
A supermáquina 
Descubra como trabalham 
os cem bilhões de neurônios 
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as pesquisas que aumentam 
os seus poderes
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Dormir muito pode 
ser prejudicial à 
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Eliezer Arantes da Costa, engenheiro, professor e consultor de empresas, fala sobre 
os caminhos para melhorar a gestão e diminuir custos nas empresas



Saúde da Criança

Dicas para evitar a obesidade infantil

• Estímulo à atividade física
• Acompanhamento do peso adequado 

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

castigo
• Família, um agente importante

• Explicar sobre a boa alimentação em 
casa e na escola

• Estipular a hora das refeições e da 
diversão

• Mostrar escolhas alimentares em 
diversas ocasiões

• Procurar ajuda de especialistas

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

redução da Obesidade Infantil, disponibiliza aos seus associados material 

para “download” no portal www.abramge.com.br
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Planejamento estratégico: 
a alma da oPeração

dos reajustes sala-
riais. Na teoria, de 
fato, o SUS é extre-
mamente ambicioso. 
E na prática? 

Os planos priva-
dos de saúde, que 
independem de po-
líticas indesejáveis, 
por seu turno, se 
não se cercarem de 
toda a tecnologia 
disponível, estarão 
fadados ao fracasso, 

o que significa a falência ou incor-
poração de empresas por outras mais 
eficientes. Vale dizer ainda que já 
somam centenas as operadoras que 
fracassaram. Aí surgem mais pergun-
tas: como prescindir da qualidade de 
atendimento? Como fazê-lo sem uti-
lização de TI? Como deixar de fazer 
gerenciamento de crônicos? Como 
se utilizar da medicina preventiva 
como fator de moderação nos custos? 
Como medir a produtividade dos 
seus funcionários, incluindo os mé-
dicos, para poder pagá-los de forma 
adequada? Como lidar com o enve-
lhecimento inexorável da população 
com seus gravames naturais? Como 
conhecer quais inovações tecnológi-
cas devem ser incorporadas? E tudo 
isto com a limitação de recursos para 
custos exigidos, às vezes infinitos? Os 
congressos da Abramge abordaram 
todas estas questões.

É difícil lidar com tais problemas 
e muitos outros sem uma atualização 
constante no conhecimento das fer-
ramentas científicas disponíveis. Foi 
o que nos levou a propor este tema 
nos nossos congressos, escolhendo 
a dedo os melhores profissionais da 
área. E a resposta, medida pelas pes-
quisas feitas com os participantes, foi 
muito promissora. E mais: nunca esses 
encontros contaram com um número 
de participantes tão expressivo.

EEste ano o assun-
to escolhido como 
tema principal dos 
nossos congressos foi 
planejamento estra-
tégico. Valeu a pena? 
Acreditamos que sim, 
pois uma área tão 
complexa como a 
nossa, com inúmeras 
variáveis, submetida 
a uma legislação que 
se torna a cada dia 
mais exigente – e que 
parece não ter fim –, não pode resistir 
sem um planejamento que envolva 
várias questões e que diariamente 
conta com novas e revolucionárias 
ferramentas de gestão. Lidar com a 
saúde das pessoas é um desafio que 
ainda não conseguiu ser encarado 
e resolvido em lugar nenhum do 
mundo. 

Dizem os defensores da interven-
ção do Estado na saúde que o nosso 
Sistema Único (?) de Saúde (SUS) é 
o mais avançado do mundo. Será? 
Ele é universal, atendendo a toda a 
população com equidade e preenche 
todas as necessidades da população 
brasileira? Será que o Brasil possui 
recursos suficientes para tal? Duvi-
damos, pois nenhum país do mundo 
conseguiu tal façanha. Será que esse 
sistema usa todas as ferramentas 
de gestão necessárias para um bom 
desempenho? É melhor que os planos 
privados de assistência à saúde na sua 
execução? Não acreditamos nisso – 
nem a população. Basta analisar as 
pesquisas realizadas sobre o sonho 
dos brasileiros, nas quais o plano de 
saúde só perde para a casa própria 
como objeto de desejo. Basta também 
checar as pautas de reivindicação de 
todas as categorias de trabalhadores, 
que exigem de seus patrões um plano 
privado de assistência à saúde como 
principal solicitação, vinda logo atrás 
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Direito

A garantia constitucional 
da irretroatividade legal

Reiteradamente somos ques-
t ionados sobre a v igência 
das d ispos ições cont idas 

no inciso XXXVI do artigo 5o da 
Const ituição Federal, que dita, 
como garant ia fundamental ao 
direito dos cidadãos brasileiros, 
que “a lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito 
e a coisa julgada”. Isto porque os 
nossos inquisidores têm constante-
mente observado o advento de atos 
normativos, exarados por diversos 
órgãos de governo, inclusive de 
direção de autarquias – como é o 
caso da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) –, em que se 
pretende ter a nova legislação in-
cidência sobre contratos celebrados 
sob a égide da eficácia da norma 
legal anterior, ou seja, instrumen-
tos estes caracterizados como atos 
jur ídicos perfeitos, intangíveis, 
portanto, pela regulação baixada 
poster iormente. Ou, em outras 
palavras: pretendendo-se aplicar 
retroativamente o novo diploma 
legal, interferindo no regime dos 
contratos preexistentes.

O Supremo Tribunal Federal tem 
sistematicamente decidido, como 
não poderia ser de forma diferente 
diante da clareza do texto consti-
tucional aqui comentado, que a 
aplicação retroativa da norma legal 
nova, interferindo nos contratos 
celebrados antes de sua vigência, 
viola a disposição trazida no citado 
inciso XXXVI do artigo 5o da Carta 
Magna.

Essa estipulação constitucio-
nal é da maior relevância para a 

o ato jurídico perfeito, protegidos 
pela Carta Republicana.

Assim é que no teor do acórdão 
concessivo da liminar de suspen-
são, por inconstitucionalidade, dos 
dispositivos da Lei no 9.656/98, o 
STF foi expresso ao ditar: “Assim 
sendo, os contratos assinados com 
os consumidores antes da nova 
legislação não podem ser modifi-
cados pelas regras ora impostas, 
sob pena de violação ao princípio 
do direito adquir ido e também 
ao ato jurídico perfeito – garan-
tias protegidas pelo mandamento 
constitucional (CF, artigo 5o, inciso 
XXXVI)” (Item 55, página 358, do 
voto vencedor do relator, minis-
tro Maurício Corrêa, da Adin no 
1.931-8).

Na mesma fundamentação do 
voto em questão, o relator trouxe 
à indicação de julgados outros da 
Corte Suprema no mesmo sentido, 
tais como na Adin no 493-DF, publi-
cada na RTJ 143/724, destacando- 
se os votos dos ministros Moreira 
Alves e José Celso de Mello, todos 
vedando a retroatividade legal aqui 
analisada, no que foram acom-
panhados pelos demais ministros 
integrantes do Pretório Excelso.

Diante disso, dúvidas não ca-
bem sobre a plena e absoluta 
vigência da Garantia Fundamental 
assegurada pela Constituição Fede-
ral, protegendo o direito adquirido, 
o ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada contra a ingerência da nova 
norma legal nas situações jurídico- 
contratuais preexistentes.

Se contrár io fosse, não mais 
existiria a segurança jurídica do 
Estado de Direito, passando a 
ocorrer o arbítrio dos ocupantes 
do poder. Que Deus proteja o                
Brasil disso! P

O autor é chefe da Assessoria Jurídica da 
Abramge/Sinamge/Sinog

segurança jurídica do Estado de 
Direito, pois, se fosse admissível, 
em contrário senso, essa retroa-
tiv idade legal, nenhum cidadão 
se sentiria seguro ao pactuar um 
negócio jurídico porque, no futuro 
e de forma imprevisível, poderia 
ser editada nova regra legal que 
violaria o regime estabelecido nos 
contratos que estivessem em vigor 
antes do início da vigência dessa 
legislação.

No caso específico da área de 
operação de planos e seguros pri-
vados de assistência à saúde, como 
é sabido, a CNS – Confederação 
Nacional de Saúde, Hospitais, Esta-
belecimentos e Serviços ingressou 
com a Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (Adin) de no 1.931-8 
perante o Supremo Tribunal Federal 
contra alguns dispositivos da Lei 
Federal no 9.656/98, alterados pela 
edição de 44 medidas provisórias, 
sendo a última, ainda em vigor, 
a de no 2.177-44, sob a arguição 
de ofensa à Constituição Federal, 
pedindo a concessão liminar da 
suspensão dessas disposições da 
mencionada lei, o que foi conce-
dido, parcialmente, em julgado do 
Plenário do STF.

Essa suspensão se deu exata-
mente dos parágrafos e artigos da 
Lei no 9.656/98 que, violando o 
disposto no inciso XXXVI do artigo 
5o da Constituição Federal, fizeram 
aplicar aos chamados contratos 
antigos (celebrados antes do início 
da vigência da referida lei) a re-
gulamentação trazida na lei nova, 
prejudicando o direito adquirido e 

Dagoberto José steinmeyer Lima

A aplicação retroativa da norma legal nova, 
interferindo nos contratos celebrados antes de          

sua vigência, viola a Carta Magna
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Economia

Desafios do setor de 
saúde suplementar

Durante esses últimos 12 anos, 
tem sido crescente a pressão da 
agência reguladora na área de 

planos de saúde. E a própria socieda-
de, entendendo e buscando melhor os 
seus direitos, obriga as operadoras de 
planos de saúde a adotarem práticas 
e políticas visando à maior eficiência, 
eficácia e efetividade no uso de seus 
recursos, quer sejam quantitativos 
como qualitativos. 

Essa tendência tem se traduzido 
em mudanças organizacionais que 
convergem para a implantação de 
modelos que buscam a transição de 
gestão e planejamento estratégico da 
empresa, em que os objetivos devem 
visar com mais precisão aos resultados 
operacionais e econômico-financeiros. 
Não é mais suficiente controlar os 
recursos e garantir que os processos 
sejam desenvolvidos da melhor forma 
possível. Precisamos ir muito além, 
demonstrando que os recursos e os 
processos estão produzindo benefícios 
reais para os beneficiários de planos 
de saúde. 

Estamos aqui falando de rede de 
abastecimento, ativos garantidores, 
margem de solvência. Vale lembrar 
que a operadora tem uma receita finita 
com custos infinitos. Relatórios exigi-
dos pelo órgão regulador, nos quais as 
operadoras demonstram seu desem-
penho e prestação de contas – que 
apresentam como realizações apenas 
o esforço e a quantidade de trabalho 
realizado –, já não satisfazem mais o 
interesse das instâncias de decisão de 
controle da atividade regulada. 

A ANS vem mensurando cada vez 
mais os resultados das operadoras, 
tanto operacionais como econômico-

serem resolvidos. Veja o quanto se ali-
via o atendimento assistencial público 
diariamente. 

A importância dessa atividade em 
pequenos municípios, distante das 
grandes capitais, ajuda significativa-
mente as entidades de saúde daquele 
local, injetando recursos privados nas 
redes credenciadas, onde também 
atendem o SUS, e propiciando novas 
tecnologias, de modo que toda a po-
pulação acaba se beneficiando. Quero 
com isso dizer que o governo deve 
olhar essa atividade como um parceiro 
importante. Isso não significa diminuir 
a responsabilidade das operadoras, 
mas melhorar o canal de comunicação, 
antes de algumas decisões que podem 
muito mais influenciar negativamen-
te do que positivamente junto ao 
mercado consumidor. Por fim, reco-
mendamos que as operadoras devam 
construir um ciclo completo de gestão 
em que possam avaliar a estruturação 
operacional, contratualização, geren-
ciamento, monitoramento e avaliação 
de toda a sua atividade. 

A estruturação ou reestruração  
deve iniciar  com base em diagnóstico 
situacional, quando irá mostrar os 
desafios de mercado e de competiti-
vidade e atender o órgão regulador. 
Contratualização deve ser revista 
mediante os recursos, ações e pactu-
ações de compromissos e resultados 
que podemos alcançar com a cadeia 
de valores.  

Gerenciamento deve transformar 
as intenções e ações planejadas e pac-
tuadas em resultados. Monitoramento 
é a atividade mais delicada dentro da 
área assistencial. Não deve extrair a 
liberdade e compromissos com os 
serviços, mas deve controlar a cadeia 
decisória. Avaliação de toda atividade 
consiste em verificar, como um todo, 
se os resultados estão sendo alcança-
dos e se estes produziram outros im-
pactos relevantes, indicando medidas 
corretivas. Com a gestão estratégica, 
se bem mapeados os problemas e as 
potencialidades, podemos dizer que 
boa parte dos resultados definidos 
como objetivos já está garantida.   P
O autor é economista e coordenador da comissão 
econômica da Abramge e do Sinamge, wnpg@uol.com.br

financeiros, procurando dar conheci-
mento do seu trabalho como agência, 
e  assegurando com isso sua credibili-
dade junto aos legisladores e à socie-
dade em geral. Isso, evidentemente, 
pode dificultar o desenvolvimento 
de uma ou outra operadora, quando 
esta não tem conhecimento de pontos 
críticos que o órgão regulador está 
identificando e não usa de suas prerro-
gativas, antes solicitando à operadora 
que se manifeste, para depois, caso o 
assunto não seja resolvido, aplicar a 
punição devida.

Isso faz parte das normas. Não es-
tamos querendo defender operadoras 
que não cumprem com suas obriga-
ções, mas importante seria que elas 
tivessem, como de fato já ocorre para 
algumas anormalidades, notificações 
com esclarecimentos dos pontos que 
devem corrigir ou apresentar plano 
de saneamento com prazos e/ou re-
cursos definidos, para que o órgão 
regulador possa avaliar. Isso me parece 
ser o melhor caminho para o órgão, 
a empresa e o usuário de planos de 
saúde. É importante salientar que as 
operadoras devem atentar cada vez 
mais para suas obrigações qualitativas 
e  econômico-financeiras. Chamamos a 
atenção do mercado que a atividade 
de planos de saúde produz próximo 
de três milhões de procedimentos 
assistenciais (serviços) diariamente. 

Tal fato mostra claramente a 
importância desse segmento do 
setor saúde. Devemos considerar a 
satisfação dos beneficiários apurada 
em pesquisas, por órgão de grande 
credibilidade, no qual o índice de 
satisfação chega a 85%. É evidente 
que existem problemas também para 

Wagner barbosa De Castro

Não é mais suficiente controlar recursos e garantir que os 
processos sejam desenvolvidos da melhor forma possível
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Consolidação e 
crescimento 

Nossa atual diretoria completou 
um ano à frente da gestão do 
Sinog, período no qual nos 

esforçamos para fazer cumprir um 
plano de ações que privilegiasse a 
disseminação do conhecimento e 
a sustentabilidade da Odontologia 
de Grupo, aspectos de fundamental 
importância para as operadoras dessa 
modalidade e, especificamente, para 
as que compõem o nosso quadro 
associativo.

Aliás, o número de operadoras 
odontológicas vem caindo ano após 
ano, tanto por conta de fusões e 
incorporações , como também, e 
principalmente, pela regulamentação 
engessadora que acabou dizimando 
as inúmeras pequenas operadoras 
espalhadas pelas diversas cidades 
do interior afora. Se em 2000, no 
segmento odontológico, havia 719 
ativas, hoje são apenas 429, entre 
odontologias de grupo e coopera-
tivas odontológicas. Felizmente, o 
número de usuários desses planos 
tomou o caminho inverso e cresceu, 
no mesmo período, acima de 500%, 
passando de 2,3 para 17,3 milhões 
de beneficiários, sendo 11,8 milhões 
somente em nossa modalidade, ou 
seja, 68% do segmento. Sem contar 
os beneficiários de planos odonto-
lógicos vinculados às medicinas de 
grupo que somam 12%.

A carência de políticas públicas 
em saúde bucal associada à facilidade 
de acesso ao plano odontológico, a 
baixo custo e excelente qualidade da 
rede de profissionais credenciados, 
contr ibuiu para esse crescimento. 
Entretanto, devemos também creditar 

geraLDo aLmeiDa Lima

Sinog
desempenho e na performance das 
operadoras, no segundo pudemos 
discutir os aspectos que compõem o 
planejamento estratégico de nossas 
empresas, situando-as quanto às 
perspectivas de futuro que temos 
pela frente. Além disso, as webconfe-
rences, a programação de workshops 
para a disseminação de informações 
pertinentes à Odontologia e as reu-
niões itinerantes que possibilitaram a 
aproximação com associados de dife-
rentes realidades regionais foram um 
passo determinante para que o Sinog 
pudesse se expandir além da fronteira 
física de sua sede em São Paulo.

Paralelamente, as ferramentas que 
o Sinog coloca à disposição de seus 
filiados no tocante à comunicação e 
marketing fazem parte de nossa es-
tratégia de difusão das informações. 
O meio virtual, do qual utilizamos 
para o envio de circulares, clipping de 
notícias, informes e boletins acerca 
das recentes normativas expedidas, 
é de ext rema importânc ia, dada 
sua velocidade e alcance, e isto é 
fundamental para que se entenda o 
contexto em que estamos inseridos. 
Já as reuniões e encontros presenciais 
possibilitam o networking tão neces-
sário ao entendimento da realidade 
de nosso segmento.

Não obstante a Odontologia de 
Grupo contar atualmente com 305 
operadoras, é chegado o momento de 
fazer o Sinog crescer com a prospec-
ção de empresas ainda não filiadas, 
para que todas possam seguir um 
caminho de crescimento sustentável, 
base das ações que permearão nossas 
ativ idades nos próximos anos. As 
perspectivas indicam que o gráfico 
ascendente do número de benef i-
ciários permaneça e que, em médio 
prazo, tenhamos o mesmo número 
de usuários dos planos médicos. Só 
que, para isso acontecer, é extrema-
mente necessário trabalharmos em 
conjunto. 

Portanto, junte-se a nós! P

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

essa significativa evolução ao cami-
nho de profissionalização e melhor 
gestão que as operadoras passaram 
a adotar para poderem sobreviver 
diante da instabilidade regulatória e 
a concorrência.

O papel do Sinog sempre foi o de 
prover as operadoras de Odontologia 
de Grupo com instrumental que pu-
desse fazê-las funcionar dentro das 
diretrizes do mercado de saúde suple-
mentar. Nossa entidade, como uma 
moderna associação sindical, atua, 
desde 1996, como agente de cresci-
mento e aprimoramento das empresas 
de assistência odontológica. Soma-se 
a isso o empenho institucional com 
as entidades de classe no sentido de 
fomentar a valorização profissional, 
ao promover a integração das empre-
sas junto à categoria odontológica, 
e com a própria agência reguladora 
em fazê-la entender as peculiaridades 
inerentes aos planos exclusivamente 
odontológicos.

Ao longo dos 16 anos de existên-
cia, o Sinog vem cumprindo com esse 
papel de catalisador das discussões, 
levando à consolidação e profissiona-
lização operacional das empresas. No 
último ano conseguimos aprofundar 
ainda mais os vínculos com as ope-
radoras de Odontologia de Grupo, 
culminando com dois eventos de 
sucesso, o Sinplo – Simpósio Inter-
nacional de Planos Odontológicos, 
no primeiro semestre, e o Módulo 
Odontológ ico const ituído dentro 
dos Congressos Abramge e Sinog, 
realizados em agosto último.

Se no primeiro pudemos trazer 
novos conhecimentos para ajudar no 

Atual momento indica ser necessário 
agregar mais operadoras para se alcançar                  
desenvolvimento sustentável no segmento
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Quem nunca se debruçou, 
literalmente, nos livros e de-
pois sentiu aquela “fisgada” 

no pescoço? Ou a dor atacou no 
momento de estresse ou postura 
inadequada à frente do computa-
dor, cama e sofá? O incômodo tem 
nome – cervicalgia – e consiste em 
dor na coluna cervical, englobando a 
parte  ínfero-posterior da cabeça até 
a região posterior do tronco. 

Além da dor, o problema é con-
siderado sinal de que o local sofre 
uma contratura muscular. “Pode oca-
sionar uma irradiação para os mem-
bros superiores se tiver compressão 

nervosa, chamada 
cervicobraquialgia”, 
explica o f isiote-
r apeuta Luciano 
Sencovici, coorde-
nador dos cursos 
de g r aduação e 
pós-graduação em 
fisioterapia da FMU 
(Faculdades Metro-

politanas Unidas), de São Paulo.
Já Douglas Kenji Narazaki, orto-

pedista do Hospital e Maternidade 

São Camilo, de São Paulo, conta que 
as razões para a cervicalgia são divi-
didas em mecânicas e não mecânicas. 
“Entre as não mecânicas, citamos a 
meningite, faringite e otite. Já as 
causas mecânicas podem ser por 
dormir em posição inadequada e 
fazer esforço errado, traumatismos, 
doença degenerativa discal, hérnia 
de disco cervical, atrite reumatoide 
e tumores”, relata. O profissional 
informa que, segundo 
a literatura médica, 80% 
da população experi-
mentará um episódio 
de cervicalgia durante 
a vida. 

Para o ortopedista 
Lafayette Lage, diretor 
da Clínica Lage, de São 
Paulo, grande parte dos 
quadros que envolvem 
coluna cer v ical é por conta da 
postura. “Um terço dos problemas 
na coluna cervical se deve à má 
postura e por dormir de bruços. A 
coluna cervical tem como função 
segurar o crânio. Quando dormimos 
de bruços, projetamos e forçamos o 

pescoço, causando lesões”, ressalta o 
médico. Ele completa que mudanças 
de hábitos como alterar o posicio-
namento ao deitar, ler e digitar, por 
exemplo, mantendo o pescoço na 
posição neutra, sem “jogar” o peso 
da cabeça para a frente ou para trás 
são primordiais para a postura ereta 
e sem dor.

Um dos casos mais comuns de dor 
nesse local é o torcicolo, que também 
é a contração dos músculos do pes-
coço. “O torcicolo não deixa de ser 
uma cervicalgia, mas é temporário. 
Os sintomas acabam em alguns dias”, 
comenta o fisioterapeuta Sencovici. 

“Ter torcicolo sempre não é nor-
mal”, reforça o ortopedista Lage. 
“Você pode ter uma vez na vida. Se 
tiver mais de duas vezes, porém, é 
importante procurar um ortopedista 
para ver se não é algum problema 
ortopédico cervical”, destaca o pro-
fissional.

Além da má postura, o uso in-
correto do travesseiro, sendo reco-
mendado o que se encaixe entre a 
extremidade do ombro e o início do 
pescoço, até manobras errôneas du-
rante massagens e exercícios físicos 
sem orientação ou que sobrecarre-
gam a cervical podem gerar a cer-
vicalgia e agravá-la a longo prazo.

A avaliação médica é essencial 
para a melhor conduta, com exames 
clínicos do quadro ortopédico do 
paciente. Conforme o caso, escla-
recem os especialistas, imobilização 

cer v ical, fortalecimento 
dos músculos do pescoço 
em sessões fisioterápicas, 
prescrição de anti-infla-
matórios e analgésicos e a 
associação de fisioterapia 
e acupuntura em situações 
crônicas estão na lista de 
terapias usadas. 

“Na cervicalgia mecâ-
nica, o tratamento é con-

servador em mais de 98% dos casos, 
ou seja, cirurgia é exceção. Mais de 
80% das crises deste tipo de cervi-
calgia melhoram em duas semanas e 
92% dentro de dois meses”, conclui 
o ortopedista Douglas Narazaki. P
keliv_1@hotmail.com

Pescoço rígido
Cervicalgia

Cerca de 80% da população experimentará            
a dor durante a vida

KeLi VasConCeLos
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Por muito tempo, o câncer de 
fígado foi estigmatizado porque 
em geral só era detectado em 

estágios mais avançados; mas hoje, 
diz Marcos  Menezes, coordenador do 
Serviço de Radiologia do Instituto do 
Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), 
os recursos para diagnóstico e trata-
mento já se diversificaram, permitindo 
maior sobrevida ou até mesmo a cura 
dos pacientes. 

Há vários tipos de tumor maligno 
de fígado. Os mais frequentes são o 
hepatocarcinoma e o colangiocarcino-
ma, que é o da via biliar dentro do ór-
gão. Os tumores malignos primários, 
como o hepatocarcinoma, geralmente 
ocorrem em portadores de doença 
hepática crônica. Há também os tu-
mores metastáticos, quando células 
cancerosas provenientes de um tumor 
primário em outra área se instalam 
no fígado. E ainda há tipos bem mais 
raros, como o hemangioendotelioma 
epitelioide, que se origina em vasos 
(artérias e veias) do órgão.

Graças ao avanço dos recursos 
para detecção precoce desses tumo-
res, aconselha-se aos pacientes que 

apresentam fatores de risco para a 
doença participarem dos programas 
de rastreamento que identificam a 
presença do tumor na fase inicial, 
pois, se este só for detectado após 
atingir tamanho maior do que 5 cm, 
as opções de tratamento e seus resul-
tados são prejudicados. 

Um fígado passa a ser considerado 
“anormal”, diz Luiz Augusto Carneiro 
D’Albuquerque, chefe do Departa-
mento de Gastroenterologia da Fa-
culdade de Medicina da USP, quando 
tem seu volume alterado (para muito 
maior ou menor do que a média) e se 
surge um tumor. A invasão de células 
do fígado pelo vírus da hepatite B 
ou C ou qualquer inflamação crôni-
ca e persistente podem levar a um 
desvio da função celular e as células 
anômalas formarem o tumor. Este, 
por sua vez, produz substâncias que 
estimulam a formação de vasos que 
o alimentam, e algumas podem ser 
detectadas no sangue por meio de 
exame laboratorial. 

Uma delas é a alfafetoproteína. 
Se a alteração na dosagem dessa 
enzima ocorrer em pessoas que têm 

fatores de risco para câncer de fígado, 
a investigação terá de ser ampliada. 
Nesse grupo, além dos portadores das 
hepatites B, C ou autoimune, estão 
os usuários de determinados tipos 
de medicamentos e os que fazem 
alto consumo de bebidas alcoólicas e 
comidas gordurosas. 

O diagnóstico também pode ser 
feito por exames de imagem, como 
os de ultrassom, tomografia compu-
tadorizada e ressonância magnética. 
Para definir melhor o tipo de tumor, 
indica-se uma biópsia – a retirada de 
uma amostra do órgão ou do tumor 
a ser analisada pelo patologista. 
Hoje, uma opção à biópsia cirúrgica 
é a coleta de amostras de tecido com 
técnicas guiadas por imagem.  

Carneiro considera que somente 
a ressecção cirúrgica (cirurgia) ou 
o transplante podem curar o tumor 
primário de fígado, mas há critérios 
para se fazer uma escolha. Um fígado 
aparentemente normal em volume e 
função resiste a uma cirurgia na qual, 
conforme o quadro, pode ser retirado 
até 70% do órgão. Já um fígado com 
cirrose (que reduz sua função) não 
resistiria a uma operação; neste caso, 
o transplante é o mais indicado, uma 
vez que a radioterapia é muito pouco 
usada no fígado e a quimioterapia 
deve ser associada à cirurgia.

Para ter direito ao transplante, o 
Ministério da Saúde exige que o  pa-
ciente tenha uma perspectiva de vida 
de mais 20 ou 30 anos (a idade limite 
é 70 anos) e que apresente um tumor 
de no máximo 5 cm de diâmetro ou 
até três tumores de no máximo 3 
cm. Os candidatos ao procedimento 
são colocados numa lista regional de 
transplantes, de acordo com seu tipo 
sanguíneo e seu peso, para que haja 
compatibilidade de características 
entre doador e receptor. No Brasil, 
um limite à utilização desse método 
é o número de doações de órgãos: 
apenas 10 doadores (que têm morte 
encefálica) por milhão de habitantes. 

Os tratamentos localizados, que 
utilizam técnicas minimamente in-
vasivas guiadas por imagens, podem 
ser usados como tratamento de pon-
te – ou seja, de transição – para o 

Fígado alterado
Câncer

 Técnicas menos invasivas ajudam                     
no combate ao tumor
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transplante; e, nos tumores de até 3 
cm, é possível que um destes recursos 
seja a solução definitiva. Lança-se 
mão da quimioembulização, que é o 
cateterismo do fígado com injeção de 
partículas que entopem a circulação 
do tumor, ou de sua ablação por 
micro-ondas ou por radiofrequência. 
Menezes explica o processo: com o 
uso de ultrassom ou de tomografia, 
posiciona-se uma agulha no interior 
do tumor. Esta agulha promove um 
aquecimento ao seu redor de até 60ºC 
ou 70ºC, num raio controlado de 3 a 5 
cm, que leva à destruição do nódulo. 
É uma punção que evita cortes, o que 

encurta o período pós-operatório de 
uma cirurgia convencional. Após o 
procedimento, o paciente, em geral, 
fica internado apenas mais um ou dois 
dias, sem necessidade de medicação 
específica complementar. Em tumo-
res de até 3 cm, os resultados desta 
ablação são iguais aos do tratamento 
cirúrgico.

É o que atesta a exper iência 
vivida por M.C., que descobriu em 
2007 ser um dos raros portadores 
do hemangioendotelioma epitelioide, 
que se manifestava com seis nódu-
los malignos de até 3 cm dispersos 
por seu fígado. Por dois anos, se-

guiu outro tipo de tratamento com 
acompanhamento clínico, que lhe 
possibilitou manter o quadro estável, 
mas sem clara perspectiva de cura. 
Foi então encaminhado para o Icesp, 
onde se optou por uma intervenção 
direta sobre seus nódulos hepáti-
cos pela técnica de radioablação. O 
procedimento ocorreu em julho de 
2010, e em poucas horas de cirurgia 
todos os nódulos visíveis nas imagens 
foram destruídos. Após 15 dias, M.C. 
retomou suas atividades normais e os 
exames periódicos a que se submeteu, 
até janeiro de 2012, comprovaram a 
destruição dos nódulos.  P

Queridinho das atividades físicas 
do momento, o Pilates é um dos 
métodos de condicionamento 

físico mais recomendado para a rea-
bilitação, pois melhora a flexibilidade, 
a coordenação motora, a postura, o 
equilíbrio, além de aumentar a força 
e resistência muscular e ampliar os 
movimentos. O método é importante 
para reduzir dores e é indicado no 
pós-cirúrgico, inclusive de cânceres e 
problemas neurológicos.

Não existem dados acerca do núme-
ro de praticantes e estúdios de Pilates 
no Brasil, mas a fisioterapeuta Solaine 
Perini, presidente da Associação Brasi-
leira de Pilates (ABP), criada em 2005 e 
que tem hoje cerca de 800 associados, 
garante que a procura é crescente e 
está fundamentada, sobretudo, no 
fato de trabalhar, em concomitância 
com o corpo, a mente. “O objetivo do 
método é colocar mente e corpo em 
sintonia por meio de movimentos, que 
exigem concentração e conexão com a 
respiração”, diz.

O Pilates foi criado pelo alemão 
Joseph Pilates em 1920 e um dos 

pontos-chave, segundo Solaine, é a 
possibilidade de cada aluno poder 
alcançar o seu objetivo por meio de 
exercícios personalizados, baseados na 
consciência corporal, equilíbrios mus-
cular e articular, sem deixar músculos 
sobrecarregados.

Contudo, para garantir bons resul-
tados, toda a  metodologia parte de 
um conceito de “centro de força” (ou 
powerhouse). O termo, criado pelo pai 
da atividade, define a região central 
do corpo humano, ou seja, abdominal 
anterior e posterior, diafragma ou mús-
culos respiratórios, 
estabilizadores da 
coluna e assoalho 
pélvico. Ao forta-
lecer esta região, a 
pessoa garante me-
lhor sustentação para o 
corpo e, para conseguir 
isto, é preciso equilíbrio. Pi-
lates comprovou então que, 
quando as cadeias muscula-
res estão em equilíbrio, há 
redução da 
dor. 

Para Maria Militão, coordenadora 
técnica do Korper Studio, de São Paulo, 
o Pilates garante “corpo são e mente sã”, 
principalmente quando a prática acon-
tece três vezes por semana. Contudo, 
alerta: “O Pilates só garante resultados 
se houver comprometimento. Nenhuma 
técnica por si só faz milagres”. 

Composto de aproximadamente 
500 exercícios, realizados em quatro 
aparelhos tradicionais – trapézio ou 
Cadillac, reformer, barril e cadeira 
– e com vários acessórios, o Pilates 
demanda o acompanhamento de pro-
fissionais capacitados, com formação 
em educação física ou fisioterapia e 
especialização na área de ao menos 
120 horas. Isto porque o Pilates, como 
qualquer outra técnica, se mal orien-
tado, pode causar lesões. 

Segundo a coordenadora do curso, 
o aluno nota os resultados da atividade 
já nas primeiras aulas. “Como o Pilates 
trabalha muito a consciência corporal, 

ele leva os ensinamentos para o dia a 
dia e evita posturas er-

radas em suas ati-
vidades”, afirma 

M a r i a 

Flexibilidade e equilíbrio
Pilates

A atividade física é baseada no equilíbrio           
de músculos e articulações

renata bernarDis

© Alen Ciric | Dreamstime.com
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Militão, citando uma famosa frase do 
pai do método: “Em 10 sessões você 
percebe a diferença em seu corpo; em 
20 sessões os outros percebem e em 30 
sessões o seu corpo é outro”. 

Márcia Ferrari, aluna de Pilates 
há oito anos, atesta os benefícios do 
método. “Percebi e ainda percebo me-
lhora no meu quadro clínico”, declara a 
advogada, que começou a fazer Pilates 
por indicação médica para combater a 
artrose. Márcia conta que tem rigidez 
matinal e, por isso, faz suas aulas logo 
cedo. “Ao término dos exercícios, não 
sinto mais as dores decorrentes da 

rigidez”, diz, ao garantir que a prática 
dos exercícios já está incorporada à 
sua vida.

O ortopedista Luis Eduardo Mu-
nhoz da Rocha, presidente do Comitê 
de Coluna da Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e 
da Sociedade Brasileira de Coluna, é 
um dos profissionais da saúde que 
recomenda o método, principalmen-
te para pacientes com problemas de 
coluna, desequilíbrio muscular, para 
fortalecimento muscular e ganho de 
mobilidade. “Trata-se de uma tera-
pia que trabalha muito ativamente 

concentração, respiração, postura, 
controle dos movimentos e fortaleci-
mento muscular”, explica. 

eM hOSpitaiS 
Muito usado na reabilitação, o Pi-

lates começa a ganhar espaço também 
nos hospitais. Em São Paulo, no Albert 
Einstein, o método é oferecido desde 
2010. Segundo a fisioterapeuta Simone 
Przewalla, ele funciona para aquele que 
já finalizou o tratamento e quer dar 
continuidade com um programa de 
condicionamento muscular.  P

renatabernardis@uol.com.br

Pilates

Oolho humano tem a capacidade 
de piscar de 20 a 25 vezes por 
minuto. Ato saudável, é reflexo 

de proteção do órgão, além de distribuir 
a lágrima pela superfície ocular que 
limpa, lubrifica e impede a entrada de 
impurezas e microrganismos. Existem, 
porém, casos em que o simples abrir e 
fechar dos olhos vira um dilema: ble-
faroespasmo. 

A doença, cujo nome vem de “ble-
faro”, que significa “pálpebra”, mais 
espasmo, tem como sintoma principal 
piscar os olhos de um ou dos dois lados 
de forma descontrolada e excessiva. “É 
caracterizado por um fechamento invo-
luntário e espasmódico da musculatura 
periocular. Faz parte das discinesias 
(manobras anormais) craniocervicais, 
ou seja, movimentos involuntários da 
face, língua, faringe e pescoço”, expli-
ca a oftalmologista Patrícia Moitinho, 
do Hospital Oftalmológico de Brasília 
(HOB).   

O blefaroespasmo pode ser divi-
dido como primário, quando não há 
uma causa exclusiva; e secundário, 
em função de alterações oculares, 
“síndrome do olho seco”, blefarite (in-
flamação das pálpebras) não contagiosa 
e ceratite (inflamação da córnea). Estes 

são exemplos de  disfunções neuro-
lógicas, de situações de estresse e do 
uso de determinados medicamentos, 
como descongestionantes nasais com 
 anti-histamínicos e neurolépticos.

“Na maioria das vezes é idiopático 
(não apresenta sintomas específicos), 
podendo também ser desencadeado 
por doenças oculares, como entrópio 
espástico (espasmos no músculo orbi-
cular devidos a irritações) e triquíase 
(cílios invertidos)”, arremata Fernanda 
Chimello Takay, oftalmologista do Ins-
tituto de Moléstias Oculares (IMO), de 
São Paulo.

Três vezes mais comum entre as 
mulheres, o problema pode surgir por 
volta dos 50 anos. Tem seu começo 
insidioso e progressivo, com tremores 
pontuais e espontâneos. A situação se 
complica quando as contrações muscu-
lares da pálpebra tornam-se continua-
das e por longos períodos, o que pode 
comprometer a realização de atividades 
normais como andar, ler, dirigir, enfim, 
enxergar com clareza. É a chamada 
cegueira funcional. “Pode ocorrer pela 
falta de controle da abertura ocular”, 
conta Fernanda Takay, lembrando que 
nem todo paciente com blefaroespasmo 
pode ter esses episódios.

Falta de informação é ainda o 
ponto que adia a busca médica, já que 
muitas pessoas recorrem a métodos 
que vão de esfregar as pálpebras até 
a automedicação no afã de disfarçar 
e “se livrar” do incômodo. Uma ava-
liação oftalmológica e neurológica 
é importante para diagnosticar de 
maneira correta o blefaroespasmo, 
salienta Takay, do IMO.

“O tratamento mais realizado atual-
mente é a aplicação de toxina botulínica 
com paralisia dos músculos acometidos. 
É temporário, devendo ser feito a cada 
quatro a seis meses”, reforça Moitinho, 
do HOB.

Por ser multifatorial, não há uma 
fórmula para evitar o blefaroespasmo 
e, sim, assistência multidisciplinar, 
dependendo do histórico e evolução 
do problema, com oftalmologista, 
neurologista e psicólogo, para atenuar 
os sinais  P

Blefaroespasmo

Disfunção requer tratamento para atenuar os sintomas

Piscada incontrolável
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Mesmo não sendo totalmente 
comprovado por médicos, o 
processo de desenvolvimento 

pode ser bem dolorido para algumas 
crianças. Caracterizada por dor difusa 
atrás dos joelhos ou nas panturrilhas, 
a chamada “dor de crescimento” pode 
acometer crianças na fase entre 3 e 
11 anos. Esta dor é real, mas muitas 
vezes acaba sendo confundida com 
charme ou uma tentativa de chamar 
a atenção dos pais. “A queixa é de dor 
intermitente muscular de intensidade 
e frequência variável, principalmente 
em membros inferiores como coxas e 
panturrilha, o que não impede que o 
incômodo apareça em outros mem-
bros do corpo. Geralmente, vem ao 
final do dia ou durante a noite e pode 
até despertar a criança do sono”, diz 
Ezio Luís Marson Gambini, pediatra 
do Hospital e Maternidade Assunção 
da Rede D’Or.

Segundo Claudio Len, coorde-
nador da Comissão de Reumatologia 
Pediátrica da Sociedade Brasileira de 
Reumatologia (SBR), alguns dados 
internacionais mostram que entre 1% 
e 5% das crianças têm dor musculo-

esquelética na fase de crescimento. 
“Algumas reclamam de dor depois dos 
4 a 5 anos e até entre 10 e 11 anos. Po-
rém, ela pode ocorrer na adolescência, 
como no caso da fibromialgia juvenil. 
As meninas também se queixam mais 
frequentemente de dores do que os 
meninos”, avisa.

O incômodo não chega a ser uma 
doença e, por isso, não tem cura. Sua 
causa não tem definição clara, mas 
existem hipóteses que tentam explicar 
a origem dessas dores. “Alguns fato-
res como hipermobilidade articular 
(articulações mais flexíveis), atividade 
física intensa e histórico familiar estão 
associados a uma prevalência mais 
alta desse tipo de dor. É importante 
ressaltar que não há riscos para o 
paciente e esse problema não deixa 
sequelas, mas devem ser descartadas 
causas orgânicas, como, por exemplo, 
as doenças reumáticas”, explica Len.

O crescimento da criança está asso-
ciado a fatores genéticos e hormonais, 
que envolvem ainda questões nutricio-
nais e a prática de atividade física. A 
combinação de todos estes fatores é o 
que determina o bom desenvolvimento 
dos indivíduos. “A liberação de hor-
mônios do crescimento está também 
vinculada a crianças que dormem mais, 
momento em que o corpo trabalha 
bastante para se desenvolver”, reforça 
Gambini.

Como o lado emocional costuma 
ter bastante relevância com relação à 
dor de crescimento, é preciso que os 
pais fiquem atentos ao comportamento 
dos filhos. “Alguns estudos mostram 
que a criança pode se expressar emo-
cionalmente com alterações hormo-
nais, respondendo às reações do dia 
a dia no comportamento familiar”, 
completa o pediatra.

“A dor de crescimento geralmente 
tem origem multifatorial e não é pos-
sível preveni-la. Ela é mais comum 
em crianças e adultos ansiosos. Por 
isso, os pais devem estar presentes 
no processo de educação dos filhos, 
bem como serem exemplos positivos. 
Desta forma, as chances de sucesso 
nesta fase aumentam. Uma educação 
cuidadosa, com carinho e atenção, 
é ingrediente para que uma criança 
cresça saudável”, diz Len.

Para o pediatra Gambini, a primeira 
recomendação aos pais é dar atenção 
às queixas de dores dos filhos. “No caso 
de crises fortes, os responsáveis podem 
fazer uso dos analgésicos comuns e de 
óleos quentes de massagem no local 
para aliviar o incômodo”, conclui. P

Crescer dói
Pediatria

Crianças com dores nas pernas à noite           
podem sofrer de dor de crescimento

Sintomas que não caracterizam 
a dor de crescimento

• dor localizada no joelho ou no 
tornozelo que não desaparece 
durante o dia; 

• dor nas costas; 
• inchaço em uma ou mais ar-

ticulações; 
• febre persistente não associa-

da à infecção; 
• emagrecimento exagerado;
• pouca ou nenhuma melhora na 

dor com massagem ou uso de 
analgésicos comuns;

• fraqueza muscular (dificul-
dade para subir escadas, por 
exemplo);

• falta de ânimo para brincar.
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Realidade para um número cada 
vez maior de brasileiros, o 
home office – modalidade de 

trabalho que permite ao empregado 
realizar suas tarefas de casa – ga-
nhou novidades no campo jurídico. 
O projeto de Lei no 12.551/2011 
promoveu a alteração do artigo 6o 
da Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT), equiparando-o com o 
trabalho executado no domicílio do 
empregador. Contudo, ainda não há 
uma norma específica para trabalho 
a distância, apesar de a modalidade 
ter registrado salto no crescimento 
médio anual de 10% dos últimos 
anos para 30% em 2011, segundo 
Vera Boscatte, diretora executiva da 
Sociedade Brasileira de Teletrabalho 
(Sobratt), em razão da nova lei. 

De acordo com a advogada 
t rabalhista, Luc iana Fernandes 
D'Oliveira, do Crivelli Advogados 
Associados, por não mais se dife-
renciar do trabalho realizado nas 
dependências do empregador, a falta 
de uma legislação específica não 
oferece riscos para quem trabalha 
a distância, desde que esteja carac-
terizada a relação de emprego. “Os 
meios telemáticos e informatizados 
de comando, controle e supervisão 
se equiparam, para fins de subordi-
nação jurídica, aos meios pessoais 
e diretos de comando, controle e 
supervisão do trabalho alheio”, diz, 
ao citar o parágrafo incluso no artigo 
em virtude da nova lei.

Contudo, revela que, se o em-
pregado for contratado para de-
senvolver suas atividades laborais a 
distância, sem controle de jornada de 
trabalho em razão da incompatibili-
dade com a fixação de horário, tendo 
ampla liberdade de administrar seu 
tempo, o pagamento de horas extra-
ordinárias não pode ser pleiteado. A 
CLT também determina que, em caso 

de cargo de confiança, não cabem 
horas extras. 

Com relação às despesas domés-
ticas, a Justiça tem entendido que a 
empresa deve bancar os equipamen-
tos necessários à atividade e dividir 
com o empregado despesas como 
energia elétrica e telefone.

Aos empregados que laboram em 
home office também estão assegura-
dos todos os direitos estabelecidos 
pela legislação trabalhista e previ-
denciária - como indenização por 
acidente de trabalho, aviso prévio e 
auxílio-refeição. 

Também deve ser respeitada a 
intimidade do empregado que labora 
a distância. Se o empregador reali-
zar monitoramento remoto, deve se 
restringir aos arquivos e programas 
relacionados com as atividades exer-
cidas pelo empregado. 

O empregado está proteg ido 
ainda de assédio moral, que é toda 
e qualquer conduta (ação ou omis-
são) abusiva, de modo repetitivo e 
prolongado, que atente contra a sua 
integridade ou dignidade psíquica.

Para Luciana, ao implantar o 
home office, a empresa deve ter 

cautela, pois diversas questões 
ainda não foram respondidas de 
forma satisfatória pela doutrina e 
jurisprudência, o que pode levar a 
um aumento de passivo trabalhista. 

Muitos profissionais que traba-
lham em casa se gabam de estarem 
perto da família, de não terem de 
enfrentar trânsito e possuírem maior 
independência e controle do tempo.

Eles também legitimam a pre-
ferência por já terem à disposição, 
mesmo que de casa, um modelo de 
negócio com aparência profissional, 
pois o trabalho em home office não 
mais inviabilizava a realização de 
uma reunião de negócios em um 
ambiente adequado.

Atentos a novas oportunidades 
de negócios, diversos empreende-
dores passaram a oferecer espaços 
capazes de garantir infraestrutura 
de escritório, ao passo que outros 
disponibilizam, também a distân-
cia, serviços de secretária. Paola C. 
Nicolellis, diretora do Head Office – 
Escritórios Inteligentes, instalado em 
1995 no bairro Consolação, em São 
Paulo, conta que, ao alugar um escri-
tório que oferece recepcionista, sala 
de reuniões limpas e organizadas, o 
profissional se concentra apenas no 
seu negócio e deixa de se preocupar 
com custos de manutenção. 

Pedagoga, com especialização 
em orientação educacional, Alzi-
ra Gomes, que fundou a empresa 
Secretár ias e Cia., “v irtualmente 
instalada” em Porto Alegre, relata 
que uma assistente virtual, presta 
serv iços de apoio em pesquisas, 
traduções, digitações, artigos, orça-
mentos, cotações, compra passagens 
aéreas, reserva hotéis, marca reuni-
ões, escolhe e reserva restaurantes, 
organiza e-mails ,  ent re out ras 
tarefas. “Somos muito procuradas 
por aqueles que não conseguem 
se organizar por falta de tempo ou 
porque sempre tiveram uma boa 
secretária no ambiente corporativo 
para ajudar”, diz.   P

Novidades do home office
Emprego

O trabalho em casa cresceu 30%                          
e ganhou mudanças em artigo da CLT
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Uma coceira irritante na pele foi 
seguida do surgimento de man-
chas rosadas nos cotovelos e 

joelhos da paulistana Joyce Teperman. 
O pai e o irmão já apresentavam os 
mesmos sintomas e isso foi suficien-
te para uma médica dermatologista 
diagnosticar a psoríase que começou 
a aparecer em Joyce por volta dos 
30 anos.

Convivendo com a doença há duas 
décadas, ela não sabe dizer o que 
causou a primeira crise, mas com o 
tempo aprendeu que basta ficar ner-
vosa ou passar por algum estresse para 
as manchas e coceiras aparecerem. 
Quando isso acontece, trata as lesões 
com dois tipos diferentes de pomada 
(diurna e noturna) e, para evitar crises 
ou diminuir as lesões, tem o hábito de 
tomar sol regularmente, dentro dos 
limites de horário e tempo de expo-
sição. Mesmo assim, Joyce percebeu 
que nos últimos meses começaram a 
surgir lesões também na pele da coxa.

 Segundo a dermatologista Clarisse 
Kobata, da Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo, existe uma predisposi-
ção genética para a psoríase, assim 
como fatores desencadeantes, como o 
consumo de cigarro e bebidas alcoó-
licas, por exemplo. Outros fatores que 
podem contribuir para as crises são 
o clima frio e seco, além de medica-
mentos, como anti-inflamatórios não 
hormonais, anti-hipertensivos, como 
os betabloqueadores, antimaláricos 
(utilizados no tratamento de reuma-
tismo), ou ainda os corticoides orais, 
embora o tratamento normalmente 
seja feito por remédios com alguns 
desses componentes.

A médica Ana Célia Xavier, derma-
tologista formada pela Escola Paulista 
de Medicina, da Universidade Federal 
de São Paulo, classifica a psoríase como 
doença imunológica e inclui as infec-
ções, alterações hormonais e, especial-
mente, emocionais entre as principais 
causas desencadeantes. Segundo ela, 

os pacientes com psoríase costumam 
apresentar também alterações dos 
lipídeos, colesterol e triglicérides, con-
forme pesquisas realizadas nos últimos 
anos, mas ainda não existe explicação 
para isso.

De acordo com um novo estudo da 
Harvard Medical School, nos Estados 
Unidos, mulheres que bebem cerveja 
com frequência têm mais chances de 
desenvolver psoríase. O estudo, publi-
cado na revista especializada Archives 
of Dermatology, sugere que isso pode 
ocorrer entre as mulheres com maior 
sensibilidade ao glúten, presente na 
cevada utilizada na fermentação da 
bebida.

Por enquanto, o que se sabe é que a 
doença atinge cerca de 2% da popula-
ção e acomete ambos os sexos em todo 
o mundo. No Brasil, ela é encontrada 
em todas as regiões e nos locais mais 
quentes o tratamento tem melhor re-
sultado, já que o calor e as radiações 
solares beneficiam a cicatrização das 
lesões. Como aconteceu com Joyce, a 
psoríase aparece mais frequentemente 
entre os 20 e 30 anos, ou após os 50, 
com raras incidências entre crianças e 
adolescentes.

Clarisse Kobata explica que, embo-
ra seu diagnóstico quase sempre seja 

clínico, não exigindo exames laborato-
riais, em alguns casos a doença pode 
ser confundida com eczema, pitiríase 
rósea (que, ao contrário da psoríase, 
desaparece espontaneamente), sífilis 
secundária ou reações medicamento-
sas. Na dúvida, os médicos recorrem 
à biópsia de uma pequena mostra de 
pele ou fazem acompanhamento mais 
detalhado das manifestações antes do 
diagnóstico final.

“A psoríase gutata, que apresenta 
pequenas placas e pápulas (lesões 
cutâneas), acomete principalmente 
jovens após processo infeccioso (ami-
dalites e gripes) e a eritrodérmica, que 
atinge todo o corpo, debilitando muito 
o paciente, pode exigir a internação do 
enfermo para o controle da doença”, 
descreve Ana Xavier. “A psoríase se 
manifesta de forma aguda ou crônica, 
ou seja, como pequenas lesões verme-
lhas e, muitas vezes, descamativas, que 
acometem algumas áreas do corpo e, 
em alguns casos, aparecem também 
nas unhas e couro cabeludo. Em geral 
resolvem-se espontaneamente, mas 
chegam a evoluir até quadros extensos 
que necessitam de tratamentos mais 
complexos e prolongados, que podem 
exigir internação.”

Ana Célia, por sua vez, reforça que 
a psoríase é uma doença que pode ficar 
anos sem se manifestar. “O paciente 
precisa colaborar e entender que a 
psoríase tem controle. Seu tratamen-
to inclui cremes, loções e xampus de 
uso tópico, até medicação oral e uso 
de medicações mais modernas, que 
atuam diretamente no sistema imu-
nológico com aplicação subcutânea 
ou endovenosa e controlam os casos 
mais complicados.”

Como paliativo, a recomendação é 
manter a pele sempre hidratada, com 
a ajuda de cremes à base de ureia, 
lactatos de amônio ou ceramidas. Não 
é recomendado o uso de hidratantes 
comuns, pois contêm essências que 
podem ser irritantes da pele já sensível. 
Com relação à alimentação, ambas as 
médicas concordam que as dietas são 
necessárias apenas na prevenção da 
dislipidemia, hipertensão e diabetes, 
nos casos em que aparecem associadas 
à psoríase. P

Psoríase

O diagnóstico é fácil, apesar de a doença ser crônica

Manchas e coceiras
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Atenção, beijoqueiros de plantão! 
Cuidado com a impulsividade. 
Tenham cautela ao saírem bei-

jando por aí, trocando de parceiros ou 
de paixões momentâneas sem muito 
critério. O beijo de língua ou o cha-
mado beijo francês pode não ser um 
ato tão inofensivo como pensamos.

A troca de saliva, fluido cons-
tituído basicamente por água, mas 
que contém amilase, sais minerais 
e uma gama respeitável de micror-
ganismos, pode causar diversas 
doenças, incluindo as sexualmente 
transmissíveis. Mas fique tranquilo, 
o HIV ou vírus da Aids, doença fatal 
antes do surgimento dos “coquetéis” 
de remédios, não é transmitido dessa 
maneira. A não ser que o casal seja 
portador de sangramentos na boca, 
como acontece com a gengivite. 

Existe até uma patologia conhe-
cida como a doença do beijo, que 
acomete com maior frequência os 
jovens dos 15 aos 25 anos e é trans-
mitida pela saliva, através do vírus 
Epstein-Barr (que pertence à grande 
família do herpesvírus): a mononu-
cleose. “Ela pode causar febre, incha-

ço dos gânglios, dores de garganta, 
prejudicar o sistema de imunidade e 
abrir espaço para diferentes tipos de 
infecções secundárias”, como explica 
a ginecologista Ana Paula Aldrighi, do 
Hospital São Luiz, em São Paulo. Não 
é uma doença tão simples. Pode haver 
complicações no baço e pâncreas. 
“Esses órgãos acabam inchados por 
causa da infecção, o que pode levar 
ao rompimento, que é uma situação 
muito grave”, diz o médico infecto-
logista João Paulo Cechinel.

Outra infecção adquirida pela 
troca de saliva é a herpes, doença sem 
cura e causadora de lesões na região 
dos lábios. “A maioria das pessoas já 
teve contato com o vírus, mas só al-
gumas manifestam o problema. Assim 
como a mononucleose, nem sempre 
é fácil identificar se o parceiro está 
infectado, por isso cabe ao doente ter 
a responsabilidade de não transmitir 
para outras pessoas”, diz Cechinel.

Obviamente a melhor forma de 
evitar essas complicações é a abs-
tinência, mas diminui-se muito a 
probabilidade de contrair uma do-
ença ao evitar beijar muitas pessoas 

Fonte de prazer?
Beijo

Há centenas de tipos de bactérias na saliva

dOençaS tranSMitidaS pelO beijO

• Amidalite: inflamação das amí-
dalas, geralmente provocada por 
uma infecção bacteriana ou viral.

• Candidíase: afecção aguda, su-
baguda ou crônica causada por 
leveduras pertencentes ao gêne-
ro Candida albicans. Conhecida 
como “sapinho”.

• Cárie dental: causada por bacté-
rias como Streptococcus mutans, 
que provoca a desmineralização 
do esmalte do dente.

• Faringite: inflamação da faringe, 
podendo ter como causas vírus 
e bactérias.

• Gengivite: inflamação da gen-
giva, ocasionada por bactérias 
(placas), que pode se agravar e 
atingir o osso alveolar.

• Gripe: doença infecciosa muito 
contagiosa devida a vários vírus 
do grupo Myxovirus influenzae.

• Hepatite A e B: infecção inflama-
tória do fígado. Existem vacinas.

• Herpes labial: moléstia cutânea 
aguda causada pelo Herpes sim-
plex virus.

• HPV: vírus do papiloma humano. 
Infecta a pele ou mucosas.

• Laringite: inflamação aguda ou 
crônica da laringe, causada por 
vírus e também bactérias.

• Meningite: inflamação das me-
ninges.

• Sífilis: doença sexualmente 
transmissível. Transmissão mais 
rara pelo beijo.

• Tuberculose: doença infecciosa 
e contagiosa, que atinge os 
pulmões, causada pelo bacilo 
de Koch.

Fontes: Ministério da Saúde; Alexandre Naime 
Barbosa, médico infectologista da UNESP. 

neusa Pinheiro

em um período curto de tempo, pois 
inf lamações na gengiva, aftas ou 
gengivites tornam as mucosas da boca 
mais sensíveis, facilitando a entrada 
de micróbios. 

Hoje temos conhecimento da 
existência de centenas de tipos de 
bactérias identif icadas na saliva. 

© 
Sa

ša
 P

ru
dk

ov
 |

 D
re

am
st

im
e.

co
m



15

Portanto, algumas precauções de-
vem ser tomadas, como o hábito da 
higienização bucal diária adequada 
com o uso de antissépticos bucais, 
fios dentais e escovação. 

A colocação de piercing na boca 
também pode abrir uma porta para a 
infecção, pois é possível que ocorra 
sangramento no local após um beijo 

mais ardente, expondo a pessoa ao 
contato com a saliva contaminada.

Para a felicidade de muitos, o bei-
jo, no entanto, também pode trazer 
alguns benefícios à saúde. O ato de 
beijar agrega três sentidos – o paladar, 
o tato e o olfato – e cada um deles, in-
dividualmente, pode produzir fortes e 
positivas reações emocionais. Um beijo 

caloroso é capaz de mover dezenas 
de músculos da face, consumir mais 
de cinco calorias, acelerar o coração, 
ativando e estimulando a circulação 
sanguínea, e estimular a produção da 
serotonina e da oxitocina (hormônios 
responsáveis pela sensação de prazer e 
bem-estar), diminuindo o estresse. P
neusapinheiro@ig.com.br

Assim como tudo na vida, com o 
passar do tempo, os dentes tam-
bém sofrem danos. Para alguns é 

possível a restauração, já para outros 
não há tratamento odontológico viá-
vel, tendo como melhor alternativa a 
extração. 

“Em muitos casos o implante den-
tário é o melhor recurso para a substi-
tuição dental e estruturas faciais per-
didas, pois permite a reabilitação bucal 
sem a necessidade de desgaste dos 
dentes vizinhos ao espaço protético, 
além disso, são seguros e eliminam a 
necessidade do uso de próteses móveis, 
aumentando a satisfação e bem-estar 
do paciente”, esclarece Elaine Escobar, 
periodontista, presidente da Câmara 
Técnica de Periodontia do Crosp – 
Conselho Regional de Odontologia de 
São Paulo – e coordenadora do curso 
de Odontologia da FMU – Faculdades 
Metropolitanas Unidas.

Rodrigo G. Bueno de Moraes, perio-
dontista e consultor científico da ABO 
– Associação Brasileira de Odontologia, 
explica que o procedimento é feito com 
um pino de titânio fixado junto ao osso, 
especialmente nas arcadas dentárias, a 
fim de repor a base do dente, como se 
fosse uma raiz artificial, podendo assim 
construir as estruturas unitárias e/ou 
conjugadas que servirão para a reposi-
ção estética e de mastigação.

“Atualmente os implantes mais uti-
lizados têm a estrutura de titânio e es-

tão disponíveis em diversos diâmetros 
e tamanhos para atender a diferentes 
indicações clínicas. Na maioria das 
vezes o procedimento é feito em dois 
tempos cirúrgicos. Na primeira etapa 
o implante é colocado no osso e, após 
um período de quatro a seis meses, é 
feita uma nova cirurgia para expor o 
pino, para então ser confeccionado o 
dente artificial”, diz Escobar.

Outro método também utilizado 
é o implante de carga imediata, que 
permite a instalação protética nas 
bases ósseas e uma rápida ou imediata 
instalação protética sobre os pinos, 
colocando-os em uso antes do tempo 
tradicionalmente previsto de quatro 
a seis meses, ou seja, antes que a os-
seointegração (fenômeno de fixação 
biológica do implante ao osso) se es-
tabeleça. Embora tal procedimento seja 
comumente divulgado em razão da 
sua rapidez, Moraes ressalta que não 
é qualquer pessoa que pode realizar 
esse tipo de implante. Cabe ao dentista 
analisar cada caso e a possibilidade da 
indicação ou contraindicação dessa 
abordagem clínica. 

O implante dentário é um procedi-
mento associado à segurança, entre-
tanto é necessário que sejam 
feitos exames prévios 
para um melhor plane-
jamento, que servirão 
de subsídio para que o 
prof issional estabeleça 

medidas de controle da dor e melhora 
nos pós-operatórios.

“É fundamental que a cirurgia seja 
realizada após a eliminação dos focos 
infecciosos da cavidade bucal e seja 
embasada em um plano que considere 
as estruturas anatômicas e o volume 
ósseo disponível para colocação do 
implante”, atenta Escobar.

Os riscos do implante dentário 
são baixos, já que o titânio estéril é 
muito bem aceito pelo organismo. 
Moraes afirma que a taxa de sucesso 
pode variar de 95% a 98% dos casos, 
havendo um residual justificado na 
literatura como suscetível a problemas 
de estabilidade na boca.

A higiene inadequada da boca pode 
resultar na inflamação da gengiva ao re-
dor dos dentes ou da mucosa em torno 
dos implantes que, caso não seja diag-
nosticado pelo dentista, pode progredir, 
gerando a periodontite, comprometen-
do os dentes, ou a perimplantite, que 
afeta os implantes, podendo culminar 
em sua perda, alerta Escobar. 

Os cuidados que um paciente com 
implantes dentários deve ter não são 
muito diferentes dos preceitos bási-
cos para uma saúde bucal. É preciso 
controlar a placa bacteriana por meio 
da escovação, uso de fio dental e en-
xaguatórios bucais, assim como fazer 
consultas periódicas ao dentista, a 
fim de prevenir doenças periodontais 
e perimplantares. P

millamekary@gmail.com

Implante dentário

Titânio é a principal base para a substituição dental

CamiLa PuPo

Sorriso forte

© Alexandr Mitiuc | Dreamstime.com
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3 Manter-se em 
atividade: física, 
de preferência 
com exercícios 
aeróbicos (andar, 
correr, nadar 
etc.) três vezes 
por semana; 
intelectual, com 
ênfase na leitura, 
em especial de 

livros que despertam a imaginação 
e não trazem tudo “pronto”, como 
no cinema e na TV; e social – 
conhecer novos lugares e pessoas, 
participar de grupos e reuniões 
com amigos.

3 Cuidar da saúde física (comer e 
beber moderadamente, não fumar; 
controlar a pressão arterial e as 
taxas de colesterol e de açúcar 

no sangue) e 
emocional (família 
equilibrada, controle 
dos agentes 
estressores). 

3 Cuidado com 
o excesso de 
estímulos com o 
uso de aparelhos 
eletrônicos - iPods, 

siLVana orsini 

transitam de uma célula a outra 
através de sinapses (contato entre 
as terminações nervosas das células), 
gerando minúsculas cargas elétricas 
que liberam pequenas explosões de 
substâncias químicas – os neuro-
transmissores, que transportam os 
sinais para outras células. 

Segundo o neurologista Tarso 
Adoni, do Hospital Sírio-Libanês, o 
órgão central do sistema nervoso 
trabalha integrado em suas duas fun-
ções – a sensitivo-motora, que capta 
o mundo exterior por intermédio dos 
cinco sentidos (as percepções olfati-
vas, visuais etc.) e rege a locomoção, 
manipulação e outros atos motores; 
e a cognitiva, responsável pela me-
mória, linguagem e pensamento, por 
exemplo. Isto apesar de cada região 
ser relativamente especializada em 
uma função. Suas duas metades – o 
hemisfério esquerdo, chamado de 
verbal; e o direito, não verbal ou 
artístico – também estão em comu-
nicação permanente, apesar de suas 
atribuições distintas. “O que coloca 
por terra o mito de que só usamos 
10% de nosso cérebro”, explica ele. 
“O que existem são áreas cerebrais 
cuja atividade não é visível em todos 
os momentos.”

Mas o cérebro tem um mecanismo 
de processamento e armazenamento 
de informação distinto de um com-
putador, diz o neurocientista Koichi 
Sameshima, professor associado 
do Departamento de Radiologia da 
Faculdade de Medicina da USP. Seu 
elemento básico é o neurônio, que é 
muito mais lento: transmite os impul-
sos nervosos na escala de milissegun-

A supermáquina
Cérebro

Cerca de cem bilhões de neurônios fazem              
o trabalho do órgão que comanda o corpo
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Qual o órgão do nosso corpo que 
comanda toda a nossa vida? O 
cérebro, responde a ciência, ao 

descrever qualquer ato trivial. Por 
exemplo, quando telefonamos, usa-
mos o lado esquerdo do cérebro para 
falar; e o lado direito, para segurar o 
telefone, talvez fazendo força. Após 
certo tempo, mudamos o fone de 
braço. Nessa simples ação o cérebro 
trabalha o tempo todo, em suas 
funções motoras e intelectuais – sem 

contar que a conversa pode provo-
car diferentes emoções, registradas 
pela massa cinzenta tão observada 
e esquadrinhada por neurologistas, 
psiquiatras e neurocientistas.

Todo o trabalho do cérebro é 
feito por cerca de cem bilhões de 
neurônios (células nervosas), com 
ramificações que se conectam em 
mais de cem tr ilhões de pontos, 
formando uma rede densa e rami-
ficada. Por ela, os sinais recebidos 

Como ExErCitAr E rElAxAr sEu CérEbro

LuCita briza
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iPads, iPhones, 
TV. Ainda não 
existe resposta 
conclusiva, mas 
há indícios de 
que quem faz 
uso constante 
e simultâneo de 
vários deles não 
processa todas 
as informações 

percebidas 
e só é capaz 
de interação 
adequada 
com um meio 
eletrônico 
de cada vez. 
O efeito a 

longo prazo do uso excessivo 
dessas tecnologias ainda é algo 
desconhecido.

3 Se o cérebro precisa 
de constantes estímulos, 
ele também necessita de 
descanso. E uma das 
hipóteses mais fortes 
para a função do sono 
é a de que o próprio 
cérebro determine quanto 
tempo de descanso o 
corpo precisa.

dos (1/1.000 de segundo), enquanto 
computadores operam até um bilhão 
de vezes mais rápido. Só que o cérebro 
se utiliza de circuitos, cada um com 
centenas de milhares de neurônios 
trabalhando em paralelo, processan-
do e transmitindo informações para 
outros circuitos neurais com outros 
cem mil semelhantes, podendo gerar 
quatrilhões de contatos, enquanto 
o computador opera uma tarefa de 
cada vez. 

“Como órgão biológico, o cérebro 
é falível; mas, dado um estímulo, se 
um neurônio não responde de manei-
ra adequada, os demais respondem de 
modo efetivo – o que é importantís-
simo tanto para novos aprendizados 
como para a recuperação de uma 
pessoa”, acrescenta o neurocientista. 
Sameshima fez seu pós-doutorado 
nos anos 1990 na Universidade da Ca-
lifórnia (EUA) com Michael Merzenich, 
um dos responsáveis por desmontar, 
com uma série de estudos em ratos, 
macacos e seres humanos, o dogma 
antes reinante de que cérebros adultos 
não poderiam ser modificados. Os 
estudos provaram que existe plas-
ticidade no cérebro adulto – e essa 
maleabilidade, embora diminua com 
o envelhecimento, não desaparece: 
estimuladas, as células nervosas estão 
sempre formando novas conexões e 
novas células vão sendo criadas.

peSquiSa e nOvaS tecnOlOgiaS
Pesquisas nessa poderosa máquina 

têm mostrado resultados surpreen-
dentes. Graças a seu cérebro ter-se 
preservado intacto, apesar de sua 
total incapacidade de se mover em 

virtude da doença que o acomete, o 
famoso físico inglês Stephen Hawking  
poderá continuar produzindo teorias 
e se comunicando por meio de um 
detector e padronizador de impulsos 
elétricos cerebrais criado por seu co-
lega americano Philip Low.

De outro lado, os estudos do 
médico brasileiro Miguel Nicolelis e 
suas equipes na Universidade de Duke 
(EUA) e no Instituto Internacional de 
Neurociências de Natal (RN) prometem 
devolver os movimentos a pacientes 
paraplégicos e tetraplégicos por meio 
de comandos cerebrais. Um chip a ser 
implantado no córtex cerebral que 
comandará um exoesqueleto (espécie 
de armadura computadorizada) para 
fazer deficientes voltarem a andar está 

Como ExErCitAr E rElAxAr sEu CérEbro

em projeto na USP de São Carlos. E já 
estão em fase de teste aparelhos que 
regulam os impulsos elétricos cere-
brais para controlar a epilepsia, tratar 
doenças como Parkinson e Alzheimer 
e até para curar a cegueira.

O que as novas tecnologias per-
mitiram foi a leitura dessas ondas 
elétricas com a ajuda de eletrodos 
conectados, de início, aos cérebros 
de cobaias. Viu-se que essas ondas 
acabam desenhando uma espécie de 
código. E foi “lendo” tais códigos que 
a equipe de Nicolelis, por exemplo, 
pôde reproduzir em artefatos mecâ-
nicos (braços e pernas robóticas) o 
movimento que o cérebro pretendia 
executar no corpo do animal. P
lucitab@terra.com.br
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Fonte: neurologista Tarso Adoni.
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Estratégia para expandir
Resistir às turbulências cons-

tantes do mercado e ainda 
expandir os negócios. Não 
existe uma receita pronta para 
atingir este objetivo que todas 
as empresas querem alcançar. 
Mas há conceitos que, se forem 
bem aplicados, podem propiciar 
o crescimento da organização 
e prepará-la para as mudanças. 
Estamos falando em gestão 
estratégica, uma metodologia 
que começou a ser utilizada 
formalmente após a Segunda 
Guerra Mundial e a cada dia 
ganha mais espaço na área da 
administração. “ Trata-se de 
um processo que ajuda a criar 
um sentido de direção para 
o futuro desejado, concen-
trando energias, iniciativas e 

doutor em Engenharia Elétrica 
pela Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) e consultor 
de empresas desde 1995. Autor 
do livro Gestão Estratégica – 
Da empresa que temos para a 
empresa que queremos, pela 
Editora Saraiva, o professor 
Eliezer ministra a disciplina Es-
tratégia de Negócios em MBA da 
 FEA-USP e no curso de Econo-
mia e Gestão em Saúde da Uni-
fesp. Nesta entrevista exclusiva, 
ele aborda os benefícios que esta 
metodologia pode trazer para 
os prestadores de serviços de 
saúde e apresenta possibilidades 
de caminhos para se enfrentar 
o aumento dos custos do setor 
decorrente da evolução tecno-
lógica. Leia a seguir.

sueLi zoLa

Eliezer Arantes da Costa

investimentos, que dão uma 
vida nova à instituição”, afir-
ma Eliezer Arantes da Costa, 

di
vu

lg
aç

ão

Como o senhor define a gestão 
estratégica?

Podemos conceituar formalmen-
te “gestão estratégica” como sendo 
o processo planejado, gerenciado, 
executado e acompanhado sob a 
liderança da alta administração 
de uma organização, que envolve 
todos os seus colaboradores. Sua 
finalidade é assegurar o crescimento 
e a sobrevivência da instituição, por 
meio da contínua adequação de sua 
estrutura, de sua capacitação e de 
sua estratégia, possibilitando-lhe 
enfrentar e antecipar-se às mudan-
ças observadas ou previsíveis no seu 
ambiente externo ou interno.

Em qual contexto histórico sur-

giram as primeiras experiências 
com gestão estratégica?

A gestão estratégica, no seu 
sentido mais estrito, foi utilizada 
pelo ser humano quando se estru-
turaram as primeiras organizações, 
mesmo informais , para caçar, 
plantar, colher, guerrear (para con-
quistar ou defender territórios). O 
desenvolvimento da arte da guerra, 
ao longo de milênios, foi deixando 
nos registros escritos histórias de 
sucessos e fracassos, reflexões e 
recomendações sobre a melhor 
forma de conduzir uma guerra 
para a vitória. 

A estruturação da gestão es-
tratégica como uma disciplina 
formal, inserida no rol das matérias 

de administração de empresas, só 
se consolidou depois da Segunda 
Guerra Mundial (1945), quando 
cientistas e pesquisadores, que 
tinham sido recrutados para o es-
forço de planejamento e execução 
das operações militares, retorna-
ram para a área civil. Ao procurar 
aplicar, no mundo dos negócios, os 
achados que tinham desenvolvido 
durante a guerra, esses pesqui-
sadores foram consolidando, nas 
décadas de 1950 e 1960, ideias, 
conceitos, experiências bem (e 
mal) sucedidas, gerando uma vasta 
literatura a respeito.

Nos seus dezessete anos de 
experiência como consultor, quais 
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foram os principais desafios que 
encontrou na implantação da ges-
tão estratégica nas organizações? 

Ao tentar colocar a gestão es-
tratégica em prática, enfrentei 
algumas dificuldades recorrentes, 
tais como a inexistência ou ina-
dequação de diagnóstico. Alguns 
dirigentes de empresa, no entusias-
mo de agir rapidamente e de mos-
trar resultados, iniciam processos 
de implantação dessa metodologia 
(e de planos de ação decorrentes 
dela) sem ter conduzido antes um 
bom diagnóstico de prontidão 
e situações estratégicas. Outros 
obstáculos encontrados foram o 
foco restrito ao aqui e agora, no 
qual as pessoas são incapazes de 
vislumbrar o longo prazo (o que 
está fora de sua cidade, sua região, 
não tem relevância para elas) e a 
falta de comprometimento da alta e 
média gerência. Quem já trabalhou 
com mudança organizacional sabe 
que, quando não há compromisso 
firme da alta direção, é melhor nem 
começar, pois o fracasso, neste 
caso, é praticamente certo. 

Ao longo de minha experiência 
constatei posturas típicas entre 
alguns gerentes e dirigentes que 
demonstravam descrença na ne-
cessidade ou na efetividade do 
planejamento e da gestão estraté-
gica: Não adianta planejar, é tra-
balho perdido. Às vezes, atitudes 
tradicionalistas, extremamente 
pessimistas, ou exageradamente 
otimistas, ou mesmo imediatistas 
dificultam o pensamento e as ini-
ciativas de cunho estratégico.

Os métodos adotados na im-
plantação da gestão estratégica se 
diferem de acordo com a natureza 
da atividade exercida pela orga-
nização?

Sim. Cada empresa, cada insti-
tuição, cada organização, filantró-
pica ou com fins lucrativos, exige 
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uma forma peculiar de se trabalhar 
na formulação e na implantação de 
suas estratégias. E a especificidade 
de cada um precisa ser estudada 
pelo consultor antes de se propor 
alguma forma de inter venção. 
Os fundamentos, os conceitos, a 
metodologia de trabalho para a 
análise e formulação e implantação 
das estratégias são basicamente 
os mesmos. Mas o cronograma, as 
dinâmicas e oficinas de trabalho, o 
grau de formulação e formalização 
dos documentos gerados, entre 
outros aspectos, vão depender 
do tipo de negócio, da estrutura 
organizacional, da cultura da casa, 
da maneira de ser e do modelo 
gerencial da instituição.  

De que forma a metodologia da 
gestão estratégica pode beneficiar 
as organizações que atuam na área 
de saúde?

A gestão estratégica ajuda a 
criar um sentido de direção, de 
consenso para o futuro desejado, 
concentrando energias, iniciativas 
e investimentos, que dão uma 
vida nova à organização, seja ela 
filantrópica ou que busque o lucro 
para seus acionistas. Ao adotar esse 
método, os prestadores de serviços 
de saúde poderão distinguir quais 
são as áreas de vulnerabilidade 
para a empresa e tomar as provi-
dências cabíveis para contorná-las 

ou para minorar seus impactos. 
Também conseguirão localizar os 
pontos fortes, os pontos fracos e os 
pontos a melhorar na organização, 
permitindo, assim, a formulação 
de estratégias de diversificação, de 
expansão, de alianças e parcerias, 
de capacitação, e ainda definir as 
áreas que merecem ser iniciadas, 
desenvolvidas, mantidas e as que 
precisam ser descontinuadas. E o 
mais importante de tudo isso é a 
possibilidade de implantar um sis-
tema de gestão, com responsáveis, 
tarefas, cronogramas, acompanha-
mento implacável da implantação 
dos planos de ação e dos projetos 
prioritários selecionados.

O cenário atual traz oportunida-
des ou ameaças para as organiza-
ções do setor da saúde suplemen-
tar? Quais são elas?

O cenário atual traz tanto opor-
tunidades como ameaças para as 
organizações do setor de saúde 
suplementar e a identificação destas 
faz parte do exercício de análise 
estratégica de cada organização. 
Não existe uma lista padrão para 
o setor, pois o que é ameaça para 
uma organização pode ser até opor-
tunidade para outra e vice-versa. 
O importante é, nesta análise, 
perscrutar as áreas de onde po-
dem vir oportunidades e ameaças, 
tais como novas tecnologias (para 
diagnósticos e tratamentos da saú-
de), mudanças na regulamentação, 
mudanças demográficas, urbani-
zação, industrialização do interior; 
transformações no estilo de vida das 
pessoas; alteração na composição 
da pirâmide etária e redução da taxa 
de natalidade, entre outras.

Quais estratégias devem adotar 
as prestadoras de serviços de saúde 
para fazer frente ao aumento dos 
custos decorrentes da contínua 
evolução tecnológica da área? 

O cenário atual 
traz oportunidades 

e ameaças; e a 
identificação destas 
faz parte da análise 
estratégica de cada 

organização



20

O aumento progressivo de custos 
na área de saúde é uma realidade 
no Brasil e no mundo. Se, por um 
lado, todos têm direito ao que de 
mais moderno se dispõe para trata-
mento de sua saúde; por outro lado, 
as limitações impostas aos planos 
de saúde criam uma restrição a 
reajustes de preços que podem ser 
cobrados dos usuários. É delicado 
responder essa pergunta de forma 
genérica para todas as prestadoras 
de serviços de saúde, pois, como 
já dissemos, o que é ameaça para 
uma pode até ser oportunidade para 
outra e vice-versa. Mas algumas 
estratégias genéricas podem ser 
citadas, apenas como um cardápio 
a ser oferecido às oficinas de pla-
nejamento estratégico de cada uma 
das empresas envolvidas: expansão 
e diversificação, visando oferecer 
novos serviços para os clientes atu-
ais e/ou oferecer os serviços atuais 
para novos clientes; inovação com-
petitiva, buscando novas formas de 
formatar os pacotes de serviços, de 
forma criativa e original; alianças 
e parcerias, fusões e aquisições; 
estratégias com ênfase em quali-
dade; estratégias de operação em 
rede; redesenho e simplif icação 
de processos internos; estratégias 
de simplicidade organizacional, 
com menos níveis hierárquicos; 
uso avançado da tecnologia de 
informação; estratégias de recursos 
humanos, implantando um novo 
estilo de liderança e novos estilos 
de colaboradores. Mas reitero que 
não existe uma estratégia padrão 
para todos. Cada caso é um caso. 

Considerando o acelerado pro-
cesso de envelhecimento da po-
pulação brasileira, como devem se 
preparar os prestadores de serviços 
de saúde para o futuro?

O envelhecimento acelerado da 
população brasileira é um dos prin-

cipais fatores que devem estar na 
“tela do radar” de todos os gestores 
de serviços de saúde, tanto os pú-
blicos como os privados. Por uma 
tendência natural, uma população 
mais idosa requer diagnósticos 
e tratamentos progressivamente 
mais caros e frequentes. Por outro 
lado, com as limitações de reajus-
tes de preços, esta parece ser uma 
equação impossível de se resolver. 
Mas esta é justamente a situação 
que exigirá estratégias ousadas e 
criativas para repensar o negócio e 
os produtos oferecidos ao mercado. 
Uma medicina mais preventiva, 
voltada muito mais para a res-
tauração e preservação da saúde 
e do “estado saudável” na velhice 
deverá crescer em importância, 
em vez da tradicional medicina 
curativa. Quem souber fazer isto 
bem feito e a tempo terá algumas 
condições de sobreviver neste mer-
cado em constante mutação. Quem 
não souber, ou não quiser fazer, 
infelizmente ficará à margem do 
processo, ou sobrevivendo apenas 
marginalmente.

Como um sistema de gestão 
pode contribuir para a melhoria do 
atendimento ao cliente dos serviços 
de saúde? 

Mais do que equipamentos e 
instalações de alto custo e especia-
listas muito bem titulados, a qua-
lidade do atendimento ao cliente é 
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um dos fatores-chave para o cres-
cimento e a sobrevivência de um 
prestador de serviços na área da 
saúde. E, muitas vezes, a falta da 
qualidade dos serviços é percebida 
pelos clientes por causa de detalhes 
aparentemente irrelevantes, como 
dificuldades de estacionamento, 
manobristas desatentos, recep-
cionistas mal-humorados, falta de 
limpeza e higiene das instalações, 
ou, pior, colaboradores que não 
querem ou não sabem conversar 
com os pacientes enquanto aplicam 
os procedimentos necessários.

Um bom sistema de gestão 
da qualidade pode, no dia a dia, 
produzir melhoria contínua. Na 
maior ia das vezes, entretanto, 
problemas de falta da qualidade 
vão exigir um rigoroso programa 
de treinamento e de supervisão 
do quadro de funcionários que 
lidam direta ou indiretamente com 
os clientes. Sistemas formais de 
avaliação do nível de satisfação 
dos clientes devem ser criados e 
mantidos também.

Existem ferramentas específicas 
para atingir a excelência no serviço 
prestado?

Fer ramentas é que não nos 
faltam (no mercado de consulto-
ria) para melhoria da qualidade 
dos serviços prestados. Mais do 
que as ferramentas, as empresas 
precisam – a partir de seu nível 
dirigente mais alto – de uma cul-
tura, de uma prontidão e de uma 
disposição real para implantar as 
mudanças estratégicas urgentes e 
essenciais, custem o que custarem. 
As mudanças estratégicas são uma 
questão de sobrevivência para as 
organizações, mas poucos dirigen-
tes e gestores realmente acreditam 
nisto e estão dispostos a colocar 
em prática estes pensamentos e 
conceitos. 
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As mudanças 
estratégicas são 
uma questão de 

sobrevivência para 
as organizações, mas 

poucos dirigentes 
acreditam nisto
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Dois métodos contraceptivos se 
destacam quando um casal opta 
por não ter mais filhos e não de-

seja usar anticoncepcionais. O médico 
os orientará para que a escolha seja fei-
ta racionalmente, deixando claro quais 
são os riscos das duas intervenções, os 
custos decorrentes, as contraindicações 
e a possibilidade de reversão.

No Brasil, a opção pela laqueadura 
de trompas é a mais escolhida. De 
acordo com o último estudo realizado 
pelo Ministério da Saúde, denomi-
nado PNDS – Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde da Criança e da 
Mulher –, o método de esterilização 
feminino, em 2006, representava 
26% entre todos os métodos con-
traceptivos, enquanto a vasectomia, 
5%. A diferença é grande, mas já foi 
maior. Em 1996, eles representavam 
38% e 3%, respectivamente. É im-
portante frisar que, quanto mais alta 
é a classe econômica, maior é a opção 
pela vasectomia, embora, mesmo nas 
classes econômicas mais abastadas, 
a escolha ainda seja a laqueadura. O 
relatório aponta que os métodos de es-
terilização utilizados no Brasil tendem 
a crescer com a renda e decrescer com 
a educação, sugerindo que as mulheres 
de níveis socioeconômicos mais altos 
teriam informação comparativamente 
mais adequada sobre os métodos dispo-
níveis, além de maior acesso a eles. Por 
outro lado, quase que paradoxalmente, 
a esterilização feminina nas classes A e 
B, que em 1996 representava 40% de 
todos os métodos anticoncepcionais, 
caiu pela metade, enquanto o oposto 
ocorreu nos casos de vasectomia, que 
de 8%, em 1996, passou para 13% nas 
mesmas classes em relação ao total.

O urologista José Gomes de Oli-
veira, do Instituto Paulista de Cance-
rologia, diz que “a prevalência da la-
queadura sobre a vasectomia acontece 
por falta de informação. Existem várias 

vantagens da vasectomia. Além de ser 
mais rápida e barata, o risco anestésico 
é menor, pois se usa anestesia local. Na 
laqueadura é geral”.

Além disso muitos homens acre-
ditam que o procedimento cirúrgico 
pode acarretar na perda do apetite 
sexual ou da virilidade. “Não aconte-
ce perda hormonal e nem a extinção 
dos espermatozoides. Eles são pro-
duzidos normalmente, só não saem 
na ejaculação; a libido também não 
sofre alterações e a história de que os 
homens ganham peso é uma mentira”, 
diz Oliveira.

A laqueadura deve ser realizada em 
hospital e o período de convalescência 
é superior ao da vasectomia. A gine-
cologista Carolina Ambrogini explica 
que a demora é de 15 a 20 dias e a vida 
sexual só pode ser retomada após um 
mês. Já a vasectomia pode ser realizada 
em ambulatório. A incisão é mínima 
e o paciente deixa o ambulatório no 
mesmo dia. Assim que os pontos são 
retirados, as relações sexuais estão 
liberadas com preservativo.

Ambos os métodos são seguros 
e relativamente simples, mas o casal 
deve estar ciente de que a reversão 
dos procedimentos nem sempre é 

bem-sucedida. É sabido que 60% 
das pacientes que desejam reverter a 
laqueadura o fazem porque mudaram 
de parceiro. Mas apenas 70% dessas 
mulheres podem tentar a cirurgia de 
reversão, das quais 80% vão poder 
engravidar novamente. No caso da 
vasectomia, apesar de ser um método 
mais recomendado pela comunidade 
médica, a reversão nem sempre é 
possível. Mesmo com o retorno do 
espermatozoide ao sêmen,  observa-se 
uma clara dificuldade de se obter a 
gravidez, em virtude de problemas 
na formação de anticorpos antiesper-
motozoides produzidos pelo próprio 
homem após a realização da vasecto-
mia. “É importante dizer que ambas 
as técnicas só podem ser realizadas se 
a pessoa tiver mais de 25 anos e dois 
filhos vivos, com acompanhamento 
psicológico”, prossegue a médica.

Uma novidade já está disponí-
vel, no Brasil, para as mulheres que 
desejam a laqueadura. O método já 
é utilizado na Europa e nos Estados 
Unidos. Denomina-se microimplante, 
em que se usa uma espécie de mola 
nas trompas, objetivando impedir a 
fecundação. Mas ele é indicado em 
alguns casos especiais, como para mu-
lheres que apresentam efeitos adversos 
a diferentes métodos contraceptivos e 
àquelas com problemas de saúde, como 
as hipertensas, cardiopatas, diabéticas 
e obesas. O procedimento não tem 
cortes e não necessita de anestesia. O 
retorno da paciente à sua vida normal 
é imediato. P

Métodos em discussão
Contracepção

A falta de informação traz a prevalência             
da laqueadura sobre a vasectomia
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Acólica que se inicia na região 
lombar, irradia para a frente e 
desce até a virilha é tão intensa 

que se compara às contrações do parto. 
Ela pode vir acompanhada de vômitos, 
diarreia, sudorese, febre, calafrios e 
picos alarmantes na pressão arterial. 

Todos esses sintomas são de crise 
de cálculo renal, quando a formação de 
cristais na urina provoca a obstrução 
das cavidades internas do rim ou do 
canal que leva o líquido até a bexiga. A 
dor é reconhecidamente tão forte que, 
em geral, o paciente tem prioridade de 
atendimento e aplicação de analgésicos 
potentes antes mesmo de exames con-
vencionais. As indicações de tratamento, 
porém, exigem a realização de ultrassom 
e tomografia para que o médico tenha 
ideia da dimensão e localização da pedra.

 A formação de cálculos ocorre pela 
agregação de substâncias não solúveis 
presentes na urina. Por isso, a ingestão 
de líquidos é a forma mais fácil de pre-
venir e diminuir a quantidade destas 
substâncias na urina, ajudando na sua 
diluição. Mas, depois de cristalizadas, 
as formas de eliminá-las vão depender 
do tamanho.

O médico Adriano Pinto, diretor 
clínico do Hospital São Camilo Pompéia, 

explica que o uso de medicação para a 
diluição das pedras também tem efeito 
limitado. “Na maioria das vezes os cál-
culos apenas diminuem de tamanho e 
exigem o uso de medicação por vários 
meses até atingirem uma proporção 
possível de eliminação natural.” 

Mas nem todo cálculo necessita 
de tratamento. Se forem pequenos e 
não provocarem obstrução do fluxo 
urinário, infecção, sangramento e dor, 
exigem apenas observação e acom-
panhamento médico. Por outro lado, 
cálculos de qualquer tamanho que 
apresentem alguns dos sintomas citados 
precisam ser retirados por algum dos 
métodos disponíveis atualmente.

“Historicamente, essa retirada era 
feita através de cirurgia aberta de 
modo convencional, com sutura da 
parede abdominal e do próprio sistema 
urinário. Com a evolução tecnológica, 
surgiram alternativas que permitem 
retirar o cálculo por meio de procedi-
mentos minimamente invasivos, como 
a endoscopia urinária ou a laparoscopia, 
utilizada para fragmentar o cálculo 
e facilitar sua eliminação”, explica o 
urologista do São Camilo.

O médico Carlo Passeroti, do Insti-
tuto da Próstata do Hospital Oswaldo 

Cruz, em São Paulo, cita também a lito-
tripsia extracorpórea, mas faz ressalvas: 
"Como utiliza ondas eletromagnéticas, 
a técnica pode provocar hematomas 
no rim e é indicada apenas para pedras 
entre 0,5 e 1,5 centímetro, que ainda 
não chegaram ao ureter. Nesse canal 
sua localização é mais difícil e o melhor 
é utilizar a endoscopia, com laser ou 
ultrassom, para bombardear os cálculos 
diretamente e facilitar sua eliminação”.

cauSaS e prevençãO
Segundo Passeroti, em torno de 

17% da população terá ao menos uma 
cólica renal e os que já tiveram uma cri-
se têm 50% de chance de ter uma nova 
cólica no período de dois anos. Homens 
têm duas vezes maior incidência que as 
mulheres e as crises costumam ocorrer 
a partir da idade adulta, com raras 
ocorrências em crianças e adolescentes.

“Como a formação dos cálculos 
depende da supersaturação da urina 
com algum componente, todo alimento 
que produzir excesso desse componente 
pode facilitar a formação de cálculos”, 
resume. Entre os mais conhecidos, 
estão os cálculos de cálcio e de ácido 
úrico. “Dietas ricas em laticínios e seus 
derivados aumentam a quantidade de 
cálcio e dietas ricas em carne vermelha, 
vísceras (miúdos), bebidas alcoólicas 
fermentadas (cerveja e vinho) ou frutos 
do mar são ricas em ácido úrico.” 

Assim como existem doenças que 
provocam a formação de pedras, há 
também doenças que são consequência 
de cálculos urinários e de suas compli-
cações. “A obstrução das vias urinárias 
pode evoluir para uma infecção urinária 
de repetição, por exemplo, ou até mes-
mo levar à insuficiência renal crônica”, 
lembra Adriano Pinto.

Existem também associações com 
problemas cardiovasculares, pois as 
crises de cólica renal podem provocar 
aumento da pressão arterial. “Cálculos 
não aumentam os riscos de doença car-
diovascular, embora agravem situação 
preexistente do sistema cardiovascular”, 
esclarece o médico. 

Uma pedra no caminho
Cálculo renal

A doença ocorre por agregação de           
substâncias não solúveis na urina

eLi serenza
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Seja amigo, parente ou apenas 
conhecido, todos nós já vimos 
alguém usando aparelho na boca. 

Mas grande parte da população que 
possui maloclusão acaba por não se 
submeter ao tratamento ortodôntico 
em virtude da questão estética, pois 
muitos não gostariam de passar anos 
com o famoso sorriso metálico.  

“Tenho amigos que usam aparelho 
há anos e quase todos eles reclamam 
que às vezes, quando estão fora de 
casa, preferem nem comer porque têm 
dificuldade de higienizar a boca após a 
refeição e muitas vezes, quando voltam 
do dentista, reclamam de dores por 
causa do aparelho”, declara o segu-
rança Daniel Nascimento, de 23 anos. 

A técnica da ortodontia lingual 
surgiu no Japão, em 1970, para atender 
pacientes praticantes de artes marciais 
que queriam proteger-se de possíveis 
traumas e foi difundida nos Estados 
Unidos para suprir as necessidades das 
modelos e pacientes adultos. No Brasil 
ela é aplicada desde 1984 e pessoas 
como Neymar e Debora Secco já utili-
zam esse tratamento.

“A ortodontia lingual funciona 
da mesma forma que a ortodontia 
convencional. Usamos braquetes – su-
portes de controle de posicionamento 
dentário – arcos, elásticos e outros 
dispositivos usados na tradicional. No 
entanto, a mecânica propriamente dita 
é diferente nos dois tipos de trata-

mento, desde a forma de colagem dos 
braquetes até o raciocínio da biomecâ-
nica e do movimento”, explica Rosana 
Villela Chagas, consultora da ABO – 
Associação Brasileira de Odontologia. 

Ela acredita que essa técnica pode 
ser usada nos mesmos casos que a or-
todontia convencional e é mais procu-
rada para fins estéticos. “Sua principal 
indicação é dar a oportunidade para 
aqueles que apresentam maloclusão e 
podem corrigi-la sem o comprometi-
mento da estética”, adiciona Chagas.

O analista administrativo Kleber 
Pereira Pinto, de 36 anos, conta que 
foi persuadido pela ortodontista que 
cuida de seus dentes há anos e não 
se arrependeu em trocar o seu apa-
relho tradicional pelo lingual. “Minha 
dentista me apresentou essa técnica e 
confesso que fiquei meio surpreso, mas 
estou satisfeito com o tratamento”, diz. 

No entanto, Rosana Chagas alerta 
para o fato de que as dificuldades na es-
covação são as mesmas. Mas se o pacien-
te apresentar alguma mancha branca ao 
redor dos braquetes, ela não aparece por 
estar localizada na face lingual dos den-
tes. Já para Pereira, o principal problema 
desse tipo de tratamento é justamente 
a limpeza. “Acho muito mais difícil que 
a tradicional. Comprei até um aparelho 
especializado em limpeza ortodôntica 
para ajudar nessa higienização.”

Pereira acredita que as dores são 
semelhantes nos dois tipos de trata-

mento; no entanto esclarece que elas 
são suportáveis. “Enquanto o aparelho 
tradicional costuma cortar a parte 
interna dos lábios, o lingual costuma 
deixar a língua bem machucada. Mas, 
com a rapidez desse tipo de ortodon-
tia, o sofrimento dura menos tempo”, 
explica.

Mesmo relativamente antiga, essa 
técnica ainda não é conhecida pela po-
pulação, que acaba utilizando o método 
convencional. De acordo com Chagas, 
o custo mais elevado e a pequena di-
vulgação do procedimento são os prin-
cipais causadores dessa desinformação. 
“A ortodontia lingual tem uma fase 
laboratorial diferente da convencional. 
Além disso, o paciente necessita de 
atendimentos diferenciados e o pro-
fissional precisa ter um treinamento 
técnico-cientifico complementar à sua 
especialização”, esclarece.

Segundo Chagas, essa técnica tem 
muito para crescer, principalmente 
pela maior preocupação das pessoas 
com a aparência nos tempos atuais. 
“Dentes tortos ainda são a forma 
com que os pacientes identificam que 
têm problemas. Mas, para melhorar o 
sorriso, eles têm que ficar de 18 a 24 
meses com o comprometimento de 
sua aparência com o uso de aparelhos 
metálicos”, conclui.  P

egberto@sinog.com.br

Ortodontia

Técnica agiliza e embeleza o tratamento dos dentes

Fim do sorriso metálico

Outro agravante é a dificuldade mic-
cional, que resulta em acúmulo de resí-
duo urinário, podendo provocar infecção 
e desencadear a produção de amônia e 
fosfatos, outros elementos formadores 
de cálculos. Embora mais raras, podem 
ocorrer por problemas de próstata ou em 
pessoas com lesão medular, diabéticas ou 
que sofreram derrame cerebral.

experiência
Convivendo com cálculos renais 

desde os 36 anos, Victor Nosek, 62, já 
passou por quase todas as situações 
descritas pelo médico e tem duas 
certezas: seus cálculos são provoca-
dos por ácido úrico e pela dificuldade 
de beber a quantidade necessária de 
água.

Victor diz que já passou por três 
litotripsias, uma das quais incluindo 
o uso do cateter duplo J, colocado no 
canal entre o rim e a bexiga. “Isso é feito 
para evitar que a inflamação do ureter 
provoque seu fechamento, impedindo 
a eliminação dos resíduos da pedra”, 
explica. P

eserenza@terra.com.br

egberto santos
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uma empresa cujo ambiente é despo-
jado e requer pessoas mais arrojadas e 
agressivas nos negócios. 

Mas, mesmo em um local condi-
zente com a sua personalidade, o pro-
fissional precisa entender a importân-
cia de ser tolerante e adaptável, explica 
Grinberg. “Um executivo organizado 
que tem membros em sua equipe que 
são bagunceiros deve focar sua aten-
ção nos resultados apresentados e não 
em como eles foram alcançados, pois 
todos têm a tendência de ver o mundo 
a partir da sua própria ótica. Achar 
que, para alcançar um bom resultado, 
o trabalho precisa ser feito da maneira 
como faria é um erro, pois cada pessoa 
é de um jeito”, opina. 

Contudo, aos olhos do especialis-
ta em mercado de trabalho, mesmo 
aqueles que praticam a tolerância 
devem lutar para que outras pessoas 
não invadam seu espaço. Por isso, 
além de ser importante que ignorem  
animosidades e assim saiam da zona de 
conforto, devem escolher suas brigas. 
“Aquilo que realmente faz diferença 
e atrapalha no alcance dos objetivos 
deve ser defendido”, diz Grinberg, 
autor do livro A Estratégia do Olho de 
Tigre (Editora Gente), segundo o qual, 
diante de um mundo corporativo cada 
vez mais competitivo, não basta ter as 
competências desejadas. É preciso ter 
atitudes que o façam realmente ven-
cer. “Hoje vivemos em uma verdadeira 
selva corporativa, na qual todos os dias 
o profissional precisa lutar muito para 
crescer na carreira”, diz o autor.   P

Selva corporativa?
Trabalho

Um ambiente saudável no trabalho traz melhor 
desempenho do profissional
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Dicas para conviver em 
harmonia no trabalho

1. Seja cordial no trato com os 
colegas, ao chegar e ao sair. 

2. Respeite a opinião dos colegas.
3. Respeite horários. 
4. Tenha disciplina no cumprimento 

de metas e prazos. 
5. Se não entendeu uma instrução, 

pergunte para não entregar um 
resultado diferente do esperado.

6. Seja profissional: o horário 
de trabalho é para trabalhar. 
Assuntos particulares ou 
entretenimento devem ser 
deixados para os horários livres. 

7. Cuide do ambiente de trabalho 
como se fosse sua casa.

Fonte: Renato Grinberg

Cuidar do bem-estar físico é muito 
importante para a saúde, que 
também é beneficiada quando 

o ambiente de trabalho é agradável. 
Os conflitos no dia a dia do escritório, 
que poderiam ser racionalmente solu-
cionados, com muita frequência são 
transformados em guerras pessoais. 
Por isso mesmo, cada vez mais o rela-
cionamento interpessoal no trabalho 
é valorizado na hora de contratar um 
novo colaborador. 

De acordo com Maria do Carmo 
Fernandes Martins, que participa 
do Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia da Saúde, da Universidade 
Metodista de São Paulo, um bom am-
biente ou clima organizacional, apesar 
de sozinho não garantir o desempenho 
do trabalhador, é fundamental.

Para construir a harmonia no local 
de trabalho, é preciso colaboração 
de todos e, por isso, deve-se culti-
var o respeito entre as pessoas que 
o frequentam. “Tentar entender os 
limites entre o seu próprio direito e o 
dos outros é um exercício constante, 
assim como o de não se deixar conta-
minar por alguém difícil, agressivo e 
 mal-humorado”, diz a especialista, ao 
revelar também que as empresas têm 
papel primordial na qualidade das re-
lações entre seus empregados. 

A desavença pode acontecer por 
incompatibilidade entre objetivos, 
valores e necessidades entre duas pes-
soas, entre uma pessoa e um grupo ou 
entre grupos. 

cOnflitOS
Existem dois tipos de conflitos 

interpessoais no trabalho: o emocional 
e o chamado “de tarefas”. O primeiro 
acontece por animosidade entre os 
componentes do grupo e envolve 
incompatibilidades de personalidades 
ou de disposições e não são focados 
em tarefas. Já o segundo retrata desa-

cordos sobre o trabalho, sobre algum 
projeto ou, ainda, sobre a forma de 
executá-lo. “A influência dos conflitos 
no desempenho do trabalho pode 
ser simplificada da seguinte maneira: 
conflitos afetivos são sempre prejudi-
ciais, mas conflitos de tarefas podem 
enriquecer o desempenho, pois, ao 
discordarem sobre o modo como exe-
cutar uma tarefa, dois colegas podem 
chegar a uma nova solução”, resume 
Maria do Carmo. Saber ouvir críticas e 
encará-las como construtivas também 
é importante. 

De outro lado, o próprio local de 
trabalho deve ser bem iluminado, 
arejado e precisa considerar conceitos 
de ergonomia. Para Renato Grinberg, 
especialista em mercado de trabalho e 
diretor geral da Trabalhando.com Bra-
sil, empresa de recrutamento e seleção, 
as pessoas precisam perceber que um 
bom ambiente de trabalho também de-
pende das características de cada um. 
Ou seja, mesmo sendo um excelente 
profissional, aquele que é mais pacato 
não vai se sentir feliz trabalhando em 
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um bom gerenciamento de patrimônio 
está na diversificação de produtos. “Na 
busca de opções diferenciadas, seja nos 
fundos DI ou produtos alternativos, o 
importante é atentar para a inflação e as 
taxas de administração”, alerta.

Onde encOntrar
Segundo os especialistas, no Brasil 

pode-se ter acesso aos serviços de wealth 
management basicamente por meio de 
private banking (disponíveis em bancos 
como Itaú, Bradesco, HSBC, UBS Wealth 
Management Brasil),  family-offices e 
consultores independentes. 

Dessas opções, a que atrai mais 
recursos no País são os private banking, 
que, além de prestarem o serviço de 
banking (conta corrente/investimento, 
cartão de crédito, internet banking etc.), 
também vendem fundos proprietários, 
fundos de outros gestores, produtos 
de renda fixa e serviço de corretora de 
valores, entre outros. 

Por meio desse serviço, o cliente tem 
acesso a profissionais especializados e 
treinados para gerir recursos expressivos. 
A estrutura de atendimento mais comum 
envolve gerentes de relacionamento 
(private bankers) em conjunto com um 
consultor de investimentos, que cuidam 
da carteira de aplicações do cliente.

Nos family-offices, o foco vai para 
o gerenciamento da riqueza de um 
grupo de pessoas da mesma família, 
que podem diferir em perfil de risco 
ou momento de vida, mas têm como 
objetivo comum perpetuar os recur-
sos ao longo das gerações. Ainda não 
são comuns no Brasil por exigirem 
um grande volume de recursos para 
justificar a estrutura, mas vêm cres-
cendo com o aumento do número de 
milionários e bilionários.

Os consultores independentes, que 
ainda não estão devidamente regula-
mentados, atuam na maioria das vezes 
como family-officers e em algumas 
ocasiões com bancos ou corretoras 
(agentes autônomos). Uma dica im-
portante apontada pelos entrevistados 
é a busca de um wealth manager que 
conheça bem as necessidades do cliente, 
seu fluxo de caixa, seus projetos de 
consumo ou qualquer outra informação 
pertinente.   P

Patrimônio protegido
Investimentos

Wealth management começa a ser oferecido           
a pessoas de menor renda

Poupança, aplicações em renda 
fixa ou variada, tesouro direto, 
CDBs e outros investimentos já 

não rendem dividendos tão atrativos 
como até pouco tempo atrás. De outro 
lado, a queda dos juros e a consequente 
redução do spread bancário (diferença 
entre o valor do dinheiro que os bancos 
captam no mercado e o que emprestam 
aos clientes) estão fazendo com que os 
bancos revisem seus produtos destina-
dos, há bem pouco tempo, somente a 
donos de grandes fortunas.

Dessa necessidade mútua – do 
cliente em procurar opções diferencia-
das para seus investimentos e do banco 
em buscar novas fontes de receita –, 
serviços de wealth management ou 
gestão do patrimônio, antes restritos a 
investidores com no mínimo um milhão 
de reais para investir, começam a ser 
oferecidos a pessoas que estão longe de 
ser milionárias. Já é comum encontrar 
opções para quem tem de R$ 300 mil 
a R$ 500 mil para aplicar e os bancos 
estudam estender o serviço para clien-
tes com R$ 100 mil disponíveis.

“Tanto wealth management como 
gestão de riqueza, conceitos antigos, 
usados em grandes bancos, vêm so-
frendo movimentos em seus estágios. 
Ou seja, as instituições bancárias já 
estão oferecendo esses produtos a 
pessoas com patrimônios menores. É 
uma tendência. Uma ferramenta 
importante para os bancos 
fidelizarem seus clientes, 
orientando-os sobre a me-
lhor maneira de 
conduzir a valori-
zação de seu pa-
trimônio”, explica 
Miguel de Oliveira, 
v ice-

presidente da Anefac – Associação 
Nacional de Finanças, Administração e 
Contabilidade. Segundo ele, trata-se de 
fenômeno semelhante ao que ocorreu 
no mercado de fundos, que permitiu 
a entrada de investidores com menos 
dinheiro.  

 Por meio do wealth management, 
os bancos disponibilizam um modelo 
de atendimento diferenciado, que vai 
além das necessidades bancárias do dia 
a dia. O serviço considera objetivos e 
necessidades em cada fase da vida da 
pessoa, desde seguros para garantir 
o patrimônio acumulado (casas, au-
tomóveis etc.), passando por opções 
diferenciadas de investimento no Brasil 
e no exterior a melhor aplicação no 
longo prazo, para garantir inclusive o 
futuro de filhos e netos.

Para Reinaldo Domingos, educador 
e terapeuta financeiro, presidente do 
Instituto DSOP de Educação Financeira, 
guardar dinheiro por guardar não leva 
a nada nem mesmo cumpre objetivo. 
“O dinheiro tem que ter destino claro”, 
diz. Por isso, o especialista defende 
tanto as metas de curto (até um ano), 
médio (de um a dez anos) e longo pra-
zos (acima de dez anos). “São sonhos, 
importantes para se chegar ao objetivo. 
E, para atingirmos tais sonhos, a receita 
é diversificar”, explica, ao alertar que, 
para sonhos de curto prazo, a opção é 
investir em poupança, mas em objetivos 
de médio e longo prazos a indicação é 
buscar um especialista. “Se o cliente 
procura proteção, o investimento tem 
que ser conservador e nunca chegar a 
mais de 20% do patrimônio em risco”, 
diz Domingos.

Luís Roberto Americano, 
consultor de investimen-

to financeiro da LLA 
Investimentos, tam-

bém acredita que 
o segredo de 

© Violka08 | Dreamstime.com
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Sentir sono, muito sono, mesmo 
tendo dormido bem à noite, é o 
principal sintoma de uma doença 

rara chamada narcolepsia, que acomete 
0,5% da população, de acordo com o 
Instituto do Sono. Segundo Anna Karla 
Alves Smith, neurologista e médica 
do Instituto do Sono de São Paulo, os 
ataques de sonolência podem ocorrer 
a qualquer momento e em situações 
inusitadas. “Os portadores de narco-
lepsia entram direto, subitamente, na 
fase do sono REM, o mais pesado, em 
que ocorre a perda de tônus muscular.” 

“No caso do narcoléptico, estes 
ataques podem ser generalizados ou 
de maneira segmentar (cataplexia), que 
consiste no enfraquecimento súbito e 
incontrolável de parte ou de todo o 
corpo após situações de emoção”, diz 
a especialista.

Vanessa Gouveia Duarte, de 31 
anos, descobriu aos 20 que tinha a do-
ença por orientação de uma  ex-chefe, 
que achava estranho ela sentir tanto 
sono e indicou, na época, que marcasse 
uma consulta no Instituto do Sono. Foi 
a partir daí que Vanessa deu início aos 
exames de confirmação da narcolepsia. 
Além do exame de sangue, precisou 

realizar outros mais específicos. Após 
fazer a análise genética, que já dava 
indicação da doença, fez a polissono-
grafia, ou seja, passou uma noite e uma 
tarde sendo monitorada e comprovou 
o distúrbio.

Como explica Rubens Reimão, pro-
fessor livre-docente do Departamento 
de Neurologia do Hospital das Clínicas 
e da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo, a pessoa com nar-
colepsia pode dormir em situações que 
podem colocá-la em risco, como ao 
conversar, ler e dirigir um automóvel, 
sofrendo muitas vezes incompreensão 
dos familiares e empregadores que 
desconhecem esta doença. “Houve um 
rápido desenvolvimento nas pesquisas 
sobre a narcolepsia e hoje sabemos 
que ela ocorre por falta de um neuro-
transmissor estimulante no hipotálamo 
chamado orexina, que atinge o sistema 
nervoso central. No Brasil, a estimativa 
é que existam 40 mil pessoas com esse 
distúrbio”, avisa Reimão.

Vanessa conta que sentia sono 
especialmente no período da tarde, 
mas ninguém achava anormal na 
época de criança ou na adolescência. 
Somente na época da faculdade é que 

Vanessa percebeu que ter este sono 
excessivo, às vezes incontrolável, não 
era comum entre as pessoas da mesma 
idade. “Acabava ficando desconfortável 
no trabalho e, muitas vezes, irritada e 
desconcentrada. A sensação é de perda 
de controle, como se o cérebro exigisse 
naquele momento um tempo para se 
‘desligar’ e o corpo precisasse atender 
subitamente à demanda. E o mais 
surpreendente é que neste período de 
‘desligamento’ trata-se, na verdade, de 
um momento de muita ação, entramos 
no sono mais pesado em minutos, pelo 
menos no meu caso”, diz.

De acordo com Reimão, uma vez 
iniciada, a narcolepsia se mantém por 
toda a vida. “É uma doença neuroló-
gica e crônica, muitas vezes de ori-
gem hereditária. Se tiver um parente 
próximo com o distúrbio, há maior 
possibilidade de desenvolvê-la.”

“Atualmente aceito essa condição 
e não exijo do meu corpo o que não 
pode me oferecer. Aprendi a  respeitá-lo 
e explico isso às pessoas com quem 
tenho contato e intimidade, para que 
compreendam também minha situação”, 
diz Vanessa. Ela complementa contando 
que, quando sente necessidade, realiza 
curtas sonecas no período da tarde. 
“Hoje tenho essa possibilidade com o 
trabalho que exerço, mas nem sempre 
foi fácil, já precisei ir dormir no banheiro 
de escritório por muitas vezes”, conclui.

trataMentO
Não há cura para a narcolepsia. 

Segundo especialistas, o objetivo do 
tratamento é controlar os sintomas 
e fazer ajustes no estilo de vida para 
que o narcoléptico aprenda a lidar com 
os efeitos emocionais, além de outras 
consequências do distúrbio. “É possí-
vel controlar a hipersonolência diurna 
com estimulantes do sistema nervoso 
central, utilizando medicamentos 
com características semelhantes às 
das anfetaminas. Algumas medidas 
ajudam o paciente a conviver com a 
doença, como controlar os ataques de 
cataplexia com o uso de antidepressi-
vos tricíclicos e inibidores seletivos da 
recaptação da serotonina”, explica a 
médica Anna Karla Smith. P

eliescudero@gmail.com

Narcolepsia

Os portadores da doença entram direto                   
na fase do sono mais pesado

Sono em excesso

eLisanDra esCuDero
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AOuvidoria, instrumento que 
defende o cidadão dentro de 
uma companhia ou instituição 

na busca por soluções eficientes, vem 
ganhando cada vez mais importância 
nas empresas. Isso porque cresce a ne-
cessidade de tratar com mais transpa-
rência as relações com consumidores.

Ao ouvir o cliente e cidadão com 
respeito e objetividade, a Ouvidoria 
traz soluções eficazes e definitivas que 
contemplam tanto o cidadão quanto a 
instituição ou empresa e a sociedade. 
“O trabalho da Ouvidoria ajuda a cons-
truir uma empresa perene, aderente às 
expectativas do cidadão, dos acionistas 
e da própria organização”, afirma Lúcia 
Farias, ouvidora da Algar Tecnologia e 
vice-presidente do Comitê Setorial de 
Ouvidoria Abrarec (Associação Brasi-
leira das Relações Empresa-Cliente).

Em outras palavras, segundo 
Farias, a Ouvidoria agrega valor às 
organizações, seja no fortalecimento 
de sua imagem e dos seus relaciona-
mentos, como também no aumento da 
confiança, na melhora de produtos e 
serviços e na redução de custos, pos-
sibilitando recursos e conhecimento 
para investir em inovação. 

Para Maria Lumena Sampaio, 
responsável pela Ouvidoria Geral da 
Cidade de São Paulo e membro do Con-
selho da ABO (Associação Brasileira de 
Ouvidores), a Ouvidoria é ferramenta 
de gestão. “Educa e, por seu intermé-
dio, a voz do cliente ecoa na empresa, 
aperfeiçoando os serviços do SAC", diz.  

Atualmente, de acordo com Sam-
paio, a Ouvidoria está em expansão. 
A opinião é compartilhada por Farias, 
da Algar. “Há expansão, apesar de 
tímida, porque a maioria das organi-
zações ainda não tem Ouvidoria em 
suas estruturas. Temos movimentos 
setorizados em razão da necessidade 
de regulamentações das agências 
reguladoras”, diz a ouvidora.

No setor financeiro, alguns bancos 
já possuíam Ouvidoria, mas a adesão 
de todos só ocorreu após a Resolução 
no 3.477 do Banco Central. É o que 
também ocorre em outros setores, 
como de seguros, por regulamenta-
ção da Susep (Superintendência de 
Seguros Privados), e de energia, por 
regulamentação da Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétrica). 

Para Hilma Araújo dos Santos, 
ouvidora do Procon (Proteção e 

Defesa do Consumidor), a Ouvidoria 
fomenta a cidadania, ao manifestar 
para dentro da empresa o parecer, as 
reclamações e as dúvidas do consu-
midor. “A Ouvidoria faz uma análise 
macro do problema. Corrige produ-
tos e processos que prejudicam os 
consumidores. A companhia tem na 
Ouvidoria relatórios com informações 
preciosas", argumenta.  

Segundo a especialista do Procon, 
no setor público a Ouvidoria, em 
parceria com o cidadão, melhora o 
serviço. “É um instrumento pelo qual 
todos ganham”, afirma, ao lembrar 
que a Ouvidoria, no Procon, existe 
há 20 anos. 

 Lúcia Farias, da Algar, reforça que, 
com o surgimento das redes sociais, o 
instrumento torna-se o melhor cami-
nho para um bom relacionamento. “O 
importante é manter as portas sempre 
abertas. Ouvir e resolver problemas.” 

prOfiSSãO OuvidOr 
Lúcia Farias pondera que, no Brasil, 

ainda há  alguns desvios, mas no geral 
as organizações estão sendo assertivas 
na escolha de seu ouvidor, elegendo 
profissionais do nível de executivo 
para assumir o desafio. Não existe 
uma formação acadêmica específica 
para o ouvidor. Mas obrigatoriamente 
deve possuir uma sólida formação aca-
dêmica, como administração, direito, 
economia ou outras. “Na ABO, há um 
curso de três dias para o interessado 
se capacitar”, diz Farias.

O profissional precisa conhecer os 
princípios que norteiam a empresa e 
a instituição de Ouvidoria, as leis que 
regem as relações de consumo e de 
relacionamentos de forma geral, como 
CLT, Código Civil e Código de Defesa 
do Consumidor.

O importante é que o profissional 
esteja ligado diretamente ao dirigente 
máximo da organização, por conta 
dos quesitos de imparcialidade, neu-
tralidade e agilidade, além de forma-
ção e conhecimento da função e de 
suas responsabilidades. “O ouvidor 
necessita de muita autonomia e mo-
bilidade dentro da organização para 
exercer seu papel”, conclui Farias. P
sorsini@terra.com.br

Ouvidoria

Ferramenta de gestão é usada em defesa do cidadão

A voz do consumidor

siLVana orsini
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FLáVio tiné

Assim que vi a pernambucana 
Yane Marques ganhar medalha de 
bronze na Olimpíada de Londres, 

lembrei-me do verdadeiro pentatlo que 
cada cidadão é obrigado a fazer, mesmo 
sem ganhar qualquer tipo de medalha. 

Essa modalidade de competição, 
como se sabe, consiste em cinco tipos 
de provas diferentes, que exigem velo-
cidade, pontaria, equilíbrio e excelente 
preparo físico. O atleta tem de correr, 
nadar, atirar e pedalar, demonstrando 
invejável capacidade física e mental. 

Se analisarmos a vida dos nordes-
tinos que vivem nas grandes cidades, 
como São Paulo e Rio de Janeiro, 
constatamos que a maioria faz penta-
tlo todos os dias, saindo de madrugada 
para tomar trem, ônibus, perua, metrô 
ou qualquer transporte para a ir ao 
trabalho, em veículos superlotados e 
nada confortáveis. 

Era ou não um verdadeiro pentatlo? O 
consolo é que o horário de trabalho de 
jornalista era de cinco horas, mas cada 
empresa ou editoria tinha critérios 
próprios para controlar o horário de 
trabalho de seus servidores. Em geral, 
cada jornalista tinha uma tarefa, ao fim 
da qual estava liberado. Bons tempos 
em que se valorizava a responsabilidade 
e o talento de cada um. 

O trabalho intelectual não exigia 
esforço físico, mas deslocar-se de um 
bairro a outro em São Paulo nunca 
foi tarefa das mais agradáveis. Exige 
grande capacidade para livrar-se dos 
incautos do volante. Por isso, até hoje 
me pergunto como conseguia fazer 
tudo e sair incólume. 

Meu pentatlo particular mudou 
de modalidade quando virei assessor 
de imprensa. Passei a competir com 
outro tipo de esporte, que podemos 
apelidar de puxa-tapete. É aquele em 
que os melhores amigos, os que estão 
literalmente ao lado, fazem de tudo 
para nos derrubar. Nada é perceptível, 
até que um terceiro adverte: cuidado! 

Durante os últimos anos de meu 
pentatlo particular consegui vencer 
todos os obstáculos, agindo como um 
jogador de xadrez, com jogadas discre-
tas, mas eficazes. As modalidades de 
disputa se multiplicaram. Já não eram 
apenas cinco. Estranhamente, melho-
res resultados não traziam aumento de 
recompensa. Até que um dia me apo-
sentei sem nenhuma medalha. A não 
ser, claro, a do dever cumprido e da 
sobrevivência assegurada. Podemos 
concluir que valeu a pena o esforço. 
Pior seria entregar-se à própria sorte e 
deixar a vida correr à deriva, sem lutar 
pelo rumo desejado.   P

O autor é jornalista aposentado e foi um dos 
assessores de imprensa do HCFMUSP durante 
21 anos - flavio.tine@gmail.com

Crônica

O pentatlo de cada um

Desculpem citar meu próprio exem-
plo, só para ilustrar o que estamos 
abordando. Em determinada fase de 
minha vida acordava invariavelmente 
às quatro da manhã, inclusive aos 
sábados e domingos, e saía com meu 
Fusca, ainda no escuro, para comprar 
revistas em três distribuidoras no cen-
tro de São Paulo e abastecer minha 
banca de jornais na Lapa. Enquanto 
a esposa assumia as vendas, eu saía 
para o primeiro emprego no Diário 
do Grande ABC, em Santo André, das 
7 às 12 horas. Às 13 horas, assumia 
outro emprego no Diário do Comércio 
e Indústria, até às 18 horas. Das 19 às 
24 horas, era redator no Estadão. Entre 
um e outro, arrumava uma brecha para 
produzir uma coluna sobre televisão no 
jornal A Gazeta. Levava o texto durante 
o trajeto entre um e outro emprego. 
Quatro empregos e uma microempresa. 
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Ao analisarmos a vida dos nordestinos das grandes 
cidades, constatamos que a maioria faz pentatlo 

todos os dias
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CeCy sant’anna

Melhore o raciocínio – Estudos da Universidade de Maine, nos Estados 
Unidos, revelaram que pessoas que ingerem pelo menos um copo de leite 
diariamente apresentam melhores resultados em testes de memória, 
habilidades verbais e mais desempenho em outras tarefas de raciocínio. 
Para os pesquisadores, isto se deve ao fato de o leite possuir cálcio, 
vitaminas A, B12 e D, que alimentam as células do cérebro. Para melhorar 
ainda a memória, vale tomar leite com achocolatado, pois o chocolate possui 
antioxidantes que estimulam a atividade cerebral.

Pets – O convívio com animais de 
estimação traz alegria, bem-es-
tar, bons momentos e pode ajudar 
as pessoas, especialmente 
os idosos. Segundo os 
terapeutas, o cão é usado 
como recurso, porque com 
ele os pacientes fazem 
exercícios de amplitude de 
movimentos, força, equilíbrio, coorde-
nação motora, autonomia, interação 
grupal, atenção e concentração.

Anatomia feminina – As artérias 
femininas são 15% mais estreitas do 
que as masculinas. Por isso entopem 
mais rápido e causam dificuldade para 
a realização de procedimentos como o 
cateterismo e a implantação do stent, 
expondo as mulheres a um índice maior 
de complicações. Este é um fator que 
dificulta a realização de exames e 
tratamentos.

O cérebro pode encolher 
– Um estudo publicado no 
jornal americano Alcholism 
Clinic Experimental Research 

revela que algumas regiões do 
cérebro podem encolher com 

o consumo excessivo de álcool. A 
experiência comprovou, por meio de 
ressonância magnética, que camun-
dongos que beberam diariamente uma 
solução de 20% de álcool durante seis 
meses sofreram atrofia cerebral.

Controle o estresse – Um estudo 
dinamarquês com 12 mil en-
fermeiras conclui que o tra-
balho estressante aumenta 
o risco de doenças cardíacas 
em mulheres com menos 
de 50 anos. O hormônio do 
estresse, cortisona, acelera 
as batidas cardíacas, aumenta a 
pressão arterial e estimula o organismo 
a estocar a gordura mais perigosa no 
coração. Calcula-se que mais de 30% 
dos enfartes seriam evitados com o 
gerenciamento do estresse. Reserve 
um horário diário para descansar, ler 
um livro, ir ao cinema, dançar e ouvir 
música. Converse com os amigos.

Depressão e envelhecimento – Segundo um estudo publicado no jornal Biological 
Psychiatric, a depressão e o envelhecimento estão conectados. Os telômeros são 
cápsulas que protegem os cromossomos e o seu encurtamento é um dos sinais de 
idade avançada. Eles também são altamente suscetíveis ao estresse e à depressão, 
sendo ligados ao encurtamento prematuro destas cápsulas. O estudo descobriu 
que os menores telômeros estavam nos pacientes depressivos, confirmando as 
descobertas anteriores. Também se constatou que este encurtamento está rela-
cionado ao baixo nível de cortisol, tanto nas pessoas consideradas sadias como 
naquelas com depressão.

Café com leite – Um adulto deve tomar 
três copos de leite por dia ou inves-
tir em seus derivados como queijo 
e iogurte. Não adianta misturar 
leite com café porque a cafeína tem 
ferro que atrapalha a absorção do 
cálcio do organismo.

Envelhecimento precoce – Aos 40 
anos começam a aparecer rugas 
e marcas de expressão. Isto 
porque há uma acentuada 
redução de gasto energético 
de muitas pessoas que se 
queixam da dif iculdade de 
emagrecer. É bom consumir mais pro-
teínas magras (frango sem pele, peixes 
e carboidratos integrais), derivados 
de leite, folhas verde-escuras, ricas 
em cálcio, e principalmente soja, que 
contém isoflavonas.

Vinagre contra doenças – Este tem-
pero melhora a digestão, combate o 
colesterol e previne doenças crônicas. O 
vinagre é considerado um dos primeiros 
remédios da humanidade, sendo utiliza-
do para conservar alimentos e até aju-
dar na limpeza. Entre seus nutrientes, 
destacam-se o potássio, magnésio e o 
fósforo, entre outros. Com apenas uma 
colher de sopa de vinagre a digestão é 
estimulada, pois ele favorece a secre-
ção do suco gástrico e aumenta a ação 
dissolvente do estômago.

Pílula contra a Aids – A agência 
norte-americana FDA autorizou o Tru-
vada, do laboratório Gilead Sciences, 
como a primeira pílula para a preven-
ção do vírus HIV. O medicamento, que 
está no mercado americano desde 
2004, é indicado para o tratamento 
de soropositivos. Em maio, um painel 
do FDA recomendou a aprovação do 
medicamento, depois de uma série de 
testes internacionais. Além de contro-
lar infecções existentes, a droga tem 

um papel preventivo, diminuindo em 
70% o risco de se adquirir o vírus.
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ilustrações: Moriconi

Câncer nos nervos – Uma ferramenta 
flexível com uma câmera minúscula na 
ponta permite aos médicos detectar e 
remover pólipos do intestino, precursor 
comum do câncer de cólon.

O melhor remédio – Cerca de seis 
milhões de brasileiros estão infecta-
dos pelos vírus das hepatites B e C, 
mas poucos sabem que têm a doença. 
Silenciosa, ela não apresenta sintomas 
no início, mas pode evoluir para insu-
ficiência hepática, cirrose, câncer de 
fígado e levar à morte. O importante é 
ter o diagnóstico o mais cedo possível 
para saber se apresenta a doença. 

Tome comprimidos à noite – Para 
pessoas que precisam de medicação 

para controlar a pressão, tomar 
o remédio à noite, e não pela 
manhã, pode proteger mais 
o coração. Num estudo feito 

com mais de 650 pacientes 
com doença renal, os que tomavam pelo 
menos um medicamento para pressão 

à noite em cinco anos tiveram menos de 
um terço dos problemas cardíacos como 
enfarte, derrame e falência cardíaca do 
que aqueles que tomaram a dose pela 
manhã. Segundo o cardiologista David 
J. Frick, da Clevelant Clinic, EUA, outros 
estudos ressaltaram o mesmo efeito 
protetor da dosagem noturna.
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Ocaso era complicado, mas ver-
dadeiro. Ocorreu num tribunal. 
Uma mulher, por seu advogado, 

propôs ação de divórcio do marido 
por uma questão sem precedentes 
em nossa Justiça.

Alegou, ela, que o marido, por ser 
evangélico e obediente às orientações 
da igreja, não manifestou desejo de 
manter relações sexuais antes do 
casamento. A mulher, compreensiva, 
apaixonada e igualmente religiosa, 
manteve-se casta até o enlace ma-
trimonial.

A cerimônia transcorreu normal-
mente. Os noivos, pais, padrinhos e 
convidados lotaram a igreja. O pastor 
fez as recomendações de praxe e os 
fez jurarem amor eterno. Juraram 
com lágrimas nos olhos.

A noite de núpcias foi num cru-
zeiro marítimo. Os noivos, desacos-
tumados com o balanço do navio, 
enjoaram durante quatro dias do 
passeio. Passaram tão mal que não 
puseram os pés fora da cabine, a 
ponto de a tripulação comentar que 
nunca haviam recebido casal com 
tanta disposição na lua de mel.

O médico do navio foi quem es-
clareceu o mistério ao comunicar que 
o casal havia vomitado intensa-
mente e que estava desidratado, 
devendo ser desembarcado o 
mais rápido possível. No porto 
mais próximo, uma ambulância 
os aguardava. Foram internados 
num hospital por uma semana. 
Receberam alta e voltaram de 
avião para a capital. 

No dia seguinte à chegada, 
ele retomou suas ativ idades 
profissionais numa fábrica de 
tubulações de aço, como tornei-
ro mecânico, profissão que 
desempenhava com habili-
dade incomum. Manusear e 

PauLo CasteLo branCo 

removeriam as pedras do caminho e, 
em breve, conseguiriam crescer e se 
multiplicar. Combinaram uma noite 
de amor. 

A mulher arrumou o quarto com 
lençóis de fios egípcios e o iluminou 
com velas perfumadas. O marido 
chegou vestido em pijama de seda. 
Trocaram beijos, abraços e toques. 
Nessa hora, a mulher acendeu a luz 
e procurou o pênis do marido. Ao 
 tocá-lo se assustou e gritou: – Mas 
isto não é um pênis, é um pibinho! 
Realmente, não tem a menor impor-
tância!

O magistrado, ao decidir o litígio, 
negou o divórcio entendendo, data 
vênia, que, apesar de tribunais ameri-
canos entenderem de modo diverso, o 
tamanho do pênis não é motivo para 
a concessão do divórcio. P

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

A mulher arrumou o quarto com lençóis de fios 
egípcios e o iluminou com velas perfumadas.      
O marido chegou vestido em pijama de seda

Crônica

Pibinho

forjar peças metálicas o fez o melhor 
profissional da região.

A mulher, professora, retomou a 
sua rotina de dar aulas em três esco-
las: uma pública e duas particulares. 
O trabalho do casal era sacrificante 
e, na volta à casa, só pensavam em 
jantar e dormir.

O primeiro mês chegou ao fim e 
nada do casamento se consumar. Na 
cama, trocavam algumas carícias e 
desabavam no sono profundo.

Numa tarde, a mulher recebeu um 
telefonema da metalúrgica. O marido 
havia sofrido um acidente e perfura-
do a virilha. Correu para o hospital e 
soube que o ferimento não era gra-
ve, em três dias estaria em forma. O 
torneiro não deixava a mulher fazer 
os curativos e logo estava de volta 
ao trabalho.

Dois meses de convivência tran-
quilos, mas sem sexo. A mulher puxou 
o assunto. O marido, constrangido, 
disse que tinha um pequeno problema 
no pênis. A mulher, compreensiva, 
respondeu-lhe que nada poderia 
prejudicar suas vidas. O amor e a fé 
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Congressos

Como enfrentar os desafios do 
setor privado de saúde, atender 
às regulamentações, prestar um 

bom serviço e também se manter com 
um desempenho econômico favorá-
vel? Para responder a esta pergunta, 
quase 500 pessoas, entre executivos, 
diretores, técnicos, estudiosos e outros 
participantes de todos os segmentos 
da saúde suplementar se reuniram nos 
dias 23 e 24 de agosto, em São Paulo, 
nos 17o Congresso Abramge e 8o Con-
gresso Sinog. 

A resposta àquela per-
gunta já estava incutida 
no próprio tema central 
dos eventos: Planejamen-
to Estratégico na Saúde 
Suplementar. Ao fazer o 
discurso de boas-vindas, 
o presidente nacional 
da Abramge,  Arlindo de 
 Almeida, foi o primeiro a 
ressaltar o fato de que a 

atividade está cada vez mais profissio-
nalizada e, por isso, há a necessidade 
de um bom planejamento. “Além disso, 
as inúmeras resoluções da ANS nos 
obrigam a buscar o aperfeiçoamento 
da gestão”, destacou. 

Entre as várias palestras, talk shows 
e conferências, uma certeza ficou para 
todos os participantes: estamos viven-
do um momento único, em que os ges-
tores devem tomar as rédeas do negócio 
para planejar e investir, especialmente 
em tecnologias da informação, além de 

criar estratégias e táticas que ajudem 
no dia a dia para, assim, crescer.

Já na conferência magna que abriu 
os congressos, o ex-presidente Fernan-
do Henrique Cardoso sentenciou: “Nos-
so país sofre com a imprevisibilidade e, 
para continuar crescendo, o Brasil vai 
depender de uma política de criativi-
dade, precisa investir na tecnologia, na 
educação e na saúde”. 

Cardoso fez um amplo histórico so-
bre o Brasil econômico, político e social 
das últimas três décadas, destacando 
a transformação do cenário político e 
social para se chegar a uma sociedade 
mais democrática. Ao mesmo tempo, 
lembrou as medidas que levaram ao 
fim da inflação galopante que o País 
vivia. Citou a entrada em vigor do Plano 
Real em seu governo e também como 
foi zerada a dívida externa. “Sanados 
os problemas econômicos, voltou-se 
para as questões sociais, com maior 
atenção para os problemas de saúde. 
Criaram-se o SUS e a CPMF, cujo ob-
jetivo era trazer mais recursos para a 
saúde;  proveu-se mais acesso à educa-
ção. E o Brasil viveu um momento de 
reorganização e até de certa 
prosperidade”, afirmou.

FHC passou pelas trans-
formações internacionais, 
com a chegada dos Brics e 
citou o que chamou de boom 
vivido de 2003 a 2008, até o 
aparecimento da crise mun-
dial que, segundo ele, ainda 

está instalada na Europa e nos Estados 
Unidos. “Não se imaginou que a crise 
de 2008 seria tão profunda”, lembrou, 
ao reforçar que os EUA ainda não re-
tomaram o crescimento e não se sabe 
como sairão desta crise. 

“A sociedade vai exigir qualidade 
e não quantidade, seja na educação 
ou na saúde”, acrescentou. Fernando 
Henrique destacou ainda o fato de o 
País precisar decidir de que maneira 
quer crescer, dado que a desigualdade é 
grande – o quarto país mais desigual da 
América Latina. “É preciso definir um 
futuro que seja partilhado pela socie-
dade; precisamos criar uma sociedade 
que ofereça saúde, tenha educação e 
assegure Justiça, já que não dá para 
o Estado ser permanentemente prove-
dor”, afirmou, para completar dizendo 
que “nenhum país vai se transformar e 
crescer sem o apoio da sociedade civil”.

FHC respondeu a várias perguntas 
do auditório, a maioria relacionada à 
gestão da saúde. Ele falou sobre a união 
entre o público e o privado para resol-
ver os problemas da saúde e lembrou a 
necessidade de se definir como se dará 

a relação entre os dois setores. 
Ainda defendeu uma agência 
reguladora correta. “Se ela for 
politizada ou incompetente, 
não vai funcionar. Ela vai virar 
um entrave”, admitiu.

Sérgio Ulian, presidente 
interino do Sinamge, falou 
sobre o passado das em-
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presas de medicina de 
grupo, fez um pequeno 
comparativo com os dias 
atuais das operadoras 
de planos de saúde e 
chamou a atenção para 
o número de regulações 
impostas pela ANS. Em 
seguida, chamou Anto-
nio Jorge Gualter Kropf, 

diretor-técnico da Amil, para falar sobre 
Aspectos Logístico-Operacionais – Con-
ceitos e Experiências do Mercado. Kropf 
iniciou sua apresentação afirmando que 
o modelo assistencial do modo que está 
hoje é insustentável e precisa ser rees-
tudado, como um modelo integrado. 
Segundo ele, a acreditação é crucial 
para a gestão do negócio, trazendo a 
oportunidade de ter todos os indicado-
res e a métrica do mercado. “Quando 
temos algo intangível, é muito difícil 
avaliar o caminho que estamos seguin-
do. Então, o incentivo à acreditação é 
fundamental”, explicou.

Já no talk show se-
guinte, Aspectos Comer-
ciais/Mercadológicos , 
o diretor financeiro do 
Grupo Carlos Chagas e 
sócio-diretor da Integra 
e Eficiente Consultoria 
Empresarial, Neil Patrick 
Mascarenhas, falou sobre 
as Perspectivas Comer-

ciais. Ele começou discorrendo sobre o 
panorama econômico e os fatores que 
impactam o crescimento para os próxi-
mos anos. Atento aos índices de desem-
prego, de apenas 8,4% numa população 
economicamente ativa de 101 milhões, 
afirmou que estamos vivendo um ciclo 
de investimentos importantes, gerando 
mais oportunidades de trabalho e con-
sumo para, consequentemente, lembrar 
que mais pessoas tiveram acesso aos 
serviços dos planos de saúde. 

Mascarenhas citou ainda o cres-
cimento das classes C e D, num total 
de 124 milhões de consumidores, para 
acusar uma oportunidade nessa mobi-
lidade social. Para ele, o mercado teve 
um recente crescimento acelerado, a 
taxas de 4,5% ao ano, mas sofreu uma 
redução de ritmo em 2011. No mercado 
de saúde, comparou o crescimento das 

receitas dos planos de saúde e odonto-
lógicos e concluiu que, com uma média 
de sinistralidade de 82,4% e uma taxa 
administrativa de 15,1%, praticamente 
não houve rentabilidade. 

Renato Meirel-
les, sócio-diretor 
do instituto de pes-
quisa Data Popular 
falou sobre os Mer-
cados Dinâmicos 
no Brasil, focando 
o que chamou de 
nova classe média 
(NCM) brasileira. 

Lembrou que no último ano ela mo-
vimentou mais de um trilhão de reais. 
Para ele, esse é o tamanho do mercado 
a ser explorado pelas empresas, que 
ainda não conseguiram entendê-la. “Só 
vai evoluir quem souber conquistar a 
cabeça e o bolso dessa NCM”, afirmou 
Meirelles.

Mencionou também que até mesmo 
as agências reguladoras não entendem 
a nova classe média brasileira, pois, 
com o excesso de regulamentação, 
excluem-se milhões de pessoas de baixa 
renda do sistema. Citou como exemplo 
a saúde suplementar, afirmando que, 
com o rol de procedimentos da ANS, 
foi tirado do consumidor o direito de 
escolher o que quer comprar, ou o 
serviço pelo qual quer ou não pagar.

Pedro Ramos, 
diretor da Abram-
ge, ao encerrar as 
palestras do pri-
meiro dia dos con-
gressos, reafirmou 
que na classe C 
está a possibilida-
de de crescimento. 

No segundo 
dia dos congressos, o presidente da 
Universidade Corporativa Abramge, 
Alexandre Lourenço, coordenou o talk 

show Tecnologia 
no Planejamento 
Estratégico. Para 
ele, o setor vive 
certa inquietação, 
porque há muitas 
novidades impor-
tantes para que os 
gestores possam 

atualizar a gestão. Luiz An-
tonio De Biase, diretor exe-
cutivo da Tempro Software, 
falou sobre Tecnologia no 
Planejamento Estratégico – 
Visão de Mercado. Segundo 
ele, o principal ativo das 
operadoras é a informação. 
“Isso porque a informação é 
vital nas decisões do dia a 
dia. Trata-se de estratégia básica para 
o fluxo do planejamento”, disse. De 
Biase afirmou que a tecnologia é usada 
como estratégia em vários serviços. 
“O sucesso das estratégias depende da 
qualidade do sistema de informação”, 
garantiu. Mas adiantou que ainda se 
investe pouco em TI: “As operadoras 
de planos de saúde investem cerca 
de 2,1% a 3%, enquanto, segundo a 
Fundação Getúlio Vargas, as empresas 
no Brasil têm gastos de cerca de 7% do 
faturamento líquido em TI; e os bancos 
já alcançam 14%”, acrescentou.

David Zanotelli, diretor 
de TI da Hapvida, falou so-
bre a Visão da Operadora e 
fez ampla explanação sobre 
os processos de tecnologia 
da informação usados no 
dia a dia daquela operado-
ra, que tem 1,8 milhão de 
usuários, 12 mil colabora-
dores, faz cerca de 500 mil 
consultas por mês e atua em todo o 
território nacional. Segundo ele, metade 
das consultas do call center é feita pela 
internet e os seus médicos podem aces-
sar o prontuário do usuário em qualquer 
instrumento de TI, seja celular, iPad ou 
notebook. A empresa investiu mais de 
um milhão de reais para criar o Sistema 
de Comunicação do Paciente (PACS) 
e conseguiu diminuir as fraudes com 
dupla consulta de usuários – além de 
digitais, é usada também a conferência 
da face do beneficiário.

Em palestra sobre Pla-
nejamento Estratégico – 
Cenário Econômico-Finan-
ceiro, Maílson da Nóbrega, 
consultor e ex-ministro da 
Fazenda, falou sobre a crise 
mundial e destacou a atual 
força do Brasil em relação 
ao mercado internacional. 

Congressos
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Advertiu para o fato de que é de ex-
trema importância para todas as em-
presas acompanharem o que acontece 
na economia interna e externa, para 
se situarem em relação ao mercado e 
não quebrarem de repente, sem nem 
ao menos perceberem. 

Sobre as agências reguladoras, 
Maílson da Nóbrega foi enfático – elas 
vieram para ficar. “É preciso braço 
forte do Estado para estabelecer regras, 
supervisionar, fiscalizar, defender o 
contribuinte e, ao mesmo tempo, esta-
belecer condições que deem segurança 
para quem investe”, esclareceu. Porém, 
acrescentou: “Essas agências precisam 
ter independência política; e a escolha 
dos dirigentes deve ser impessoal. 
Estes devem ser indicados por serem 
competentes para o cargo”.

Segundo o ex-ministro, a tendência 
da saúde no Brasil é melhorar. Acre-
dita que o sistema de saúde privado 
já é um êxito e se consolida cada vez 
mais com o passar do tempo. Para ele, 
com o aumento de renda e emprego, 
a experiência mostra que as pessoas, 
à medida que mudam de patamar de 
renda, olham mais para a saúde, o 
bem-estar e recorrem cada vez mais 
aos planos privados de saúde. 

No período da tarde, Fausto  Pereira 
dos Santos, assessor especial do 
Ministério da Saúde, fez uma ampla 
apresentação a respeito do SUS – 
Sistema Único de 
Saúde, dentro do 
tema Visão do Go-
verno sobre o Ce-
nário da Saúde no 
Brasil. Apresentou 
dados sobre custos, 
número de vacinas, 
atendimento onco-

lógico, da saúde da mulher, transplan-
tes e outros. 

Sobre a ANS, Fausto Pereira dos 
Santos afirmou que o Ministério da 
Saúde não participa do cotidiano da 
agência, porém, mensalmente é realizada 
uma reunião com o presidente da ANS 
para discutir sobre ações que podem ser 
realizadas em conjunto. O assessor falou 
também sobre o uso do Cartão Nacional 
de Saúde, aplicado pelo Ministério da 
Saúde este ano. Para ele, esse é um pro-
cesso importante, pois dentro de um ano 
o MS já terá acesso a novos dados sobre 
a utilização dos serviços de saúde por 
parte da população. “Essas informações 
ampliarão o conhecimento na área da 
saúde e auxiliarão em futuras decisões.”

Para encerrar os congressos, Geral-
do Lima, presidente do Sinog, lembrou 
que o planejamento está presente em 
nossas vidas, tanto na área pessoal 
quanto profissional, e que 
planejar é fundamental 
também para a saúde su-
plementar. Finalizando, 
afirmou que os congressos 
contribuíram para o apri-
moramento e crescimento 
do setor, assim como dos 
participantes.

Ação social – Leda Queiroz Ville, da 
Sepaco Saúde, ganhou um iPad no 
sorteio das 163 pesquisas de satisfação 
dos Congressos. A Abramge destinou 50 
reais para cada pesquisa respondida. Um 
total de R$ 8.150,00 será doado para a 
associação filantrópica Amparo Mater-
nal de São Paulo, que se dedica à saúde 
materno-infantil de pessoas carentes.

Com a Sala Pernambuco completamente lotada, a Odontolo-
gia de Grupo deu mais um importante passo para a formação dos 
executivos e gestores das operadoras nos Congressos Abramge 
e Sinog. Cerca de 80 participantes compareceram ao espaço 
específico destinado exclusivamente à Odontologia e puderam 
assistir às três apresentações programadas para a tarde do 
primeiro dia, comprovando que há muito espaço a ser ocupado 
para a disseminação do conhecimento. 

 Geraldo Lima, presidente do Sinog, abriu o módulo, enalte-
cendo a importância desse evento para o segmento odontológico 
e agradeceu a presença dos participantes e dos palestrantes 
que aceitaram dispor de suas agendas em prol da valorização 
do segmento, além de acreditarem que é possível congregar no 
mesmo congresso assuntos diferentes, mas convergentes para 
o futuro da saúde suplementar no Brasil. Também salientou a 
necessidade de tornar o Sinog um agente formador de pessoas 
especializadas com novos técnicos e executivos, fazendo a di-
ferença na operação de suas empresas.

 Ana Paula Nucci, assessora técnica do Sinog, fez as mo-
derações das apresentações e convidou Fábio Fassini, da Amil 
Dental, que tratou, de maneira esclarecedora, do planejamento 
estratégico, citando exemplos que colaboraram para a assimi-
lação do conceito de estratégia e como suas aplicações podem 
ser decisivas no mercado de saúde suplementar. 

 Marta Peixoto, da Aon Hewitt, traçou um breve panorama do 
mercado odontológico para explicar os aspectos mercadológicos, 
as oportunidades e o desenvolvimento de novos negócios, assim 
como os canais de distribuição, aspectos regionais e as dificulda-
des encontradas diante da regulamentação e da competitividade. 

 Ao encerrar o módulo, Ariovaldo Marques, presidente da 
Acoplan, que representa os corretores de planos de saúde e 
odontológicos do Estado de São Paulo, falou da importância dos 
aspectos comerciais e de como manter boas parcerias, principal-
mente nos canais de venda, elos de fundamental importância 
entre as operadoras e os beneficiários.

MaiS cOnheciMentO aO SegMentO
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Gostaria de parabenizá-los 
pela edição de jul/ago/set 2012, 
especialmente pela publicação 
da capa. O título foi muito 
sugestivo e nos remete cada vez 
mais a uma reflexão a respeito 
desta cultura que temos tomado 
da alimentação fácil e rápida. 
Será que realmente é tão fácil e 
simples assim? Estamos dispostos 
a “pagar o peso” pela preguiça em realizar 
mudanças nas rotinas alimentares e físicas? 
Enfim, agradeço pela excelente leitura que 
nos proporcionam. Vanessa Berezoski dos 
Santos Coan – Curitiba – PR

Sou médico clínico geral e nefrologista 
na cidade de São Lourenço/MG (Circuito 
das Águas). Estou iniciando meu MBA 
em Gestão de Promoção de Saúde e 
Qualidade de Vida pela Universidade 
Corporativa Abramge, em São Paulo/
SP. Nesta oportunidade, tive o prazer de 
conhecer pessoas de áreas profissionais 
bastante diversificadas, porém com um 
interesse em comum na promoção de 
saúde e qualidade de vida. Conheci 
também a revista Medicina Social e 
fiquei impressionado pela qualidade e 
diversidade dos assuntos tratados. Estou 
trabalhando na área de promoção de 
saúde, à qual seria muito bem-vindo este 
material, o que enriqueceria muito nosso 
trabalho. Dada esta disponibilidade, 
gostaria de receber exemplares desta 
revista em nossa empresa. Desde já 
agradeço e reforço meus elogios a esse 
material de grande qualidade. Rony Vilas 
Bôas Papi – São Lourenço – MG

Apreciaria muito receber esta 
interessante e ma ra vilhosa 
revista. Desde já muito 
obrigada pela assinatura da 
Medicina Social. Elizabeth 
Americano Romanus – 
Curitiba – PR

No consultório médico tive 
a oportunidade de conhecer 

a revista Medicina Social de Grupo e 
gostei muito. As reportagens são ótimas. 
Gostaria, se possível, de receber a revista, 
que será de grande valia. Cleonice Jesus 
dos Santos – Rio de Janeiro – RJ

Sou acadêmica do curso de Enfermagem 
da Universidade Federal de Juiz de 
Fora/MG. Tive contato com a revista 
e me interessei muito pelos assuntos 
abordados. Por isso, gostaria de ser uma 
nova assinante. Nayara Nery – Matias 
Barbosa – MG

Pedidos de assinatura:
Alberto de Oliveira Pereira Filho, São 
Bernardo do Campo – SP; Aline Rodrigues 
Pironi Zamperlim, Juiz de Fora – MG; 
Angelo Rossi, São Paulo – SP; Carolina 
Pires Bezerra, São Paulo – SP; Cleonice 
Jesus dos Santos, Rio de Janeiro – RJ; Daniel 
Françozo, São Paulo – SP; Daniela Lúcia 
da Silva, Belo Horizonte – MG; Danilo 
Guimarães Campos, Fortaleza – CE; 
Darlene Souza, Feira de Santana – BA; 
Elisabete Oliveira dos Santos, Brasília – DF; 
Erica Santos Pereira, Belo Horizonte – MG; 
Guiomar Corrêa, São Paulo – SP; Jefferson 
Providello, São Paulo – SP; Juliana Cristina 

da Silva, Belo Horizonte – MG; Luiz Acácio 
Barbosa, Primavera – SP; Marcia F. A. de 
Oliveira, Fortaleza – CE; Mardônio Cruz 
Ferreira, Fortaleza – CE; Maria dos Reis 
de Oliveira, Duque de Caxias – RJ; Nayara 
Nery, Matias Barbosa – MG; Patricia 
Mussio Morales, São Paulo – SP; Rony 
Vilas Bôas Papi, São Lourenço – MG; Susan 
Renata Valenza Ferrari, Curitiba – PR; 
Tatiana Borba, São Paulo – SP.

Alterações de endereço: 
Alda Cardoso Linhares Oliveira Lima, 
Fortaleza – CE; Fabíola Cardoso 
Linhares Oliveira Correia, Fortaleza – 
CE; Celso Macedo, Santo André – SP; 
Iramirton Liandro Bezerra, Campina 
Grande – PB; Janaína Nascimento de 
Souza, Amparo – SP.

Agradecimentos pelo envio da revista:
Aparecida de Lourdes Almeida, 
Biblioteca Central – Desenvolvimento de 
Coleções, Universidade São Francisco, 
Bragança Paulista – SP; Biblioteca do 
Congresso Americano, Rio de Janeiro – 
RJ; Ledir Henley, Conselho Regional de 
Odontologia do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro – RJ; Mila Lamounier Palhares, 
Fundação Educacional de Lavras – 
Unilavras, Lavras – MG; Neuromédica, 
São Paulo – SP; Vanessa Berezoski dos 
Santos Coan, Irmandade Santa Casa de 
Misericórdia de Curitiba, Curitiba – PR.
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Principais Prazos das Operadoras na ANS

2012/13
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 de  novembro de 2012,  fevereiro, maio e agosto de 2013
Pagamento da Taxa de Saúde Suplementar (TPS) - último dia útil do primeiro decêndio dos meses de dezembro de 
2012,  março, junho e setembro de 2013
SIP - último dia útil dos meses de fevereiro e agosto de 2013

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
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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 
 01/01/2013 Confrat. Universal 12/02/2013 Carnaval  29/03/2013 Paixão 31/03/2013 Páscoa 
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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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