
Enxaqueca
Conheça todos os fatores 
desencadeantes da dor 
de cabeça que castiga 20% 
da população mundial
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ANO XXVI Nº 204

A professora, doutora e psiquiatra Carmita Abdo fala sobre o perfil sexual do brasileiro e revela, em entrevista 
exclusiva, dados de pesquisas que realizou como coordenadora do Projeto Sexualidade, no Hospital das Clínicas de SP

Amamentação em Alta
Nova lei dá seis meses de 
licença-maternidade para 
estimular o aleitamento 
materno

I Encontro de Saúde Bucal 
Evento debate, pela primeira 
vez, regulação específica 
para as operadoras de planos 
odontológicos

VICIAdoS Em IntErnEt
Saiba como o distúrbio atinge
os brasileiros aprisionados na
rede mundial de computadores
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Objetivando valorizar o trabalho da classe odontológica e fomentar o 
desenvolvimento de pesquisas da Odontologia no Brasil, o SINOG - Sindicato 
Nacional das Empresas de Odontologia lança o 8º Prêmio Sinog de Odontologia, 
que premiará os melhores trabalhos nas seguintes categorias:

Prazo de entrega do material: até o dia 30 de abril de 2009.

Nesta edição professores-orientadores e faculdades também serão homenageados.

O desafio do cirurgião-dentista em 
oferecer aos seus pacientes o acesso a 
t r a t a m e n t o s  c a d a  v e z  m a i s  
especializados e qualificados e que 
incorporem as novas tecnologias da 
odontologia moderna, frente ao poder 
aquisitivo da população brasileira.

Mercado de trabalho na Odontologia: 
Perspectivas e proposições para o 
desenvolvimento de ações que 
objetivem seu crescimento sustentável, 
sua qualificação e a valorização do 
cirurgião-dentista brasileiro.

Prêmio bruto no valor de R$ 13.000,00, 
troféu e diploma.

Estudantes de Odontologia

Prêmio bruto no valor de R$ 8.000,00, 
troféu e diploma.

Cirurgião-Dentista

Tema: Tema:

Prêmio: Prêmio:

Informações
Mais informações podem ser obtidas junto à 
Secretaria do Prêmio Sinog de Odontologia:

Av. Paulista, 171 - 11º and. - Cerqueira César - São Paulo - SP
Fone (11) 3289-7299 - Fax (11) 3289-7175

secretaria@sinog.com.br

www.sinog.com.br/premio
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A lei dos sACs e os plAnos de sAúde
como marcação de 
consultas, exames, 
cirurgias e outros. 
Já nos demais os 
assuntos são espe-
cíficos, geralmente 
girando em torno da 
ausência de presta-
ção de serviço, co-
branças indevidas 
e cancelamento de 
contratos. 

 Ora, esses se-
tores (bancos, telefonia e TVs 
a cabo) foram chamados para 
negociar com o Ministério da 
Justiça abrindo-se inclusive 
algumas exceções quanto a ho-
rário de funcionamento e tempo 
de atendimento. Os planos de 
saúde, por sua vez, jamais foram 
ouvidos antes da finalização da 
redação do decreto-lei e de sua 
regulamentação pelo ministro 
da Justiça. 

Além disso, pelo artigo 20 
desse decreto em questão, os vá-
rios setores obedeceriam a uma 
adaptação pelos órgãos públicos 
que cuidam da atividade – no 
nosso caso, a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS). 
Somente na sexta-feira anterior 
à segunda-feira marcada para a 
entrada em vigor da lei (a partir 
de 1o de dezembro de 2008) é 
que foi publicada a “cartilha da 
ANS” sobre o assunto. Tivemos 
apenas um fim de semana para 
meditar sobre ela.

Achamos que um setor que 
lida com a saúde de mais de 
quarenta milhões de brasileiros 
mereceria um pouco mais de 
consideração por parte das au-
toridades do nosso país. 

AA Presidência da 
República editou 
um decreto-lei a 
respeito dos Servi-
ços de Atendimento 
ao Cliente (Decre-
to no 6.523/2008) 
que atinge vários 
setores da econo-
mia como telefonia, 
cartões de crédito, 
serviços de forne-
cimento de eletrici-
dade, água, e incluiu os planos 
de saúde. A justificativa para 
tal decreto foi o número muito 
grande de queixas de consumi-
dores a respeito desses setores, 
aí referida a dificuldade na  res-
cisão de contratos (TVs a cabo, 
telefonia e cartões de crédito, 
principalmente). 

Apesar de o número de quei-
xas a respeito dos planos de saú-
de ser muito menor em relação 
a outros serviços regulamenta-
dos – e a natureza dos nossos 
serviços ser completamente 
diferente, tanto na mensuração 
como na complexidade –, fomos 
incluídos na mesma lei.

Para se ter uma idéia da 
desigualdade no volume de 
queixas entre os vários setores 
relacionados nessa lei, dados 
publicados pelo Procon de São 
Paulo indicam que o número 
geral de reclamações relativas à 
saúde é da ordem de 2,8% – se-
gundo relatório anual publicado 
no próprio site daquele órgão 
do consumidor –, enquanto os 
dos demais setores ultrapassam 
os 40%. 

E mais: nossos call centers 
fazem prestação de serviço, 
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Sem que isso implique um exer-
cício temerário de futurologia, 
mesmo porque a atual crise 

econômica mundial veio provar que 
surpresas sempre acontecem, e de 
maneira pouco previsível, o ano de 
2009, na área de Saúde Suplementar, 
principalmente no que tange à opera-
ção de Planos e Seguros Privados de 
Saúde, começa apresentando desafios 
de monta – a maioria deles oriunda de 
determinações regulatórias emanadas 
de atos governamentais, especial-
mente de parte da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS).

Assim, neste ano, o mercado ope-
rador de tais planos e seguros deverá 
se adaptar à implantação da chamada 
Mobilidade com Portabilidade de Ca-
rências. Ou seja, o instituto jurídico 
que permitirá aos beneficiários de 
planos individuais e familiares, na 
época do aniversário de seu contrato, 
migrar de uma operadora para outra, 
levando consigo (para não repetir na 
operadora receptora) o cumprimento 
dos períodos de carência já realizado 
na empresa anterior ou, mesmo, mi-
grar de um plano para outro, dentro 
da mesma operadora que detenha o 
seu contrato de plano ou seguro de 
saúde.

Essa inovação altera substan-
cialmente a comercialização dos 
planos individuais e familiares, que 
representam cerca de 20% do total 
dos usuários dos aludidos planos ou 
seguros, ou, em outras palavras, cor-
respondendo a uma massa populacio-
nal assistida da ordem de 10 milhões 
de beneficiários no Brasil.

Outra questão que deve ser en-
frentada no curso de 2009 será a da 
definição da constitucionalidade ou 
não do ressarcimento ao SUS, devi-
do, por força do artigo 32 da Lei no 

Dagoberto José steinmeyer Lima

9.656/98, pelas operadoras de planos 
e seguros privados de assistência 
à saúde, em razão do atendimento 
do sistema público, pelo SUS ou por 
conveniados ou contratados deste, 
aos agravos da saúde dos usuários 
do sistema privado.

com grandes impactos na comer-
cialização e viabilidade econômico-
financeira das operadoras, principal-
mente no que concerne aos planos 
exclusivamente odontológicos, e 
isto, se efetivado, será um elemento 
perturbador das relações contratuais 
entre a massa assistida e as operado-
ras, tanto nos planos médicos quanto 
nos de odontologia.

No campo legislativo, dos inúme-
ros projetos de lei em tramitação nas 
duas Casas do Congresso Nacional, 
merecem destaque os Projetos de 
Lei no 4.076/2001 e outros 26 a ele 
apensados, que foram objeto de um 
Substitutivo de Relatoria aprovado 
na Comissão de Seguridade Social e 
Família, da Câmara dos Deputados, 
alterando, em pontos importantes, 
o atual marco regulatório do setor, 
instituído pelas Leis nos 9.656/98 
e 9.961/00, pela redação que lhes 
foi dada pela Medida Provisória no 
2.177-44, ainda vigente por força do 
artigo 2o da Emenda Constitucional 
no 32, posto que pendente de vota-
ção pelo Parlamento Brasileiro.

Em final do ano de 2008 entrou 
em vigor o Decreto no 6.523, de 31 de 
julho de 2008, regulando o sistema 
de atendimento do SAC (Serviço de 
Atendimento ao Consumidor), decreto 
este que já trouxe sérias dificuldades 
operacionais e aumento de custos 
para as operadoras dos mencionados 
planos e seguros de saúde.

Assim, é importante que a ini-
ciativa privada, responsável pela 
cobertura de agravos de saúde de 
cerca de 25% da população brasilei-
ra, disponibilizando para ela planos 
e seguros de saúde, aprimore cada 
vez mais os seus processos de gestão, 
pois, diante de um cenário de regula-
ção restritiva como aquele existente 
em nosso país, somente com alto 
índice de eficiência empresarial é que 
será possível continuar atuando no 
segmento. P

O autor é chefe da Assessoria Jurídica do Sistema 
Abramge/Sinamge/Sinog, dagobertolima@
advocaciadagoberto.com.br

Direito

Ano Novo, regulações novas
Diante de um cenário de regulação restritiva, somente     

o alto índice de eficiência empresarial permitirá a  
atuação no segmento

O Decreto no 6.523,      
que regula o atendimento 

dos SACs, já trouxe 
aumento de custos      
para operadoras 

de planos e seguros            
de saúde

Essa problemática jurídica já está 
tendo grande relevância, chegando a 
quase 6.000 processos judiciais, mo-
vidos por operadoras contra a ANS, 
órgão encarregado de sua cobrança, 
questionamentos que somente finda-
rão com o julgamento, pelo Supremo 
Tribunal Federal, do mérito da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade no 
1.931, proposta pela Confederação 
Nacional de Saúde (CNS) contra al-
guns dispositivos da citada Lei de Re-
gulamentação dos Planos e Seguros 
Privados de Assistência à Saúde.

Outros atos regulatórios, origi-
nários da ANS, devem instituir as 
chamadas administradoras de bene-
fícios, reformulando as modalidades 
de contratação de planos individuais 
e familiares e principalmente dos 
planos coletivos empresariais e por 
adesão. Se forem implantadas tais 
normas, indubitavelmente o mercado 
será alterado de forma substancial, 
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Iniciar o novo ano com muito 
otimismo tem que fazer parte do 
nosso planejamento estratégico. 

A crise financeira que se abateu em 
2008 já ficou na história como a pior 
em muitas décadas. A rápida suces-
são de eventos inéditos assombrou 
investidores, principalmente os mais 
novos, pois nunca imaginavam que 
isso poderia ocorrer em tamanha 
proporção. A mídia já vinha  há algum 
tempo sinalizando que o mercado 
imobiliário americano apresentava 
problemas sérios de liquidez. Mas, o 
que não se imaginava era que essas 
perdas levassem grandes conglome-
rados financeiros a um desequilíbrio 
total, obrigando a interferência dos 
governos americano e europeu a 
estatizá-los, pelo menos tempora-
riamente. 

Wagner barbosa De Castro

Economia

Novo momento: êxito ou fracasso?
A duração da crise mundial deverá ser mais prolongada  

do que gostaríamos 

puxou os freios, aumentaram-se as ta-
xas de juros e há maior seletividade na 
hora de emprestar. Os investimentos 
que se apresentavam bastante otimis-
tas recuaram fortemente, até por falta 
de fonte de financiamento. 

Vamos ver também este momento 
pelo lado positivo, no nosso caso, o 
Brasil está mais bem preparado, com 
uma reserva cambial em condições 
de resistir muito mais tempo do que 
em épocas anteriores. Além disso, 
permite-se buscar novos parceiros 
comerciais estrangeiros. As nossas ex-
portações já não estão tão dependen-
tes do mercado americano. Mais uma 
vez essa crise mostra que a riqueza 
real é gerada pela produção. Especu-
lação é para poucos, embora dessa vez 
tenham sido bastante afetados. 

O amadurecimento dos governos 
e os fundamentos econômicos criados 
nos últimos anos foram responsáveis 
pela solidificação da nossa economia, 
o que não permite uma comparação 
com outras crises econômicas regis-
tradas no passado. Hoje não podemos 
deixar de reconhecer que temos um 
enfrentamento de crise mundial muito 
diferenciado. Não podemos ignorar 
que o aprofundamento do cenário de 
turbulência pode gerar novas perdas 
à economia nacional, revertendo este 
cenário. 

Por ora, as medidas do governo 
têm sido acertadas e recebem apoio 
dos analistas e da sociedade. Mas 
ninguém pode garantir que podem 
se tornar insuficientes e, então, pre-
judicar a economia brasileira. Como 
já dissemos, o crescimento virá tal-
vez numa dose um pouco menor que 
a desejada. Este é um ensinamento 
muito antigo e é o que conduz o 
mundo econômico: “O êxito ou o 
fracasso de qualquer empreendi-
mento dependem de seu resultado 
econômico”. Para isso, devemos 
estar atentos às novas decisões que 
implicam o uso de recursos ainda 
não garantidos. P
O autor é economista e coordenador da comissão 
econômica da Abramge e do Sinamge, wnpg@
uol.com.br
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No Brasil, por conta desse cenário 
crítico, houve alguns prejuízos, mas 
que aparentemente estão sendo ad-
ministrados, sem a interferência do 
governo em qualquer setor da econo-
mia. É importante registrarmos que o 
nosso país também se mostrou outro. 
A nossa economia está mais organiza-
da e mais bem planejada e as nossas 
autoridades mais atentas. Estão tendo 
que jogar mais dinheiro no mercado 
para minimizar a liquidez. Quando se 
tem gente competente no governo e 
com autonomia para decidir mais uma 
vez fica demonstrado o resultado.  

A principal lição de tudo isso é ten-
tar identificar onde pode haver algum 
risco de desequilíbrio e o dano que ele 
ainda pode provocar no nosso cres-
cimento. Já podemos trabalhar. Isso 
porque os bons momentos vividos, 
com a ajuda externa, pela demanda 
forte de produtos brasileiros, não será 
uma tendência pelo menos a curto 
prazo. A melhoria de renda alcançada, 

o aumento do consumo e os inves-
timentos realizados no exercício 
de 2008 deverão recuar, mas 
não a ponto de impedir o país 
de crescer. Uma vez identificado 
o sinal de fraqueza na economia, 
o governo tem que agir rapida-
mente, como tem demonstrado, 
evitando a crise do desemprego, 
que é o que mais angustia a 
sociedade.

A duração da crise mundial 
deverá ser mais prolongada do 
que gosta ríamos de admitir. É 
com esse quadro que imaginamos 
viver nos próximos dois anos. 
Teremos uma desaceleração. A 
despesa de consumo das famílias, 
que vinha crescendo em ritmo 
acelerado, deverá sofrer um maior 
controle. A oferta de crédito, que 
vinha crescendo mais de 30%, já 
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Nestes 10 anos de regulamen-
tação, esta foi a pr imeira 
grande oportunidade dada às 

discussões no âmbito da odontologia 
e o posicionamento do Sinog no 1o 
Encontro de Saúde Bucal foi o de 
insistir que, diante das peculiarida-
des que se verificam na operação de 
planos odontológicos, não podem 
estes, assim como as empresas que 
os operam, ficar sujeitos ao mesmo 
tratamento a que estão submetidas 
as operadoras de planos médicos, 
estabelecendo-se, rapidamente, uma 
regulamentação específica para as 
operadoras odontológicas. 

E essa diferenciação não é apenas 
na formatação e disponibilização de 
seus respectivos produtos de saúde, 
mas também quanto à característica 
do risco, financeiro e assistencial, a 
ser coberto, para não se falar que 
se tratam os planos e as operadoras 
exclusivamente odontológicas de 
um setor ainda em formação, com 
um grande número de empresas pe-
quenas, oriundas de antigas clínicas 
odontológicas.

Por outro lado, se é verdade que 
se devem buscar parâmetros para a 
instituição de nota técnica atuarial 
dos planos exclusivamente odonto-
lógicos, tal exigência deve ser ante-
cedida da formação de um banco de 
dados, ainda deficiente pela ausência 
de informações precisas, e também de 
prazo para que as operadoras possam 
adaptar-se.

Contudo, não se deve deixar de 
coibir que agentes do mercado ope-
rador, numa concorrência predatória, 
venham a praticar preços insignifi-
cantes para seus produtos de saúde, 
pondo em risco o equilíbrio econô-
mico-financeiro da empresa, além de 
não remunerar convenientemente o 
prestador de serviços credenciado, 

deixando de oferecer, com isso, um 
atendimento, com qualidade, a seus 
beneficiários. Tanto isto é verdadeiro 
que a própria Agência, no artigo 5o 

da RDC no 28, já proíbe a comercia-
lização de planos de saúde em níveis 
ofertados abaixo de sua estrutura 
de custos.

Outro ponto de extrema impor-
tância é a questão das exigências às 
operadoras odontológicas, como a 
constituição de reservas e garantias 
diferenciadas para os seus planos, cuja 
especificidade é distinta dos planos 
médicos. Em termos de faturamento, 
por exemplo, a proporção é de 100 mil 
beneficiários odontológicos para 20 
mil usuários dos planos médicos.

O que o nosso segmento espera 
é que a ANS não permita que a 
odontologia sirva apenas de plus aos 
planos médicos. É pública e notória 
a prática de inclusão, por operado-
ras médicas, da odontologia como 
produto de marketing e facilitador 
de venda de seus planos, embutindo 
gratuitamente, em alguns casos, a 
assistência odontológica.

A classe dos cirurgiões-dentistas 
também demonstra a preocupação de 
que os seus profissionais e sua própria 
profissão tornem-se subprodutos da 
assistência médica, propondo-se a 
exigência de que as empresas que 
atuam dessa maneira o façam legal-
mente de tal forma que o produto 
“odontologia” não seja oferecido de 
graça.

Nossa outra preocupação é a bu-
rocracia existente nos procedimentos 
de registro dos planos. É necessário 
estabelecer mecanismos que agi-
lizem a concessão de autorização 
de comercialização dos produtos. 
É indispensável criar instrumentos 
que viabilizem a concessão dessas 
autorizações na mesma velocidade 

Sinog

A odontologia e a ANS
em que o mercado se movimenta. 
Registramos operadoras que estão 
há mais de um ano aguardando tais 
habilitações e defer imentos para 
começarem a operar em seus nichos 
de mercado.

Consignamos ainda a mais incisiva 
inquietação com os estudos que a 
ANS está realizando para que se altere 
a regulação dos planos coletivos por 
adesão sem vínculo empregatício. 
Isto porque o mercado odontológico, 
em sua quase totalidade, é resultante 
desse tipo de contratação. Se não 
for feita uma adequada regulação, o 
impacto negativo na própria Odonto-
logia de Grupo será de tal ordem que 
inviabilizará a atividade. Fica o apelo 
para que a direção da ANS constitua 
Câmara Técnica, da qual participem 
os representantes das operadoras e 
dos demais agentes interessados no 
assunto.

Diante de todo esse exposto, o 
Sinog deixa registrados três ques-
tionamentos cujas respostas da ANS 
possam vir suficientemente embasa-
das e com as explicações necessárias 
para que sejam traçados os rumos que 
precisarão ser tomados. 

Quais as inovações a serem propos-
tas na regulação diferenciada para 
os Planos Exclusivamente Odontoló-
gicos, já que é senso comum que a 
nossa operação é diferente das dos 
demais segmentos assistenciais?

Pela dimensão da demanda de mer-
cado que atendemos, em que consis-
tirá a regulação dos Planos Coletivos 
por Adesão na área exclusivamente 
odontológica?

E, pertinente ao tópico econômico-
financeiro, há estudos da ANS para 
tornar obrigatória a instituição de 
Nota Técnica Atuarial para os Planos 
Odontológicos e como seriam os seus 
princípios básicos? P

(Síntese do pronunciamento realizado durante o I 
Encontro de Saúde Bucal na Saúde Suplementar, 
na cidade do Rio de Janeiro, em 11 de novembro 
de 2008)

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

CarLos roberto squiLLaCi

Se não for feita uma adequada regulação, o impacto 
negativo na própria Odontologia de Grupo será de tal 

ordem que inviabilizará a atividade
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Odontofobia

O problema é o medo
Filme de terror, que nada! Para alguns, apavorante 

mesmo é a simples idéia de ir ao dentista

só acaba procurando o dentista em 
situações radicais, com dor insupor-
tável e focos de inflamação que não 
podem ser mais tratados à base de 
analgésicos. Quando isso acontece, 
o tratamento fica mais complicado e 
demorado, reforçando a crença de que 
uma simples consulta odontológica é 
horrível. Em geral, os problemas mais 
freqüentes por quem não visita um 
dentista são as extrações – princi-
palmente do dente do siso, abscessos 
por cáries não tratadas, tratamentos 
de canal, problemas gengivais e, em 
casos extremos, câncer de boca.

De acordo com Christian Wehba, 
periodontista, implantodontista e co-
ordenador do setor de odontologia do 
Serviço de Saúde do Corpo Discente da 
Escola Paulista de Medicina, “mesmo 
com toda a modernização dos instru-
mentos utilizados pelos profissionais, 
algumas pessoas continuam sendo 
odontofóbicas. A explicação pode ser 
porque o indivíduo vivenciou algum 
fato traumático na infância ligada, 
principalmente, à dor”. Normalmente, 
experiências desagradáveis e o medo 
do desconhecido levam à odontofobia. 
Sempre que um pai fala para o filho 
que, caso ele não se comporte, será 
levado ao dentista, está sendo dado um 
exemplo negativo que pode dar início à 
fobia dos consultórios odontológicos.

Há casos em que nem as con-
versas francas ou a confiança do 
profissional são suficientes. “Tivemos 
uma paciente que há 15 anos não ia 
a uma consulta dentária, pois havia 
criado um pavor de dentista após 
assistir ao filme The Marathon Man 
cujo personagem sofria tortura com 
instrumentos odontológicos passando 
por uma extração de dente a sangue 
frio”, relembra Christian. Em casos de 
síndrome do pânico ou fobia aguda, o 
correto é encaminhar o paciente para 
uma avaliação com um psicólogo ou 
psiquiatra, de forma multidisciplinar.

Para Janaína, nossa personagem 
do início, que, quando precisa mesmo 
ir ao dentista, prefere dizer que ainda 
não está anestesiada só para tomar ou-
tra dose, melhor seria se o barulhinho 
do motor não existisse mais. P
lfrussiano@uol.com.br

(desde bebê) em consultório para a 
prevenção de problemas orais. O con-
dicionamento com crianças, realizado 
por especialistas, resolve o problema 
definitivamente”, alerta Silvia Chedid, 
odontopediatra e consultora da ABO 
– Associação Brasileira de Odontolo-
gia. De acordo com ela, o ambiente 
do consultório deve ser lúdico e com 
todos os aparatos para que a criança 
se sinta confortável e confiante no 
dentista e no tratamento.

No caso de adultos, há técnicas que 
utilizam o óxido  nitroso, um gás que 
acalma o paciente e o tranqüiliza para 
procedimentos operatórios. Existem, 
ainda, profissionais que trabalham 
com práticas integrativas e comple-
mentares como a hipnose, massagem 
nos pés, florais, cadeiras com sistema 
de massagem relaxante e, inclusive, 
óculos que apresentam filmes em 3D 
ou vídeos, que mudam a atenção de 
quem vai se tratar. O descuido ou a 
falta de tratamento, quando neces-
sário, faz com que a situação bucal 
piore, tornando os procedimentos 
mais difíceis. O paciente, nesse caso, 

Um grande número de pessoas 
sofre com algum tipo de aversão 
a algo: escuro, barata, altura, 

água, pássaros, lugares públicos, mul-
tidão e tantas outras quantos forem os 
medos que o ser humano é capaz de 
criar em virtude de alguma ansiedade 
que se manifesta na presença de tais 
elementos. Pode parecer piada ou, 
até mesmo, manha de criança, mas 
quando se fala em ir a um consultório 
odontológico, muitas pessoas descon-
versam, por sentirem um absoluto pa-
vor de enfrentar o dentista e o arsenal 
de equipamentos que serão utilizados 
no tratamento dentário.

Alguns estudos indicam que 15% a 
20% dos pacientes brasileiros sofrem 
de odontofobia, ou seja, têm medo de 
ir ao dentista. Sem contar todos aqueles 
indívíduos que sequer pisam em um 
consultório por conta da apavorante 
idéia de enfrentar o terrível “motor-
zinho”. “Só de ouvir o barulho insu-
portável do motor já começo a sentir 
dor”, desabafa a artesã Janaína Pupo, 
de 28 anos. Além disso, o fato de ela 
ficar imobilizada na cadeira e ter a im-
pressão de que a anestesia nunca será 
suficiente para aplacar o sofrimento a 
deixa completamente em pânico. Para 
evitar uma visita ao dentista, muitas 
vezes ela recorre à automedicação com 
o uso de analgésicos, antiinflamatórios 
e bochechos para aplacar a dor de 
dente. “Tive algumas cáries que de-
pois viraram canais e também precisei 
extrair dois dentes por medo de ir ao 
dentista”, explica.

Independentemente do sexo, a 
odontofobia pode estar em qualquer 
faixa etária, de crianças a adultos. 
Em geral, as crianças que não gostam 
de ir a uma consulta têm pais que 
sempre tiveram muito medo de ir ao 
dentista. “A melhor forma de evitar 
essas situações é a freqüência precoce 

Luís FernanDo russiano
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Doença inclui sintomas físicos e mentais, confunde 
os médicos e demora para ser diagnosticada 

doença. A grande maioria concorda 
que o ensino sobre a depressão deve 
ser melhorado. 

 Para o coordenador de Saúde 
Mental, Álcool e Drogas do Ministério 
da Saúde, Pedro Daniel Delgado, há 
uma série de interpretações possíveis 
para o aumento de casos de doenças 
mentais nos dias de hoje, tais como 
caos urbano, conturbações sociais 
e crise de valores. “Os transtornos 
mentais são sensíveis a fatores cul-
turais e econômicos e, por isso, são 
numerosos no mundo todo. Eles 
acompanham o desemprego, o sen-
timento de desvalorização pessoal e 
a dificuldade de resolver problemas”, 
diz ele.

 Segundo o psiquiatra Marcos 
Ferraz, professor da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), há 
um grande número de pessoas com 
depressão que não procura ajuda 
médica porque não relaciona os sin-
tomas à doença. “É comum ignorar 
os sintomas físicos e dolorosos  da 
depressão, como dor de cabeça crô-
nica, dores nas costas e até distúr-
bios gastrointestinais, que também 
podem ser interpretados como sinais 
de outra doença clínica”, alerta. E 
mais: indivíduos com depressão e 

com aqueles sintomas físicos 
dolorosos sofrem em média 

durante um ano antes de 
procurar um médico, 
ou ainda passam em 

Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), a depressão 
atinge hoje 121 milhões de 

pessoas em todo o mundo – dessas, 
17 milhões estão no Brasil. E o pior: 
trata-se da quarta causa de incapaci-
dade em todo o mundo e deve se tor-
nar a segunda em 12 anos. Mais um 
agravante: daquele total de depressi-
vos, apenas 25% recebem tratamento 
adequado. A grande dificuldade está 
em detectar e identificar uma doença 
que envolve sintomas emocionais e 
físicos que podem ser diagnosticados 
de modo equivocado. 

 Além disso, no ano passado, uma 
pesquisa coordenada pela Federação 
Mundial para Saúde Mental revelou 
que apenas um terço dos clínicos 
gerais acredita que as faculdades de 
Medicina oferecem preparo suficien-
te para detectar a depressão numa 
primeira consulta e reconhecer os 
seus sintomas emocionais e físicos. 
O trabalho mostra também que mais 
de 67% dos médicos têm grande 
preocupação com a possibilidade 
de fazer um diagnóstico errado da 

Depressão

Armadilhas no diagnóstico
média por cinco consultas antes de 
receber um diagnóstico.

 Normalmente, se o diagnóstico 
estiver correto, pode-se diminuir a 
velocidade da progressão da doença. 
No entanto, a capacidade de se fazer 
um bom diagnóstico só veio a acon-
tecer no fim do século XX – explica 
Marcos Ferraz. Para ele, nos meados 
do século passado, a depressão era 
muito pouco diagnosticada e somen-
te em casos de grau leve e moderado 
era detectada. As de grau grave per-
maneciam intocadas. 

  
liMitaçãO dOS MédicOS 

 Para o professor Ferraz, a limita-
ção dos médicos recém-formados em  
reconhecer a doença na primeira con-
sulta se deve a muitos fatores, entre os 
quais a qualidade do órgão formador. 
“Algumas  universidades privadas for-
mam médicos com graves dificuldades 
no exercício da prática médica, parti-
cularmente no campo da psiquiatria, e 
a depressão mais leve é a mais difícil de 
ser investigada.” Segundo o psiquia-
tra, ela exige, além de capacidade do 
médico, um tempo maior: “Tanto no 
SUS como na rede privada, tempo é o 
que falta ao médico. Em uma consulta 
de 15 minutos não se consegue fazer 
um diagnóstico de depressão leve. 
Uma boa consulta, que levaria mais 
tempo, está comprometida por esse 
fator tempo”, ressalta. 

 A depressão pode ser recorrente, 
principalmente com o aparecimento 
de fatores “estressores”, como o 
próprio estresse físico e/ou psicoló-
gico, o consumo de drogas e alguns 
tipos de medicamentos, além de 
problemas de fora do nosso controle. 
Além disso, para os especialistas, a 
complexidade da doença se depara 
com a falta de atendimento adequa-
do. “Tanto na rede pública como na 
rede conveniada, os baixos salários, 
muitos pacientes a serem atendidos 
e a dificuldade de se ouvir realmente 
o paciente levam a um diagnóstico 
apressado da patologia”, acrescenta 
Marcos Ferraz. 

neusa Pinheiro

Madartists | Dreamstime.com8
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 Premiação para médicos e jornalistas inclui 
diplomas, troféus e quantias em dinheiro 

esse assunto para os 
Prêmios de Medici-
na e de Jornalismo 
“Domingos de Lucca 
Júnior” 2009.

“Isquemia Mio-
cárdica – Prevenção e 
Tratamento” é o tema 
a ser abordado na 15a 
edição de ambas as 
categorias – médica 
e jornalística. Podem 
participar do prêmio 
jornalistas de mídia 
impressa que publi-
caram reportagens 

sobre essa disfunção cardíaca datadas 
entre 4 de outubro de 2008 e 10 de 
novembro de 2009. Os candidatos 
devem enviar um original e cinco 
cópias impressas de seus trabalhos 
para a sede da Abramge. Já os médi-

As doenças is-
quêmicas do 
coração ocu-

pam o primeiro lugar 
entre as principais 
causas de morte no 
mundo. A informa-
ção é do relatório da 
OMS – Organização 
Mundial da Saúde – 
divulgado no final 
do ano passado. A 
isquemia do mio-
cárdio – ou má ir-
rigação do músculo 
cardíaco, decorrente 
de obstrução da circulação corona-
riana – mata 12,2% da população 
mundial. Com o objetivo de divulgar 
informação e pesquisa científicas, 
a Abramge – Associação Brasileira 
de Medicina de Grupo – escolheu 

Prêmios Abramge 2009

Divulgação científica
cos concorrem com trabalhos inéditos 
sobre tal disfunção cardíaca.  

 Os profissionais de imprensa e 
de saúde precisam seguir formas de 
apresentação preestabelecidas no 
regulamento do Prêmio e enviar ficha 
de inscrição e outros documentos 
(confira no site www.abramge.com.br 
todos os detalhes do regulamento).

 A comissão julgadora será cons-
tituída de cinco membros em cada 
uma das categorias. Os textos serão 
encaminhados aos jurados escolhidos 
pela direção da Abramge para análise 
e indicação dos melhores trabalhos. 
Os prêmios para os vencedores em 
cada categoria compreendem: 

 Médicos – R$ 15.000,00 (brutos), 
além de troféu de autoria da artista 
plástica Anita Kaufman e diploma.

Jornalistas – R$ 10.000,00 (bru-
tos), mais troféu e diploma.

 O nome dos vencedores será di-
vulgado no início de novembro e os 
prêmios serão entregues no final do 
ano em solenidade da Abramge. P

 Outro problema está no fato de 
os serviços de saúde primária não 
oferecerem tratamento adequado aos 
pacientes e, na maioria dos casos, nem 
chegam a diagnosticar a doença. “Os 
sintomas da depressão não são apenas 
os óbvios e, em geral, sintomas físicos 
e psicossomáticos são negligenciados 
e acabam sendo tratados isolada-
mente”, acrescenta. Para ele, há falta 
de preparo adequado nos dois lados; 
primeiro, nas faculdades de Medicina, 
que não dão embasamento suficiente 
em psiquiatria para aqueles que não 
se especializam na área; segundo, na 
própria população que pensa se tratar 
de uma fraqueza, uma fase temporá-
ria, e não uma condição clínica real.

 No passado achava-se que cerca 
de 90% das pessoas com sintomas 
depressivos sofriam de depressão 
unipolar – o tipo mais conhecido, 
marcado pelos “sintomas para bai-
xo” (falta de prazer, tristeza, apa-

tia, pensamentos catastróficos). 
“Nessa  época, a classe médica 
ignorava que cerca de metade 
dos pacientes com depressão é 
do tipo bipolar (com alterações de 
humor para cima). São dois pólos 
distintos, estados afetivos que se 
alternam”, explica. A abordagem 
do tratamento é diferente. 

 Hoje se sabe que os sintomas 
emocionais da doença, como tris-
teza e melancolia, pensamentos 
negativos, ansiedade, falta de 
disposição, alteração do sono e de-
sesperança refletem uma alteração 
bioquímica do cérebro que diminui 
o número de neurotransmissores, 
responsáveis pelas ligações entre os 
neurônios. E, a partir daí, toda uma 
série de medicamentos surgiu para 
controlar essa disfunção. 

Atualmente, as drogas antide-
pressivas produzem um aumento dos 
neurotransmissores no cérebro. 

 A psicoterapia pode ser impor-
tante, mas hoje os medicamentos 
antidepressivos são estabilizadores de 
humor, tratam a impulsividade e irri-
tabilidade e proporcionam bem-estar, 
oferecendo certa regularidade na vida 
do paciente.                                P
neusapinheiro@ig.com.br
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Fatores não-alimentares desencadeantes de enxaqueca*
Sono Alterações no padrão de sono Sono em excesso, sono insuficiente, cochilos

Hormônios Alterações e flutuações nos níveis 
de estrógeno

Ciclo menstrual, uso de anticoncepcionais, terapia de reposição hormonal, 
perimenopausa, menopausa, ovulação

Ambiente Clima, luzes, sons, odores, 
poluentes, alérgenos, outros

Alterações na temperatura, frio ou calor extremos, umidade, alterações na 
pressão barométrica; luzes brilhantes, ofuscantes, fluorescentes, piscantes ou 
telas; sons altos; perfumes, odores químicos; nuvem de poluição, fumaça;
alta altitude, viagem de aviação

Estresse
Períodos de muito estresse
Estresse acumulado
Emoções reprimidas

Ansiedade, preocupação, choque, depressão, excitação, fadiga mental, 
perda e tristeza intensa. Tanto o estresse positivo como o negativo podem 
ser desencadeantes. A forma de reagir a situações pode desencadear a 
enxaqueca. Tarefas e situações estressantes

Drogas Substâncias químicas, 
medicamentos

Benzeno, inseticidas; atenolol, cafeína (uso ou retirada), cimetidina, danazol; 
diclofenaco, bloqueadores de receptores de hidrogênio, hidralazina, 
indometacina, nifedipina, nitrofurosamina, nitroglicerina, reserpina

Físico
Exaustão
Visuais
Cansaço ou fadiga

Exercício em excesso, em calor intenso, exaustivo (por exemplo, maratona);
forçar a vista, telas de computador, luzes

*Adaptado do Conselho Americano de Educação em Cefaléia – no livro Tratado de Alimentação, Nutrição & Dietoterapia (Editora Roca), de Sandra 
Chemin e Joana D’Arc Pereira Mura – capítulo 40: “Terapia Nutricional na Enxaqueca”, de Claudia Juzwiak.

Confundida com a dor de cabeça comum, a doença 
decorre de um desequilíbrio químico no cérebro

sinais característicos como dor em 
um dos lados da cabeça – ou em 
ambos –, seguida de enjôo, aversão 
à claridade e alterações visuais como 
escurecimento ou aparecimento de 
pontos luminosos, chamados de aura. 
A cabeleireira Geruza Marinho, 42 
anos, é atormentada pelas crises late-
jantes, em especial quando consome 
embutido e café ou utiliza um instru-
mento de trabalho: produto químico. 
“Sempre tive dor de cabeça, mas isso 
se intensificou por volta dos 20 anos, 
quando comecei a trabalhar com 
químicas. Também não posso comer 
alimentos embutidos, principalmente 
salsicha. Não posso tomar muito café 
e, se como muito atum enlatado, na 
hora a dor começa”, conta. 

 Geruza também tem sinusite que, 
segundo ela, herdou de sua mãe. A 
cabeleireira evita comer aqueles tipos 
de alimentos, usa máscara durante a 
manipulação de produtos e diminuiu 
a quantidade de café, adaptando-se 
melhor com capuchino, que considera 
“mais leve”.

Quem tem a famosa cefaléia sabe 
como ela é. Entre os mais de 
200 tipos de dores de cabeça 

já descritos, a enxaqueca, no rol das 
cefaléias primárias – que provêm de 
alterações bioquímicas cerebrais –, é a 
mais comum, atingindo principalmente 
o sexo feminino, por causa de questões 
hormonais. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), cerca de 20% 
da população mundial tem enxaqueca. 
E, para cada homem, quatro mulheres 
possuem o distúrbio. 

 Migrânea, nome correto para 
designar a enxaqueca, apresenta 

Enxaqueca

Muitas causas 
para uma dor 

 “O principal sintoma da enxaque-
ca é uma dor de cabeça pulsátil, ge-
ralmente unilateral, de média a forte 
intensidade, que impede ou é piorada 
por ativ idades f ísicas rotineiras, 
acompanhada de náuseas ou vômitos, 
sensibilidade maior a luz e barulhos. 
Os adultos descrevem assim a crise, 
mas, em crianças, os sintomas são di-
ferentes, só tendo essa descrição por 
volta dos 8 aos 10 anos. Na criança 
temos a síndrome periódica da infân-
cia com outros sintomas como: dor 
nas pernas, vômitos ao andar de carro 
ou em viagens, dores abdominais, 
tonturas”, explica Patrícia Machado 
Peixoto, neurologista, membro titular 
da Academia Brasileira de Neurologia 
(ABN) e vice-coordenadora do Depar-
tamento de Cefaléia da ABN.

 
adultOS e criançaS

 Os episódios ocorrem em decor-
rência do desequilíbrio químico ce-
rebral em vários neurotransmissores, 
e o fator hereditário implica o apare-
cimento da migrânea. A assistente de 
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Recursos Humanos Nereide Aparecida 
Cavalcante, 46 anos, também “her-
dou” da mãe a enxaqueca: “Sinto as 
dores há pelo menos 34 anos e minha 
mãe teve também enxaqueca até os 
40 anos, aproximadamente. Minha 
filha mais nova também já apresenta 
as mesmas dores”, expõe. Cheiros e 
estresse são os agravantes de Ne-
reide, provocando tonturas, falta de 
concentração e mau humor. 

 Os adultos não são as únicas víti-
mas da enxaqueca. Jovens e crianças 
também são alvos da doença e, de-
pendendo da situação, podem ter um 
diagnóstico mais demorado. “O diag-
nóstico da enxaqueca é clínico, não 
laboratorial. Dessa forma fazemos a 
análise, especialmente nas crianças 
mais novas, através de informações 
indiretas do seu comportamento nos 
ataques de dor de cabeça. Nas crises 
de enxaqueca a criança pára de correr 
e de pular, fica enjoada ou se queixa 
de dor na barriga, fica pálida e evita 
luminosidade e barulho. Muitas vezes 
tapa os olhos ou pede para a mãe 
apagar as luzes, para baixar o volume 
da TV ou para o irmãozinho parar 
de gritar”, descreve Marco Antônio 
Arruda, neurologista da infância e 
adolescência. 

 Segundo o médico, o distúrbio se 
manifesta precocemente e, depen-
dendo de cada caso, pode persistir 
na vida adulta. “Existem estudos que 
descrevem crianças com ataques típi-

Possíveis fatores alimentares desencadeantes de enxaqueca*
Bebidas Chocolate e cacau, bebidas alcoólicas (especialmente vinho tinto, cerveja e xerez), cafeína

Frutas Figos, uva-passa, papaia, abacate (especialmente se muito maduro), ameixas vermelhas, bananas 
maduras e frutas cítricas (especialmente a laranja)

Hortaliças Sauerkraut (repolho fermentado), vagem, cebola, alho, conservas (picles), cogumelos

Leguminosas Em geral, principalmente ervilha. Molho de soja

Pães e cereais Pão fermentado, doughnuts

Lácteos Leite e derivados fermentados (por exemplo, creme azedo), queijos amarelos e azuis (por exemplo, 
gouda, gruyère, parmesão, emental, roquefort, gorgonzola, brie, camembert)

Carnes Carnes curadas (por exemplo, presunto, salame), peixe salgado, peixe em conserva (por exemplo, 
sardinha, anchovas), patês, caviar. Carnes contendo nitritos e nitratos

Sopas Sopas enlatadas, cubos de carne concentrados

Doces Chocolate

Outros Trigo e derivados, oleaginosas, glutamato monossódico, amaciantes de carne, aspartame, levedura, 
alimentos fermentados, marinados ou em conserva (picles), ovos; jejum prolongado

Nutrientes Quantidades excessivas de niacina e vitamina A
*Adaptado do Conselho Americano de Educação em Cefaléia – no livro Tratado de Alimentação, Nutrição & Dietoterapia (Editora Roca), de Sandra 
Chemin e Joana D’Arc Pereira Mura – capítulo 40: “Terapia Nutricional na Enxaqueca”, de Claudia Juzwiak.

cos a partir de apenas alguns meses 
de idade. Com o tempo, a recorrência 
dos ataques e a aquisição da fala per-
mitiram aos pesquisadores concluírem 
que se tratava de enxaqueca”, relata.

 Nos adultos há, inclusive, difi-
culdade no diagnóstico preciso da 
migrânea. “A enxaqueca é provocada 
por desequilíbrios na bioquímica 
cerebral, que é o nosso centro de 
informações. A conseqüência são as 
dores, que não são diagnosticadas em 
um exame laboratorial. A pessoa faz 
muitos exames como tomografia e 
eletrocardiograma, e não é detectada 
coisa alguma”, exemplifica Alexandre 
Feldman, médico especializado nesse 
tipo de dor de cabeça.

 Para que esse “martír io” não 
piore, a terapia usada envolve, so-
bretudo, medicamentos específicos, 
prescritos individualmente, que agem 
nos gatilhos de dor aguda – tripta-
nos, por exemplo, e outros que não 
são necessariamente para dores de 
cabeça –, regulando profilaticamente 
a química cerebral. 

 
Mudança de hábitO

 Estado nutricional deficiente, sono 
inadequado, consumo de aditivos na 
comida, atividade física errada e fato-
res genéticos são ingredientes para as 
“explosões” de enxaqueca nos predis-
postos. Autor do livro Enxaqueca: só 
tem quem quer e mantenedor do site 
www.enxaqueca.com.br, Alexandre 

Feldman propõe aos pacientes, aliada 
à terapia medicamentosa, a mudança 
de hábitos, como ter um sono regular, 
alimentação saudável e diminuição do 
estresse, por exemplo. 

 “Você pode se perguntar por que 
uma pessoa é acometida pela enxa-
queca e outra que tem um estilo de 
vida desregulado não tem nada. Aí 
que entra a questão genética. Com 
tratamento adequado aliado a mu-
danças de hábitos e estilo de vida, a 
pessoa com enxaqueca tem uma vida 
normal, diminuindo gradativamente 
a ingestão de remédios. Sabemos que 
o uso exagerado de analgésicos pode 
cronificar os sintomas, ‘camuflar’ pro-
blemas maiores e até causar o contrá-
rio de sua ação: não dar efeito sobre 
a dor e criar dependência. Ressalto 
que a pessoa não precisa parar com 
o tratamento receitado pelo médico, 
e sim fazer a junção deste mais a 
terapia para melhoria da qualidade 
de vida”, destaca. 

 Os médicos alertam para um pon-
to muitas vezes ignorado: a autome-
dicação. Analgésicos e antiinflamató-
rios devem ser tomados no máximo 
duas vezes por semana, acima disso 
já é considerado vício. Portanto, em 
vez de comprar na farmácia aquele 
“comprimido inofensivo” que alivia 
os sintomas, mas não identifica as 
causas, vale mais a pena procurar um 
médico.  P
keliv_1@hotmail.com.br
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Hipertensão

Doença silenciosa
Fique atento a dores na nuca, alterações da     

visão, cansaço e discreto inchaço nas pernas

Ahipertensão arterial atinge cerca 
de 17 milhões de brasileiros e, 
em muitos casos, leva à morte 

sem que o paciente tenha apresentado 
qualquer tipo de sintoma. A doença se 
caracteriza pelo aumento da pressão 
arterial por conta da diminuição do 
calibre dos vasos. De maneira simplista 
e para facilitar o entendimento, o co-
ração continua pulsando normalmen-
te, irrigando os vasos com a mesma 
quantidade de sangue. Porém, os 
espaços que permitem que o sangue 
flua estão menores. 

“Dizemos que a hipertensão é uma 
doença silenciosa porque a alteração 
da anatomia do vaso ocorre de ma-
neira lenta. O corpo humano tem a 
característica de se adaptar às novas 
situações. E ele faz isso até atingir o 
limite”, explica Helio Castello, cardio-
logista intervencionista do Hospital 
Bandeirantes, de São Paulo. “A hiper-
tensão deteriora vários órgãos, como o 
coração, os rins, os vasos e o cérebro. 
É uma das mais importantes causas 
de infarto, acidente vascular cerebral 
(AVC), cegueira e insuficiência renal 
terminal”, afirma o médico assistente 
da Seção de Hipertensão Arterial e  Ne-
frologia do Instituto Dante Pazzanese 
de Cardiologia, Eduardo Pimenta. “Os 
vasos maiores sofrem lesões ao longo 
do tempo. Os vasos menores podem 
se romper ocasionando sangramento 
no nariz ou nos olhos. Costumo dizer 
que isso é bom, pois serve de alerta 
para que o paciente busque ajuda”, 
explica Castello.

A maioria – cerca de 90% dos 
casos – é de hipertensão essencial, 
ou seja, de causa genética, herdada, 
principalmente, dos pais. Os 10% 
restantes estão ligados a outras 
doenças como problemas renais e/
ou alterações de determinados tipos 
de hormônios. Fatores de risco como 

obesidade, sedentarismo, fumo, má 
alimentação e  consumo de bebidas 
alcoólicas funcionam como gatilhos 
para quem já tem predisposição à 
doença. “O tratamento é feito com 
modificações do estilo de vida em 
todos os pacientes, tais como dieta 
com pouco sal, atividade física, di-
minuição ou suspensão do consumo 
de álcool e perda de peso”, explica 
Pimenta. Segundo ele, quando este 
tipo de tratamento não é suficiente, é 
necessário associar medicamentos. 

Atualmente, existem seis classes 
terapêuticas voltadas ao tratamento 
da doença: diuréticos, inibidores 
adrenérgicos, vasodilatadores diretos, 
inibidores da enzima conversora da 
angiotensina (IECA), bloqueadores 
dos canais de cálcio e antagonistas 
do receptor AT2 da angiotensina II. 
A combinação das substâncias pode 
ser indicada na falta de resposta a 
uma única alternativa. É importante 
ressaltar que alguns medicamentos, 
indicados para outras doenças, podem 
aumentar os níveis de pressão arterial, 
como anticoncepcionais, antiinfla-
matórios, moderadores de apetite, 
descongestionantes nasais, antide-
pressivos, corticóides, derivados da 
ergotamina, anfetaminas e cafeína.

PrevençãO à riSca
Na avaliação de Castello, evitar a 

hipertensão em pacientes com heran-
ça genética associada àqueles fatores 
de risco é praticamente impossível. 

LiLiane simeão

dia naciOnal de cOMbate à 
hiPertenSãO 

As Sociedades Brasileiras de Hiper-
tensão, Cardiologia e Nefrologia e a 
Federação Nacional das Associações 
de Portadores de Hipertensão Arterial 
realizam, em 26 de abril próximo, o Dia 
Nacional de Prevenção e Combate à 
Hipertensão. Os organizadores esperam 
repetir em 2009 o sucesso de 2008, 
quando a Campanha de Combate à Hi-
pertensão – com a aferição da pressão 
arterial e da manutenção do tratamento 
e divulgação dos 10 mandamentos para 
prevenção e controle da hipertensão 
(veja abaixo) – atingiu mais de 30 mi-
lhões de pessoas em todo o país. 

Ao abordar o tema “Tratar a hiper-
tensão é um ato de fé na vida”, as 
sociedades parceiras contaram com 
uma forte rede de apoio de entida-
des religiosas para a disseminação 
de informação sobre tratamento e 
prevenção da doença. O tema traz ao 
paciente hipertenso o quanto é neces-
sário valorizar a si mesmo, atentar para 
a rotina do tratamento e como a fé na 
vida traz uma melhora na qualidade 
de vida do indivíduo. 

Dez mandamentos para prevenção e 
controle da pressão alta

Meça a pressão pelo menos uma 1. 
vez ao ano.
 Pratique atividades físicas todos 2. 
os dias.
 Mantenha o peso ideal, evite a 3. 
obesidade.
 Adote alimentação saudável: pou-4. 
co sal, sem frituras e mais frutas e 
legumes.
Reduza o consumo de álcool.5. 
Abandone o cigarro.6. 
Nunca pare o tratamento, é para 7. 
a vida toda.
 Siga as orientações do seu médico 8. 
ou profissional da saúde.
 Evite o estresse. Tenha tempo para 9. 
a família, os amigos, o lazer.
Ame e seja amado.10. 

Eti Swinford | Dreamstime.com
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Porém, o controle da doença evita 
complicações. “Para pacientes com 
histórico de hipertensão na família, o 
primeiro check up deve ser feito aos 
30 anos. Também é importante ficar 
atento ao aparecimento de dores de 
cabeça, principalmente, na região da 
nuca, alterações da visão (visão turva 
ou surgimento de pontos brilhan-
tes), cansaço sem causa aparente e 
discreto inchaço nas pernas”, explica 
Castello. 

Para a população geral, o ideal, 
segundo Pimenta, é aferir a pressão 
arterial uma vez ao ano, inclusive 
das crianças. “As pessoas não devem 
esperar sentir algo para saber se têm 
pressão alta ou não, pois em alguns 
casos o primeiro sintoma pode ser 
a morte”, alerta Pimenta. A marca 
ideal para adultos é 120 x 80 mmHg, 
popularmente chamado de 12 por 8. 
Pressões inferiores também são bem-
vindas. Acima dessa marca, merecem 
atenção. 

Além de aferir a pressão, é im-
portante adotar alguns cuidados 
relacionados à alimentação. Alimen-
tos enlatados (como ervilha e massa 
de tomate, por exemplo) devem ser 
evitados, assim como embutidos, em 
conserva, queijos amarelos e pães de 
farinha branca. Isso porque todos 
contêm sódio, que, consumido em 
grande quantidade, provoca reten-
ção de líquidos, podendo ocasionar 
aumento da pressão sangüínea e 
causar hipertensão. Outra conduta 
recomendada por especialistas é a 
ingestão de sal apenas no preparo 
dos alimentos e com moderação. A 
medida diária deve ficar entre 4 e 6 
gramas. 

E não se deve esquecer do con-
trole das gorduras sangüíneas (co-
lesterol e triglicérides). Estas são 
evitadas com a redução do consu-

mo de açúcares, mel, melado, 
rapadura, álcool e os 
al imentos r icos em 
colesterol ou gordu-
ras saturadas, como 
banha, torresmo, lei-
te integral, manteiga, 
creme de leite, lingüi-
ça, salame, presunto, 

Infarto e menopausa

Dupla explosiva
Os índices da doença aumentam em mulheres 

menopausadas a ponto de o número de vítimas 
quase se igualar entre os sexos

mingham Heart Study) de julho de 
2005, feito com 5.209 participantes, 
revela que a incidência de doenças 
cardiovasculares em mulheres antes 
da menopausa é de 3:1 para cada 
mil casos anualmente. Isto é, de 
mulheres em idade reprodutiva. Já 
nas mulheres na faixa de 45 anos 
em diante aquele índice sobe para 
50:4 por mil por ano – enquanto 
para os homens essa taxa fica em 
53:1 por mil. 

JeFerson mattos

Oinfarto agudo do miocárdio 
(IAM) é a principal causa de 
mortalidade no mundo. Até 

o período da menopausa, pode-se 
dizer que o infarto é uma doença 
que acomete mais homens do que 
mulheres. Porém, após o início da 
menopausa, esta realidade muda. 
Mulheres e homens quase se igualam 
estatisticamente na escala de vítimas 
fatais dessa doença. O conhecido Es-
tudo Framingham do Coração (Fra-

fr ituras, f rutos do mar, miúdos, 
pele de frango, dobradinha, mocotó, 
gema de ovo, carne gorda, azeite de 
dendê, chocolate e sorvetes.

atençãO redObrada
A hipertensão arterial também 

pode ser desencadeada pelo diabetes. 
No Brasil, estima-se que existam 
cerca de 22 milhões de diabéticos. A 
doença – caracterizada pelo aumen-
to dos níveis de glicemia no sangue 
–  afeta a circulação, provocando a 
obstrução de vasos e duplicando a 

chance de desenvolvimento de car-
diopatias. 

Quando ocorre a hipertensão no 
diabético, há a aceleração do pro-
cesso de endurecimento das artérias, 
aumentando em quatro vezes o risco 
de complicações graves, como as do-
enças arteriais coronarianas. Estudos 
realizados pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde) mostram que a 
incidência de doenças coronarianas 
cresce regularmente, provocando 300 
mil mortes por ano.	 P

lisimeao@uol.com.br
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Por isso, cardiologistas e gine-
cologistas alertam para a presença 
desta dupla explosiva: menopausa 
e infarto. A cardiologista Ana Maria 
Betim explica que o infarto é uma 
doença cardíaca resultante da morte 
de células que formam o músculo 
do coração, denominado miocárdio. 
Esta morte celular é resultante de 
uma oxigenação deficiente, gerada 
pela interrupção do fluxo sangüíneo 
das artérias coronárias. “O infarto 
está geralmente ligado à ateroscle-
rose, que é a deposição de gordura 
na parede das artérias coronárias, 
podendo resultar na oclusão (entu-
pimento) ou espasmos coronarianos, 
que são contraturas dessas artérias 
impedindo o fluxo sangüíneo”, diz 
a especialista.

Já a ginecologista Gláucia Olivei-
ra Braia esclarece que, quando a mu-
lher atinge a menopausa, ocorre uma 
redução na produção dos hormônios 
femininos – estrógeno e progeste-

“Existem variações nos sintomas 
clínicos do IAM. Os mais típicos são 
a tradicional dor no peito, falta de 
ar, palpitações, acompanhadas ou 
não de náuseas, vômitos e sudorese. 
Além destes, devem chamar atenção 
como possíveis sintomas as dores (ou 
simples desconforto e/ou formiga-
mento) nos braços, principalmente 
no braço esquerdo, nas costas, e as 
tonturas”, explica Betim.

Para a ginecologista Gláucia O. 
Braia, cabe também aos ginecolo-
gistas dar atenção a esses sintomas e 
orientar as mulheres em geral – prin-

rePOSiçãO hOrMOnal
Braia lembra ainda que o uso 

dos anticoncepcionais convencio-
nais (à base de estrogênio) não 
serve, nem de longe, como terapia 
de reposição hormonal: “Existem 
diferentes hormônios estrogênios, 
naturais ou sintéticos, cada qual 
com doses e potências específicas 
para os fins almejados. O hormônio 
utilizado como anticoncepcional 
não é o mesmo estrógeno utilizado 
na reposição hormonal”. Segundo 
ela, ao contrário do que algumas 
pessoas pensam, a utilização de 
anticoncepcionais à base de estró-
geno, por si só, poderá acentuar o 
risco cardiovascular – mais ainda 
se associado a outros fatores de 
risco.

Por outro lado, a ginecologista 
faz importante esclarecimento 
quanto ao momento correto para 

o início da reposição hormonal. 
“Atualmente, à luz de novos 
conhecimentos, acredita-se na 

existência da chamada ‘janela 
de oportunidade’, relacionada 

ao melhor momento para a ação 
do tratamento com os estrógenos 

(hormônios femininos).” De acordo 
com a especialista, a reposição hor-
monal, antes da doença cardiovas-
cular estabelecida, resulta em pre-
venção, pelo efeito protetor que os 
hormônios administrados farão na 
parede das artérias. “Após esse pe-
ríodo, com a doença cardiovascular 
instalada, esse efeito protetor não 
será mais observado, e o estrógeno 
pode colaborar para desestabilizar 
as placas de colesterol já existentes 
nas artérias, aumentando o risco 
cardiovascular”, alerta.

No entanto, para a ginecolo-
gista, a melhor conduta é avaliar e 
tratar cada mulher individualmente, 
respeitando seus riscos pessoais, 
sua avaliação clínica e exames labo-
ratoriais, lembrando que a avaliação 
periódica da paciente, esteja ela 
em tratamento hormonal ou não, é 
fundamental para uma abordagem 
individualizada e a conseqüente 
escolha da melhor terapêutica. P
jefersonmattos@ibest.com.br

Infarto e menopausa

rona. Segundo ela, a deficiência 
de estrógeno atua negativamente 
sobre o fluxo dos vasos coronaria-
nos e no metabolismo do colesterol 
(permitindo a aterosclerose) e, com 
isso, promove maior risco de as mu-
lheres apresentarem infarto após a 
menopausa.

FatOreS de riScO
Segundo Ana Maria Betim, mui-

tos são os fatores que contribuem 
para a ocorrência de IAM – desde a 
associação a outras doenças como 
diabetes, hipertensão arterial, obe-
sidade e dislipidemias (colesterol e 
triglicérides elevados). Além disso, 
há ainda outros riscos relacionados 
ao modo de vida dos indivíduos. 
Entre eles, estão: o tabagismo, o 
sedentarismo, altos níveis de estresse 
e hábitos alimentares inadequados. 
O histórico familiar também é uma 
importante avaliação do perfil do 
paciente, já que é clara a relação 
entre a predisposição genética e o 
desenvolvimento da doença. 

cipalmente aquelas que apresentam 
fatores de risco – para realizarem 
avaliações cardiológicas periódicas 
para que as doenças sejam corre-
tamente diagnosticadas e tratadas 
preventivamente, antes mesmo que 
o IAM aconteça.

“A mulher moderna não se equi-
para àquela de duas ou três décadas 
atrás. Hoje, o chamado sexo fraco 
disputa o mercado de trabalho, 
tem cargos, obrigações e funções 
distintas, sofrendo uma sobrecarga 
emocional e um altíssimo nível de 
estresse. Para acompanhar a sua luta 
pelos direitos iguais entre os sexos, 
se alimenta mal e depressa, leva uma 
vida sedentária, fuma com maior fre-
qüência e, lamentavelmente, morre 
mais de infarto”, diz Braia

Michael Gray | Dreamstime.com
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A doença odontológica que mais cresce no mundo 
é provocada pela ação de ácidos presentes no 

organismo, bebidas e alimentos

Em contrapartida, a erosão ácida 
pode ser considerada efeito colateral 
da busca de uma alimentação mais 
sadia, pois há muitos ácidos escon-
didos na dieta saudável moderna 
que é rica em frutas e sucos cítricos, 
saladas com vinagre, além de conter 
vinhos e refrigerantes que, mesmo 
nas versões diet e light, têm alto teor 
de acidez.

“Um paciente nos procurou di-
zendo da preocupação com a sensi-
bilidade de seus dentes. Ao examiná-
lo, detectamos desgastes excessivos 
nas superfícies dos elementos, como 
se fossem ilhas ao redor das restau-
rações, e verificamos que o paciente 
tinha o hábito de tomar suco de 
limão inúmeras vezes ao dia”, conta 
Roseane Borges, cirurgiã-dentista 
especialista em prótese dentária.

Alimentos como tomate, uva, 
maçã, damasco, excesso de vinagre 
na salada e bebidas como vinhos, 
sucos de limão, abacaxi, laranja, 
bebidas gaseif icadas e isotônicas 
devem ser evitadas, pois contêm 
um elevado índice de acidez em sua 
composição, tornando-os prejudi-
ciais à saúde bucal.

Entretanto, esse problema não é 
causado apenas por agentes exter-
nos, pois, segundo Roberto Vianna, 
presidente da Federação Dentária 
Internacional (FDI) e pesquisador 
do Departamento de Avaliação de 
Produtos Odontológicos da ABO 
Nacional – DAPO, a ingestão de 
alimentos ácidos tem ligação direta 
com o desenvolvimento de lesões 
de erosão dental, mas há também os 
casos mais graves em que a doença 
está associada a distúrbios alimen-
tares, como a anorexia e a bulimia, 
e o dentista deve estar ciente disso, 
pois ambas têm como característica 
fundamental a manutenção volun-

Oque você prefere para matar 
sua sede? Um copo d’água, 
suco ou refr igerante? Se a 

resposta for a segunda ou a terceira 
opção, cuidado, você pode ser uma 
vítima da erosão ácida.

A enfermidade é um tipo de lesão 
não cariosa que se desenvolve em 
conseqüência do desgaste dentário 
causado pelo contato com ácidos 
presentes nos alimentos e também 
no organismo, como o suco gástrico, 
que pode entrar em contato com os 
dentes através do vômito. Os princi-
pais sintomas são: hipersensibilidade 
dental ao frio e calor, abaulamento 
da superfície e perda do brilho dos 
dentes. 

“O consumo exagerado de su-
cos com acidez elevada ou mesmo 
o consumo elevado de isotônicos 
que contêm alta concentração de 
ácidos fosfóricos pode aumentar 
signif icativamente a presença da 
erosão ácida”, alerta Oscar Razuk, 

cirurgião-dentista e pro-
fessor da Fundação de 

Apoio a Estudos na Área 
da Saúde – Fapes.

Erosão ácida 

Inimiga do sorriso
tária do peso corporal por meio da 
indução de vômitos.

“A perda de peso é o primeiro 
sintoma em ambos os distúrbios, os 
quais apresentam também efeitos 
sobre a saúde bucal, como a erosão 
dental, cabendo ao cirurgião-dentis-
ta o conhecimento dessas doenças, 
suas causas e efeitos, para que se 
possa diagnosticar e conduzir os 
procedimentos adequados”, explica 
Vianna.

O tratamento deve começar com 
a eliminação dos agentes causa-
dores, seguida do uso de cremes 
dentais adequados para o controle 
de sensibilidade. Se houver perda da 
forma e função dos dentes afetados, 
é preciso fazer restaurações e, em 
casos extremos, o prejuízo pode 
levar à extração do dente. A erosão 
por acidez é uma das ameaças mais 
importantes à saúde dos dentes de-
pois das cáries, e, por isso, o melhor é 
saber identificar o problema, tratá-lo 
e preveni-lo.

Além de evitar alimentos e be-
bidas com alto teor de acidez, há 
outros cuidados que podem fazer 
toda a diferença na hora de evitar o 
desgaste, como: tomar refrigeran-
tes ou sucos cítricos com canudo e 
sem bochechar; não mastigar frutas 
por períodos prolongados; mascar 
chiclete ou pastilha sem açúcar 
depois da refeição para estimular a 
salivação que neutraliza a acidez e 
remineraliza o esmalte; usar escova 
de cerdas macias; utilizar creme 
dental de baixa abrasividade e com 
alta concentração de flúor, além de 
evitar escovar os dentes logo após o 
consumo de alimentos ácidos, pois a 
estrutura do esmalte já está abalada 
e isso pode intensificar a erosão.

Com a chegada do calor, o con-
sumo de bebidas aumenta; portanto, 
nessas férias, seja no bar, na lancho-
nete, no restaurante ou na praia, 
prefira um copo d’água e não deixe 
que a erosão ácida acabe com o seu 
verão e com o seu sorriso. P
millamekary@gmail.com
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Prevenção

Relações de risco

Afalsa sensação de segurança nas 
relações estáveis, envolvendo 
valores muito arraigados, está 

levando ao crescimento dos casos 
da Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (Aids) entre heterossexuais, 
mulheres e pessoas de meia-idade. 
Embora se constate uma redução no 
total de ocorrências no país (em 2006 
foram 32.628 notificações contra 
35.965 em 2005), a diferença entre 
os gêneros passou de 15 casos de 
contaminação masculina para cada 
mulher, em 1985, para 1,5 a 1 nos dias 
atuais. O maior número de casos se 
concentra na faixa entre 25 e 49 anos, 
mas também vem se intensificando 
entre homens e mulheres com mais 
de 50 anos.

A doença, inicialmente devastado-
ra, assume características de moléstia 
crônica com o avanço dos tratamen-
tos que garantem qualidade de vida e 
longevidade às pessoas contaminadas 
pelo HIV, vírus causador da doença. 
Com a saúde equilibrada, os soropo-
sitivos levam uma vida praticamente 
normal só ameaçada pelo preconceito 
e discriminação que a doença ainda 
desperta. Por isso mesmo, é comum 
que omitam a existência do vírus no 
início dos relacionamentos. Sem saber 

nos serviços de saúde, que deveriam 
abrir espaço para o aconselhamento 
dos casais, pois é isso que muitas 
mulheres procuram nos programas 
de prevenção da Aids.

“Apesar de todas as conquistas das 
mulheres, nas últimas décadas, na 
hora do amor e do sexo, é o homem 
que domina a relação”, afirma Isabel, 
apoiando-se nas teses e dissertações 
brasileiras sobre Aids publicadas 
nos últimos 20 anos. Esse domínio 
faz com que a mulher assuma uma 
atitude passiva nas relações, quando 
o parceiro tem resistência ao uso de 
preservativos, o que mostra que os 
esforços e campanhas educativas 
ainda não conseguiram mexer com a 
cabeça do brasileiro.

dStS e aidS
A camisinha é mais aceita pelas 

gerações que iniciaram a vida sexual 
já sob a ameaça da Aids. Mas o uso 
ainda é tímido, considerando que sua 
eficácia na prevenção à transmissão 
do HIV e de outras DSTs é estimada 
em 90% a 95%. O Boletim Epide-
miológico de 2007, do Ministério da 
Saúde, traz uma pesquisa mostrando 
que apenas 57% dos entrevistados na 
faixa entre 15 e 24 anos afirmam ter 
usado preservativo na última relação 
sexual. A porcentagem cai para 38% 
quando a mostra ignora a faixa etária 
e, apesar de subir para 67% quando se 
fala em parceiros eventuais, a porcen-

tagem indica um crescimento de 
menos de 3% em relação ao 

índice constatado em 1998. 
A  responsabilidade 

eLi serenza

da real situação do parceiro, muitas 
pessoas usam preservativos apenas 
nos primeiros encontros, acreditando 
que a aparência e o comportamento 
são atestados de saúde do compa-
nheiro. Por sua vez, alguns porta-
dores acreditam que dificilmente o 
homem é contaminado pela mulher 
e que não há risco de transmissão 
quando o vírus está indetectável – 
fatos ainda difíceis de comprovar 
cientificamente. 

Falta de OrientaçãO
Ao realizar um levantamento com 

mulheres com HIV atendidas pelo 
serviço público de saúde na região 
da Grande Florianópolis, a pesquisa-
dora Isabel Cristina Maliska, doutora 
em enfermagem pela Universidade 
Federal de Santa Catarina, observou 
que a resistência ao uso do preserva-
tivo acontece mesmo nos casos dos 
parceiros que conhecem a situação 
da companheira. Como alternativa, as 
mulheres com diagnóstico soroposi-
tivo preferem fugir das relações, com 
medo de contaminar o marido, en-
gravidar ou contrair outras doenças 
sexualmente transmissíveis. Segundo 
a pesquisadora, esta realidade revela 
a necessidade de uma nova postura 

Campanhas educativas para o uso de preservativos 
não conseguem mexer com a cabeça do brasileiro
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“Descobri o HIV em 
1990. Meu ex-namorado 
começou a apresentar sin-
tomas e pediu à mãe dele 
que me avisasse, para que 
eu também fizesse os exa-
mes. No início fiquei muito 
assustada e apreensiva, 
me tornei mais reservada, 
o desejo sexual diminuiu 
e não me senti mais à 
vontade como antes. Hoje 
faço exames e freqüento o 
médico regularmente. Sigo 
todas as orientações dele 
e também vou ao gineco-
logista e cardiologista ao 
menos uma vez ao ano. Por 
conta desses cuidados nun-
ca tive nenhuma doença 
oportunista ou DST, apenas 
herpes vaginal, que aparece 

às vezes quando estou para 
menstruar. 

Sou uma pessoa de sor-
te. Vivo há seis anos com um 
companheiro que não tem 
o vírus e optamos por não 
ter filhos. Sempre usamos 
preservativos e ele não tem 
problemas com isso, embora 
o homem tenha mais difi-
culdade para aceitar estas 
limitações. Por isso, em ge-
ral, as mulheres contamina-
das têm menos chances de 
encontrar parceiros que não 
sejam portadores do vírus. 
Acho que o preconceito e 
o medo ainda são grandes. 
Não acredito que esta ati-
tude seja provocada só por 
ignorância, mas por temor 
da doença mesmo, afinal é 

um vírus para o qual ainda 
não se encontrou a cura e 
talvez nunca se encontre.

Por conta disso, prefi-
ro não me expor. Só falo 
da minha condição para 
alguns familiares, para os 
verdadeiros e bons amigos 
ou depois de uma relação 
de afeto consolidada, quan-
do me sinto à vontade e 
confiante para estabelecer 
uma relação verdadeira e 
transparente. A sinceridade 
permitiu que construísse 
uma relação mais bacana e 
carinhosa. Também passo 
informações importantes 
e acho que contribuo para 
que muitos amigos se tor-
nem menos preconceituo-
sos e mais esclarecidos. 

Isso me deixa mais con-
fortável com as pessoas 
com que me relaciono e 
não com a sensação de 
que escondo alguma coisa 
terrível, ou que sou omissa 
em relação ao problema. 
Quero ser um exemplo 
que se pode viver assim e 
com saúde, mas também 
mostrar que quem vê cara 
não vê Aids, que todos 
devem se prevenir. Afinal, 
mesmo não sendo de um 
grupo de risco, um dia isso 
aconteceu comigo, porque 
eu tive um comportamento 
de risco.”

(Depoimento de uma 
psicóloga, contaminada 

por um namorado, usuário 
de drogas injetáveis)

maior pelo controle da epidemia 
parece ficar nas mãos da pessoa que 
já contraiu o vírus, mesmo porque 
a prevenção serve para proteger o 
próprio paciente de outras doenças 
sexualmente transmissíveis (DSTs). 
Para o psicólogo Ricardo Martins, 
coordenador da Saúde Mental do 
Centro de Referência e Treinamento 

em DST/Aids de São Paulo, o aumento 
de DSTs em portadores de HIV é uma 
realidade, mesmo naqueles que usam 
preservativo, como, por exemplo, a 
sífilis adquirida pelo sexo oral, “uma 
via de contágio que não pode ser 
esquecida e para a qual não há dis-
positivo de proteção”, observa. Por 
isso, ele sugere diminuir ao máximo 

a possibilidade de adquirir qualquer 
doença ou infectar outros pelo HIV 
como a melhor alternativa para o soro-
positivo ter uma vida sexual e afetiva 
saudável e equilibrada.  

Mesmo os portadores do HIV que 
querem ter filhos podem adotar proce-
dimentos seguros para reduzir a trans-
missão vertical (durante a gestação) e 
eliminar o potencial de transmissão do 
vírus ao parceiro. Segundo a médica 
Mariliza Silva, diretora do Hospital-dia 
e Pediatria do CRT DST/Aids-SP, uma 
alternativa para a mulher com HIV 
é a inseminação intra-uterina. “No 
caso inverso hoje existe tecnologia 
disponível que permite a separação de 
espermatozóides do vírus HIV, antes 
de serem usados para a fertilização 
dos óvulos”, informa. 

 Ela recomenda também que o 
casal avalie o melhor momento para a 
gravidez – quando o organismo apre-
sentar baixa carga viral e contagem 
CD4 adequada (indicando os níveis de 
defesas do organismo). Quando ambos 
os parceiros são HIV positivo, é indi-
cado que a carga viral seja suprimida 
a níveis indetectáveis. P
eserenza@terra.com.br
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Entrevista
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Sexo sem tabu

Obrasileiro faz jus à fama 
de desinibido. Pesquisas 
realizadas pelo Projeto 

Sexualidade (ProSex), grupo 
multidisciplinar do Instituto de 
Psiquiatria do Hospital das Clí-
nicas de São Paulo, confirmam: 
somos um povo que valoriza 
a sexualidade. “A população 
do Brasil tem uma freqüência 
sexual bastante satisfatória, 
com duas a três relações por 
semana. Mas esse fato não nos 
protege das dificuldades. Apre-
sentamos os mesmos índices de 
disfunções sexuais de países 
onde o sexo não é tão valoriza-
do”, afirma a coordenadora do 
ProSex, Carmita Abdo, psiquia-
tra, doutora e livre-docente 
pela Faculdade de Medicina 

Carmita fundou o ProSex em 
1993. Nesses 15 anos de ati-
vidades, ela coordenou quatro 
grandes estudos populacionais 
e presenciou uma modificação 
no comportamento feminino. 
“Quando iniciamos o projeto, 
atendemos 147 pessoas no 
primeiro mês, com uma propor-
ção de sete homens para cada 
mulher. Hoje, com mil consultas 
ao mês, a proporção é de dois 
homens para cada mulher”, 
informa ela. Em entrevista 
exclusiva, a doutora Carmita 
Abdo faz revelações surpreen-
dentes sobre a sexualidade do 
brasileiro e suas dificuldades 
sobre um tema de pesquisa que, 
até pouco tempo atrás, ainda 
era tabu.
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Quando e por que a senhora 
fundou o  Projeto Sexualidade 
(ProSex)?

Fundei o ProSex em 1993, pois 
percebi a necessidade de um aten-
dimento direcionado às dificulda-
des sexuais femininas e masculinas. 
Além das disfunções sexuais (como 
disfunção erétil, ejaculação preco-
ce, falta de desejo, dificuldade para 
o orgasmo da mulher, entre outras), 
tratamos também os transtornos 
de preferência sexual, que são 
casos mais graves – entre os quais 
estão a pedofilia, o exibicionismo, 
a zoofilia e a necrofilia. E, ainda, 
atendemos os transtornos de iden-
tidade, cujo tipo mais freqüente são 
os transexuais. 
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Carmita Abdo

Quais tipos de tratamento o Pro-
Sex oferece a esses pacientes?

Desde o início das nossas ativida-
des sabíamos que, para atender tudo 
isso, seria necessário uma equipe 
multidisciplinar. Então, o ProSex 
se constituiu como um grupo que 
congrega médicos, psicólogos, tera-
peutas ocupacionais e educadores. 
Temos competência para oferecer 
psicoterapia, trabalho de orientação 
nos casos mais leves, medicamentos e 
até tratamentos compostos de psico-
terapia, orientação e medicamentos. 
Tudo depende do diagnóstico feito. 
Mas o trabalho do grupo não se res-
tringe à assistência, inclui também 
ensino (em nível de graduação e pós-
graduação), pesquisa, educação, além 

dos serviços à comunidade realizados 
em escolas.

Quem procura mais o ProSex: o 
homem ou a mulher?

Quando começamos, em 1993,  
atendemos no primeiro mês 147 pes-
soas e, na época, havia sete homens 
para cada mulher. O quadro vem se 
modificando ao longo dos anos. Hoje, 
com mil consultas ao mês, temos uma 
proporção de dois homens para cada 
mulher. Os números estão melhoran-
do, mas a predominância ainda é a 
masculina. E, na população mascu-
lina, a média de idade que prevalece 
é a faixa dos 40 a 60 anos. Entre as 
mulheres, o contingente que mais 
procura está entre os 20 e 30 anos. As 

da USP. Autora de sete livros, 
entre os quais se destaca O 
descobrimento sexual do Brasil, 
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novas gerações vêm, então, com outra 
visão sobre sexualidade feminina. 

A nova postura da mulher na so-
ciedade moderna provocou mudan-
ças em relação à sua sexualidade?

Sim, podemos dizer que a mulher 
está mais informada. Hoje ela busca 
entender melhor a sua sexualidade, 
procura saber como se realizar se-
xualmente, como vencer suas difi-
culdades. Comparando desde o início 
do Projeto Sexualidade até hoje, essa 
mudança é bastante perceptível.

Podemos afirmar que as mulheres 
vivem a sexualidade, hoje, de forma 
mais saudável do que suas mães e 
avós?

Não. Podemos, sim, dizer que elas 
buscam viver de forma mais saudável. 
Mas ainda temos um caminho a per-
correr. A mulher passou a trazer seus 
problemas para pesquisa só recente-
mente. Por isso, ela acabou sendo pe-
nalizada pela falta de soluções. Como 
os homens buscam ajuda há décadas, 
os pesquisadores se dedicaram mais 
ao estudo da sexualidade masculina 
e, então, surgiram mais alternativas 
de tratamento para eles.

Quais são as principais queixas 
femininas?

A mulher se queixa muito da falta 
de desejo, especialmente quando 
entra na menopausa. Já as jovens 
têm o desejo, mas falta-lhes a expe-
riência, há dificuldade em excitar-se, 
em atingir o prazer sexual. Às vezes 
trata-se de uma questão de falta 
de experiência, outras vezes, é algo 
mais complexo. O problema deve ser 
identificado e tratado.

Qual é sua avaliação sobre a 
formação médica no que se refere à 
sexologia? Os médicos estão prepa-
rados para ouvir e tratar as queixas 
sexuais de seus pacientes?
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Temos trabalhado muito no ProSex 
com educação médica para a sexua-
lidade. Diria que, nos últimos dez 
anos, essa atividade está se tornando 
cada vez mais necessária. Os médicos 
procuram complementar sua forma-
ção, já que o curso de graduação, 
infelizmente, não privilegiou o tema. 
Ainda não temos formalmente, no 
Brasil, uma disciplina voltada exclu-
sivamente ao ensino das dificuldades 
sexuais nas faculdades de Medicina. 
Algumas delas dispõem de cursos op-
tativos nessa área. Mas, com certeza, 
estamos bem aquém daquilo que já 
ocorre em vários países, tanto nos EUA 
como na Europa, que já incluíram no 
seu currículo médico a disciplina de 
Medicina Sexual.

O Brasil deveria incluir essa disci-
plina em seus cursos de Medicina?

Com certeza. Embora a dificuldade 
sexual não seja uma doença em si, 
pouco a pouco ela vai se transfor-
mando em problema sério na vida 
das pessoas, trazendo grande des-
conforto. Seria desejável que qualquer 
médico, independentemente de sua 
especialidade, tivesse condições de 
ajudar os pacientes. 

A sexualidade dos pacientes não 
é, de certo modo, abandonada pelos 
médicos, que evitam abordar o as-
sunto por ser constrangedor?

Como o médico não foi preparado 
na faculdade para conversar sobre 
sexualidade, ele não se sente con-
fortável o suficiente para abordar o 
assunto. Além disso, se o paciente não 
traz a queixa, o médico não se sente 
autorizado a fazer perguntas sobre 
questões tão íntimas.  

Qual é a importância da realização 
sexual para a saúde humana?

A ligação entre saúde e sexo é de 
duas vias. Sem saúde, o sexo não 
pode acontecer e vice-versa. Quando 

o sexo não se realiza, o impacto dessa 
frustração recairá sobre a saúde emo-
cional do indivíduo. A auto-estima e 
auto-imagem vão ser prejudicadas e, 
conseqüentemente, essa pessoa pode 
chegar a um quadro depressivo. Com 
o avançar da idade, surgem as doen-
ças próprias do envelhecimento que 
tornam o desempenho sexual menos 
satisfatório. Daí o quadro se agrava 
numa fase da vida em que o melhor 
seria evitar complicações do ponto de 
vista psíquico.

Quantas pesquisas a senhora já 
realizou sobre a sexualidade dos 
brasileiros?

Temos quatro grandes estudos 
populacionais. O primeiro chama-se 
Estudo do Comportamento Sexual e 
abrangeu um universo de 2.695 pes-
quisados (entre homens e mulheres). O 
objetivo foi fazer um mapeamento da 
população brasileira para identificar 
quais eram os nossos costumes, os 
nossos hábitos e as nossas dificulda-
des. Na seqüência, fizemos um estudo 
maior, que abarcou mais de sete mil 
participantes e adentrou o Brasil afora, 
pesquisando de modo minucioso a vida 
sexual do brasileiro. A terceira pesquisa 
refere-se a um Estudo Populacional do 
Envelhecimento, feito com dez mil pes-
quisados nesse imenso Brasil. A idéia 
era entrevistar homens e mulheres com 
idade acima dos 40 anos para saber o 
perfil da sexualidade e vida afetiva da 
população mais madura. Agora em 
2008, estamos terminando o Mosai-
co Brasil, um estudo que compara o 
comportamento afetivo sexual das 
várias regiões do país e mostra como 
as influências educacionais, culturais 
e os hábitos gerais de vida de cada 
região interferem no comportamento 
afetivo e sexual. 

Os brasileiros têm a fama de ser 
um povo solto e erotizado. As pesqui-
sas confirmam essa imagem? 
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O que deu para detectar nas pes-
quisas é que o brasileiro valoriza a 
sexualidade como um aspecto muito 
importante da sua vida; tem uma 
freqüência sexual bastante satis-
fatória: de duas a três relações por 
semana, no período mais maduro de 
sua vida. Esse número, claro, tende 
a diminuir ao longo dos anos, mas 
é uma freqüência bem interessante, 
comparada com a de outros países. 
Então, o valor que o brasileiro dá para 
o sexo, de fato, faz jus à fama que 
ele tem. Mas o fato de sermos mais 
desinibidos não nos protege de ter 
dificuldades sexuais. Apresentamos 
os mesmos índices de disfunções 
sexuais de países onde o sexo não é 
tão valorizado.

Quais foram os distúrbios mais co-
muns constatados nas pesquisas?

A insatisfação com a qualidade da 
ereção é uma dificuldade que inco-
moda 45% dos homens brasileiros. 
Nos Estados Unidos, esse índice che-
ga a 52%. Outra dificuldade comum 
é a ejaculação precoce: cerca de 26% 
dos brasileiros acham que o controle 
que eles têm sobre a sua ejaculação 
deixa a desejar. Entre as mulheres 
prevalece a dificuldade para o orgas-
mo, cujos índices oscilam conforme 
a idade: 30% das jovens apresentam 
essa queixa; o número cai, atingindo 
os 17% na faixa etária até os 50 
anos. Daí tende a aumentar quando a 
mulher entra na menopausa. A falta 
de desejo também varia conforme a 
idade da mulher: o índice entre as jo-
vens é 18% e chega a 19,5% a partir 
dos 50 anos. Já a dor na relação se-
xual atinge 17% a 18% das mulheres 
brasileiras e as causas são as mais 
diversas. Esses números são muito 
semelhantes aos de outros países. 
Quer dizer, apesar de os brasileiros 
terem uma freqüência sexual bastan-
te significativa, não estão protegidos 
das dificuldades sexuais. 

Quais são os caminhos para redu-
zir essas dificuldades sexuais?

É preciso mais educação. A edu-
cação diminuiria os mitos, tabus, 
conceitos errôneos, favorecendo uma 
melhor sexualidade. Também são 
necessárias ações voltadas à saúde 
que evitem as dificuldades sexuais 
advindas de depressão, diabetes, 
hipertensão, doenças cardíacas e 
deficiências hormonais. O Estudo 
Populacional do Envelhecimento 
mostrou que, a partir dos 45 e 50 
anos, as disfunções sexuais tendem a 
aumentar a sua prevalência por con-
ta do surgimento dessas doenças.

E como está a educação sexual 
no Brasil?

As escolas oferecem educação se-
xual. Mas o professor é colocado numa 
situação difícil, constrangedora. Ele 
precisa passar uma série de conceitos e 
é obrigado a buscar esse conhecimento 
em leituras pessoais. Até sua própria 
sexualidade precisaria ser trabalhada 
para que pudesse não ter inibições, 
não sofrer preconceitos. Acho que um 
profissional de saúde poderia ajudar 
muito o educador a desenvolver um 
programa que não dê apenas informa-
ção, mas também formação. Este seria 
um modo de prevenir disfunções e toda 
uma série de sofrimentos sexuais que 
os adultos acabam tendo por falta de 
educação sexual.

Existe uma idade ideal para iniciar 
a educação sexual? 

A educação sexual precisa ser 
dada pela família, à medida que a 
curiosidade da criança for surgindo. 
Não é necessário falar além daquilo 
que foi perguntado, mas também 
não pode deixar a pergunta sem 
resposta. Isto seria o ideal. Do mesmo 
modo que se ensina a criança como 
se portar à mesa, como cuidar da 
higiene, seria interessante dar edu-
cação sexual.

Entrevista
A senhora atravessou os muros da 

academia e trouxe os resultados de 
suas pesquisas para o público leigo. 
Por quê? Qual contribuição pretende 
dar?

A vocação do professor universitário 
é exatamente esta: buscar o conheci-
mento e levar para a população. Não 
posso deixar o conhecimento dentro 
dos muros da academia, porque devo 
à população estar onde eu estou. Dou 
aula numa universidade estatal e me 
sinto na obrigação de devolver o fruto 
do meu trabalho para quem tem o di-
reito. É na população, aliás, onde tiro os 
meus estudos. O mínimo que eu poderia 
fazer é devolver os números para quem 
me deu a oportunidade de tê-los. Esta 
minha postura é bastante consciente, 
tenho isso como uma norma de vida.

Por que a senhora escolheu a 
 sexualidade como objeto de estudo?

Nos anos de 1970, eu já era médica 
e coordenava o serviço de saúde e 
assistência social do campus da Uni-
versidade de São Paulo. Jovem recém-
formada, eu ainda estava terminando 
minha especialização em psiquiatria 
quando comecei a atender como psi-
coterapeuta os alunos da universidade. 
Na época havia uma liberdade sexual 
muito grande, porque a Aids não exis-
tia ainda. Chamava-me a atenção o 
fato de que aquelas pessoas tão livres 
sexualmente tinham tanta dificuldade 
em lidar com essa sexualidade. O tema 
acabou me interessando, tornou-se o 
meu objeto de estudo e deu origem à 
minha tese de doutorado. Desde então, 
iniciei uma série de pesquisas na área. 
A oportunidade faz o pesquisador e, 
como o tema se lançou à minha frente, 
eu não quis perdê-lo. Fui conversando 
com os alunos, que me permitiram 
fazer o levantamento das histórias, 
foram muito receptivos. Então, fiz nessa 
clínica minha primeira pesquisa de 
doutorado porque percebi que faltava 
maior profundidade nesse campo.
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Distúrbio que não é diagnosticado em nenhum tipo 
de exame, é controlado com a atenção à alimentação  

fezes são duras e é preciso fazer mui-
to esforço para defecar. Resultado: 
as pessoas vão menos ao banheiro, 
liberam fezes fragmentadas e, além 
do desconforto, têm a sensação de 
que a evacuação não foi completa. 
E mais, de acordo com médicos es-
pecialistas, os sintomas se agravam 
após as refeições ou em períodos de 
estresse e turbulência emocional.

“Diante desses casos de irrita-
ção do intestino, não use nenhuma 
automedicação. Usar medicamentos 
para prender o intestino, ou mesmo 
laxantes, só piora a situação. O re-
comendável é consultar um médico. 
Ele vai fazer um estudo dos sintomas 
e sinais da doença no paciente para 
decidir como será o tratamento”, 
diz João Netinho. Segundo ele, no 
entanto, existem alguns exames 
complementares que devem ser 
solicitados para afastar a  presença 
de outras doenças que possuem 
sintomas semelhantes. 

 De acordo com cada caso, o 
médico vai ajudar a detectar os 
alimentos que possam estar 
associados ao aparecimento da 
doença. Alimentos com pouca 
gordura e com boa quanti-

dade de fibras – cereais, 
pães integrais, frutas 

e vegetais são reco-
mendados. Já aque-
les formadores de 

gases como bró-
colis, cebola, re-

polho, feijão e 
batata-doce, 
p imen tõ e s 
ve rmelhos 
e  v e r d e s , 
l a r an j a  e 
mexer icas, 
além de be-
bidas com 

gás, devem ser evita-

Ainda não se sabe ao certo a 
causa da síndrome do intestino 
irritável (SII), mas estudos cien-

tíficos apontam irregularidades no 
movimento intestinal, hipersensibili-
dade visceral e participação de alguns 
neurotransmissores, principalmente a 
serotonina, na gênese dos sintomas 
desse distúrbio. A boa notícia é que 
se trata de uma conjunção de fatores 
que não caracteriza uma doença pro-
priamente dita e, conseqüentemente, 
não evolui para algo mais grave. 
“A síndrome do intestino irritável é 
chamada de funcional porque não 
implica anormalidades estruturais 
como infecções ou úlcera”, explica 
o  cirurgião João Gomes Netinho, 
professor da Faculdade de Medicina 
de São José de Rio Preto, São Paulo. 
Segundo ele, a SII tampouco evolui 
para qualquer tipo de doença orgâni-
ca ao longo da vida e não tem nada a 
ver com câncer do intestino.

 Os sintomas variam de intensidade 
e freqüência de acordo com os pa-
cientes e incluem: desconforto e 
distensão abdominal, inchaço, 
diarréias e/ou prisão de ventre, 
gases, dor e cólicas – mais 
freqüentemente aliviadas pelo 
ato de evacuar. Na grande 
maioria dos pacientes, 
as fezes são moles, 
como se fosse uma 
diarréia. Muitas 
vezes os indi-
víduos sentem 
uma vontade 
urgente de ir 
ao banhei-
ro, aumen-
t a n d o  a 
freqüência 
das evacu-
ações. Em 
outros casos acon-
tece o contrário: as 

Intestino

Desconforto crônico
dos. Diminuir a ingestão de cafeína 
e álcool, fazer exercícios f ísicos 
diariamente e não fumar são hábitos 
que previnem o aparecimento das 
crises. 

 Além disso, carnes gordurosas, 
manteigas e óleos em geral, assim 
como chocolate – rico em gordura e 
açúcar –, estão na lista dos inimigos 
da SII. Alguns pacientes com o dis-
túrbio relatam a intolerância à lactose 
– açúcar naturalmente presente no 
leite e seus derivados. Daí a necessi-
dade de se fazer testes para saber se 
essa intolerância alimentar está entre 
os sintomas da SII em determinado 
paciente.

 Como cada doente reage de de-
terminada maneira à síndrome, o 
tratamento é indicado de acordo 
com a gravidade e a natureza dos 
sintomas. Há medicamentos especí-
ficos, mas não são suficientes, pois 
é preciso também mudar os hábitos 
alimentares e o estilo de vida. Como 
o conhecimento das causas e mecanis-
mos da doença ainda são muito pouco 
conhecidos, não se sabe quais são as 
formas de prevenção ou tratamento 
específico. Segundo o assistente dou-
tor do Departamento de Gastroente-
rologia da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP), 
Adérson O. M. C. Damião, “cerca de 
50% dos pacientes que procuram 
tratamento gastroenterológico sofrem 
de problemas funcionais, ou seja, 
não apresentam lesão orgânica no 
aparelho digestivo demonstrável por 
qualquer tipo de exame”.

O diagnóstico da SII se baseia nos 
sintomas e é feito por exclusão. Ge-
ralmente são efetuados vários exames 
para detectar perda de ferro e anemia, 
presença de atividade inflamatória e 
se o exame de sangue oculto é ne-
gativo. Além disso, são pesquisadas 
outras doenças de intestino com a 
colonoscopia – endoscopia do intes-
tino. É importante que se faça toda a 
investigação para eliminar as doenças 
orgânicas do intestino. P
neusapinheiro@ig.com.br

neusa Pinheiro

Sebastian Kaulitzki | Dreamstime.com
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Vício

@prisionados na rede
Pessoas com problemas emocionais buscam refúgio 

na web e acabam caindo na armadilha do vício

YouTube, Orkut, blogs, chats, e-
mails... A Internet abriu infinitas 
portas de acesso à informação e 

aos relacionamentos. Basta um clique 
no mouse para iniciar uma conversa 
com os amigos, participar de um 
fórum de debate, postar um comen-
tário, ver um vídeo, ler poesia. Enfim, 
não há limites para a navegação no 
maravilhoso mundo virtual.

Essa experiência faz parte do 
cotidiano de um número cada vez 
maior de brasileiros. Segundo pesqui-
sa do IBOPE/NetRatings, no primeiro 
trimestre de 2008, 41,5 milhões de 
pessoas com idade acima dos 16 anos 
declararam ter acesso à Internet em 
qualquer ambiente - casa, trabalho, 
escola, cybercafés, entre outros. 
Este é o maior patamar já atingido 
no Brasil, desde setembro de 2000, 
quando se iniciaram as medições do 
Instituto.

O dado é positivo, claro. Afinal, 
o País está conseguindo vencer as 
barreiras da exclusão digital. Mas, à 

 dependente. Recebe mais de quatro 
mil e-mails por dia, fica conectada o 
dia inteiro, negligencia as atividades 
domésticas e não quer sair de casa. O 
seu casamento de mais de quarenta 
anos entrou em crise por conta desse 
comportamento.

válvula de eScaPe
Para tratar casos como esses, o 

Hospital das Clínicas de São Paulo 
criou o Centro de Estudos de De-
pendência da Internet.  “Oferecemos 
psicoterapia de grupo (formado por 
até 15 pessoas) com encontros sema-
nais de uma hora e meia, durante 18 
semanas. Ao final, os pacientes são 
encaminhados para uma avaliação 
médica e, se necessário, recebem a 
indicação de medicamento”, conta 
Cristiano Nabuco de Abreu, psicó-
logo, coordenador do Ambulatório 
Integrado dos Transtornos do Impulso 
do Instituto de Psiquiatria, onde fun-
ciona o Centro.

Durante o tratamento, os pacien-
tes são orientados a identificar quais 
gatilhos emocionais os levam a bus-
car refúgio na web. “Eles percebem 
que usam excessivamente a Internet 
não porque gostam e, sim, porque 
precisam desta válvula de escape. A 
partir dessa percepção, eles passam 
a buscar alternativas para lidar com 

aquilo que incomoda sem ficar 
à frente do computador”, 

afirma Cristiano. 
C r i a do  

h á  t r ê s 
a n o s ,  o 

Centro de Estu-
dos já atendeu cerca 

de c inqüenta pessoas. 
A maioria delas apresenta, além da 
dependência de Internet, outros dis-
túrbios associados como depressão, 
transtorno bipolar e fobia social. 

“Acompanhamos os pa-
cientes após o término do 

tratamento e constatamos 
alto índice de recuperação”, 

comenta Cristiano. 

medida que cresce o contingente de 
internautas, aumenta também a pre-
ocupação com o risco de ocorrência 
do vício em Internet. 

A Organização Mundial da Saúde 
ainda não caracterizou esse vínculo 
de dependência como uma doença. 
O transtorno ainda está em estudo e 
deverá figurar na próxima edição do 
Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders (Manual Diagnósti-
co e Estatístico de Doenças Mentais), 
publicação da Associação Psiquiátrica 
Americana (APA), que é a principal 
referência de diagnóstico para os 
profissionais de saúde mental.

As dúvidas quanto ao caráter 
patológico do uso excessivo dessa 
ferramenta desaparecem diante de 
histórias como a do garoto de 17 anos 
que já ficou 40 horas seguidas num 
jogo online. Ele se alimentava e fazia 
todas as necessidades fisiológicas 
diante do computador. 

E mais: não só os indivíduos nas-
cidos na chamada “era eletrônica” são 
suscetíveis ao vício. Uma senhora 
de 62 anos, que encontrou na web 
uma forma de sentir-se útil após 
a aposentadoria, acabou ficando 

sueLi zoLa

Andres Rodriguez | Dreamstime.com
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tência de mais de 500 comunidades 
com o título “Viciados em Internet”. 
Isto não significa que os milhares de 
membros estão realmente dependen-
tes. A expressão, na verdade, é mais 
usada para indicar o grau de paixão 
pela web. Mas como saber se esse 
vínculo está tomando um caminho 
rumo à doença? Os especialistas 
apontam alguns sinais indicativos de 
dependência:

os indivíduos tornam-se monote-•	
máticos: só falam de Internet, só 
se relacionam por meio da web. 
Gradualmente, vão trocando as 
experiências reais pela realidade 
virtual;
perdem a noção do tempo de •	
conexão e sentem necessidade 
de aumentar o número de horas 
conectados para sentir a mesma 
satisfação;
sabem que estão fazendo um uso •	
excessivo da Internet, porém não 
conseguem ter controle;
f icam ir r itados e depr imidos •	
quando o acesso à Internet está 
restringido;
negligenciam as suas atividades •	
(estudo, trabalho, lazer) e seus 
relacionamentos afetivos e sociais 
(familiares, amigos, namorado...);
mentem sobre o tempo que per-•	
manecem conectados. P

suelizola@uol.com.br

Os dependentes de Internet que 
não conseguem buscar a ajuda 
psicológica presencial contam com 
outra opção: um serviço via correio 
eletrônico oferecido pelo Núcleo de 
Pesquisas da Psicologia em Informá-
tica (NPPI) da PUC-SP. O atendimento 
é feito num período de dois meses, 
com uma troca de oito e-mails, em 
média.

“Nos primeiros e-mails, pro-
curamos caracterizar qual é o tipo 
de vínculo que a pessoa estabelece 
com a Internet. Alguns fazem auto-

diagnóstico de dependência, mas o 
problema não existe de fato. Outros 
apresentam a queixa real, porém de-
sejam uma solução mágica. Ambos os 
casos desistem do atendimento logo 
no início”, relata Juliana Zacharias, 
psicóloga membro do NPPI.

Os internautas que permanecem 
em contato com o NPPI até o fim do 
programa ampliam a sua compre-
ensão a respeito do sintoma. “Não 
oferecemos a cura para o vício. Isto 
requer um trabalho mais longo. 
Fazemos a orientação psicológica e 

encaminhamos para tera-
pia, quando detectamos 
a necessidade”, esclarece 
Juliana. 

Instituído em agosto de 
2006, o serviço do NPPI 
atendeu 15 viciados em 
Internet naquele ano. Em 
2007, o número subiu para 
50. E, até julho de 2008, 
o total chegava a 31. A 
maioria dos atendidos se 
mantém no anonimato. 
“O fato de não precisar se 
identificar facilita a procura 
por ajuda. Ir até um consul-
tório seria bem mais com-
plicado”,  alega Juliana.

SOu viciadO?
Uma rápida pesquisa no 

Orkut, o maior site de rela-
cionamentos, indica a exis-

23

No site
dependenciadeinternet.com.br, 
do Ambulatório Integrado dos 

Transtornos do Impulso, há o teste 
(quiz) online “Você é um dependen-

te de Internet?”. 
Já o serviço da PUC-SP atende pelo 

e-mail nppi@pucsp.br.
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Maternidade

Seis meses para amamentar
Lei prevê ampliação da licença-maternidade para 

estimular o aleitamento materno

Aamamentação exclusiva até os 
seis meses de idade é a melhor 
forma de garantir o desen-

volvimento saudável dos bebês. A 
recomendação é da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e foi a 
principal motivação para a criação 
da Lei Federal 11.770, de setembro de 
2008. A nova lei institui o Programa 
Empresa Cidadã e estimula o em-
pregador a ampliar em sessenta dias 
o período de licença-maternidade. 
Trata-se de adesão voluntária, mas 
o salário da trabalhadora deverá ser 
pago integralmente pela empresa 
naquele período. Em contrapartida, 
o empregador terá isenção f iscal 
proporcional à verba despendida. Os 
quatro primeiros meses da licença-
maternidade, previstos na Constitui-
ção Federal, continuarão sendo pagos 
pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS).

Na prática, o benefício só passa 
a vigorar em 2010, pois a Lei de 
Responsabilidade Fiscal exige que o 
Executivo se prepare para o impacto 
da isenção oferecida. Mesmo assim, 
várias empresas já adotaram a licença 

eLi serenza

dez PaSSOS Para O 
hOSPital aMigO da criança

Desde 1990, a OMS e a Unicef 
atuam em hospitais e maternida-
des com o objetivo de estimular a 
prática da amamentação exclusiva 
nos primeiros meses de vida da 
criança. Para o estabelecimento 
ser reconhecido como “Hospital 
Amigo da Criança” deve adotar 10 
passos, a saber:

Estabelecer normas escritas de 1. 
procedimentos.

 Treinar e capacitar os funcio-2. 
nários.

Informar a gestante sobre os 3. 
benefícios do leite materno 
e as formas de estimular a 
lactação.

 Incentivar as mães a formarem 4. 
e participarem de grupos de 
apoio à amamentação.

 Promover alojamento hospita-5. 
lar conjunto, para que a mãe 
possa permanecer o tempo 
todo com o seu bebê.

 Orientá-la a dar a primeira 6. 
mamada trinta minutos após 
o parto.

Estimular o aleitamento de 7. 
livre demanda (sempre que o 
bebê quiser).

 Orientar as mães para não ofe-8. 
recerem nenhum tipo de ali-
mento além do leite materno, 
a não ser por recomendação 
médica.

 Não oferecer bicos artificiais, 9. 
chupeta ou mamadeira para a 
criança. 

Manter a amamentação exclu-10. 
siva por seis meses.

de 180 dias, como é o caso da siderúr-
gica Cosipa, pioneira na ampliação da 
medida, implementada desde 1982. A 
lista inclui também a Phito Fórmulas 
(desde 2002) e a Fersol (desde 2004), 
além da Nestlé do Brasil, Chocolates 
Garoto, Eurofarma, Ampla Energia e 
Serviços, CAM Brasil (grupo Endesa 
Espanha), a Masa da Amazônia e o 
Wal-Mart, entre outras. O mesmo 
procedimento ocorre com Estados 
e municípios que desenvolveram 
programas próprios e as funcionárias 
públicas federais também passaram a 
ser beneficiadas pela licença de 180 
dias logo após sua aprovação. 

Para a presidente do Departa-
mento Científ ico de Aleitamento 
Materno da Sociedade de Pediatria 
de São Paulo, Valdenise Tuma Calil, 
a ciência comprova a importância da 
convivência entre mãe e filho, princi-
palmente nos seis primeiros meses de 
vida (período em que o cérebro ainda 
apresenta um grande crescimento), 
para estimular as conexões entre os 
neurônios do bebê, contribuindo para 
seu melhor desenvolvimento físico, 
emocional e intelectual a curto e 

longo prazos. “O reforço do vínculo 
mãe–bebê é um fator tão importante 
para o prolongamento da licença ma-
ternidade quanto o estímulo ao alei-
tamento materno exclusivo nos seis 
primeiros meses de vida”, esclarece.
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Carreira

A hora e a vez do estagiário

Estagiário sempre foi sinônimo 
de faz tudo. Entusiasmado, 
inexper iente e sedento por 

oportunidades de emprego, o jovem 
que ingressava no mercado de traba-
lho nem sempre tinha a oportunidade 
concreta de experimentar na prática o 
que aprendia nos livros, nas salas de 
aula. Se, por um lado, empresas sérias 
mantinham programas de desenvol-
vimento para os estagiários, uma 
importante parcela usava as brechas 
legais para ter mão-de-obra barata. 

Mas os dias ruins do estagiário 
chegaram ao fim. A Nova Lei de 
Estágio (11.788/2008) impõe uma 
série de regras ao contratante, mas, 
principalmente, envolve instituição 
de ensino e o próprio estudante 
no planejamento do que deve ser o 
estágio.

LiLiane simeão

Outra boa notícia é que profis-
sionais liberais, registrados em seus 
respectivos órgãos representantes de 
classe, estão aptos a contar com o 
apoio de estagiários. Diferentemente 
da legislação anterior, o CNPJ (Ca-
dastro Nacional de Pessoa Jurídica) 
deixou de ser uma condição. 

De acordo com o CIEE (Centro de 
Integração Empresa-Escola), a nova 
lei apresenta grandes méritos. Além 
da manutenção do caráter pedagógico 
do estágio e da participação da insti-
tuição de ensino, a legislação inclui: 
maior segurança para as organizações 
que oferecem estágio. Elas passam 
a contar com um instrumento legal 
moderno e mais adequado à realidade 
atual do mercado de trabalho. Isso 
sem contar a gratuidade obrigatória 
de todos os serviços prestados aos es-

Nova lei promove alterações na relação           
estudante–empresa

Segundo a pediatra, a medida 
beneficia todas as partes envolvidas, 
além da criança: a empresa, com 
funcionárias mais motivadas e com 
menor número de faltas ao trabalho 
por doença de seus filhos; as mulhe-
res, por usufruírem um convívio mais 
rico com seus bebês e cuidarem deles 
por maior período de tempo, evitan-
do a ocorrência de maus-tratos; e o 
Estado, com a drástica redução das 
internações hospitalares de crianças 
amamentadas exclusivamente no 
peito por maior período. 

Além disso, estudos médicos in-
dicam que a amamentação exclusiva 
pode reduzir a incidência da pneumo-
nia em até 17 vezes, anemia em até 
5,4 vezes e diarréia em pelo menos 2,5 
vezes. Ela informa, ainda, que, nos 
Estados Unidos, o prêmio Nobel de 
Economia, James Heckman, realizou 
um estudo mostrando que, para cada 

dólar investido em saúde e educação 
na primeira infância, há um retorno 
de 17 dólares, considerando-se os 
gastos que são evitados. 

beneFíciOS Para a criança
Os benefícios do aleitamento mater-

no também vêm sendo divulgados pelo 
Conselho Regional de Nutricionistas-
CRN3, que congrega os profissionais 
de São Paulo e Mato Grosso do Sul. 
Segundo Solange Hipólito, da comissão 
de eventos, o conselho atua em parce-
ria com outras instituições públicas e 
cursos de formação de nutricionistas 
para disseminar o conhecimento sobre 
as vantagens da amamentação. “Há 
dois anos editamos uma cartilha que 
foi distribuída para as famílias e todas 
as nossas ações visam conscientizar a 
comunidade sobre a importância da 
boa alimentação, que começa com o 
aleitamento materno”, explica.

Segundo ela, o leite materno con-
tém todos os nutrientes que a criança 
precisa nos primeiros meses de vida. 
Tem água em quantidade suficiente, 
contém proteína e gordura mais ade-
quadas para a criança e também tem 
mais lactose do que os outros leites, 
além de uma enzima especial (lipase) 
que torna mais fácil a digestão de 
gorduras. É rico em sais minerais, 
cálcio, fósforo, vitaminas e ferro, que 
são bem absorvidos pelo organismo 
da criança. Sua formulação inclui 
até endorfina, substância que ajuda 
a suprimir a dor, além de servir para 
potencializar os efeitos das vacinas.

 Até agora, no entanto, no Brasil, 
a média de aleitamento exclusivo não 
chega a 30 dias, cinco meses menos 
que o tempo mínimo recomendado 
para o perfeito desenvolvimento das 
crianças. P
eserenza@terra.com.br
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Papilomavírus

Novo aliado contra o HPV
Exame detecta vírus relacionado ao câncer de colo 

de útero que faz 500 mil vítimas por ano Aluta contra o HPV (papilomavírus 
humano) acaba de ganhar um 
novo aliado. Trata-se do exame 

realizado pela técnica de detecção de 
E6/E7 – duas proteínas relacionadas 
com os tipos mais agressivos dos  vírus 
que contaminam anualmente uma em 
cada quatro mulheres sexualmente 
ativas e estão diretamente relacionados 
ao câncer do colo do útero. Na Europa, 
a eficácia do novo exame recentemente 
aprovado no Brasil pela Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) já vem 
sendo atestada há dois anos e seu uso é 
indicado como complemento ao exame 
de Papanicolau, quando há dúvida 
sobre seu resultado ou é constatada a 
presença do HPV.  

A incidência do HPV torna-se mais 
evidente na faixa etária de 20 a 29 
anos, sendo mais comum em mulheres 

tudantes pelos agentes de integração. 
Outra vantagem destacada pelo CIEE 
está na autorização explícita para o 
estágio de alunos do ensino médio 

As mudanças no dia-a-dia são im-
pactantes e trazem muitas discussões 
nas empresas que estão correndo atrás 
para regularização de seus estagiários. 
Segundo a advogada trabalhista, 
Maria Lúcia Benhame, a lei exige 
uma preparação especial das organi-
zações, principalmente em relação à 
documentação que será exigida pela 
instituição de ensino e, se for o caso, 
do agente de integração escolhido.

direitOS e devereS
Maria Lúcia explica que a lei só 

atingirá os novos contratos e as even-
tuais renovações e prorrogações de 
contratos vigentes quando estas ocor-
rerem. Outra determinação da nova 
regulamentação é que os contratos 
de estágio podem durar no máximo 
dois anos. Assim, um contrato firma-
do por um ano pode ser prorrogado 
por apenas mais um ano. Ao final do 
período, para continuar contando 

com o profissional, será necessária a 
contratação pelo regime CLT.

“A empresa deve fornecer ins-
talações em condições adequadas 
ao educando. Para isso, precisa 
disponibilizar um funcionário de 
seu quadro de pessoal para orientar 
e supervisionar até dez estagiários 
simultaneamente. E mais: oferecer 
seguro contra acidentes pessoais, 
manter à disposição da fiscalização os 
documentos que comprovem a rela-
ção de estágio e enviar à instituição 
de ensino, com periodicidade mínima 
de seis meses, relatório de atividades”, 
afirma Maria Lúcia.

De acordo com o CIEE, o descum-
primento das novas normas poderá 
caracterizar vínculo empregatício, 
com a conseqüente perda das isenções 
trabalhistas e previdenciárias conce-
didas como incentivo ao estágio. E, 
caso a situação se repita, a empresa 
f ica impossibilitada de contratar 
novos estagiários por um período de 
dois anos. 

Para iniciar a contratação do 
estagiário, a empresa deverá exigir 

dois documentos básicos: o programa 
pedagógico com previsão de estágio 
e o certificado de matrícula do estu-
dante. A empresa deverá elaborar o 
programa de estágio juntamente com 
a instituição de ensino e o estagiário, 
programa este que deverá ser anexado 
ao termo de compromisso.  

 Os estagiários de ensino funda-
mental profissional devem perma-
necer na empresa por apenas quatro 
horas diárias. Já o estágio para ensi-
no superior, educação profissional de 
nível médio e ensino médio regular, a 
carga horária é de seis horas diárias. 
Em períodos de prova, a jornada 
é reduzida pela metade. Todos 
têm direito a férias proporcionais 
remuneradas e auxílio-transporte 
obrigatório. A empresa pode oferecer 
vale-refeição ou assistência médica 
sem que fique caracterizado vínculo 
empregatício.  P

ServiçO
O CIEE disponibiliza o telefone 

0800-771-2433 para informações 
e esclarecimentos.

Ismael Guerreiro da Silva, ginecologista, 
pós-doutorado em biologia molecular
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com iniciação sexual precoce e com 
múltiplos parceiros. O uso prolongado 
de anticoncepcionais orais e o tabagis-
mo também contribuem para o desen-
volvimento da doença. A evolução para 
o câncer ocorre na faixa entre 35 e 45 
anos, sendo o segundo tipo de neopla-
sia em número de óbitos na população 
feminina. Em números globais, são 
registrados 500 mil novos casos de HPV 
por ano e 250 mil mortes por câncer 
do colo de útero. Nos Estados Unidos, 
as pesquisas indicam que a incidência 
da doença é de 12 mil casos para cada 
dois milhões de mulheres infectadas, 
enquanto no Brasil o número aumenta 
para 20 mil mulheres, segundo dados 
do Instituto Nacional do Câncer.

O médico José  Focchi, 
membro da Federação In-
ternacional de Patologia 
Cervical e Colposcopia e 
professor da Escola Paulista 
de Medicina da Universi-
dade Federal de São Paulo 
(Unifesp), lembra que a re-

lação entre o HPV e o câncer do colo 
do útero foi constatada no começo 
da década de 1980, mas os estudos 
sobre o papilomavírus tiveram início 
ainda em 1850. “Sua manifestação 
também está relacionada à pobreza e 
à falta de higiene”, afirma o médico. 
Ele estima que são atendidos cerca de 
40 novos casos de contaminação por 
dia apenas no ambulatório do Hospital 
São Paulo.    

“A vulnerabilidade dos mais po-
bres aparece na incidência da doença, 
com 80% dos casos de câncer do colo 
do útero nos países menos desenvol-
vidos”, esclarece o patologista.

40 tiPOS de hPv
Para Ismael Guerreiro da Silva, 

médico g inecologista com pós-
doutorado em biologia molecular e 
colega de Focchi na Escola Paulista 
de Medicina, existem 40 variedades 
diferentes do vírus HPV e apenas dois 
deles respondem por 70% dos tumo-
res. “A importância do novo exame 
está justamente em indicar a presença 
ou não dos vírus mais agressivos”, 
explica Guerreiro, que completa a in-
formação calculando que, mesmo nos 

casos de contaminação pelos subtipos 
com maior potencial para provocar o 
aparecimento de células cancerosas, 
apenas cerca de um quinto irá desen-
volver a doença.

“Com a nova técnica é possível 
reduzir o universo de risco e atuar 
preventivamente, impedindo o de-
senvolvimento do câncer do colo do 
útero, ou estabelecendo o tratamento 
logo no início da doença.”

vacina
Para Luis Vitor Salomão, um dos 

responsáveis pelo Laboratório Salo-
mão & Zoppi Medicina Diagnóstica, 
o primeiro a oferecer a nova técnica 
no Brasil, a eficiência do exame para a 
prevenção ou o diagnóstico precoce do 
câncer do colo do útero faz com que 
a nova técnica tenha boa aceitação no 
mercado, mesmo que ainda apresente 
um custo alto, considerado pelo menos 
30 vezes maior que o do tradicional 
Papanicolau. “Como todo investimento 
em saúde, o custo do exame deve cair 
à medida que aumentar sua procura, 
a exemplo do que aconteceu com a 
vacina, que hoje apresenta um preço 

O Que vOcê PreciSa Saber SObre O hPv
A contaminação por HPV ocorre a partir da iniciação sexual do indivíduo •	
e está muito relacionada à higiene, condições de saúde e quantidade de 
parceiros. 
Foram detectadas 40 diferentes cepas do HPV, de origem européia ou •	
africana – consideradas as mais agressivas.
Nem todo HPV causa câncer do colo do útero e o papiloma considerado •	
mais “espalhafatoso” (aparece em forma de verrugas) na verdade é um 
dos mais inofensivos.  
O corpo humano, em geral, elimina o HPV após um período de dois a cinco •	
anos de contágio, mas o indivíduo pode ser contaminado diversas vezes e 
por diferentes tipos de vírus ao longo da vida sexualmente ativa.
O HPV não ataca apenas as mulheres e pode ser responsável também pela •	
ocorrência do câncer do pênis, do ânus e até da traquéia, além do câncer 
da vulva e da vagina.
A ocorrência do câncer do colo do útero é maior, por tratar-se de uma •	
área interna do corpo humano onde o vírus se instala.          
O tratamento por cauterização ou •	 laser normalmente só é necessário 
quando o vírus é do tipo mais agressivo ou nos casos de lesão. 
Quando o vírus não é do tipo agressivo, o HPV pode ser controlado por •	
práticas de vida saudável, incluindo higiene, exercícios, boa alimentação 
e evitando o tabagismo.
Mulheres com imunodeficiência têm mais dificuldades para eliminar o vírus •	
e devem ser submetidas a tratamento, além de controle periódico, mesmo 
se apresentarem contaminação por subtipos menos agressivos.

60% menor que o valor praticado ini-
cialmente”, calcula Salomão. 

Ele se refere à imunização desen-
volvida contra os quatro principais sub-
tipos do HPV, que respondem por 70% 
dos casos de câncer do colo do útero. 
As vacinas são indicadas para mulheres 
jovens, devendo ser ministradas em três 
doses, antes do início da vida sexual, 
para garantir a imunização antes do 
contágio. Os efeitos imunizantes da va-
cina se estendem por pelo menos cinco 
anos, período acompanhado pelas pes-
quisas, mas, embora ainda não exista 
certeza sobre a necessidade de reforço 
após alguns anos, as perspectivas sobre 
sua efetividade são promissoras.  

As pacientes já infectadas também 
podem receber a vacina, considerando 
a existência de diferentes tipos de vírus 
e a possibilidade de reinfecção. Embora 
as vacinas tenham eficácia comprova-
da apenas sobre os subtipos para os 
quais foram produzidas, seu uso vem 
mostrando que é possível estender a 
imunidade para outros vírus do HPV. 
Mas os estudos indicam que não existe 
eficácia para os subtipos já presentes 
no organismo. P
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FLáVio tiné

Ao fim da tarde, em momentos de 
lirismo movido a drinques, um 
amigo confessava que resolve-

ra plantar flores, mesmo não sendo 
jardineiro. Em seguida, admitia que 
as f lores invariavelmente nasciam 
murchas e morriam, ou seja, quem não 
é do ofício não acerta a mão. Estou 
lembrando tertúlia de cinqüenta anos 
atrás quando o amigo filosofava em 
torno das habilidades humanas. Con-
seguia salvar vidas, era um excelente 
médico, diagnosticava com facilidade 

subiram, de tanto para  tanto – nem 
ouso escrever os números, já que em 
matemática sou mais retardado que 
macaco de auditório. 

Soube também que não tenho 
reajuste desde que me aposentei em 
1999, após cinco anos recebendo 
uma gratificação que se chamava pé-
na-cova. Se houve algum aumento, 
não senti no bolso nem na conta 
bancária. 

Supunha ingenuamente que esse 
negócio de crise atingiria apenas os 
que dispõem de grandes investimen-
tos. 

Tinha pequena poupança na cai-
xa, que tem tradição de garantia. Veio 
a falência do Banco de Santos, muito 
antes da tal crise, e me deu um pre-
juízo. O gerente disse que o tal banco 
integrava o fundo de investimentos 
onde colocara parte de meu FGTS. 

Concluí, enfim, que não apenas 
os grandes investidores estão sendo 
prejudicados pela crise econômica 
mundial. Urge controlar melhor nossa 
saúde financeira. Caso persistam as 
dificuldades, o melhor é consultar um 
contador.  P
Flavio Tiné é jornalista e autor de três livros de 
crônicas, a maioria sobre saúde: Pois não, doutor 
(Vertentes), Viver tem remédio (Komedi) e As boas 
lembranças da luta (Giz Editorial)

Crônica

Ninguém escapa da crise
Supunha ingenuamente que esse negócio         

de crise atingiria apenas os que dispõem de  
grandes investimentos

qualquer doença, mas não conseguia 
fazer vingar um simples pé de rosas. 

Parafraseando o amigo e poeta, 
resolvi analisar a crise mundial mes-
mo sem ser economista, chegando à 
conclusão de que ela jamais poderia 
me atingir. O dinheiro, esse misterioso 
bem da humanidade, jamais florescera 
nos jardins em torno do meu aparta-
mento de 70 metros quadrados. 

Os cálculos são simples. Aposen-
tado depois de 36 anos de registro 
em carteira, afora os outros anos em 
que trabalhei sem papel assinado, não 
amealhara riquezas suficientes para 
tornar-me uma vítima do mercado 
financeiro internacional. É verdade 
que não sou exatamente um sem-teto, 
nem mesmo um desempregado. Tive 
a honra de emprestar meus esforços 
a grandes empresas e de educar os 
filhos na USP, onde a despesa era com 
transporte e material escolar. 

Quanto à crise, pode vir quente 
que eu estou fervendo, pensava. De 
modo algum ela poderia me atingir, 
a não ser impedindo meus passeios 
aos parques e aos concertos e shows 
gratuitos. 

Depois de ter feito loas a esta 
suposta imunidade, eis que me infor-
mam que os juros do cheque especial 
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CeCy sant’anna

A nova superbactéria - Uma nova e perigosa bactéria 
resistente a medicamentos é bastante comum em hos-
pitais de todo o mundo. A notícia publicada na revista 
especializada The Lancet Infections Diseases alerta que 
a superbactéria é responsável por 30% das infecções hospitalares resistentes a 
medicamentos, explicou o autor do estudo, Matthew Falagas.

Criança aprende 
a comparti lhar 

- Segundo estudo 
publicado na revista 
Nature, a partir dos 
7 anos de idade as 
crianças deixam de 

ser egoístas e aprendem princípios 
de justiça e igualdade. Após um 
experimento sociológico com crian-
ças de 3 a 8 anos, pesquisadores 
da Universidade de Zurique, Suíça, 
e do Instituto Max-Planck para An-
tropologia Evolutiva da Alemanha 
descobriram que elas começam a 
partilhar de forma altruísta, a partir 
dos 7 anos, considerando o outro com 
boa vontade e tratando seus amigos 
como os adultos fariam.

O diagnóstico da anencefalia - Esse 
diagnóstico faz parte da rotina de 
exames de pré-natal no Brasil. A 
malformação acontece geralmente 
entre a terceira e a quarta semana de 
gestação. Por meio do ultra-som pode-
se visualizar a imagem do achatamento 
da cabeça, causado pela ausência dos 
hemisférios cerebrais. Há um fecha-
mento do tubo neural, que faz com que 
o cérebro não se desenvolva.

Mantenha os neurônios funcionan-
do - Sessões de acupuntura, aulas de  
ioga e técnicas de meditação ajudam a 
acalmar os ânimos e no funcionamen-
to dos neurônios a todo o vapor. Um 
estudo da Universidade de Kentucky, 
nos EUA, provou essa assertiva quando 
mostrou que alunos que meditaram 
durante 40 minutos antes de fazer uma 
prova tiverem um desempenho melhor 
do que aqueles que preferiram tirar 
uma soneca.

Dobro de risco - Em um trabalho 
apresentado na reunião da So-

ciedade Européia de Cardiologia,  
na Alemanha, cientistas concluíram 
que, embora a ponte de safena e a 
angioplastia apresentem resultados 
similares para pacientes com arté-
rias obstruídas, aqueles que fazem a 
angioplastia têm o dobro de risco de 
precisar fazer uma nova cirurgia no 
prazo de um ano.

Idade do pai favorece do-
ença - Pesquisa do Instituto 
Karolinska, na Suécia, reforça 

as evidências de que filhos 
de pais mais velhos têm 
risco maior de desenvol-
ver distúrbio bipolar. Uma 
das teorias aceitas pelos 

cientistas é a de que esper-
matozóides de homens mais velhos têm 
mais probabilidade de sofrer mutações 
e que os riscos parecem aumentar após 
os 40 anos.

Enzima para reparar dano no DNA 
- Uma técnica pioneira de reparação 
genética foi desenvolvida por cientistas 
espanhóis, que criaram uma enzima 
que funciona como uma espécie de 
bisturi molecular, permitindo cortar 
seqüências de DNA danificadas para 
substituí-las por outras corretas, 
depois de terem sido reconhecidas 
as zonas com mutações. Essa técnica 
foi publicada na última edição da re-
vista Nature e traz esperança para o 
tratamento de doenças auto-imunes 
e câncer.

Controle da sonolência - A 
sonolência  parece ser contro-
lada por uma série de célu-
las nervosas do olho, células 
ganglionares. Os autores da 
pesquisa, da Universidade de 
Oxford, publicaram os resultados 
do estudo na revista científica Nature 
Neuroscience, em que constatam que 
o resultado abre nova possibilidade 
para o desenvolvimento de mais me-
dicamentos contra a insônia.

Troque o elevador pela escada 
- Sabe o que faz tão bem como 
a ginástica? Trocar 
o elevador pela es-
cada: subir degraus 
melhora a capacidade 
pulmonar e a pressão san-
güínea, reduzindo o risco de 
morte precoce.

Morte súbita de bebê - Cientistas 
ita l ianos d ivu lgaram na rev ista 
 Science mais evidências da ligação 
entre um neurotransmissor, a seroto-
nina, com a síndrome da morte súbita 
infantil, que atinge bebês de até um 
ano de idade. A autópsia de tecido 
cerebral de bebês que morreram 
em conseqüência da síndrome, em 
2006, por uma equipe americana, já 
teria indicado que havia uma ligação 
com a serotonina, um composto que  
atua na comunicação entre neurônios, 
para regular humor, sono e fome entre  
outras funções.
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Espaço Livre

ilustrações: Moriconi

Açúcar e gordura dão mais fome -  
Uma pes quisa americana indica que 
uma dieta rica em gorduras e açúcar 
ativa uma proteína que aumenta a 
vontade de comer. Quem come mais 
gordura e alimentos ricos em carboi-
dratos teria tendência a sentir mais 
fome, criando um ciclo vicioso que 
levaria à obesidade.

Superalimento - Batata-doce faz bem 
à saúde e é um alimento muito versátil. 
Ela é rica em betacaroteno e supre a 
ingestão recomendada de vitamina 
A. Fornece também quase um terço 
da vitamina C que o indivíduo precisa 
diariamente.

Acabe com as rugas - Um 
estudo australiano publicado 
no Journal of the American 
College of Nutrition, com cerca 
de 450 idosos, descobriu que 
aqueles que comiam mais 
frutas, hortaliças e legumi-
nosas tinham menos rugas 
e menos danos causados pela 
exposição ao sol.

Cuidado com a pneumonia - Idosos 
que cuidam bem da saúde e acham 
que a vacina contra a gripe os deixa 
protegidos devem ser alertados. Um 
estudo do Group Health, com 3.500 
pessoas, constatou que os que tomam 
vacina correm o mesmo risco de ter 
pneumonia que os não vacinados. Os 
pesquisadores suspeitam que a vacina 
não funciona como deveria ou que a 
pneumonia não decorre da gripe.
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No sábado o telefone tocou. Era 
meu filho Renato que vive há 
alguns anos em São Paulo. Eu 

já estava meio de prontidão, aguar-
dando o seu chamado para ir participar 
da chegada do Gabriel, meu sétimo 
neto. O nascimento, previsto para o 
final do mês, foi antecipado por cir-
cunstâncias diversas e, no horário do 
almoço, lá foi a Fernanda, minha nora, 
para a maternidade.

Acabei de almoçar e fui para o 
aeroporto em busca de um lugar no 
primeiro vôo para a “Paulicéia Des-
vairada”, que terá, entre os seus habi-
tantes, o pequeno Gabriel. No balcão, 
deparei-me com as opções e os preços 
cobrados pela viagem de última hora. 
Sem alternativas, comprei o bilhete 
que, em outras circunstâncias, me 
levaria a Estocolmo. Tudo bem, pensei, 
vou descontar no preço do presente 
que estava pensando em dar para o 
meu neto.

Aguardei o embarque sentado 
numa daquelas desconfortáveis cadei-
ras de aeroporto. Livro na mão – estou 
lendo o livro da escritora americana 
Elisabeth Gilbert, Comer, Rezar, Amar 
–, ao meu lado, dois jovens trocavam 
juras de amor e idéias sobre algo que 
não entendi bem.

– Tipo assim, disse a moça. Aguar-
dei o resto da frase. Ela silenciou. 
Voltei à leitura do livro que relata a 
viagem da autora em busca do seu 
“eu” interior, que começou procurando 

em Roma, numa deliciosa aventura 
gastronômica. Absorto, ouvi, 

PauLo CasteLo branCo 

Nas alturas, voltei o meu pensa-
mento aos meus filhos, netos e bisneto. 
São quatro filhos, sete netos e um bis-
neto. Nunca imaginei que teria tantos 
descendentes e que os veria nascer, 
crescer e procriar.

Com a mente e a alma ligadas nas 
coisas boas da vida, escutei o jovem fa-
lar à sua namorada que não desejava ter 
filhos. Ela, sem surpresa, disse que só 
queria um. Uma menina. Vou chamá-
la Tulsi. O rapaz retrucou dizendo que 
eles não teriam filhos. – Tipo assim. 
Quando nós casarmos, viajaremos pelo 
mundo com mochilas nas costas até 
ficarmos velhinhos. A moça insistiu que 
teria uma menina, tipo assim, mesmo 
que não fosse com ele. A conversa se 
transformou em discussão. O avião 
iniciou o procedimento de descida. O 
casal trocava acusações e impropérios. 
No avião, quase vazio, os passageiros 
ficaram assustados com a agressividade 
dos dois. A comissária, pelo sistema de 
som, alertou que o comandante solici-
tava ao casal que se comportasse até o 
pouso e abertura das portas. 

A discussão não parou. A voz do 
comandante se fez ouvir: – Passagei-
ros das poltronas 6 e 7 F, alerto-os 
que, se não encerrarem a discussão, 
determinarei a detenção dos dois tão 
logo o pouso seja concluído. O jovem 
se irritou e gritou: – Tipo assim, eu 
paguei e posso fazer o que quiser. O 
avião arremeteu.

Silêncio absoluto. Eu pensei que 
não veria meu neto Gabriel. Só falta 
esse troço despencar. Pela janela vi uma 
cegonha, em procedimento de pouso, 
carregando no bico um menininho 
cabeludo e bochechudo. Acho que ele 
me viu, pois acenou com um gesto de 
felicidade. Fiquei tranqüilo esperando 
que a moça encerrasse o namoro e 
tivesse sua filha Tulsi com outro rapaz, 
tipo assim, amoroso e educado. P

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

Absorto, ouvi, novamente, o “tipo assim”. Agucei a 
audição, mas não consegui ouvir o resto da fala

Crônica

Tipo assim

novamente, o “tipo assim”. Agucei a 
audição, mas não consegui ouvir o 
resto da fala. Só ouvia o “tipo assim”, 
como se fosse estribilho. O rapaz, 
quando falava, também repetia a frase. 
Os dois estavam com seus  IPods na 
maior altura, e eu escutava a música 
que devia estar explodindo em seus 
tímpanos. O diálogo se confundia 
com a música.

Na chamada para o embarque, 
fiquei logo atrás do casal e, então, 
pude entender que o “tipo assim” é 
uma forma de vírgula, ou ponto, ou 
interjeição, ou um pedido de atenção 
redobrada. Pareceu-me mais a última 
hipótese, pois, afinal, pude ouvir 
claramente a moça: – Tipo assim. 
Eu vou querer sentar na poltrona da 
janela; tá? – Por mim, tudo bem. Mas, 
quando chegar a São Paulo, tipo assim, 
você me deixa olhar o pouso, disse o 
rapaz. – Tipo assim. Eu acho que não 
vai ser possível, pois não é permitido 
levantar da poltrona.

E o diálogo se seguiu até que nos 
acomodássemos. Sentei-me na fileira 
à frente dos jovens. Só ouvia o refrão 
“tipo assim”, seguido de beijos esta-
lados e, possivelmente, lambuzados. 
O avião, com a passagem caríssima, 
estava com vários lugares vazios. 
Imaginei quantas pessoas deixaram 
de ver nascerem seus filhos, netos ou 
bisnetos por não poderem pagar uma 
passagem de avião. Aquele monte 
de assentos vagos que poderiam ser 
ocupados por alguém que chegasse 

ao aeroporto no horário de 
partida e comprasse uma 
passagem por um preço 
daqueles oferecidos para 
quem compra com prazo 

de uma semana. Continuei 
a leitura do meu livro, 
sabendo que é mais fácil 
viajar em busca do “eu” 
do que resolver ques-
tões como essas.
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I Encontro de Saúde Bucal

A regulação odontológica
Evento promovido pela ANS abriu o debate para 

a regulamentação específica das operadoras 
exclusivamente odontológicas

Nos dez anos desde a implan-
tação da Lei 9.656/98, muita 
coisa mudou e outras tantas 

continuam precisando de adequação. 
Uma delas é a regulação dos planos 
exclusivamente odontológicos. A 
maior reclamação deste segmento é 
o fato de que a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar sempre relegou a 
odontologia ao segundo plano, cujo 
setor já ultrapassou os dez milhões 
de usuários. De 2000 para cá, houve 
um crescimento de cerca de 260%, 
enquanto na segmentação médica 
esta variação representou pouco mais 
de 30%. 

Atenta à nova percepção do cres-
cimento do mercado de planos odon-
tológicos e de suas peculiaridades, a 
ANS chamou para uma ampla discus-
são todos os envolvidos no segmento  
odontológico que se reuniram no dia 
11 de novembro no I Encontro de Saú-
de Bucal na Saúde Suplementar.

Logo na abertura, o presidente 
da ANS, Fausto Pereira dos Santos, 
assumiu a necessidade de se resgatar a 
reivindicação das operadoras para que 
a Agência tenha um olhar mais especí-
fico por conta de suas peculiaridades 

número de equipes de saúde bucal 
no Programa Saúde da Família. Pela 
ANS, especialistas trouxeram dados 
das operadoras conseguidos por meio 
do requerimento de informações de 
promoção de saúde bucal, além de 
apresentarem as diretrizes clínicas e 
os modelos de incentivos que estão 
sendo implementados.

A TISS foi o terceiro assunto do 
dia. Neste painel com representantes 
da ANS, Fenasaúde, Conselho Nacio-
nal de Saúde e Conselho Federal de 
Odontologia, foi elencado o respectivo 
histórico de implantação, os problemas 
enfrentados e as soluções criadas para 
a utilização das guias odontológicas 
pelos prestadores de serviços, tendo 
sido elogiada a diminuição dos erros 
de preenchimento.

A penúltima mesa foi composta de 
especialistas da ANS que salientaram a 
importância que deve ser dada ao en-
vio das informações das operadoras à 
Agência, através do SIP,  pois ele é uma 
ferramenta de gestão importante, in-
clusive na elaboração dos indicadores 
de Qualificação da Saúde Suplementar, 
que foram revisados nesta terceira fase 
do programa.

Encerrando o Encontro, a regulação 
econômico-financeira e operacional 
foi um dos assuntos mais acalorados, 
pois foram citadas as pretensões da 
Agência em regulamentar os planos 
coletivos por adesão sem vínculo 
empregatício, tratados na Consulta 
Pública no 30, e a obrigatoriedade da 
Nota Técnica Atuarial aos contratos dos 
planos exclusivamente odontológicos. 
Tendo como debatedor o presidente 
do Sinog, Carlos Roberto Squillaci, a 
grande manifestação das operadoras 
presentes foi em saber como será feita a 
regulamentação de tal forma que coiba 
abusos e práticas predatórias.

 No final ficou a promessa da ANS 
para a realização de novos encontros 
nos quais se discutirão os assuntos 
inerentes à atividade das operadoras 
de odontologia. P
lfrussiano@uol.com.br 

Luís FernanDo russiano

e da concentração de mercado que 
agora tem se verificado. Alertou para 
o fato de a agência reguladora ter um 
papel maior na monitoração do que na 
intervenção do mercado e que o cres-
cimento quantitativo do número de 
beneficiários exclusivamente odonto-
lógicos deve vir acompanhado de igual 
aumento qualitativo nos planos. 

Na seqüência do lançamento da 
nova edição do Panorama das Ações 
de Promoção da Saúde e Prevenção de 
Riscos e Doenças no Setor de Saúde 
Suplementar, organizou-se a primeira 
mesa: regulação dos planos odonto-
lógicos. Foram abordados os cenários 
e as perspectivas na fiscalização dos 
planos odontológicos e o panorama 
econômico-financeiro das respectivas 
operadoras, enfatizando-se os núme-
ros que atestam a existência de uma 
grande quantidade de operadoras que 
não cumpriram muitas das exigências 
regulatórias, entre elas a vinculação 
dos ativos garantidores.

No painel seguinte, o representan-
te da Coordenação Nacional de Saúde 
Bucal do Ministério da Saúde mostrou 
as ações desenvolvidas pelo Programa 
Brasil Sorridente e o aumento do 
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Prêmios Abramge

Confraternização e premiação
Jantar e entrega de troféus, diplomas e prêmios em dinheiro marcaram           

a festa de encerramento do ano

Com a presença de mais de 250 
pessoas, entre autoridades, 
representantes de vários seg-

mentos do setor de saúde suplemen-
tar, diretores regionais da Abramge, 
operadoras associadas e outros con-
vidados, a Associação Brasileira de 
Medicina de Grupo marcou – com 
um coquetel, jantar e solenidade de 
entrega dos prêmios Abramge de 
Medicina e Jornalismo Domingos de 
Lucca Júnior – o encerramento das 
atividades de 2008. 

Em sua 14a edição, os prêmios 
tiveram como tema Controle da Obe-

Especializada em clínica geral e 
cardiologista, a gerente-médica da 
Medicina Preventiva afirmou que 
a idéia do trabalho surgiu quando 
acompanhava pacientes com obesi-
dade mórbida no Centro de Medicina 
Preventiva da Samcil. 

“O nosso objetivo foi comparar os 
tratamentos em pacientes com obesi-
dade mórbida, avaliando o número de 
consultas médicas, exames, procedi-
mentos e internações relacionados à 
doença”, diz a vencedora do Prêmio 
Abramge de Medicina. A autora 
conclui que “houve redução signifi-

sidade: Tratamento Cirúrgico versus 
Tratamento Clínico e receberam 
inscrições de jornalistas e médicos 
de todas as regiões do Brasil, com 
a participação de nove Estados da 
Federação. 

Com o objetivo de divulgar a pes-
quisa científica e o desenvolvimento 
da Medicina no Brasil, a Abramge 
convidou os seguintes professores 
doutores para compor a comissão 
julgadora do Prêmio de Medicina, 
encarregada de avaliar e dar notas 
aos trabalhos inscritos: Fábio Nahas, 
da Escola Paulista de Medicina da 
Unifesp, Marco Aurélio Santo e Paulo 
Engler, da Faculdade de Medicina da 
USP. A comissão foi presidida por 
Joamel Bruno de Mello, ex-professor 
de graduação e pós-graduação da 
Faculdade de Medicina da USP.

A vencedora foi a médica Emília 
Sampaio Lopes, com a pesquisa “Es-
tudo comparativo entre tratamento 
clínico e cirúrgico para obesidade 
mórbida: experiência do serviço de 
obesidade mórbida do Centro de 
Medicina Preventiva da Samcil”. 

O presidente do Sinamge, Alexandre Lourenço 
entregou o prêmio de Medicina para Emília 
Sampaio LopesPresidente da Abramge, Arlindo de Almeida
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cativa da necessidade de consultas e 
internações nos pacientes estudados”. 
Emília recebeu troféu, diploma e a 
quantia de R$ 15 mil brutos das mãos 
do presidente do Sinamge – Sindicato 
Nacional das Empresas de Medicina 
de Grupo –, Alexandre Lourenço.

JOrnaliSMO
Desde que foi instituído o prêmio 

para trabalhos jornalísticos, há 15 
anos, o objetivo da Abramge é esti-
mular a divulgação de assuntos das 
áreas médicas e de saúde e valorizar 
a informação precisa do setor para o 
grande público. Este ano, a comissão 
julgadora do Prêmio de Jornalismo 
Domingos de Lucca Júnior, encar-
regada de avaliar as matérias dos 
jornais e revistas inscritas, foi presi-
dida pelo jornalista Wilson Lourenço 
Gomes, ex-assessor de imprensa 
da Abramge e ex-editor da revista 
Medicina Social. Formaram o júri do 
prêmio as jornalistas Neusa Pinheiro, 
Liliane Simeão, Keli Vasconcelos e Eli 
Serenza. Para compor a média final 
dos trabalhos, foram aplicadas notas 
em cada um dos seguintes quesitos: 
abordagem do tema; originalidade 
e ineditismo; estrutura e conteúdo; 
clareza das análises; consistência das 
conclusões; confiabilidade das fontes 
consultadas; alcance social; validade 
como orientação e esclarecimento 
aos leitores.

A vencedora da 14a edição do prê-
mio foi a jornalista Fabiana de Lima 
Grillo, com a reportagem intitulada 
“A cirurgia bariátrica na luta contra o 
diabetes”, publicada na revista Sabor 

& Vida Diabéticos, periódico mensal 
com tiragem de 40 mil exemplares e 
distribuição nacional. Em sua matéria, 
Fabiana abordou os vários tipos de 
cirurgia bariátrica e informou sobre as 
pesquisas que indicam aquela cirurgia 
para tratamento de diabetes tipo 2. 

Além disso, a reportagem acom-
panhou durante seis meses a rotina 
de um paciente diabético, que fez 
a cirurgia para reverter o quadro 
diagnosticado. “Acredito que esse 
tenha sido o grande diferencial (da 
matéria): acompanhei  por seis me-
ses o professor e administrador de 

O presidente  Arlindo de Almeida, 
fez um discurso para homenagear 
um ex-colaborador da  Abramge. 
Trata-se do jornalista Wilson Lou-
renço Gomes que, por 18 anos 
esteve à frente da assessoria de 
imprensa da Abramge, período em 
que também foi editor da revista 
Medicina Social. 

Wilson recebeu presente e placa 
de agradecimento pela sua dedicação 
em tantos anos de trabalho das mãos 
do presidente da Abramge, Arlindo 
de Almeida. A homenagem contou 
com slides de fotos de Wilson e seus 
colegas de trabalho. Em seu pronun-
ciamento, o presidente da Abramge  
fez um resumo das atividades do 

profissional e elogiou sua postura 
ética. “Na Abramge, de 1990 até abril 
de 2008, seu trabalho cotidiano como 
profissional de imprensa colaborou 
para, com informação correta e obje-
tiva, dar sempre grande credibilidade 
ao setor de medicina de grupo”, afir-
mou Arlindo de  Almeida.

hOMenageM 

empresas, Luiz Fernando Paiva, de 
33 anos, paciente daquela cirurgia, 
desde o pré até o pós-operatório”, 
lembra a jornalista. Fabiana Grillo 
recebeu diploma, troféu e R$ 10 mil 
brutos de Arlindo de Almeida.

O presidente da Abramge,  Arlindo 
de Almeida, encerrou a solenidade 
agradecendo a presença de auto-
ridades do setor saúde, políticos, 
representantes dos vários segmentos 
da saúde suplementar, diretores e 
presidentes regionais da Abramge, 
assim como associados e demais 
convidados.    P

O presidente da Abramge, Arlindo de Almeida  
entregou o prêmio de Jornalismo para Fabiana 
de Lima Grillo
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Cartas e e-mails
Só tenho a agradecer a vo-
cês que contribuem para o 
desenvolvimento desta ma-
ravilhosa revista! Obrigada 
pelo atendimento sobre a 
mudança de endereço que 
solicitei! Mais uma vez para-
béns pelo belo trabalho!
Priscila Melo

Recentemente mudei de endereço, 
preciso da ajuda de vocês para realizar 
a atualização e continuar recebendo a 
revista Medicina Social. Seu conteúdo 
contribui decisivamente nas minhas 
atividades diárias.
Ernesto Carlos dos Santos
Rio de Janeiro – RJ

Meu nome é Iramirton, sou acadêmico 
de Medicina na Faculdade São Lucas/
RO e estou interessado em receber suas 
revistas, pois têm um conteúdo impor-
tantíssimo e será muito interessante para 
a minha carreira acadêmica e profissio-
nal. Grato.
Iramirton Liandro Bezerra
Porto Velho – RO

Pedidos de assinatura:
Alcimar de Oliveira Arnaldo, Rio de Ja-
neiro – RJ; Ana Katarine de Oliveira, Na-
tal – RN; Carla Virginia dos Santos Matos, 
Salvador – BA; Carolina Junqueira, São 
Paulo – SP; Caroline da Silva Borghesan, 
Curitiba – PR; Evandro Augusto Schorr 
M. F. de Oliveira, Campinas – SP; Fer-
nanda Dabori, São Paulo – SP; Gilberto 

Costa, Recife – PE; Glaucia 
Maria Ganne, Cuiabá – MT; 
Iago Whately, São Paulo – SP; 
Iramirton Liandro Bezerra, 
Porto Velho – RO; Josimere 
O. Linhares – ES; Julianna 
Morais Cotrim, Guanambi 
– BA; Katia B. Palaio, São 
Paulo – SP; Káristen Costa 
Dividório, Belo Horizonte 
– MG; Keyla Gonçalves da 

Silva, Ipatinga – MG; Laércio Chaves 
Martins, São Paulo – SP; Larissa Rolim, 
Campo Grande – MS; Marcela Denicol 
Braga, Alvorada – RS; Maria Leusa Alves, 
Caraúbas – RN; Maurício Pinzkoski, Por-
to Alegre – RS; Mauro Monteiro Moura, 
São Paulo – SP; Neil Mascarenhas, Ri-
beirão Preto – SP; Paulo Sérgio Cardoso 
Esteves, Belém – PA; Rafael Aves Ferreira, 
Ribeirão Preto – SP; Taluana Maron, 
Barueri – SP.

Alterações de endereço:
Armando Rodrigues Jacob, São Paulo 
– SP; Cleonice Bonomo, Foz do Iguaçu 
– PR; David Weber Sampaio Sousa, For-
taleza – CE; Décio Leandro Pizzanatto, 
São Lucas Saúde, Americana – SP; Erik 
Kened da Silva, Ipatinga – MG; Ernesto 
Carlos dos Santos, Rio de Janeiro – RJ; 
Fátima Barela, São Lucas Saúde, Ame-
ricana – SP; João Antonio Bertier, São 
Lucas Saúde, Americana – SP; Lilian 
Coelho de Castro Zapia, Campinas – SP; 
Luciana Gonçalves Medeiros, Consula-
do Geral Britânico, Rio de Janeiro – RJ; 
Luciana Souto Mascaro, Campinas – SP; 
Marcos Antonio Silva, Fortaleza – CE; 

Maria Lúcia Dias, São Paulo – SP; 
Maurício Corrêa de Cerqueira César, 
Campinas – SP; Michel Machado Du-
tra, Santa Maria – RS; Paulo Aparecido 
Cury, Rio de Janeiro – RJ; Paulo Cesar 
Almeida Grillo, Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de Aguaí, Aguaí – 
SP; Rogério Caceze da Costa, São Lucas 
Saúde, Americana – SP; Sandra Dacol, 
Curitiba – PR.

Agradecimentos pelo envio da revista:
Afonso Fernandes Rocha, Conselho Re-
gional de Odontologia – Seção Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro – RJ; Fernando 
Luiz Tavares Vieira e Marcos Aurélio 
Vasconcelos Lima Júnior, Associação 
Brasileira de Odontologia – Seção 
Pernambuco, Recife – PE; Fernando 
Miguez Vargas Júnior, Faculdade de 
Saúde Pública da USP, São Paulo – SP; 
Geovani Marcos Morgado, Pontifícia 
Universidade Católica, Campinas – SP; 
Luiz Carlos Bourguignon dos Santos e 
Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, 
Associação Brasileira de Odontologia – 
Seção Espírito Santo, Vitória – ES; Maria 
Silvia Dalla Costa Mazetto, Uniararas 
– Fundação Hermínio Ometto, Araras – 
SP; Nelzita do Rosário Batista, Hospital 
Universitário Júlio Muller, Cuiabá – MT; 
Rafael de Almeida Decurcio, Associação 
Brasileira de Odontologia – Seção Goiás, 
Goiânia – GO.

Correio
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Informações: Secretaria dos Prêmios 
Abramge de Medicina e de Jornalismo
Fone: (11) 3289.7511
Fax: (11) 3289.7175
www.abramge.com.br
comunicacao@abramge.com.br

Isquemia Miocárdica
Prevenção e Tratamento

Participantes:
Médicos e Jornalistas

Prêmios: 
Médicos: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
brutos, troféu e diploma
Jornalistas: R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
brutos, troféu e diploma

Inscrições até 10/10/2009

Regulamento disponível no portal da 
Abramge: www.abramge.com.br
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14o congresso abramge
5o congresso sinog

14o congresso abramge
5o congresso sinog

22 00 00 99

O setor da Saúde Suplementar em meio à crise mundial e 
necessidade de modelos de negócios diferenciados
• Relações com o Mercado
• Relação com Colaboradores
• Relações com Autoridades

Dias 27 e 28 de agosto de 2009
Hotel Maksoud Plaza
São Paulo, SP

Gestão na Nova
Realidade de Negócios

Agende-se para o maior evento da Saúde Suplementar !
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