
presa de plano de saúde. Novamente a 
sorte o escolheu e o negócio prosperou.

No seu lugar, absorto com o jogo do 
operador de vídeo, se incomodou com 
as jogadas primárias do moço. Lá pelas 
tantas, tendo anotado as possibilidades 
de vencer a partida, tentou transmitir 
mentalmente ao jogador a decisão a 
ser tomada. O jovem não o atendeu e 
perdeu a partida. Nesse momento, ele 
se levantou, partiu para cima do perde-
dor e, aos socos e pontapés, o agrediu. 
Proferia palavrões e quebrou tudo em 
volta da vítima. Em seguida, sentiu o 
cérebro esquentando e soltando fuma-
ça pelos ouvidos. Foi aí que desmaiou 
e nunca mais se lembrou de nada. Só 
das palestras. P

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

Foi um desses fantasmas que se apossou             
do seu cérebro

Crônica

Distúrbios

de quem ele gostava mesmo era do psi-
quiatra, filho de um velho amigo do Rio 
Grande do Sul. O especialista na busca 
dos mistérios da mente possuía ótimo 
humor. O colega falava tanto sobre o 
congresso, que o médico buscou ajuda 
de um colega para aliviar a pressão.

Quando entrou em convulsão, 
estava sentado na parte da frente do 
auditório, com a visão prejudicada pela 
existência do operador de vídeo, entre 
ele e o palco. A pequena imagem na 
câmera desviava sua atenção. Quase 
sem perceber, esquecia o palestrante 
na tribuna e ficava olhando a imagem 
no visor. Aquilo o incomodava e entor-
pecia o seu pensamento. 

Na volta do almoço, tentou ocupar 
outro assento, porém não obteve êxito. 
As pessoas deixavam os seus pertences 
marcando o lugar e, nas vezes que tro-
cou as belas bolsas rubro-negras, cores 
utilizadas pelo seu glorioso Flamengo, 
foi escorraçado. Um dos participantes 
foi grosseiro com ele, apesar dos seus 
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Congressos

Não há retrocessos. A tecnologia, 
especialmente aquela usada para 
troca de informações, a chamada 

TI, ocupa um lugar definitivo na so-
ciedade contemporânea. No setor de 
Saúde Suplementar, é uma excelente 
ferramenta não só para prover diag-
nósticos e procedimentos sofisticados 

como também para 
se aprimorar a gestão 
de empresas que, em 
sua maioria, atuam em 
mercado de alto risco. 
Estas são as principais 
considerações do 16o 
Congresso Abramge 
e 7o Congresso Sinog, 
realizado nos dias 18 
e 19 de agosto em São 
Paulo. 

Mais de 400 pes-
soas participaram dos 
dois eventos, que con-
taram com a presença 
de representantes de 
cerca de 280 empresas 
de todos os segmentos 
de saúde e também de 
tecnologia. O suces-
so foi confirmado até 
pelo número recorde 
de patrocinadores e 
expositores. Foram 21 
expositores que apre-
sentaram produtos e 
desenvolveram negó-
cios.

A abertura dos congressos foi feita 
pelo presidente nacional da Abramge, 
Arlindo de Almeida, que agradeceu a 
participação de todos e destacou que 
o tema central, Tecnologia na Saúde 
Suplementar – Instrumento para o 
Desenvolvimento Sustentável, poderia 
implicar, num primeiro olhar, um 
aumento de custo para as empresas. 
“No entanto, ao nos aprofundarmos 
no tema, perceberemos que a alta 
tecnologia pode ser aliada na gestão 
das operadoras de planos de saúde em 
várias áreas”, disse.

A Conferência Magna sobre o Atual 
Estágio e as Perspectivas Tecnológicas 
do Brasil ficou a cargo do jornalista 
Ethevaldo Siqueira, articulista de O 
Estado de S.Paulo e comentarista da 
Rádio CBN. Depois de fazer um histó-
rico sobre a evolução da tecnologia no 
nosso país e no mundo, afirmou que 
a Tecnologia da Informação pode dar 
uma contribuição relevante ao setor, 
principalmente se considerarmos a 
precariedade da saúde pública no 
nosso país. E apontou perspectivas, 
segundo as quais a palavra-chave é 
convergência, integrando os conteú-
dos nos vários canais de comunicação, 
como computador, telefone, celular e 
televisão.

Joel Reche Duran, coordenador da 
Comissão de Marketing da Abramge, 
apresentou a palestra Nova Ferramenta 
do IBGE, de José Sant’Anna Bevilaqua, 
coordenador de Tecnologia e Diretor 

de Informática do IBGE. Duran des-
tacou a importância desse instituto 
de estatísticas, criado em 1936 e que 
realizou o primeiro censo no Brasil em 
1872. Já Bevilaqua mostrou o passo a 
passo, todo informatizado, do trabalho 
realizado no último censo, de 2010. 
Desde a captação dos dados, com 58 
milhões de questioná-
rios aplicados por 190 
mil recenseadores, até 
sua tabulação e divul-
gação, foram usados 
equipamentos e recur-
sos digitais. Ele ainda 
apresentou as ferramen-
tas de pesquisa à base 
de dados do IBGE, que 
serão disponibilizadas 
para consultas de in-
formações estruturadas 
por localidade, perfil de 
população etc., a partir 
de novembro deste ano.

Em seguida, o pri-
meiro talk show, sobre 
Qualidade como Fator de 
Sustentabilidade, foi co-
ordenado por Alexandre 
Lourenço, presidente da 
Abramge-SP e da Uni-
versidade Corporativa 
Abramge. Para ele, não 
se consegue praticar a 
Medicina sem qualidade. 
Ele destacou a necessi-
dade de os serviços serem 

Tecnologia na saúde
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de confiança, mas afirmou 
que a qualidade vai muito 
além dos serviços. O painel 
apresentou três pontos de 
vista: das operadoras, dos 
prestadores e da acredi-
tadora. 

Fabio Leite Gastal, 
super intendente mé-
d i co -as s i s tenc ia l  do 
Hospital Mãe de Deus, 
falou sobre a Visão das 
Operadoras. Para ele, o 
principal papel do ges-
tor de saúde é entender 
as inovações e preparar 
o setor para fazer frente 
a elas. Entre os desafios, 
está a operação em rede, 

que inclui os sistemas de gestão e de 
pessoas, além do sistema de informa-
ção – e concluiu dizendo que esses três 
sistemas devem ser integrados. 

A Visão dos Prestadores ficou a 
cargo de Martha Sevedra, diretora do 

Congressos
Hospital Barra D’Or Brasil. Ela ressal-
tou a importância de realizar avalia-
ções pelas acreditadoras nacionais e 
internacionais para criar uma base de 
qualidade. “É preciso trabalhar focado 
naquilo que a empresa tem de melhor, 
para melhorar a performance e gerar 
sustentabilidade”, alertou.

Já Rubens Covello, presidente do 
IQG – Instituto Qualisa de Gestão, 
encerrou aquele talk show com a ex-
posição sobre a Visão da Acreditadora. 
Segundo ele, qualidade em saúde se 
mede com estrutura, processos e 
resultados. E as instituições já en-
tenderam que adquirir certificados de 
acreditação qualifica suas ações frente 
aos prestadores de serviços, uma vez 
que se trata de uma organização com 
melhor segurança ao paciente. 

O diretor da Amil Assistência 
Médica Internacional, Antônio Jorge 
Gualter Kropf, foi o coordenador da 
palestra Tecnologia na Saúde Suple-
mentar – Instrumento para o Desen-

volvimento Sustentável 
do Sistema, proferida 
por Gonzalo Vecina 
Neto, ex-presidente da 
Anvisa e superinten-
dente corporativo do 
Hospital Sírio-Libanês. 
Este, em sua apresen-
tação, comentou a 
importância do bom 
gerenciamento para 
crescer com sustenta-
bilidade. Ele defende a 
tecnologia como aliada 
no desenvolvimento e 
acredita que o gasto 
com ela deve ser en-
carado sempre como 
investimento. No fim 
da apresentação, Kropf 
afirmou que a tecnologia deve ser 
utilizada, também, como forma de 
contenção de custos.

No segundo dia dos congressos, 
Alberto Ogata, presidente da Associa-

Já está na Diretoria Colegiada da Agência 
 Nacional de Saúde Suplementar (ANS) o projeto 
para desburocratizar e diminuir o impacto eco-
nômico-financeiro das pequenas e médias opera-
doras de planos de saúde (PMOPS). A informação 
é de Leandro Reis Tavares, diretor de Normas e 
Habilitações das Operadoras da agência reguladora, 
e foi dada durante o “Roda Viva”, debate do 16o 
Congresso Abramge e 7o Congresso Sinog, realizado 
em agosto último. Leandro foi sabatinado por Carlos 
Roberto Squillaci, então presidente do Sinog; Polyanna Carlos 
Silva, supervisora institucional da Associação Brasileira de De-
fesa do Consumidor (Pro Teste); Arlindo de Almeida, presidente 
da Abramge; Denise Eloi, presidente da Unidas, e Márcio Serôa 
de Araújo Coriolano, presidente da FenaSaúde.

Leandro defendeu as PMOPS, quando afirmou que elas são 
de extrema importância para o mercado – “porque atuam regio-
nalmente”. E disse que a ANS estuda medidas para desonerá-las 
burocrática e financeiramente. 

Além disso, o diretor informou que a ANS está terminando 
um estudo para estabelecer uma escala mínima viável para o 
funcionamento das OPS. Para Leandro, é preciso estabelecer 
um mercado competitivo. “Essa é uma das metas de uma boa 
regulação. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessa competição 
temos que diminuir as barreiras de entrada para os bons com-
petidores; e ter claro que, num mercado onde o risco é de 100%, 
é preciso ter uma escala mínima viável para saber até onde a 
agência pode flexibilizar”, disse.

Perguntado sobre a possibilidade de flexibilização de taxas 
e ativos garantidores para que as empresas desenvolvam alta 

tecnologia na área de atendimento aos beneficiários, o diretor 
de Normas e Habilitação das Operadoras respondeu que isso 
é impossível. Porém, fez uma ressalva: “Dentro do contexto 
das PMOPS, a agência estuda deslocar parte dos mais de onze 
bilhões de ativos garantidores para questões assistenciais das 
PMOPS”. 

Leandro Tavares negou também a possibilidade de, a curto 
prazo, criarem-se planos com coberturas customizadas. Para ele, 
do ponto de vista de regulação, não há como aplicar um tipo 
de rol diferente daquele geral, em vigor atualmente. “Entendo 
que a integralidade da assistência de saúde deve ser garantida. 
Isso, junto com o estudo de escala mínima viável, vai qualificar 
o setor”, concluiu.

Várias perguntas foram feitas pela plateia dos congressos, 
entre elas questionou-se a posição do órgão regulador sobre 
a judicialização na Saúde Suplementar. Leandro afirmou que 
a ANS tem ciência de que a judicialização existe e disse que o 
órgão tem participado de inúmeros convênios com órgãos de 
defesa do consumidor e Tribunais de Justiça com o intuito de 
qualificar as decisões tomadas e trazer mais clareza na regulação 
de acesso e nas obrigações assistenciais das OPS.

a anS e a SuStentabilidade daS pequenaS e MédiaS OperadOraS

Rubens Covello Gonzalo Vecina 
Neto

Antônio Jorge 
Gualter Kropf

Martha Sevedra
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ção Brasileira de Qua-
lidade de Vida coorde-
nou o talk show Gestão 
Assistencial. Segundo 
ele, o “grande nó da 
gestão” é a capacitação 
de profissionais para a 
execução de programas 
de promoção de saúde. 
Por sua vez, Ana Cláudia 
Assis Pinto falou sobre 
Gerenciamento de Do-
enças. Líder da prática 
de gestão estratégica de 
saúde da Marsh Gestão 
de Benefícios, Ana Cláu-
dia afirmou que a Tecno-
logia da Informação (TI) 
tem papel fundamental 
no gerenciamento de do-
enças e de riscos ligados 
à saúde de uma popula-
ção, desde o diagnóstico 
até a medida de resulta-
dos. No entanto, com-
pletou: “A TI continua 
sendo um ‘meio’, pois o 
resultado final esperado 
no gerenciamento em 
saúde depende muito 
de processos, disciplina, 
integração e colaboração 
entre os diversos atores”.

Em seguida, no tema Gestão Pre-
ventiva como Fator de Sustentabilidade, 
o americano John H. Harris III, CEO de 
Qualidade de Vida e vice-presidente de 
Inovações da Healthways International, 

No dia 18 de agosto, o Sinog celebrou seus 15 anos de 
fundação com um jantar que contou com a participação 
de mais de 450 pessoas. Carlos Roberto Squillaci, então 
presidente do Sinog, em discurso, lembrou da história 
do Sindicato e de sua importância para o crescimento da 
Odontologia de Grupo e disse que é chegada a hora de uma 
nova fase com renovação da diretoria e novas ideias. Além 
disso, fez a entrega do prêmio Mérito Sinog 2011 a Januá-
rio Napolitano, fundador da Aboe, Associação Brasileira de 

Odontologia de Equipe, e a Alexandre Lourenço, presidente 
da Abramge-SP. Também na ocasião, Carlos Roberto Squillaci 
foi homenageado com o Mérito Sinog 2011, entregue pelo 
vice-presidente da entidade, Reinaldo Scheibe. O presidente 
da Abramge, Associação Brasileira de Medicina de Grupo, 
Arlindo de Almeida, deixou uma mensagem a Carlos Roberto 
Squillaci, exaltando o desempenho do amigo durante sua 
permanência na presidência do Sinog. Um show do cantor 
Sidney Magal encerrou a festividade.

Ação social – Arlindo sorteou um 
iPad, entre os presentes aos Congres-
sos que responderam à pesquisa de 
satisfação. O vencedor foi José Blanco 
Landeira, da União Hospitalar do Rio 
de Janeiro. Cada pesquisa respondida 
correspondeu a 50 reais, num total de 
R$ 6.250,00 que serão doados para o 
Amparo Maternal de São Paulo.

SinOg cOMpleta 15 anOS

abordou o modo como as empresas 
de pesquisa dos Estados Unidos estão 
gerindo a promoção de saúde. Segundo 
ele, empresas americanas chegaram 
à conclusão de que a promoção de 
saúde deve incluir uma parcela de ação 
lúdica. Ele citou vários programas de 
promoção à saúde com a ajuda de redes 
sociais e totalmente digitais, como a 
inclusão de aplicativos diretamente no 
celular de usuários. Os participantes 
têm recompensas em bônus ou pontos 
que podem incentivá-los a participar 
dos programas. Para Harris, a TI é 
fundamental para os programas que 
pretendem mudar o comportamento e 
incentivar a saúde. 

O presidente da Abramge Rio Gran-
de do Sul, Francisco Santa Helena, foi 

o coordenador do talk 
show Tecnologia para 
Pequenas e Médias Ope-
radoras. Ele defendeu a 
tecnologia como ferra-
menta e ressaltou que é 
preciso investir em TI na 
gestão de saúde para o 
crescimento sustentável 
das empresas. Neste 
painel, Luiz Antonio De 
Biase Nogueira, repre-
sentante da Abramge 
no COPISS, abordou o 
tema TI na Gestão da 
Saúde. Ele destacou a 
necessidade das empre-
sas, mesmo que peque-
nas e médias, definirem 
orçamentos para a área 
de TI, sabendo quanto 
será necessário investir e 
quais os riscos e resulta-
dos a serem alcançados. 
Já ao falar sobre Acesso 
para Pequenas e Médias 
Operadoras, Lincoln de 
Moura Assis Junior, dire-
tor-presidente da Zilics, 
explicou ser impossível 
entregar ser v iços de 
qualidade usando méto-
dos artesanais, ou seja, 
urge ter sistemas profissionalizados 
de informação em saúde. Mas ele ad-
mite: “A tecnologia certamente é cara, 
porém, sem o seu uso, a operadora 
torna-se insolvente no mercado”. P

Alberto Ogata

Ana Cláudia 
Assis Pinto Luiz Antonio De 

Biase Nogueira
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Helena

John H. Harris III Lincoln de Moura 
Assis Junior



cartaS e e-MailS
Li as matérias da revista de 
jul/ago/set 2011 e o assunto 
de que mais gostei foi sobre 
alimentação saudável. Gosta-
ria de obter mais informações 
sobre os benefícios dos ali-
mentos em nossa saúde.
Fernanda Gonçalves – Ma-
caé – RJ

Gostaria de agradecer por receber este 
rico material que nos ajuda muito. Con-
fesso que fico ansiosa com a chegada 
da revista, pois sei que trará assuntos 
extremamente importantes e atualizados 
para nós, profissionais da saúde.
Keyla Gonçalves da Silva – Ipatinga 
– MG

Trabalho na biblioteca da Faculdade 
Christus, em Fortaleza, e temos como 
doação a revista Medicina Social. Gosta-
ria de comunicar que nós não recebemos 
os fascículos 212 e 213 e recebemos o 
214. Portanto, se for possível, nos enviem 
as edições que faltam. Salientamos que 
este título é de suma importância para 
a atualização e o enriquecimento do 
nosso acervo.
Adriana Morais – Fortaleza – CE

Prezados amigos da revista Medicina So-
cial, somos do consultório Zen-Shin, da 
cidade de Belo Horizonte, e gostaríamos 
de perguntar se já está sendo distribuída 
a revista Medicina Social do mês de ju-
lho, pois ainda não a recebemos aqui. Se 
ainda não está na época da distribuição, 
desculpem-nos. Estamos ansiosos para 

receber a próxima edição da 
revista, pois as reportagens são 
bastante válidas e nos ajudam 
em nosso trabalho.
Janaina Ferreira – Belo Hori-
zonte – MG

Uma amiga recebe sempre 
a revista Medicina Social. 
Adorei as matérias! Como faço 
para recebê-las também?

Ana Paula Lavradas – Rio de Janeiro – RJ

No intuito de continuar recebendo a 
revista Medicina Social, que é um exce-
lente meio de informação e atualização 
para nós, profissionais de saúde, comu-
nico alteração de endereço.
Gláucia Plaça Silva – Santos – SP

Venho, por meio deste, solicitar o rece-
bimento da revista Medicina Social em 
nossa filial no Estado de São Paulo.
Janaína Lima – Mira Informática – São 
Paulo – SP

Pedidos de assinatura:
Aline Fabris, Porto Alegre – RS; Ana Paula 
Lavradas, Rio de Janeiro – RJ; Armando An-
tônio Lima, Belo Horizonte – MG; Dulcinéia 
Maia Sampaio Nápoli, Dias dÁvila – BA; 
Edilaine Alves Nunes, Jequié – BA; Eliane 
Ramos da Silva, Rio de Janeiro – RJ; Janaína 
Lima, São Paulo – SP; Jessica Monteiro do 
Amaral, São José do Rio Preto – SP; Leda 
Beck, São Paulo – SP; Leon Henrique Santana 
Mourão, Ananindeua – PA; Lindomar Borges, 
São José dos Campos – SP; Lucita Briza, 
São Paulo – SP; Marco Antonio de Souza, 

São Paulo – SP; Maria Julia Woelffel Busato 
Siqueira, Vitório – ES; Marlene Martins, Belo 
Horizonte – MG; Pedro de Abreu Libanio, 
Belo Horizonte – MG; Rosimeire Pinheiro, 
Atibaia – SP; Sandra de Lima, Brasília – DF; 
Walter Antonio Godoy, Curitiba – PR.

Alterações de endereço: 
Fernanda Orejana, Sorocaba – SP; Flo-
riano Andrade, São Paulo – SP; Germana 
Ribeiro Soares, RNJ Brasil Publicidade, 
São Paulo – SP; Gláucia Plaça Silva, San-
tos – SP; Marielly Passos Seabra de Mello, 
Santos – SP; Michel Tamotsu Nishimura 
Okada, São Mateus do Sul – PR; Paulo 
Renato Moriconi, Brasília – DF; Sandra 
Maria Veiga, Belo Horizonte – MG; Vir-
gínia Rodarte Gontijo Couto Bosco, Belo 
Horizonte – MG.

Agradecimentos pelo envio da revista:
Adriana Morais, Fortaleza – CE; Fernanda 
Gonçalves – Macaé – RJ; Keyla Gonçalves 
da Silva, Ipatinga – MG; Marli I. A. de Me-
deiros e Márcia Moreira, Biblioteca Duse 
Rüegger Ometto, Araras – SP; Rosângela 
Maria Moreira Kavanami, SBDC – Serviço 
de Biblioteca e Documentação Científica 
Prof. Dr. José Victor Maniglia, Faculdade 
de Medicina de São José do Rio Preto – 
FAMERP, São José do Rio Preto – SP; Sônia 
Duarte, Universidade Potiguar – UnP, 
Sistema Integrado de Bibliotecas – SIB, 
Natal – RN.
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Principais Prazos das Operadoras na ANS

2011/12
SIB - Transmissão do arquivo de atualização do cadastro de beneficiários - até o dia 5 de cada mês

DIOPS Fluxo de Caixa - até o dia 10 de cada mês

DIOPS Financeiro - até o dia 15 dos meses novembro de 2011 e fevereiro, maio e agosto de 2012
Pagamento da Taxa de Saúde Suplementar (TPS) - último dia útil do primeiro decêndio dos meses de dezembro de 
2011 e março, junho e setembro de 2012
SIP - último dia útil dos meses de novembro de 2011 e fevereiro, maio e agosto de 2012

Anual variável – NTRP – Nota Técnica de Registro de Produto - deverá ser atualizada a cada período de 12 meses
Aperiódico – Comunicado de reajuste

1. Planos individuais ou familiares – Solicitar o reajuste até o último dia útil do segundo mês subsequente ao mês do 
início do período de referência - (porém, o reajuste não poderá ser retroativo)
2. Planos coletivos – Encaminhar comunicação em até 30 (trinta) dias após a aplicação do reajuste

OUTUBRO
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
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Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4  5

6 7 8 9 10 11 12

13 14  15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29  30

DEZEMBRO
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1 2 3 4  5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

AGOSTO - 2012
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SETEMBRO - 2012
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
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 12/10 N. Sra. Aparecida 02/11 Finados 15/11 Proclamação da República  25/12 Natal 
 01/01/2012 Confrat. Universal 21/02/2012 Carnaval  06/04/2012 Paixão 08/04/2012 Páscoa   
 21/04/2012 Tiradentes 01/05/2012 Dia do Trabalho  07/06/2012 Corpus Christi 07/09/2012 Independência do Brasil
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Campanha de
Doação de Sangue

Campanha de
Doação de Sangue

O esforço individual
pelo bem coletivo.

Participe dessa
iniciativa!!!

Requisitos básicos para a 
doação de sangue 

•	 Estar	em	boas	condições	
de	saúde.	

•	 Ter	entre	18	e	65	anos.	

•	 Pesar	no	mínimo	50kg.		

•	 Estar	descansado	e	
alimentado	(evitar	alimentação	
gordurosa	nas	4	horas	que	
antecedem	a	doação).		

•	 Apresentar	documento	original	
com	foto	emitido	por	órgão	
oficial	(Carteira	de	identidade,	
Cartão	de	Identidade	de	
Profissional	Liberal,	Carteira	
de	Trabalho	e	Previdência	
Social,	Carteira	de	Motorista	e	
Passaporte).	

Oriente-se	sobre	os	impedimentos	
temporários	e	definitivos.
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