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ANo XXVI Nº 206

O médico infectologista David Uip, diretor do Instituto Emílio Ribas, fala sobre o combate à pandemia de gripe A H1N1 no 
Brasil, a vigilância sanitária brasileira, a prevenção contra a Aids e o sistema público de saúde

Jornada Jurídica  
Abramge-SP reúne 
profissionais do setor 
de saúde suplementar 
para discutir a 
regulação que sufoca 
as atividades dos 
planos de saúde

A verdade sobre os chás
Com vitaminas e 
antioxidantes, uma erva é 
a base dos chás de várias 
cores. Saiba como usar esse 
aliado da saúde

Sinplo  
Sindicato Nacional 
de Odontologia 
de Grupo debate, 
em simpósio 
internacional, as 
parcerias como potencial 
de crescimento do setor 

Crise e emprego  
Confira as dicas para 
conseguir voltar ao 
mercado de trabalho 
em tempos de crise 
econômica

Doenças masculinas  
Conheça as dificuldades que os homens 
enfrentam para cuidar da própria saúde. 
Os tratamentos são comprometidos, não 
há prevenção e falta informação



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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ABRAMGE - Associação Brasileira de Medicina de 
Grupo. Presidente: Arlindo de Almeida
SINAMGE - Sindicato Nacional das Empresas de 
Medicina de Grupo. Presidente: Alexandre Lourenço 
SINOG - Sindicato Nacional das Empresas de 
Odontologia de Grupo. Presidente: Carlos Roberto 
Squillaci

Planos de saúde anteriores 
à lei 9.656/98

qualquer lacuna de 
tratamento ser ia 
compensada ou por 
meio de recursos 
próprios ou, nes-
sa impossibilidade, 
pelo Estado (SUS).

Na realidade, o 
que vem ocorrendo 
são decisões judi-
ciais obrigando as 
operadoras a cada 

vez mais arcarem com trata-
mentos que não constavam nos 
contratos originais, julgando 
estas cláusulas restritivas como 
abusivas. Como nos cálculos 
atuariais das empresas eram le-
vados em conta os serviços não 
cobertos, fica evidente que tais 
coberturas afetam o equilíbrio 
econômico das empresas em 
maior ou menor escala, depen-
dendo do porte da operadora. 
Além disso, o termo “cláusula 
abusiva” tem certa conotação 
de ilegalidade, quando na reali-
dade tais contratos foram feitos 
cumprindo todas as exigências 
da lei à época.  

A população precisa saber 
que os recursos para o atendi-
mento da massa de segurados 
pelos planos de saúde não são 
infinitos, mas sim adequados ao 
volume de beneficiários. E mais, 
qualquer benefício não previsto, 
que privilegie um indivíduo, 
automaticamente afetará todo 
o conjunto a ser atendido, em 
maior ou menor escala.

TTodos nós sabe-
mos que, de acordo 
com a Lei 9.656/98, 
os planos de saúde 
devem ser redigidos 
de tal forma a não 
deixar dúvidas a 
respeito de não ha-
ver restrições quan-
to ao tratamento de 
todas as moléstias 
contidas no CID-10 
(Código Internacional de Doen-
ças) da Organização Mundial de 
Saúde. Da mesma maneira são 
proibidas restrições quanto à 
temporalidade de tratamentos 
(dias de internação), limites fi-
nanceiros, além de várias outras 
restrições.

Nos planos anteriores à Lei 
9.656/98, os contratos podiam 
ser redigidos livremente com 
restrições de várias espécies, 
entre elas, tempo de internação, 
limites de cobertura e até limites 
financeiros nos tratamentos, 
não sendo ilegais, portanto, tais 
limitações. 

Os planos podiam ser mais 
ou menos restritivos e os pre-
ços variavam conforme as li-
mitações constantes naqueles 
contratos, atingindo segmentos 
diferenciados da população que 
adquiriam os planos de acordo 
com as suas posses. Partia-se do 
princípio constitucional de que, 
segundo o artigo 196, “a saúde 
é um direito do cidadão e um 
dever do Estado” e, portanto, 
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Abramge-SP

Overdose de regulação
A 4a Jornada Jurídica em Saúde Suplementar 

discutiu as novas regras da ANS para os         
planos de saúde

Oexcesso de regulamentação 
do setor de saúde suplementar 
imposta pela Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS) prejudi-
ca o bom andamento das empresas 
de planos de saúde. Além disso, o 
ressarcimento ao SUS pode ser con-
siderado inconstitucional. Isso porque 
o atendimento de saúde à população 
brasileira está amparado na Consti-
tuição Federal – artigo 196, em que 
se lê: “A saúde é um direito de todos 
e um dever do Estado” – e, portanto, 
o ressarcimento ao SUS é contrário à 
Constituição.

Essas foram as principais con-
clusões da 4a Jornada Jurídica de 
Saúde Suplementar, organizada pela 
 Abramge São Paulo e realizada, em 
maio último, na capital paulista. Cer-
ca de 120 pessoas, entre empresários, 
dirigentes, advogados, contadores e 
outros profissionais do setor, parti-
ciparam do evento. Representantes 
de entidades nacionais dos vários 
segmentos da saúde suplementar e 
diretores da ANS discutiram o tema: 
“O impacto das novas decisões e as 
implicações jurídicas nas operadoras 
de planos de saúde”.

Ao dar início aos debates, o presi-
dente da Abramge-SP, Cyro Alves de 

atividade. Em 2008, esse número caiu 
para 1.742 empresas.

Antônio Westenberger, diretor da 
DataRisk Núcleo Atuarial, falou sobre 
o impacto nos custos das operadoras 
diante das normas da ANS. Para ele, 
a saúde suplementar talvez nem 
deva mais ser considerada saúde su-
plementar no Brasil porque “o gasto 
com a saúde privada já ultrapassou o 
da saúde pública”. Já o coordenador 
da assessoria econômica do Sistema 
Abramge, Wagner Barbosa de Castro, 
deu orientações econômicas e contá-
beis para as operadoras cumprirem as 
novas decisões da ANS. E aconselhou 
as empresas a contratarem especia-
listas em saúde suplementar para a 
área contábil.

Já o painel “Avaliação dos Impactos 
Jurídicos de Saúde das Decisões Re-
centes da ANS” contou com a partici-
pação de representantes de diferentes 
segmentos da saúde suplementar. José 
Reinaldo Nogueira de Oliveira Júnior, 
presidente da Fehosp – Federação das 
Santas Casas e Hospitais Beneficentes 
do Estado de São Paulo –, posicionou-
se contrário ao ressarcimento ao SUS 
porque, segundo ele, “essa cobrança 
tem natureza jurídica de tributo”. José 
Cláudio de Oliveira, assessor jurídico 
da Unimed do Brasil; Luiz Celso Dias 
Lopes, membro dos comitês técnico 
e jurídico da Fenasaúde – Federação 
Nacional de Saúde Suplementar; e 
José Luiz Toro da Silva, consultor 
jurídico da Unidas – União Nacional 
das Instituições de Autogestão em 
Saúde, foram unânimes em defender 
as operadoras de planos de saúde, que, 
para eles, enfrentam dificuldades por 
causa das novas regras e resoluções 
impostas pelo órgão regulador. José 
Cláudio foi mais além e declarou:  “O 
diagnóstico que se apresenta é de 
overdose de legislação”. E sugeriu um 
tratamento: “A terapia para a área é a 
compilação dessa legislação em uma 
única resolução, reunindo toda a co-
bertura do setor”.

O coordenador da assesso-
ria jurídica do Sistema Abramge, 

Britto Filho, ressaltou a importância 
do encontro e chamou Arlindo de 
Almeida, presidente nacional da 
Abramge, para fazer a abertura oficial 
do evento. Em seu discurso, Arlindo 
destacou a condição de prestador de 
serviços dos planos de saúde e acusou 
o excessivo número de regulamen-
tações como sendo o ponto mais 
sensível para o setor atualmente.

Dois representantes da ANS, Lu-
ciana Silveira, diretora de Normas e 
Habilitação de Operadoras (DIOPE), 
e Fabio Fonseca, gerente-geral de 
Acompanhamento das Operadoras 
e Mercado, defenderam as novas 
decisões para o mercado operador 
de planos e seguros de saúde. Se-
gundo eles, em 2000 – ano em que 
a ANS começou a regulamentar a 
saúde suplementar – existiam 2.723 
operadoras de planos de saúde em 
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Em recente palestra, proferida 
por ocasião da 4a Jornada Ju-
rídica da Saúde Suplementar, 

realizada em São Paulo, no dia 20 de 
maio último, o Dr. Marcelo Ribeiro, 
ilustre e consagrado jurista que milita 
nos Tribunais Superiores, em Brasília, 
sendo o advogado que patrocina, no 
Supremo Tribunal Federal, em nome 
da CNS – Confederação Nacional de 
Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e 
Serviços, a Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADIN) no 1.931, em que se 
argúi a violação constitucional de di-
versos dispositivos da Lei no 9.656/98 
e das Medidas Provisórias, em número 
de 44, que a modificaram, teve a 
oportunidade de lembrar o trecho do 
voto do então relator da ação, minis-
tro Mauricio Corrêa, quando definiu 
a natureza jurídica do ressarcimento 
ao SUS, estabelecido no artigo 32 da 
citada lei. Deve-se rememorar que tal 
posicionamento da relatoria foi acom-
panhado, por unanimidade, por todos 
os demais ministros da Suprema Corte, 

Dagoberto José steinmeyer Lima

quando do julgamento da liminar 
requerida no mencionado processo.

O insigne ministro do STF, hoje 
aposentado e substituído pelo seu 
colega ministro Marco Aurélio de 
Mello como relator da ADIN em tela, 
fixou posição clara e insofismável de 
que o instituto do ressarcimento ao 
SUS não tinha o caráter tributário, 
mas sim era de índole indenizatória, 
competindo às operadoras de planos e 
seguros privados de assistência à saú-
de ressarcir, restituir, repor, portanto, 
ao SUS as importâncias efetivamente 
dispendidas, pelo sistema estatal de 
saúde, no atendimento aos agravos de 
saúde dos beneficiários das aludidas 
operadoras, nos limites de cobertura 
assistencial e condições previstos nos 
respectivos contratos dos planos e 
seguros supra referidos.

Dessa forma, não ingressando no 
exame do mérito da constitucionali-
dade ou não do citado artigo 32 da 
Lei no 9.656/98, a verdade é que, nos 
expressos termos da aludida decisão 

do Supremo Tribunal Federal, a base 
de cálculo para exigir-se das opera-
doras de planos e seguros de saúde 
o ressarcimento ao SUS é o total das 
importâncias por este gastas em cada 
um dos atendimentos aos beneficiários 
em questão, respeitando-se, ainda, as 
condições e coberturas contratuais 
existentes entre as partes.

Por conseguinte, não é possível 
que a ANS venha a cobrar ditos crédi-
tos tributários com base na chamada 
Tunep, na qual constam valores gené-
ricos, únicos e nacionais igualitários 
para todos os eventos, sem qualquer 
respeito ao caráter indenizatório do 
instituto jurídico em referência, pre-
conizado unanimemente pelo plenário 
do STF, em julgamento de processo 
da ADIN.

Assim, cobrar o ressarcimento ao 
SUS pelos valores inseridos na Tunep 
é manifestamente inconstitucional. E, 
consequentemente, sem base de cál-
culo válida – como está acontecendo 
via Tunep –, o crédito tributário ine-
xiste, não se constituindo legalmente, 
para fins tanto de sua execução fiscal, 
quanto como da inscrição no CADIN 
de seus pretensos devedores. P

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

Direito

Falta base de cálculo válida 
para o ressarcimento ao SUS

Cobrar o ressarcimento ao SUS pelos valores inseridos na 
Tunep é manifestamente inconstitucional
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 Dagoberto José Steinmeyer 
Lima, enumerou uma série 
de decisões que, segundo 
ele, vai além dos direitos e 
deveres da ANS fixados na 
Lei 9.961/2000, que criou 
a agência. E acrescentou: 
“Esperamos que a ANS não extrapole 
seus poderes regulatórios predeter-
minados”. Além disso, Steinmeyer 
Lima criticou a divulgação recente 
de notas dadas às operadoras. “A 
ANS não é uma empresa de rating e, 
quando dá notas aos planos de saúde, 
causa uma exposição pública que pode 
refletir negativamente no equilíbrio 

econômico-financeiro das 
operadoras e está induzindo 
à demanda. Isso sem contar 
que aquela qualificação é 
usada, algumas vezes, como 
pré-requisito em licitação 
pública”, complementou.

O ministro do Superior Tribunal 
Eleitoral, Marcelo Henriques Ribeiro 
de Oliveira, falou sobre a Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade (ADIN no 1.931 do STF) 
que discute o ressarcimento 
ao SUS. Fez um breve relato 
sobre a situação que existia 
antes da Lei 9.656/98 para 

concluir: “Antes de 1998 a situação era 
de quase liberdade total, daí se partiu 
para outro extremo. Hoje, temos uma 
intervenção exagerada no setor”. Ao 
falar sobre a tramitação da ADIN que 
discute inconstitucionalidades da lei 
e, em especial, do ressarcimento ao 
SUS, adiantou que, sob sua ótica, a 
cobrança é “irrazoável” por se tratar 

de transferência de obriga-
ção. E completou: “Se, por 
escolha própria, o beneficiário 
de plano de saúde decidir 
ser atendido pelo SUS, é um 
direito que ele tem, garantido 
pela Constituição”. P
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Finalmente, no dia 27 de maio 
último, foi sancionada, pelo 
presidente da República, a lei 

que altera a legislação tributária 
federal, relativa ao parcelamento 
ordinário dos débitos tributários fe-
derais. Os comentários preliminares 
que faremos em nosso artigo visam 
chamar a atenção, pois tais medidas 
inseridas nesta lei poderão trazer 
grandes benefícios às empresas de  
todos os segmentos produtivos. 

Destacamos alguns pontos que de-
vem ser observados e analisados pelas 
empresas quanto aos aspectos econô-
micos e tributários e ao novo prazo de 
parcelamento de tributos federais:
•	 A visão de alguns especialistas 

tributários é que este novo pro-
grama de parcelamento é um dos 
mais generosos no  âmbito federal 
nos últimos dez anos.

•	 Em relação aos encargos sobre o 
valor nominal do débito existente, 
é bem mais brando que o primeiro 
REFIS, de 2000, programa que 
dilatava o prazo de pagamento 
em até cem anos.

•	 Considerando a manutenção 
integral do parcelamento que já 
havia sido aprovado no Congres-
so Nacional, a redução do débito 
tributário passa a ser muito in-
teressante para as empresas com 
pendências mais recentes.

•	 Se a empresa já está inscrita em 
algum programa de parcelamento 
fiscal como REFIS, PAES e PAEX, 
deve-se verificar bem, pois a van-
tagem pode ser ainda maior, de-
pendendo do período apurado.
O novo programa de parcelamento 

permite a migração dos parcelamentos 
anteriores, considerando dívidas e re-
duzindo os encargos, multas e juros, 
quando calculados na confissão dos 
débitos apresentados. Entre os fatores 
que propiciam a diminuição do valor 

Wagner barbosa De Castro

Economia

Alteração na legislação tributária federal
A Lei no 11.941/09, originária da MP 449, é relativa ao 
parcelamento ordinário de débitos tributários; concede 
remissão nos casos em que especifica; institui regime 

tributário de transição e outras providências 

parcelamento novo o equivalente 
a 85% do valor mínimo da última 
parcela devida no mês anterior ao da 
publicação desta lei. Recomendamos 
observar cada programa fiscal que a 
empresa se habilitou no passado para 
seu melhor planejamento, caso venha 
a optar pela Lei no 11.941/09.

A opção pelos parcelamentos de 
que trata esta lei importa em con-
fissão irrevogável e irretratável dos 
débitos em nome do sujeito passivo 
na condição de contr ibuinte ou 
responsável e por ele indicados para 
compor os referidos parcelamentos.

Outros pontos foram destacados 
em face da vigência da Lei 11.638/07, 
que alterou a Lei 6.404/76. O progra-
ma de parcelamento que aqui estamos 
tratando tem prazo de até 180 meses 
para liquidação dos débitos federais; 
poderão ser pagas ou parceladas as dí-
vidas vencidas até 30 de novembro de 
2008 de pessoas físicas ou jurídicas.

A Secretaria da Receita Federal 
do Brasil e a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, no âmbito de suas 
respectivas competências, editarão, 
no prazo de 60 dias a contar da data 
de publicação desta lei, os atos neces-
sários à execução dos parcelamentos 
de que ela trata, inclusive quanto à 
forma e ao prazo para confissão dos 
débitos a serem parcelados.     

SúMula vinculante nO 8
Foi amplamente divulgado que 

o Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu, em plenário e por unanimi-
dade, que os prazos de decadência e 
prescrição das contribuições previ-
denciárias são de cinco anos e não 
de dez como preconizado pela Lei 
Ordinária no 8.212/91.

Os valores objetos de parcelamen-
tos (REFIS, PAES e PAEX e outros 
parcelamentos em âmbito federal) em 
curso na Receita Federal do Brasil ou 
na Procuradoria da Fazenda Nacional 
também sofreram os efeitos da Súmu-
la Vinculante no 8 do STF.

Assim, é importante rever os perío-
dos de apuração que estão contidos 
nesses programas de parcelamentos 
antes de aderir ao novo programa. P
O autor é economista e coordenador da comissão 
econômica da Abramge e do Sinamge, wnpg@
uol.com.br

da dívida está o abatimento das mul-
tas, juros e outros encargos legais.

No artigo 1o, parágrafo 7o, da 
Lei no 11.941/09, as empresas que 
optarem pelo pagamento ou parcela-
mento dos débitos nos termos deste 
artigo poderão liquidar os valores 
correspondentes à multa de mora ou 
de ofício, além dos juros moratórios, 
inclusive os relativos a débitos inscri-
tos em dívida ativa, com a utilização 
de prejuízo fiscal e base de cálculo 
negativa da contribuição social sobre 
o lucro líquido próprio. 

Isso significa que a empresa po-
derá abater multas e juros com 25% 
do estoque de prejuízos fiscais e 9% 
no montante detido pela empresa 
em bases negativas de contribuição 
social sobre o lucro líquido. Não se 
tem conhecimento de que em outros 
programas passados as empresas 
tenham sido beneficiadas com pro-
gramas de parcelamento fiscal que 
permitissem compensação com pre-
juízo acumulado. 

É muito importante lembrarmos 
do momento econômico e financei-
ro que o mundo está passando. As 
nossas autoridades, não de forma 
unânime, tiveram sensibilidade para 
tal decisão. A referida lei estabelece 
vantagem altamente signif icativa 
para liquidação de débitos federais 
com pagamento à vista, mas prova-
velmente poucos terão chances desse 
aproveitamento.

O parcelamento será atualizado 
mensalmente segundo a Taxa do 
Sistema Especial de Liquidação e Cus-
tódia (Selic). Nos casos de débitos que 
tenham sido objeto de programas de 
recuperação fiscal, como REFIS, PAES 
e PAEX, serão restabelecidos à data da 
solicitação do novo parcelamento.

Uma vez consolidando os débitos 
de programas anteriores, deverá ser 
observado como parcela mínima do 
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Roséola 

A febre que preocupa
Um só sintoma e o diagnóstico praticamente clínico 

caracterizam a doença

Aroséola infantum, também deno-
minada exantema súbito, sexta 
moléstia ou pseudorrubéola, é 

uma doença viral benigna que aco-
mete crianças na faixa de 3 meses a 3 
anos de idade. Tudo começa com uma 
febre elevada que, em 10% a 15% dos 
casos, poderá levar a criança a um 
quadro convulsivo. O controle da febre 
mantém a criança ativa e disposta e 
só após três ou quatro dias, quando 
a febre cessa repentinamente e apa-
recem manchas avermelhadas, planas 
ou sobressalentes, consegue-se fazer 
o diagnóstico da doença. Confundida 
muitas vezes com outras doenças 
como a rubéola ou sarampo, a roséola 
é, em geral, uma doença que evolui 
sem maiores esforços para a cura. Mas 
o diagnóstico clínico feito pelo médico 
e o tratamento do sintoma são indis-
pensáveis para a saúde das crianças e 
tranquilidade dos pais.

O médico infectologista do Hos-
pital São Luiz, Marco Aurélio Safadi, 
explica que a roséola é uma doença 
causada principalmente pelo herpesví-
rus humano tipo 6 (HVH-6) e em menor 
frequência pelo HVH-7, embora outros 
vírus, como o echovirus 16, possam 

Jeferson mattos

potencialmente causar a doença. Ele 
esclarece que, em 95% dos casos, a 
roséola ocorre em crianças com menos 
de 3 anos, principalmente entre 6 e 15 
meses. A roséola é caracterizada por 
febre alta, que pode chegar a 40°C, e 
que persiste por mais ou menos três a 
cinco dias, acompanhada de perda do 
apetite e irritabilidade. 

Discretos sintomas respiratórios 
e aumento dos gânglios podem ser 
observados em algumas crianças. O 
controle da febre costuma manter a 
criança ativa e em bom estado clínico. 
Após o período de geralmente três 
dias, a febre cessa espontaneamente 
e quase ao mesmo tempo começam a 
aparecer manchas avermelhadas por 
todo o corpo, que tendem a desapare-
cer em mais ou menos dois dias.

víruS latente
Segundo Safadi, os herpesvírus 6 e 

7, causadores da roséola, a exemplo de 
outros vírus do grupo herpes, perma-
necem latentes para o resto da vida nas 
pessoas por eles infectados, fazendo 
com que adultos assintomáticos pos-
sam eliminá-los pela saliva e assim 
contaminar as crianças. O período de 

incubação, desde a contaminação até 
a manifestação do quadro febril, pode 
durar de 5 a 15 dias.

O infectologista ressalta que, em 
virtude da proteção conferida pelos 
anticorpos maternos adquiridos du-
rante o período de gestação, a roséola 
é muito rara antes dos 6 meses de 
idade. Depois de 6 meses, quando já 
existe uma diminuição progressiva 
desta imunidade, conferida pelos an-
ticorpos maternos, a criança torna-se 
suscetível à infecção.

Já a médica pediatra Elza Sumie 
Yamada, especialista em alergia e 
imunologia clínica e professora  da 
Universidade Nove de Julho, explica 
que a doença costuma aparecer du-
rante todo o ano, sem que se observe 
uma distribuição sazonal.  

A febre é um dos sinais clínicos 
mais frequentemente observados nes-
tes pacientes, informa a pediatra. Du-
rante o quadro febril, algumas crianças 
tornam-se irritadas e com perda do 
apetite, mas, em geral, permanecem 
dispostas e ativas. Além da febre, em 
alguns casos se observam coriza, leve 
inflamação da faringe e discreto au-
mento de gânglios na região lateral do 
pescoço – menos frequentes na região 
posterior da cabeça. As erupções na 
pele são manchas rosadas, denomi-
nadas “exantemas maculopapulares”, 
com dimensões entre 2 e 5 mm de 
diâmetro, as quais desaparecem à 
compressão. O exantema surge, ini-
cialmente, no tronco, espalhando-se 
para o pescoço, face e região próxima 
aos membros e desaparecendo após 
um ou até três dias sem deixar marcas. 

Elza Yamada esclarece, ainda, que, 
embora se faça muita confusão entre a 
roséola com outras doenças, tais como 
sarampo, rubéola, eritema infeccioso, 
esta enfermidade pode significar uma 
suspeita clínica quando a febre alta 
vem dissociada de outros sintomas e 
incompatível com o estado geral da 
doença. Para ela, o acompanhamento 
médico é importante, pois o diagnós-
tico é essencialmente clínico. P
jefersonmattos@ibest.com.br
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Saúde do homem

Eles não se cuidam
Desinformação, falta de prevenção e tratamentos 

comprometidos podem levar à impotência

Ao contrário das mulheres, que 
começam a frequentar o gi-
necologista no início da vida 

sexual, os homens costumam asso-
ciar médico a doença e raramente 
adotam hábitos preventivos. Com 
isso, doenças masculinas relativa-
mente comuns só são diagnostica-
das quando começam a incomodar. 
O câncer de próstata, por exemplo, 
tem exame associado ao constran-
gimento do toque retal e, embora 
recomendado a partir dos 40 anos, 
ainda é difícil encontrar pacientes 
que procurem o médico esponta-
neamente para verif icar se existe 
alguma alteração nessa glândula 
masculina.

Como na maioria das doenças, a 
demora do diagnóstico pode com-
prometer todo o tratamento e, nos 
casos de câncer da próstata ou dos 
testículos, é possível resultar em 

eLi serenza

esterilidade e impotência. Mas, ao 
contrário do que já é comum para a 
população feminina, o Brasil ainda 
não dispõe de políticas públicas 
voltadas para a saúde do homem, 
restringindo-se a campanhas es-
pecíficas e esporádicas. Apenas em 
2008 o assunto ganhou corpo no 
Ministério da Saúde, em resposta 
à pressão da Sociedade Brasileira 
de Urologia (SBU), que defende 
a criação de um setor específ ico 
dedicado a ações preventivas para 
a população masculina no Sistema 
Único de Saúde (SUS).

A inic iat i va se just if ica, 
pois levantamento recente do 
Ministér io da Saúde indica 
que, a cada oito consultas 
g inecológ icas, é reg ist rada 
apenas uma consulta urológica, 
na rede do SUS. Estudos mais 
abrangentes mostram, também, que 

após 40 anos as principais causas 
de mortalidade masculina são as 
doenças do coração e os tumores 
de pulmão e próstata, só perdendo 
para as causas externas, como vio-
lência ou acidentes. 

Em São Paulo há cerca de um 
ano começou a funcionar o Hospital 
do Homem, um setor do Hospital do 
Servidor Público Estadual que já é 
referência no tratamento de câncer 
de próstata e de hiperplasia pros-
tática benigna (HPB). Segundo o 
médico Marcelo Pittelli Turco, chefe 
do grupo de disfunção miccional, o 
hospital registra uma média de mil 
atendimentos e 120 cirurgias men-
sais. Mas, apesar de integrar o SUS 
e estar disponível para os pacientes 
de diferentes regiões do País, o 
número de atendimentos ainda está 
muito abaixo de sua capacidade. O 
serviço inclui procedimentos co-
muns, como extração de cálculos 
renais, ou mesmo colocação de 
prótese peniana, em casos mais 
graves de disfunção erétil.  

deSinfOrMaçãO e iMpOtência
A disfunção erét i l pode ter 

vár ias causas, “mas em 
geral é decorrente de 
uma soma de fatores 
f ísicos e psicológi-
cos, que impedem 
ou dificultam a rela-
ção sexual”, explica 
Pittelli. Até os 40 
anos, 80% dos 
casos têm 
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morigem psicológica e a mesma pro-
porção é atribuída a distúrbios or-
gânicos nos homens com mais de 50 
anos. Nessa faixa, a impotência está 
relacionada a doenças hormonais 
(diabetes, queda de testosterona, 
problemas endócrinos), neuroló-
gicas (lesões na medula, mal de 
Alzheimer e doença de Parkinson) 
ou vasculares (hipertensão arterial, 
arteriosclerose). 

Além das doenças que resultam 
na disfunção erétil, outras moléstias 
podem interferir no desempenho 
sexual masculino. É o caso da 
hidroceles, varicoceles e fimose – 
visíveis externamente. A hidroceles, 
ou o acúmulo de líquido entre uma 
membrana e os testículos, resulta 
no inchaço da bolsa escrotal e no 
desconforto ou constrangimento 
do homem. Mas o inchaço pode 
também esconder a formação de 
um tumor nos testículos, facilmen-
te detectado já no exame clínico. 
Varicoceles são varizes no escroto, 
que prejudicam a circulação san-
guínea, provocam o aumento da 
temperatura no local e podem afetar 
a produção de espermatozoides, 
além de causar dor e desconforto. O 
problema pode ser amenizado com 
o uso de um suspensório ou elimi-
nado, com a realização de cirurgia. 
O procedimento cirúrgico também 
é indicado no caso da fimose, ou 
excesso de pele que cobre a glande 
(prepúcio). A remoção é mais fá-
cil e menos dolorosa na infância, 
mas também é indicada quando 
interfere nas ativ idades sexuais, 
além de facilitar a higiene íntima. 
Alguns pesquisadores relacionam a 
ausência da fimose com a menor 
possibilidade de contaminação 
pelos vírus HIV, da Aids, e HPV, 
responsável por alguns tipos 
de câncer.   

Uma pesquisa realizada 
pelo Hospital das Clínicas 
em parceria com a Fiocruz, 
há cerca de uma década, 
mostrou que 54% dos 
brasileiros sofriam 
de algum proble-
ma de ereção e 

estimou a incidência de um milhão 
de novos casos por ano. A pesquisa 
também indicou que o doente de-
morava, em média, dois anos e três 
meses para procurar ajuda médica.

Esse descuido com a saúde é 
mais grave nos casos de câncer da 
próstata, que, quando diagnostica-
do no início, tem 90% de chances 
de cura. A informação é do médico 
José Travassos, diretor clínico do 
Instituto de Urologia Santa Rita, 
em São Paulo, e membro da Écò-
le Europeènne de Cirurgie, para 
quem felizmente a resistência ao 
exame clínico vem caindo entre 

seus pacientes. 
S e g u n d o 
Tr a v a s s o s , 
é cada vez 
mais comum 

que procurem 
e s t a b e l e c e r 

uma rotina preventiva, que inclui 
exames de PSA (proteína que indica 
alterações na próstata) e toque retal. 
Ele explica que o procedimento é 
importante também para detectar 
outras moléstias masculinas, como 
prostatite ou inflamação da próstata 
e HPB, que provoca desenvolvimen-
to anormal da próstata e pode afetar 
as atividades normais do organismo. 
Nos casos em que o câncer já se 
instalou, o  tratamento pode afetar 
o desempenho sexual ou a capaci-
dade reprodutiva do paciente, “mas 
essas alterações desaparecem com 
o fim do tratamento”, tranquiliza 
o médico.

A tendência a desenvolver esse 
t ipo de tumor é maior entre os 
homens com histórico na família, 
incluindo o câncer de mama femini-
no. Nesses casos, são recomendados 
exames preventivos já a partir dos 
40 anos. A partir dos 45 anos, o 
exame é recomendado para todos 
os homens. A incidência do câncer 
de próstata varia geograficamen-
te, como mostram levantamentos 
realizados em diferentes partes do 
mundo: a cada 100 mil habitantes 
registram-se 0,8% de ocorrências 
por ano em Xangai (China), 100 
novos casos em Atlanta (EUA) e 22 
em São Paulo. P

eserenza@terra.com.br
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Em taxas elevadas, ele pode provocar doenças 
cardiovasculares graves

placas de gordura que atrapalham 
a circulação sanguínea, chamada 
aterosclerose. Com a irrigação san-
guínea insuficiente, o coração precisa 
realizar um esforço maior para o 
sangue circular, podendo até parar 
de funcionar. Quanto maior a quan-
tidade de gordura nas artérias, mais 
aumentam as chances de aparecerem 
outros problemas de saúde tais como 
pressão alta e diabetes.

No Brasil, 40% das 
pessoas têm taxas de 
LDL acima do normal. 
Na faixa etária de 50 
anos a população é de 
duas mulheres para cada 

homem. Mais de 17 mi-
lhões de pessoas morrem 

anualmente no mundo 
por problemas 

do coração 
– núme ro 
mais do que 
s u f i c i e n t e 

para se man-

Substância essencial para o bom 
funcionamento do nosso orga-
nismo, o colesterol é um tipo 

de gordura que ajuda na formação 
da membrana que envolve as células. 
No entanto, em níveis acima do con-
siderado normal, pode trazer sérios 
riscos para a saúde. Existem dois tipos 
principais de colesterol, o HDL (high 
density lipoprotein) ou o chamado 
“colesterol bom” que protege o nosso 
organismo contra os efeitos do ruim, 
o LDL (low density lipoprotein). 

O colesterol ruim (LDL) é uma 
das grandes ameaças à saúde do 
coração. Isto porque, com o 
tempo, ele se acumula nas 
paredes das artér ias, 
f o r m a n d o 

Colesterol

Inimigo do coração

neusa Pinheiro

ter o colesterol sob controle, seja com 
alterações nos hábitos alimentares, 
prática de exercícios físicos ou até 
medicamentos.

De acordo com o cardiologista Sil-
vio Reggi, da Unifesp – Universidade 
Federal de São Paulo, “o colesterol 
vem de duas fontes principais: dos 
alimentos e do fígado”. O colesterol 
LDL, considerado o colesterol ruim 
ou aterogênico, e o HDL (colesterol 
bom) são os dois principais. “Existe 
também o colesterol VLDL, mas não 
costumamos estimar riscos baseados 
nele, somente nos dois primeiros”, 
acrescenta.

“Todas as doenças crônicas, ou 
seja, sem cura, e com tratamento 
de longa duração, muitas vezes têm 
o tratamento abandonado por parte 
dos pacientes. No caso de hiperco-
lesterolemia (colesterol alto), esse 
fenômeno é ainda maior, pois a do-
ença não costuma trazer sintomas”, 
explica Reggi. 

Daí também a dificuldade da pre-
venção. Além disso, os medicamentos 
têm custo elevado para as condições 
econômicas da maioria dos brasileiros 
e, assim, todos esses fatores deter-
minam que a taxa de abandono do 
tratamento seja significativa.

Consultas rápidas e explicações 
que não conseguem mostrar ao pa-
ciente a importância dos remédios 
também estão entre as razões para o 
abandono do tratamento sem que se 
consiga trazer os níveis do colesterol 
no organismo para índices conside-
rados normais. “Cinquenta  por cento 
dos pacientes que tomam medicação 
contra o colesterol alto ainda não 
conseguiram controlar a doença”, 
diz o médico.

Para o cardiologista, as razões para 
isso são semelhantes às do abandono. 
O doente não sente nada quando o 
colesterol está alto, assim fica deses-
timulado a tomar remédio diariamente 
– ainda mais quando ele tem um custo 
elevado. “Então fica um período sem 
tomar, não faz o controle necessário, 
não vai ao médico, o que faz com que 
o tratamento seja ineficaz. Por outro 
lado, os pacientes que já sofreram as 
consequências da doença, como o 
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Veja como combater o coleSterol alto

infarto, por exemplo, costumam seguir 
melhor o tratamento e ter um controle 
mais adequado,” desabafa.

Segundo dados do Ministério 
da Saúde, o colesterol ruim pode 
ser causado por fatores hereditários 
ou genéticos. “Os fatores genéticos 
são, sem dúvida, importantes. Algu-
mas  pessoas têm maior tendência a 
apresentar colesterol do que outras. 

Além disso, fatores ambientais con-
tribuem para agravar a situação, 
principalmente o sedentarismo e a 
dieta inadequada”, acrescenta Reggi.

As mulheres podem ter colesterol 
alto em qualquer idade. Sabe-se que 
as mulheres são mais protegidas das 
doenças cardiovasculares, como o 
infarto, até que a menopausa ocorra, 
igualando-se aos homens nas esta-

tísticas depois disto. “Não obstante”, 
diz o médico, “não existe proteção do 
colesterol pelo fato de ser mulher.” 
As crianças, por outro lado, podem 
se tornar obesas em virtude do se-
dentarismo e da má alimentação. Por 
consequência, há um aumento no 
número de crianças com colesterol, 
pressão alta e diabetes.  P

neusapinheiro@ig.com.br

A prática regular de atividades 
físicas, aliada à boa alimentação, é 
a principal medida para combater o 
colesterol alto. Pesquisas apontam 
que fazer exercícios ae-
róbicos, como caminhar 
e andar de bicicleta, 
contribui em até 15% 
para elevar as taxas de 
colesterol bom. E mais: 
ao fazer exercícios, os 
músculos são estimula-
dos e consomem o ex-
cesso de colesterol ruim 
presente no organismo.

Antes de in ic iar 
as atividades f ísicas, 
é preciso passar por 
uma avaliação médica 
para saber quais são 
as mais indicadas para 
o seu caso. Essas avaliações são 
necessárias em diversas situações, 
sempre que a atividade for intensa 
ou competitiva, em doenças já 
conhecidas ou para os idosos. Nem  
sempre exames são necessários, 
muitas vezes uma avaliação clínica 
é suficiente.

Além disso, o paciente deve 
realizar várias refeições durante 
o dia, evitando ficar mais de três 
a quatro horas sem se alimentar. 

Uma dieta saudável envolve uma 
alimentação variada, incluindo 
t ipos diferentes de alimentos 
todos os dias; consumir três por-
ções de frutas e quatro porções 
de hortaliças diariamente; evitar 
o consumo exagerado de açúcar, 
carnes gordas, embutidos, queijos 
amarelos, laticínios integrais e 
alimentos industrializados. Pre-
fira carnes magras, desnatados, 
ce reais integrais, leguminosas, 
pouco sal e pouca gordura.

Segundo a nutricionista Ju-
liana Gropp, do Hospital São 
Paulo, “as principais fontes de 
colesterol de origem animal são 

as carnes gordas em geral, 
vísceras, gema de ovo, 

leite integral e seus 
derivados”. A dieta 
vegetariana, apesar 

de não incluir carne, pode ser 
composta de ovos e por laticínios 
integrais, alimentos que contêm 
um alto teor de colesterol. 

Os remédios tam-
bém são uma alter-
nativa para contro-
lar o LDL, quando as 
tentat ivas com die-
tas e exercícios não 
alcançarem resulta-
dos satisfatórios. Os 
medicamentos atuais 
para o tratamento do 
colesterol são muito 
eficientes. Os mais efi-
cazes são os da clas-
se das estatinas, que 
atuam no fígado, blo-
queando a produção 

do colesterol. Os com-
primidos mais modernos chegam 
a reduzir em até 50% os níveis 
do colesterol, podem ser tomados 
uma vez por dia e trazem poucos 
efeitos colaterais. Existem ainda 
outros medicamentos, como a 
ezetinila que reduz a absorção 
do colesterol no intestino. 

© Radarrekla | Dreamstime.com
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Disfunção renal

Desequilíbrios à vista
Um em cada dez brasileiros é portador de doenças 

renais e não sabe

"Milhões de pessoas sofrem 
com problemas renais. A 
grande dif iculdade para 

evitar que se tornem crônicos é que 
muitos não sabem que estão doentes 
e, em consequência, não buscam 
tratamento. O diagnóstico precoce 
é fundamental para impedir que se 
desenvolva uma doença renal crô-
nica.” A afirmação é do presidente 
da Sociedade Brasileira de Nefro-
logia (SBN), Emmanuel de Almeida 
Burdmann. 

A entidade realiza diversas cam-
panhas nacionais que incluem mu-
tirões para avaliar as funções renais 
em adultos e crianças, por meio da 
dosagem de creatinina no sangue, 
substância que serve como indi-
cativo do mau funcionamento do 
órgão. Outra preocupação é com a 
própria classe médica que, segundo 
constatam pacientes e especialistas, 
não está preparada para fazer um 
diagnóstico a tempo de impedir que 
a DRC (disfunção renal crônica) se 
instale, resultando na falência lenta, 
mas inexorável, desses órgãos vitais. 

Os rins mantêm a estabilidade dos 
líquidos do organismo e são respon-
sáveis pela remoção das substâncias 
indesejáveis do nosso corpo. Atuam 
como filtro, eliminando ureia, além 
de reabsorver a albumina e manter a 
quantidade necessária de sódio, po-
tássio, cálcio, e também produzem os 
hormônios que controlam a pressão 
arterial, o volume do cálcio e fósforo 
e a formação de hemácias no sangue. 
Por estas razões, o funcionamento 
dos rins está diretamente ligado ao 
equilíbrio de outras funções do or-
ganismo, ao mesmo tempo em que 
sofre com o seu desequilíbrio. 

Quando os rins não funcionam 
adequadamente, ocorre a hiperten-
são, que sobrecarrega os rins e isso, 

eLi serenza

por sua vez, leva ao aumento da 
pressão, o que resulta em um círculo 
perigoso para o organismo. Por isso, 
o controle da pressão arterial é um 
dos pontos principais na prevenção 
da insuficiência renal.

Qualquer pessoa com diabetes 
também corre o risco de ter as fun-
ções dos rins comprometidas, mesmo 
que isso demore até 30 anos para 
aparecer. As primeiras manifestações 
são a perda de proteínas na urina 
(proteinúria), o aparecimento de pres-
são arterial alta e o aumento da ureia 
e da creatinina do sangue. 

A anemia renal, por sua vez, ocorre 
quando os rins não conseguem mais 
produzir eritropoietina – hormônio 
que estimula a fabricação de glóbulos 
vermelhos na medula óssea. A defi-
ciência pode resultar em problemas 
cardiovasculares, como o aumento do 
tamanho do coração, porque o órgão 

acelera seus batimentos na tentativa 
de compensar a baixa oxigenação de 
alguns tecidos do corpo.

Já a “glomerulonefrite”, ou nefrite 
crônica, como é mais conhecida, re-
sulta de uma inflamação dos rins, que 
leva à falência do órgão se não for 
devidamente tratada ou controlada. 

terapiaS diSpOníveiS
Por não apresentar sintomas 

perceptíveis inicialmente, a DRC só é 
constatada depois que os rins perde-
ram pelo menos 50% da capacidade 
de exercer suas funções, o que leva à 
necessidade de tratamentos difíceis, 
dolorosos e permanentes, exigindo 
infraestrutura nem sempre dispo-
nível. Entre os tratamentos, estão 
a hemodiálise e a diálise peritoneal, 
além do recurso extremo do trans-
plante renal.

De acordo com o censo da SBN, 
o número de pacientes em diálise 
no país cresceu 18,25% em um ano, 
passando de 73.605, em janeiro de 
2007, para 87.044 em março de 2008. 
Estima-se ainda que um em cada dez 
brasileiros seja portador de algum 
tipo de doença renal ou algo em torno 
de 200 mil pessoas.

A hemodiálise, forma mais co-
nhecida de tratamento quando o 
órgão já não consegue executar 
suas funções, utiliza uma membrana 
sintética para filtrar o sangue. Este 
procedimento contribui no contro-
le da pressão arterial e mantém o 
equilíbrio de diversas substâncias 
químicas no corpo. As sessões de he-
modiálise são geralmente realizadas 
três vezes por semana, com duração  
de quatro horas.

A diálise peritoneal é um pro-
cedimento que usa o revestimento 
abdominal (membrana peritoneal) 
para substituir o trabalho de filtragem 
dos rins. Existem duas modalidades 
dessa técnica: uma realizada durante 
o dia, com quatro trocas diárias, em 
média, e outra feita durante a noite 
com o auxílio de um equipamento 

© Eraxion | Dreamstime.com
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que permite a diálise peritoneal au-
tomatizada. 

Segundo o nefrologista Hugo 
Abensur, coordenador do programa 
de diálise peritoneal do Hospital 
das Clínicas e um dos diretores da 
Sociedade de Nefrologia do Estado 
de São Paulo (Sonesp), essa forma 
de tratamento proporciona grandes 
benefícios e liberdade ao paciente, 
além de se apresentar como alterna-
tiva nas regiões que não dispõem dos 
equipamentos de hemodiálise. “Além 
de ser bastante segura, ela permite 
que os pacientes mantenham 
suas atividades normais e 
é especialmente indicada 
para crianças e pessoas 
com dificuldades de lo-
comoção ou que vivem 
distante das clínicas de 
hemodiálise", afirma o 
médico.

No caso do trans-
plante renal, o  Hospital 
do Rim e Hipertensão ocu-
pa o pr imeiro lugar no ranking 
mundial de realização da cirurgia 
utilizada como forma de garantir 
melhores condições de vida para o 
paciente renal crônico. Funcionando 

terapia renal na cOzinha

O livro A cozinha e a terapia renal – Sabores do Japão 
e do Brasil (RCN Editora Ltda., 2008) foi indicado 
para concorrer ao prêmio Gourmand World Cookbook 
Awards, considerado o maior da literatura gastronômica 
mundial. Organizada pela direção do CINE – Centro 
Integrado de Nefrologia, a publicação tem 165 pági-
nas e reúne receitas e dicas de preparação de pratos  
da culinária japonesa com o objetivo de ”auxiliar na 
alimentação de pacientes com doença renal crônica”. 
Inclui informações sobre a quantidade de nutrientes, 
proteínas e calorias presentes em vários alimentos.

Congressos

Gestão em tempos de crise
O diretor-presidente da ANS será entrevistado 

durante os eventos

A crise econômica mundial 
estabelece uma nova 
realidade nos negócios. 

É necessário adequar o 
modelo de gestão em-
presarial para prosperar 
nos dias de hoje. O empre-
endedorismo e as estratégias 
das empresas do setor de saúde 
suplementar serão o foco principal 
do 14o Congresso Abramge e 5º 
Congresso Sinog que acontecem na 
capital de São Paulo, nos dias 27 e 
28 de agosto.

Para interpretar o tema 
principal dos eventos e levan-
tar questões sobre como ven-

cer as dificuldades nesse 
momento de crise, o Sis-
tema Abramge convidou 

Delfim Netto, ex-ministro 
da Fazenda, para fazer a 

Conferência Magna: “Gestão na 
Nova Realidade de Negócios”.

Serão abordadas estratégias ven-
cedoras nas áreas hospitalar, de diag-
nóstico, no relacionamento na cadeia 
de serviços e entre as pequenas ope-

radoras. A Terceirização da Gestão de 
Benefícios na Saúde Suplementar é o 
assunto do talk show que será coorde-
nado por Alfredo Cardoso, diretor de 
Normas e Habilitação de Operadoras 
da ANS – Agência Nacional de Saúde 
Suplementar.

No encerramento dos Congres-
sos, Fausto Pereira dos Santos, 
diretor-presidente da ANS, será 
sabatinado em uma “Roda Viva” de 
entrevistadores que inclui os presi-
dentes nacionais dos vários segmen-
tos da saúde suplementar.

Confira a programação completa 
do 14o Congresso Abramge e 5o Con-
gresso Sinog no site www.abramge.
com.br. P

em São Paulo desde 1998, a insti-
tuição é ligada à Universidade 

Federal de São Paulo/Escola 
Paulista de Medic ina e 

administrada pela Fun-
dação Oswaldo Ramos, 
uma das pioneiras na 
técnica que começou 
a ser realizada no Bra-
sil em 1976. 

Com uma média 
de aprox imadamente 

550 transplantes renais por ano, o 
hospital conta com equipamentos, 
profissionais e um sistema eficien-
te de captação de órgãos, que já 
permitem a realização de até seis 
c irurg ias por dia. Só em 2008 

foram realizados 728 transplantes 
nesse hospital, sendo mais de 400 
intervivos e tendo como doadores, 
na grande maioria das vezes, pa-
rentes próximos do paciente. Essa 
tendência se explica, pois, além 
da compatibilidade, a retirada de 
um órgão exige do doador grande 
espír ito de solidariedade, já que 
vai passar o resto de sua existência 
com apenas um rim. O índice de 
90% de cirurgias bem-sucedidas 
entre irmãos, no entanto, justifica a 
prática. Mesmo assim, anualmente é 
registrado um déficit de quatro mil 
cirurgias na fila de transplante, em 
todo o País. P
eserenza@terra.com.br
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Menopausa e saúde bucal 

Impacto hormonal
A perda hormonal pode causar sérios problemas 

dentais nas mulheres

Amulher passa por diversas fases 
no decorrer da vida: a puberda-
de, a menstruação, a gravidez, 

o climatério e a menopausa. Assim, 
a saúde bucal feminina acaba sendo 
modelada por fatores hormonais, que 
se alteram com o passar do tempo. 

A menopausa é caracterizada pela 
última menstruação e o climatério é 
o período que compõe essa fase em 
que os hormônios responsáveis pela 
fertilidade vão progressivamente 
deixando de ser fabricados, acon-
tecendo, assim, a transição entre a 
fase produtiva e a não produtiva da 
mulher. Não existe uma idade padrão 
para isso ocorrer, ela geralmente se 
manifesta entre os 45 e 55 anos, mas 
pode surgir a partir dos 40 anos tam-
bém, o que não caracteriza nenhum 
problema.

Embora seja pouco mencionada, 
a higiene bucal durante a menopausa 
também merece cuidados especiais. 
“Na menopausa ocorrem várias al-
terações hormonais, com algumas 
mudanças no corpo, inclusive na 
cavidade oral. Por isso, é necessário 

mais atenção nessa fase, pois os 
problemas bucais podem se agravar”, 
explica Nedi Soledade Miranda Rocha, 
presidente da Associação Brasileira de 
Endodontia do Rio de Janeiro (ABE-
RJ) e professora da regional Rio de 
Janeiro da Associação Brasileira de 
Odontologia (ABO).

Segundo Nedi, na menopausa a 
mulher apresenta alterações hormo-
nais que, consequentemente, geram 
impactos na saúde oral. Os problemas 
mais comuns são gengivite, ardência 
gengival e lingual e retração gen-
gival, que facilitam o aparecimento 
de cárie na raiz do dente, além da 
xerostomia, conhecida também como 
boca seca.

Para prevenir e tratar alguns 
dos problemas, Christian Wehba, 
cirurgião-dentista, especialista em 
periodontia e mestre em diagnóstico 
bucal, esclarece: “A boca seca e a 
ardência bucal podem ser tratadas 
com a diminuição do consumo de 
alimentos condimentados”. 

A saliva ajuda a combater as 
bactérias, protegendo os dentes e 

gengivas de microrganismos. Além 
de ser um elemento lubrificante es-
sencial na mastigação e na fonação, 
auxilia a formar o bolo alimentar, 
ajudando no processo digestivo. 
Segundo Wehba, em alguns casos 
de xerostomia, é preciso prescrever 
o uso de saliva artif icial para as 
pacientes, um produto que ajuda a 
aliviar a secura oral, composto de 
sais minerais, como os encontrados 
na saliva humana, e que oferece ação 
lubrificante.

Outro problema comum nesse 
período é a osteoporose – diminui-
ção da massa óssea que atinge o 
corpo, tornando os ossos mais frá-
geis. Por conta disso, a mulher pode 
apresentar um quadro de retração 
maxilar e mandibular, além de maior 
probabilidade de perdas dentárias.

A menopausa, além de afetar a 
saúde geral e bucal da mulher, tam-
bém interfere na estética do sorriso, 
como afirma Nedi: “O sorriso pode 
ficar comprometido pelas cáries e 
falta de um ou mais dentes, além 
de prejudicar a mastigação e, até 
mesmo, a pronúncia das palavras. 
Tudo isso influi na autoestima, po-
dendo levar a mulher a se desligar do 
convívio social e acarretando vários 
outros problemas de saúde”.

Todas as pessoas devem cuidar da 
saúde bucal, entretanto, as mulheres 
necessitam ter um cuidado especial 
nessa fase da vida. Para isso, é im-
portante escovar sempre os dentes 
após as refeições e usar o fio dental, 
mesmo que tenha um sangramento 
da gengiva.

Visitar regularmente o dentis-
ta; procurar ter uma alimentação 
balanceada, rica em vitaminas, em 
especial A, C e D, e principalmen-
te com alimentos que contenham 
cálcio, fosfato e proteínas. Praticar 
exercícios leves regularmente, como 
caminhadas, natação e dança, aju-
da a fortalecer os músculos e os 
 ossos. P
millamekary@gmail.com

CamiLa PuPo
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Hemocromatose

O mal do ferro em excesso
O diagnóstico precoce é muito importante para 

frear a doença

Ahemocromatose é uma doença 
potencialmente grave carac-
terizada por uma desordem 

no metabolismo do ferro, levando o 
organismo a uma absorção excessiva 
desse metal e, consequentemente, 
ao seu acúmulo em diversos órgãos, 
tais como fígado, pâncreas e coração. 
Os sintomas podem não despertar o 
paciente para a gravidade da doen-
ça, já que inicialmente gera fadiga, 
fraqueza, dor abdominal, perda de 
peso e dor articular, podendo ser fa-
cilmente confundida com o estresse 
da vida moderna. Na sua evolução, 
a doença torna-se mais agressiva 
e o paciente desenvolve quadros 
graves como insuficiência hepática, 
diabetes, insuficiência e arritmias 
cardíacas. O diagnóstico precoce e 
o tratamento são fundamentais para 
frear a evolução da doença e evitar 
suas complicações em órgãos vitais. 

O hematologista Afonso José 
Pereira Cortez esclarece que a he-

mocromatose pode ser 
hereditária (HH), trans-

mitida pelos pais; ou 
secundária, quando 
adquirida. O médico 

Jeferson mattos

faz expressa referência à forma he-
reditária explicando: “A HH é uma 
doença autossômica recessiva, cau-
sada pela mutação no gene HFE”. 
Esse gene secreta uma proteína que 
é encontrada nas células do intestino 
delgado e que irá se associar a uma 
substância chamada beta-2-micro-
globulina e a um receptor da trans-
ferrina (proteína-carreadora), para, 
então, ser responsável pela regulação 
da absorção do ferro no organismo.

 A desregulação gerada pela mu-
tação genética é a responsável pela 
absorção de grandes quantidades 
de ferro pelos enterócitos (células 
do intestino). Já na adquirida, 
Cortez esclarece que geral-
mente decorre de outras 
patologias, tendo uma 
maior ênfase nas deno-
minadas hemoglobi-
nopatias, nas quais 
ocorrerá uma des-
truição acentuada 
de hemácias (células 
do sangue), liberando he-
moglobina (substância rica 
em ferro), que gera o depósito 
irregular nos órgãos-alvo. Também 
poderá ter sua causa na administra-
ção excessiva de ferro, gerada pela 
necessidade de múltiplas transfusões 
sanguíneas, pelo tratamento equivo-
cado de uma anemia com sais ferrosos 
e a hemodiálise prolongada.

O hematologista acrescenta que a 
doença é mais frequente em homens 
e depois dos 40 anos de idade, esti-
mando-se que sua maior expressão 
seja em indivíduos descendentes de 
europeus nórdicos e celtas. Segundo 
ele, as manifestações clínicas por ve-
zes são sutis. Por isso, não desperta 
a atenção do paciente. “Somente 
quando a doença se encontra em 
estágio avançado e o quadro clínico 
está evidente – o que pode ir de uma 

hepatomegalia (aumento do fígado) 
de causa indeterminada e pigmenta-
ção da pele decorrente do acúmulo 
patológico do ferro até quadros como 
arritmias cardíacas ou diabetes –, o 
paciente acaba procurando ajuda”, 
diz ele.

Para o gastroenterologista Isac 
Altikes, é importante o acompanha-
mento do paciente de forma eficiente. 
Dietas ricas em ferro, alcoolismo e 
administração inadvertida de ferro 
por meio de polivitamínicos podem 
ser agravantes nos portadores dessa 
alteração metabólica.

Segundo Cortez, o tratamen-
to é eficaz, tem custo reduzido e 
não é muito agressivo ao doente. 
É denominada sangria e consiste 
na retirada periódica de volumes 

controlados de sangue: “As 
células vermelhas do san-

gue (hemácias) con-
têm hemoglobina, 
da qual o ferro é 

componente im-
portante (apro-
x imadamente 
70% do fer ro 

no nosso orga-
nismo está con-

centrado na hemo-
globina)”. 

Com a retirada 
periódica de sangue 

em condições adequadas e  dosagens 
de ferritina (que reflete a reserva 
de ferro no nosso organismo) em 
períodos determinados, em geral a 
cada quatro a oito semanas, haverá 
o deslocamento do ferro depositado 
nos tecidos para a formação de no-
vas moléculas de hemoglobina, até a 
adequação do metabolismo do metal.

Altikes, no entanto, adverte: “O 
acúmulo do ferro no fígado gera 
um processo inflamatório. E, com o 
tempo, esse processo irá determinar 
a formação de fibras que podem 
evoluir para um quadro de cirrose e, 
portanto, o tratamento deve ser rea-
lizado tão logo seja diagnosticada a 
doença”. Para ele, o tratamento deve 

© Showface | Dreamstime.com
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ser acompanhado por um profissional, 
para avaliar o aparecimento de ane-
mia significativa, que indica a inter-
rupção momentânea ou alteração na 
condução do tratamento.  

Ambos os médicos são taxativos 
sobre a necessidade da realização de 
exames de rotina, com a verificação 
do metabolismo do ferro no orga-
nismo e o acompanhamento sobre a 

evolução da doença. Alertam ainda 
para o perigo de um diagnóstico errô-
neo do quadro de anemia, conhecida 
como anemia-ferropriva (deficiência 
de ferro), com a consequente suple-
mentação oral do ferro – e sem a aná-
lise de outras dosagens sanguíneas 
envolvidas no diagnóstico. 

Os especialistas esclarecem que 
o problema pode estar associado ao 

transporte do ferro e não à sua de-
ficiência, ressaltando a importância 
de exames de dosagem de ferro e 
ferritina no sangue. A ressonância 
magnética do fígado também é um 
método útil auxiliar para avaliar 
o depósito patológico de ferro no 
órgão, quando há suspeita da do-
ença. P
jefersonmattos@ibest.com.br

Gestão hospitalar

Cirurgia com menor risco
Avaliação de várias especialidades pode reduzir 

complicações operatórias

OInstituto do Câncer de São 
Paulo, ligado à Faculdade de 
Medicina da Universidade de 

São Paulo (USP) e à Secretaria de 
Estado da Saúde, adotou novo mé-
todo para melhor atender o paciente 
a ser operado e também diminuir o 
tempo de internação em cirurgias. O 
objetivo é reduzir o risco cirúrgico 
e, assim, unificar os procedimentos 
dentro do hospital antes e depois 
da cirurg ia. E mais: a chamada 
avaliação de risco cirúrgico informa 
o paciente sobre o procedimento a 
ser feito antes mes-
mo da internação. 
Trata-se de técnica 
utilizada em hospitais 
europeus, seguindo 
modelos atualmente 
aplicados em centros 
de referênc ia para 
Oncologia. 

A avaliação é mul-
tidisciplinar e anteci-
pa as necessidades  do 
paciente e da equipe 
médica antes de se 
iniciar o processo de 
internação para a ci-
rurgia. Os pacientes 
são aval iados pela 
Enfermagem, Psico-
logia, Clínica Médica 

neusa Pinheiro

e Anestesiologia. Caso exista algum 
risco específico, o paciente pode ser 
encaminhado para as avaliações de 
Nutrição e Fisioterapia. A avaliação 
de outras especialidades poderá ser 
solicitada, como a de Cardiologia 
e até mesmo a de uma assistente 
social.

José Otávio Auler Júnior, vice-
presidente do Conselho Diretor do 
Instituto do Câncer e professor ti-
tular de Anestesiologia da Faculdade 
de Medicina da USP, explica: “Assim 
que o paciente recebe a indicação 

cirúrgica, é encaminhado no mesmo 
dia para uma consulta de enferma-
gem, em que algumas escalas de 
risco são aplicadas. Neste mesmo 
dia são agendadas duas consultas 
a serem realizadas imediatamente 
com o clínico geral e anestesiologis-
ta”. Para ele, o novo método evita, 
inclusive, o retorno ao hospital no 
período pré-operatório e até o atraso 
na realização da cirurgia.

O paciente é atendido em regime 
ambulatorial e tem a oportunidade 
de esclarecer dúvidas com os dife-
rentes profissionais. “Ele é informado 
sobre o procedimento cirúrgico, 
o que diminui consideravelmente 
a ansiedade acerca da cirurgia”, 
explica Eliana Ribas, coordenadora 
do programa de humanização. E 
explica: “Combatendo o estresse, 
que causa baixa no sistema imuno-
lógico, conseguimos que o paciente 
responda melhor ao procedimento, 
apresentando menos complicações 
no período pós-cirúrgico”.  

Atualmente, a média de interna-
ção dos pacientes cirúrgicos é de seis 
dias, mas pode variar de três a vinte 
dias, dependendo do porte da cirur-
gia. Para os pacientes oncológicos o 
tempo de internação é maior. O Hos-
pital do Câncer pretende, com a nova 
metodologia, equalizar o tempo de 
internação dos pacientes com câncer 
aos de outras cirurgias. Outro foco 
da avaliação é reduzir ao máximo as 
complicações pós-operatórias. P

neusapinheiro@ig.com.br
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Entrevista

18

Estado de alerta mundial

Em algum lugar do México, 
no início deste ano, surgiu 
um novo vírus de influenza, 

o A H1N1. A rapidez da transmis-
são e o alto índice de mortalidade 
causado inicialmente por esta 
gripe alarmaram o mundo todo. 
Hoje, a sua letalidade caiu. “Mas 
ainda não dá para baixar a guar-
da”, alerta o diretor do Instituto 
Emílio Ribas e ex-diretor do Ins-
tituto do Coração (InCor) do Hos-
pital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de 
São Paulo, David Uip, considerado 
um dos principais infectologistas 

do País. Até o começo de junho, 
o Brasil havia registrado um nú-
mero baixo de casos. A entrada 
do inverno, entretanto, faz a 
propagação do vírus aumentar. 
“Estamos preocupados, sim. Mas 
não há motivos para pânico, pois 
estamos preparados”, salienta o 
especialista, que ficou nacional-
mente conhecido como o clínico 
particular de Mário Covas. Em 
entrevista exclusiva concedida a 
esta revista, David Uip fala sobre 
Aids, sistema público de saúde e 
formação em Medicina — além da 
pandemia da gripe. Leia a seguir.

sueLi zoLa

Desde o final de abril, o mundo 
enfrenta a iminência de uma pan-
demia do vírus Influenza A H1N1. 
Até o mês de junho, o Brasil ainda 
registrava poucos casos. Mas este 
número começou a crescer. Há ris-
cos de a doença se propagar pelo 
País?

Na verdade, está ocorrendo o que 
se esperava. Algumas pessoas que 
viajaram ao exterior estão chegando, 
ao Brasil, infectadas. Também era 
esperada a transmissão do vírus de 
brasileiros para brasileiros, que são 
considerados os casos autóctones. O 
número de casos registrados ainda é 
baixo, mas é previsível que haja um 
aumento em todo o Cone Sul, pois 
estamos entrando no período mais 
crítico, que é o inverno. 

Mas há motivo para preocupação? 
Estamos preocupados, sim. Mas 

não há motivos para pânico, pois 
estamos preparados. Temos um plano 

de contingência pronto há três anos, 
o qual foi atualizado.

Por que existe um plano de con-
tingência há três anos, se o vírus In-
fluenza A H1N1 surgiu só em 2009? 

O grande preparo aconteceu por 
causa da gripe aviária, que causou 
um índice de mortalidade de 60% 
nos seres humanos. O mundo criou 
redes de proteção e os países se pre-
pararam. Depois, descobriu-se, que a 
gripe era transmitida das aves para o 
ser humano; mas não se disseminava 
de ser humano para ser humano. O 
vírus ficou limitado a alguns países 
da Ásia e não se propagou. Mas essa 
ameaça possibilitou que o mundo 
ficasse mais atento.

Se a transmissão do vírus Influen-
za A se disseminar no Brasil, existirão 
leitos e remédios suficientes para 
tratar os infectados?

Dentro do razoável, sim. Não é 

possível precisar as quantias, por 
conta de não saber o destino da pan-
demia. Tanto podemos ter o aumento 
do número de casos, como também 
acontecer de a Influenza A H1N1 per-
der a virulência em meses. Se o Brasil 
vier a ter problemas com o número 
de leitos e/ou medicamentos, segu-
ramente os terão também os países 
desenvolvidos. 

Há risco de o Brasil vir a ter essas 
dificuldades? 

Qualquer coisa que se afirme é 
chute. Ninguém sabe o que vai acon-
tecer. Hoje, você não tem o direito de 
especular, temos o dever de vigiar, 
normatizar, padronizar e atender. E é 
isso que nós estamos fazendo.  

 
Por que esse vírus se propagou tão 

rapidamente?
A transmissão é rápida, pois se 

trata de um vírus muito contagioso. 
A modernidade também ajuda na 

David Uip
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disseminação por conta do aumento 
da mobilidade e da velocidade dos 
meios de transporte.

Como se explica o fato de o vírus 
Influenza A H1N1 ter se proliferado 
em nações desenvolvidas, que em 
tese têm melhores condições de 
controle, enquanto nos países mais 
pobres a transmissão (pelo menos no 
primeiro mês) esteve mais limitada? 

O vírus da gripe, seja qual for o In-
fluenza, tem maior prevalência no pe-
ríodo do outono/inverno. Enquanto o 
hemisfério Norte saiu dessa fase, nós, 
do hemisfério Sul, estamos entrando. 
Na região do Chile e Argentina já vêm 
ocorrendo aumentos expressivos de 
casos da gripe A. Então, não dá para 
baixar a guarda. 

 
Como o senhor avalia a atuação 

do controle de vigilância sanitária 
no Brasil? 

A vigilância sanitária do Brasil está 
muito bem preparada, à semelhança 
dos países mais desenvolvidos do 
mundo. O Brasil tem um bom sistema 
de busca ativa, um bom sistema de 
diagnóstico e estamos preparados, do 
ponto de vista da medicina terciária, 
para a internação. Só no Estado de 
São Paulo contamos com 18 hospi-
tais preparados para internação. E 
pode-se aumentar esse número, se 
necessário. 

Os hospitais da rede privada de 
saúde estão inseridos no contexto 
de atendimento aos infectados pelo 
vírus Influenza A?

É preciso discutir como a medici-
na suplementar vai se inserir nesse 
contexto. A rede privada participa 
ou não? É preciso sentar e conversar. 
A transmissão do Influenza A se dá 
principalmente nas idas e vindas de 
viagens ao exterior. E quem viaja ao 
exterior possui plano de saúde. Então, 
no caso de contágio, o mais provável 
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é a pessoa procurar o pronto atendi-
mento de um hospital privado. 

Quando surgiu no México, o vírus 
Influenza A H1N1 causou muitas 
mortes. A sua letalidade vem dimi-
nuindo?

A letalidade vem diminuindo e já 
atingiu os patamares previstos para 
uma pandemia causada pelo vírus 
normal de gripe. Quando o Influenza 
A H1N1 apareceu no México, foram 
registrados 1.000 casos, com 150 
mortes. Isto é 15% de letalidade, o 
que está fora do padrão. Hoje estamos 
trabalhando com um índice de 0,7%. 

Por que o vírus Influenza A H1N1 
preocupa tanto se o índice de mor-
talidade que provoca já está igual ao 
da gripe comum?

Preocupa porque os primeiros da-
dos divulgados mostravam um índice 
de letalidade muito grande (15%). 
E há o fato de o vírus ter atingindo 
prioritariamente uma população não 
esperada, que eram os jovens entre 
20 e 45 anos. Normalmente o vírus 
Influenza atinge mais as pessoas nas 
idades extremas (idosos e crianças), 
pacientes deprimidos e pacientes com 
doenças crônicas. 

A diretora da OMS (Organização 
Mundial da Saúde), Margaret Chan, 
afirmou que o vírus Influenza A H1N1 
ainda não revelou todos os seus se-
gredos. O senhor concorda com isso?

Estamos suspeitando que a gripe 
possa vir em ondas. E ainda estamos 
na primeira onda. Pode haver uma 
segunda, terceira onda. Como tam-
bém pode acontecer que essa gripe 
desapareça. Por isso, afirmo que a 
situação atual não é de pânico, mas 
de preocupação. 

Como o senhor avalia a postura da 
OMS de evitar (até meados de junho) 
a declaração da pandemia gripal, 

elevando o alerta sanitário de nível 
cinco para o seis?

Elevar o nível de alerta de cinco 
para seis é uma questão de tempo. 
Penso que no mês de junho já deveria 
ter elevado, porque os critérios de 
definição foram alcançados: existem 
mais de um país e mais de um con-
tinente com transmissão sustentada. 
Então, é uma questão de tempo.

Por que a demora para declarar o 
nível seis de alerta? A OMS estaria 
preocupada com os prejuízos econô-
micos que a medida causaria?  

Isso eu não sei interpretar, pois não 
estou lá. Mas o que eu faria, neste 
momento, seria discutir abertamente 
porque ainda não se declarou o alerta 
seis. Seria mais autêntico. 

O Brasil possui uma boa experiên-
cia quanto à vacinação de crianças e 
idosos. Neste aspecto o nosso siste-
ma de saúde é bem-sucedido?

O programa brasileiro de vacinação 
é bem desenvolvido, possui grande 
mérito e valia. O maior problema da 
saúde no Brasil é entender a sua hie-
rarquização. Há gargalos no sistema 
de referência e contrarreferência hoje.

Explique o sistema de referência 
e contrarreferência.

O sistema de referência e con-
trarreferência se refere ao encami-
nhamento do paciente do serviço de 
atenção primária para o de atenção 
secundária e terciária, assim como o 
respectivo encaminhamento de volta. 
Há um gargalo nessa passagem. 

Quais as decorrências do gargalo 
no sistema?

Hoje, muita gente que deveria ser 
atendida no posto de saúde está 
no pronto-socorro. Por que isto? 
O paciente não está bem atendido 
na rede primária, onde se situam a 
medicina de família, os postos de 
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saúde e as unidades básicas. Então, 
ele busca um atendimento imediato 
no pronto-socorro. Isto é um grande 
entrave para os prontos-socorros que 
estão sempre abarrotados. E a grande 
maioria dos pacientes não deveria 
estar lá, e sim nos ambulatórios es-
pecializados, nas unidades básicas de 
saúde ou nos próprios programas de 
tratamento, fazendo prevenção. Esta 
inversão cria situações de extremo 
desconforto. Este quadro já foi pior. 
Hoje melhorou muito.

Qual a sua avaliação a respeito da 
situação da Aids, hoje?

Estou muito preocupado. No meu 
consultório tenho visto muitos casos de 
recém-infectados, em diferentes faixas 
etárias: jovens, adultos já maduros. São 
pessoas que possuem conhecimento, 
cultura e informação. As pessoas 
deixaram de levar a doença a sério. 
Não dá para admitir que indivíduos 
com alto nível social e cultural, nos 
dias de hoje, adquiram Aids. E o vírus 
já é conhecido desde 1982. É muito 
tempo. Estou muito desanimado. Todo 
o investimento na prevenção, tanta 
informação divulgada, parece não 
resolver. Tentar mudar comportamento 
é absolutamente difícil. A vacina não 
vai estar disponível nos próximos anos. 
Então, é uma doença que está banali-
zada e aumenta muito. 

Mas essa realidade se limita só 
ao Brasil?

Não! No mundo inteiro. Até em 
países onde existem trabalhos muito 
importantes de prevenção.

Mas como se explica isso?  Será 
que as pessoas não se previnem por-
que os tratamentos para Aids estão 
dando bons resultados? 

Mal sabem essas pessoas que os 
remédios trazem muitas consequên-
cias. Causam perdas físicas e metabó-
licas, aumento de gordura na barriga, 

corcovas, envelhecimento precoce, 
perda de função nas articulações. 
Isto sem contar o cotidiano regrado. 
É preciso ter controle minucioso da 
tomada de remédio, ir ao médico 
com frequência, fazer exames. É um 
monte de coisas que mudam a vida 
por inteiro. 

É possível considerar a Aids como 
uma doença crônica hoje?

Eu não considero a tuberculose 
curável, não considero a toxoplas-
mose curável, nem a leishmaniose. 
Isto é um fato. A gente reprime, mas 
a toxoplasmose volta, a doença de 
Chagas volta. Então, a Aids entra na 
lista de doenças não curáveis. Eu acho 
que é melhor do que falar em doença 
crônica, já que há inúmeras perdas 
no caminho. 

Mudando um pouco o tema, o se-
nhor considera que a crise econômica 
está afetando os serviços de saúde?

Para mim, saúde é igual a inves-
timento. E, para investir, é preciso 
dinheiro. É preciso recursos financei-
ros, que proporcionem a reciclagem 
de profissionais; salário adequado 
à cadeia de profissões da saúde. 
Do ponto de vista de tecnologia, a 
necessidade de recursos é enorme, 
porque estamos diante de grandes 
avanços tecnológicos. Em relação 
aos medicamentos, a mesma coisa. A 

Entrevista
prevenção também requer dinheiro, 
principalmente para as vacinas. E os 
bons hospitais se fazem com duas 
variáveis: gente e processo. Os dois 
necessitam de investimentos. Então, 
saúde sem recursos é muito difícil! 

O senhor assumiu a direção do 
Instituto Emílio Ribas recentemente. 
Quais são as propostas para a sua 
gestão?

Tenho missões delegadas pela 
Secretaria do Estado e pelo diretor 
da Faculdade de Medicina da USP. A 
primeira missão é transformar o com-
plexo Emílio Ribas, Instituto Adolfo 
Lutz e Faculdade de Medicina num 
dos maiores centros de diagnóstico, 
tratamento e prevenção de doenças 
infecciosas e parasitárias. A segunda 
missão é fazer uma aproximação en-
tre a Faculdade de Medicina da USP e 
o Emílio Ribas. É extremamente opor-
tuno, adequado e inteligente articular 
o ensino e a pesquisa. O governo do 
Estado de São Paulo liberou R$ 30 mi-
lhões para o instituto. O prognóstico 
de crescimento é favorável. 

Como o senhor vê a proposta do 
Conselho Regional de Medicina de 
instituir um exame para os recém-
formados em Medicina semelhante 
ao aplicado pela OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil)?

Sou professor titular da Faculdade 
de Medicina do ABC. Dou aula de Me-
dicina desde 1977. Estou estarrecido 
com o que eu estou vendo. Os alunos 
de sexto ano da Faculdade de Medi-
cina praticamente deixam de fazer 
os estágios do internato para fazer 
cursinho para residência. Se intro-
duzirmos o exame proposto, teremos 
mais um vestibular além do realizado 
para residência. A alternativa talvez 
fosse aplicar o exame para os recém-
formados que não estão inscritos em 
um programa de residência validado 
pelo MEC.
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Estamos suspeitando 
que a gripe possa vir 
em ondas. E ainda 

estamos na primeira 
onda. Pode haver uma 
segunda, terceira onda. 

Como também pode 
acontecer que essa 
gripe desapareça
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Ortodontia

Gente grande também pode
Idade não é fator limitante na busca de um sorriso 

mais bonito

Afunção dos aparelhos ortodôn-
ticos é corrigir a posição dos 
dentes, seja para fins estéticos 

ou de mastigação. Entretanto, por 
muito tempo, esse procedimento es-
teve restrito aos jovens e às crianças, 
pois se acreditava que, como adultos 
não apresentam mais crescimento 
ósseo, o tratamento seria ineficaz.

O tratamento ortodôntico pode 
ser realizado em qualquer fase da 
vida, como explica Stenyo Tavares, 
presidente do conselho científico 
da regional Pernambuco da Asso-
ciação Brasileira de Odontologia 
(ABO). “Conseguimos movimentar 
os dentes de um adulto da mesma 
maneira de um jovem. O que ocorre 
é que alguns tratamentos em jovens 
são considerados ortopédicos e não 
ortodônticos, ou seja, utilizamos 
aparelhos para correção das más 
oclusões durante o surto de cresci-
mento que acontece na puberdade 
para direcionar, impedir ou estimular 
o crescimento da maxila e/ou man-
díbula. Já, nos adultos, como não 
ocorre mais crescimento, esse tipo de 
tratamento não é possível. Com isso, 
algumas más oclusões em adultos 
apenas podem ser corrigidas com 
cirurgia ortognática em conjunto 
com a Ortodontia.”

Com a crescente valorização da 
estética, uma boa aparência facial 
e dentária tornou-se indispensável. 
“Um sorriso agradável e uma face 
harmoniosa têm impacto na con-
vivência social e na aceitação do 
indivíduo pelos seus pares. Algumas 
más oclusões, como grandes apinha-
mentos e discrepâncias no relacio-
namento maxilomandibular, podem 
afetar negativamente a autoimagem 
dos indivíduos. Com o tratamento 
ortodôntico, a autoest ima pode 
melhorar de forma signif icativa. 

CamiLa PuPo

Além dos benefícios psicológicos, a 
correção da má oclusão melhora a 
qualidade do tratamento periodontal 
e restaurador”, ressalta Caio Racy, 
cirurgião-dentista, mestre em Laser 
em Odontologia pela Universidade 
de São Paulo (USP) e pós-graduado 
em Estética.

Segundo Stenyo Tavares, que 
também é mestre em ortodontia 
pela Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba – Universidade Estadual 
de Campinas (Fop-Unicamp), o tra-
tamento ortodôntico em adultos é 
feito como nos jovens, ou seja, apli-
cando forças contínuas e leves nos 
dentes, por meio de fios e elásticos, 
ocorrendo, assim, a reação tecidual 
no periodonto, fazendo o dente se 
movimentar. Entretanto, os adultos 
são muito mais exigentes com rela-
ção à estética durante o tratamento. 
Muitos relutam em colocar aparelhos 
porque acham feio, ao contrário das 
crianças que acham normal e até bo-
nitos os chamados braquetes, peças 
metálicas coladas aos dentes e inter-
ligadas com elásticos coloridos.

A tecnologia na ortodontia tam-
bém atua a favor da estética. Atual-
mente os braquetes são menores, e, 
além do tradicional metálico, alguns 
são feitos de cerâmica e policarbo-
nato, que são transparentes e, con-
sequentemente, não comprometem 
tanto a imagem do sorriso. “Na pre-
ferência pela estética absoluta, temos 
o aparelho ortodôntico invisível, com 
a técnica lingual, em que os braquetes 
são posicionados na face lingual dos 
dentes, por dentro, permitindo que 
não sejam notados durante todo o 
tratamento ortodôntico. Assim, o 
resultado da movimentação dentária 
e o sorriso podem ser avaliados o 
tempo todo, sem interferência do 
aparelho”, explica Racy.

Em casos mais complexos, o pro-
cesso não deve exceder mais do que 
três anos. Entretanto, se o paciente 
não for disciplinado, o tratamento 
pode tornar-se demasiadamente 
longo, acarretando um custo maior 
para o adulto, além de um possível 
estresse no relacionamento com o 
ortodontista.

“Um tratamento mal conduzido 
pode trazer como consequência a 
reab sorção radicular externa. Na 
maioria das vezes, isso ocorre devido 
à força excessiva e contínua durante o 
tratamento ortodôntico, podendo ter 
o risco de perda do elemento dentário. 
Para tanto, é prudente utilizar forças 
leves e fazer radiografias periódicas 
como controle”, adverte Tavares.

O número de adultos em busca de 
tratamento ortodôntico aumentou 
muito, mas é preciso uma avaliação 
do ortodontista e uma interação com 
outras especialidades como Dentís-
tica, Periodontia e Prótese, a fim 
de que cada caso seja analisado em 
conjunto, para se obter um melhor 
resultado. P

millanekary@gmail.com
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Crise e emprego

Network é tudo
O comportamento profissional também conta na 

volta ao mercado de trabalho

Acrise econômica não considera 
conhecimento, experiência ou 
competência. Ela corta profis-

sionais qualificados do mercado de 
trabalho em nome da redução de 
despesas. De janeiro a abril deste 
ano, a indústria paulista, grande 
empregadora nacional, eliminou 47,5 
mil postos de trabalho, segundo a 
Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp). Diante de um 
cenário nebuloso, quais são as me-
lhores formas de encontrar uma boa 
oportunidade?

Os cadernos de emprego dos jor-
nais de grande circulação já não 
são mais a primeira opção 
dos desempregados. 
Os portais de ofer-
tas de emprego na 
internet pare-
cem ter con-
quistado este 
e spaço. Uma 
alternativa de 
grande procura 
são as áreas de 
“Trabalhe Conos-
co” dos sites corpo-
rativos. Por trás dessas 
áreas, normalmente estão 
sistemas de triagem, pro-
gramados de acordo com as 
necessidades das empresas, 
e que facilitam a vida dos 
profissionais de recrutamento 
e seleção. 

Na visão de Ralph Arcanjo Che-
lotti, presidente da ABRH-Nacional 
(Associação Brasileira de Recursos 
Humanos) e vice-presidente da re-
gião Sul da Federação Interamerica-
na das Associações de Gestão Huma-
na ( Fidagh), essas opções não devem 
ser descartadas, mas também não 
devem ser encaradas como tábuas de 
salvação. “Várias pesquisas mostram 
que jornais, sites, murais em faculda-

LiLiane simeão

des respondem por não mais do que 
20% das colocações. Isso significa 
que 80% das colocações acontecem 
por indicação ou recomendação e 
isso tem uma explicação simples, a 
questão da confiança”, opina.

Considerando a opinião de Che-
lotti, não parece exagero dizer que 
o histór ico comportamental do 
profissional, além, é claro, de suas 
realizações no trabalho, pesa mais 
que uma forte formação acadêmica. 
Ser lembrado por ex-chefes e ex-
colegas profissionais pode ser de-
cisivo no momento da recolocação, 

independentemente do nível 
em que se encontra o 

candidato. “Também 
para os cargos su-
periores, o índi-
ce de colocação 
por indicação é 
elevado. Claro 
que empresas 
de outplace-

ment ajudam, 
mas, mais uma 

vez, as relações que 
construímos na vida 

costumam ser decisivas 
nesse aspecto. A busca 

por um emprego é muito 
facilitada quando constru-

ímos relações positivas na 
vida”, afirma Chelotti.

Se o famoso network é 
uma ótima forma de abrir 

portas, cabe à família contribuir 
para que o equilíbrio emocional seja 
mantido. Na visão de Lúcia Costa, 
sócia-diretora da Mariaca, que atua 
na área de out placement, o apoio de 
parentes e amigos é fundamental 
para encarar o difícil momento da 
recolocação. "A família é essencial 
para que o executivo encare bem 
a transição de carreira. Ela lhe dá 
suporte, o que eleva a autoestima", 

afirma Lúcia, que conduziu uma 
pesquisa com 250 executivos, logo 
que a crise mostrou sua cara, no 
final do ano passado. 

No estudo realizado pela especia-
lista, 54% dos executivos em transi-
ção de carreira estavam otimistas em 
relação à recolocação no mercado e 
acreditavam que assumiriam nova 
posição entre três e seis meses. Por 
outro lado, 94% dos executivos 
afirmaram que aceitariam receber 
um salário menor. “Mesmo com o 
sentimento de otimismo, o momento 
é de cautela e os executivos sentem 
isso", afirma.

na hOra da entreviSta
Quando as entrevistas começam 

a ser agendadas, cabe ao candidato 
adotar a postura correta para não 
desperdiçar a oportunidade. Um 
bom começo é dizer a verdade. 
Pode parecer óbvio para muitos, 
porém ainda existem aqueles que 
exageram nas qualificações, mas não 
conseguem sustentar o que está no 
papel. “Os selecionadores reagem 
mal a mentiras. Eles imaginam que, 
se a pessoa mentiu em determinada 
coisa, vai mentir sobre tudo o mais”, 
aconselha Chelotti.

Outra grande questão que pode 
prejudicar a corrida por um empre-
go é a forma como o candidato se 
apresenta. Roupas espalhafatosas, 
indiscretas ou malcuidadas, maquia-
gem exagerada, acessórios brilhantes 
podem chamar mais atenção do que 
as próprias qualificações. Logo, são 
totalmente inapropriadas e não re-
comendadas. Tão inoportuno quanto 
falar mal da ex-empresa ou do ex-
chefe, por mais que ambos tenham 
sido prejudiciais ao candidato.

Definitivamente, o jogo do retor-
no ao trabalho não parece simples. 
Encontrar o meio-termo é a grande 
missão de quem está em busca da 
recolocação. A discrição nas roupas 
e nas falas é fundamental, mas sem 
mostrar falta de entusiasmo com o 
trabalho. “Pergunte a dez seleciona-
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Súbita variação de pressão 
O mergulho pode causar a doença, que afeta 

articulações, cérebro e pulmão Você está no mar, a aproximada-
mente 40 metros de profundi-
dade, observando belos peixes, 

corais coloridos, tartarugas. Ao longe, 
surge um tubarão de mais de 2 metros 
de comprimento. Assustado, você tem 
duas alternativas: continuar nadando 
sem movimentos bruscos e passar por 
ele como se nada tivesse acontecido 
ou nadar rapidamente em direção à 
superfície sem parar. Na sua opinião, 
qual é a alternativa mais segura? Se 
você indicou a segunda, cuidado! 
Você poderia ser vítima do Mal da 
Descompressão.

O Mal da Descompressão (embolia 
gasosa ou paralisia dos mergulha-
dores são outras denominações do 
problema) é uma doença causada 
por mudanças bruscas de pressão. 
Por conta das variações, os gases 
inertes, como o nitrogênio, que são 
absorvidos pela respiração e ficam 
dissolvidos no organismo humano, 
se desprendem em formas de bolhas, 
obstruindo a passagem do sangue. 
Quanto mais súbitas as variações de 
pressão, maior a extensão deste mal, 

LiLiane simeão

Mal da Descompressão
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dores de pessoas e os dez dirão: ‘bri-
lho no olho’. Há um dado alarmante 
no Brasil: de cada dez estudantes 
universitários, apenas três estão 
fazendo o curso que gostariam. Por 
isso, muitos selecionadores querem 
saber se o candidato vai fazer aquela 
atividade porque gosta, pois isso 
tem feito muita diferença”, alerta 
Chelotti.

Outra competência cada vez 
mais procurada pelas companhias 
é a habilidade de se relacionar bem 
com os colegas e superiores. Foi-
se o tempo em que os resultados 
valiam mais do que a forma como 
haviam sido conquistados. O mo-
mento agora é aliar convivência 
harmoniosa e conquistas importan-
tes para o negócio. 

E, se mesmo assim a recolocação 
não acontecer, vale a pena pensar 
em iniciativas diferenciadas, como 
o próprio negócio. “Uma alterna-
tiva é buscar pessoas em situação 
similar e pensar um negócio pró-
prio, principalmente se os sócios 
se complementam, têm v isões 
diferentes da rea lidade que podem 
se complementar e criar algo novo”, 
afirma Chelotti. 

“Recomendo à pessoa desem-
pregada que tenha uma rotina de 
pessoa empregada, ou seja, acorde 
cedo, leia um jornal, veja sites, 
envie currículos, vá a eventos, pa-
lestras ou seminários, tenha sempre 
um cur r ículo em mãos. Agindo 
assim, uma postura pró-ativa, o 
emprego certamente virá”, comple-
ta Chelotti. P

lisimeao@uol.com.br

© 
Jg

ro
up

 |
 D

re
am

st
im

e.
co

m



24

que, dependendo da gravidade, pode 
até matar.

“Os sintomas do Mal da Descom-
pressão variam desde dor articular 
até manifestações neurológicas e 
pulmonares graves”, explica o médico 
hiperbárico Marco Antonio Ferreira 
Caixeta, que desde 1971 atua na 
Marinha do Brasil. A dor é o sintoma 
mais comum e, normalmente, se 
manifesta na articulação de braços 
ou pernas. Muitas vezes, é difícil 
determinar seu ponto exato, uma vez 
que não costuma doer quando a área 
é pressionada. Conforme citado por 
Caixeta, os sintomas neurológicos 
também ocorrem. Estes podem surgir 
como uma ligeira confusão mental 
até ao funcionamento anormal do 
cérebro. Erupção cutânea e fadiga 
são sinais menos frequentes.

Não são apenas os mergulha-
dores que estão sujeitos ao Mal da 
Descompressão. A doença também 
pode afetar trabalhadores que atuam 
em ambientes com ar comprimido 
e sofrem problemas de variação de 
pressão. Neste caso, os sintomas 
normalmente são bem mais graves, 
porque a pressão é alta e as embolias 
gasosas nem sempre são tratadas 
como deveriam. Pode ocorrer des-
truição do tecido ósseo (osteonecrose 
disbárica, necrose óssea asséptica), 
causando incapacidade grave.

De acordo com o Manual Merck 
– Edição de Saúde para a Família, há 
manifestações mais graves da doen-
ça, como o Mal da Descompressão 
Respiratória, também chamada de 
sufocação. Este é provocado por uma 
grande obstrução dos vasos sanguí-
neos pulmonares pela formação de 
bolhas. Segundo o Manual Merck, 
é possível resolver alguns casos 
sem tratamento. Por outro lado, há 
possibilidade de o problema piorar 
rapidamente, provocando colapso 
circulatório e morte. A recompressão 
rápida, aos primeiros sinais, pode 
resolver o problema. Os primeiros 
sintomas podem se apresentar em 
forma de mal-estar no peito e tosse ao 
inspirar profundamente ou ao fumar.

A boa notícia é que a incidência 
do Mal da Descompressão não é 

muito frequente no Brasil. Quando 
ocorre envolvendo mergulhadores, 
a recuperação é praticamente total. 
A maioria dos casos ainda ocorre 
no garimpo e em Estados em que se 
pratica a pesca de lagosta por meio 
do mergulho.

O tratamento para o Mal da 
Descompresão é realizado por meio 
da recompressão e da respiração de 
oxigênio. Parece relativamente sim-
ples, e é. O grande problema é que o 
procedimento deve ser realizado em 
câmaras hiperbáricas. Nem todas as 
cidades onde o mergulho é praticado 
contam com serviços de medicina 
hiperbárica. “O tratamento deve ser 
efetuado em sessões, cuja duração, 
nível de pressão, número total e 
intervalos de aplicação são variáveis, 
considerando a doença e os proto-
colos utilizados”, explica Caixeta. Na 
câmara hiperbárica, ou seja, de alta 
pressão, as bolhas são comprimidas e 
dissolvidas. Com isso, o fluxo de san-
gue é recuperado, o que possibilita 
o fornecimento normal de oxigênio 
aos tecidos afetados. Assim que se 
encerra a recompressão, a pressão 
da câmara é reduzida vagarosamente, 
com pausas preestabelecidas a fim 
de que não sejam formadas novas 
bolhas.  

Segundo Caixeta, a Marinha do 
Brasil dispõe de recursos em todos 
os Distritos Navais. “Existem algumas 
clínicas privadas que têm condições 

de atender vítimas do Mal da Des-
compressão. Isso porque está cres-
cendo o interesse dos médicos pelos 
conhecimentos nessa área”, garante.

Segundo a DAN (Divers Alert 
 Network), pouco mais de 50% de to-
dos os casos do Mal da Descompressão 
que recebem oxigenoterapia hiperbá-
rica têm êxito, sem sintomas residuais. 
Os demais casos podem apresentar 
alguns sintomas neurológicos ou dor 
durante vários dias ou semanas após a 
terapia hiperbárica ter sido concluída. 
Em média, 16% de vítimas desse mal 
ainda terão sintomas durante um pe-
ríodo máximo de três meses, contados 
após a conclusão do tratamento.

O mergulhador pode evitar o Mal 
da Descompressão restringindo a 
quantidade total do gás que o corpo 
absorve. Uma forma de conseguir 
isso é limitando a profundidade e a 
duração dos mergulhos. Mas, quando 
a profundidade for grande, é fun-
damental que sejam feitas paradas 
de descompressão durante a subida 
para a superfície. Mergulhadores ha-
bilitados são treinados para respeitar 
os limites e sobre como realizar as 
paradas de descompressão. Ou seja, 
aqueles que respeitam intervalos de 
tempo entre um mergulho e outro, 
realizam paradas de descompressão 
e não viajam de avião logo após um 
mergulho dificilmente terão o Mal da 
Descompressão. P

lisimeao@uol.com.br
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Perfil

Uma enfermeira na lavoura
Livros ajudam a prevenir doenças entre 

trabalhadores rurais 

Nem a autora e nem a editora 
esperavam tanto sucesso. Már-
cia Wilma G. Moraes escreveu 

Enfermagem do Trabalho – Programas, 
Procedimentos e Técnicas, da Editora 
Iátria, há dois anos, baseada em quase 
vinte anos de saúde preventiva com 
cortadores de cana e operários de duas 
usinas de açúcar da cidade de Ser-
tãozinho, região de Ribeirão Preto. A 
obra entra na terceira edição em nível 
nacional – são mais de 3.500 exempla-
res que interessam, principalmente, às 
escolas de enfermagem e ambulatórios 
médicos de empresas.

Márcia, também professora na 
Escola de Enfermagem do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac) de Ribeirão, revela o que só 
para ela não é segredo: “Não existem 
muitos títulos de livros para enfermei-
ros nem para estudantes”. Ninguém 
sabe o motivo e ela se recusa a creditar 
ao preconceito generalizado que ainda 
há no Brasil em relação ao ensino de 
nível técnico, como se só a universi-
dade qualificasse profissionais. 

O segundo já está nas livrarias. O 
título prova que de apelo comercial 
ele não tem nada: Sistematização da 
Assistência de Enfermagem em Saúde 
do Trabalhador – Instrumentos para co-

leta de dados direcionados aos exames 
ocupacionais da NR7 e à exposição aos 
agentes ambientais. A segunda edição 
está a caminho, e a terceira obra já 
foi encomendada a Márcia Wilma: 
Doenças Ocupacionais – Conhecendo 
e Prevenindo. 

intereSSe precOce
Desde os 15 anos ela gosta de cuidar 

de doentes, prevenir doenças e 
ajudar no tratamento e cura de 
trabalhadores. Tanto que pre-
cisou de autorização dos pais 
para estagiar, ainda adolescen-
te, nas enfermarias 
da Santa Casa e da 
Beneficência Portu-
guesa de Ribeirão Preto.

O estágio serviu só para 
confirmar a vocação.  Formou-se 
nas Faculdades Barão de Mauá e 
ingressou por concurso na primeira 
turma de técnicas de enfermagem do 
Pronto-Socorro Central de Ribeirão. Por 
12 anos trabalhou na área de medicina 
do trabalho da Organização Balbo, em 
Sertãozinho, grupo com cerca de três 
mil trabalhadores nas usinas de açúcar 
e álcool Santo Antônio e São Francisco.

Difícil achá-la no ambulatório. Pre-
fere conversar com os funcionários nos 
canaviais e no chão das duas fábricas. 
Acompanhada da equipe de auxiliares 
de enfermagem, mede a pressão arte-
rial, a massa corporal, e, com as fichas 
da turma nas mãos, encaminha para os 
exames periódicos funcionários convo-
cados pelo serviço médico das usinas. 

Tudo começa com a ginástica labo-
ral e alongamento diários, assim que as 
turmas chegam à lavoura. “Isso derruba 
os casos de tendinite e dor na coluna e, 
nos últimos seis anos, com a introdução 
do soro reidratante na dieta, os casos 
de câimbra caíram de 37 para apenas 
quatro”, alerta.

No próprio canavial, Maria pede 
para estenderem os braços e fechar 
os olhos: “Se penderem para um lado 
ou para outro, é labirintite ou algum 
problema neurológico. Eles nem 
percebem, mas a gente vê quando o 
corpo balança”. Portanto, não devem 
trabalhar em alturas. Unhas esbran-
quiçadas? Pele irritada? Sangramento 
no nariz? Significa que o trabalhador 
não usa corretamente o equipamento 
de proteção individual de defensi-
vos. “Mãos pálidas resultam do uso 
excessivo de lixadeira ou britadeira, 
sem obedecer aos intervalos, como 
mandam os manuais, o que leva a 

problema circulatório”, diz. 
Essa rotina, que Már-

cia destaca no livro, não 
trata apenas da prevenção 
de doenças ocupacionais, 
mas das moléstias clínicas, 
como diabetes, câncer de 
pele, de colo de útero ou 
de próstata. A prevenção 
começa nos exames ad-

missionais de funcionários. O primeiro 
é para detectar verminoses. “Quem vai 
despender de 3.500 a 4.000 calorias 
por jornada não pode ter vermes, caso 
contrário faltará muito ao trabalho, de 
tanta fraqueza. Na safra passada, ainda 
encontramos 27% de funcionários com 
verminose. Entre os maranhenses, eram 
36,2%, e 60% dos pernambucanos. 
Felizmente, os portadores de doença 
de Chagas somaram 1,67%, que já 
desaparece, graças à orientação dada 
a todas as famílias.” P
jequitis@uol.com.br

moaCyr Castro

Onde encontrar: Os dois livros de 
Márcia Vilma G. Moraes, Enfermagem 
do Trabalho – Programas, Procedi-
mentos e Técnicas e Sistematização 
da Assistência de Enfermagem em 
Saúde do Trabalhador - Instrumentos 
para coleta de dados direcionados 
aos exames ocupacionais da NR7 e 
à exposição aos agentes ambientais 
estão nas livrarias. Eles podem ser 
adquiridos pelo telefone (11) 2295-
3066 ou pelo site da Editora Iátria: 
www.editoraerica.com.br.
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Chás

A verdade sobre uma só erva 
Com vitaminas e antioxidantes, a Camellia 

sinensis é grande aliada à saúde

Como anda seu consumo de chá? 
E qual é sua cor preferida? Pre-
to, verde, vermelho ou branco? 

Na verdade, pouco importa porque 
todos são filhos da mesma mãe, a 
erva Camellia sinensis. Esta planta 
possui em sua composição proteínas, 
glicídios, ácido ascórbico, vitaminas 
do complexo B, cafeína, polifenóis 
e flavonoides, substâncias antioxi-
dantes que ajudam a neutralizar os 
radicais livres, responsáveis pelo en-
velhecimento celular precoce. Possui 
ainda uma grande quantidade de ta-
nino, que, em conjunto com potássio 
e manganês, concede à erva o poder 
de proteger artérias, agindo de forma 
benéfica no sistema circulatório.

Se todos são originários da 
mesma erva, onde está a diferença 
entre eles? O chá preto passa apenas 
pelo processo de secagem, sem fer-
mentação. O verde e o vermelho são 
fermentados, assim como o branco. 
Este, porém, é composto de folhas 
mais novas. Os processos têm impacto 
direto no sabor da bebida. “Os 
chás verde, branco e verme-
lho têm nutrientes mais pre-
servados com relação ao preto. 
De forma geral, todos são benéficos 
ao organismo”, explica a nutricionista 
Patrícia Ramos, coordenadora do 
Serviço de Nutrição Gastronômica 
do Hospital Bandeirantes.

O chá preto, mistura de folhas e 
caules, apresenta sabor mais forte 
e amargo. O chá verde também é 
amargo, enquanto o branco tem sa-
bor mais leve. O vermelho apresenta 
somente folhas e a cor é resultado de 
um processo curto de fermentação. 
Tem maior presença de cafeína que 
os demais e deve ser consumido com 
moderação pelos hipertensos. “A dife-
rença maior entre eles está no gosto”, 
afirma Patrícia. 

Independentemente da cor, o 
consumo, de acordo com diversos 
estudos científicos, é capaz de contri-
buir com a prevenção de alguns tipos 
de câncer, como o duodenal, e na 
oxidação do colesterol LDL, o ruim, 
que provoca, entre outros problemas, 
a obstrução das artérias.

recomenda Patrícia. Observa-se que 
os chás atuam aumentando a pro-
pensão à gastrite, colite e alterações 
digestivas diversas. Seu uso intenso 
pode desencadear arritmias e taqui-
cardias”, acrescenta Daniel Magnoni, 
cardiologista e nutrólogo, chefe de 
Nutrição Clínica do Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia e chefe do 
Serviço de Nutrologia do Hospital 
do Coração.

E com relação à perda de peso? 
Nos últimos anos, não é incomum 
ler reportagens ou ouvir entrevistas 
com celebridades afirmando que o 
resultado da boa forma se deve ao 
consumo, especialmente, de chá 
verde. “Não existe validação para esse 
aspecto”, afirma Magnoni. Segundo 
o médico, o consumo de chá verde 
provoca uma ação de aumento do 
metabolismo muito tênue, que está 
relacionada a um aumento discreto 
da frequência cardíaca, sem interferir 

no peso corporal. Mas Patrícia tem 
uma opinião diferente. Segundo 
ela, o chá é termogênico, ou 
seja, altera a temperatura cor-
poral e acelera o metabolismo. 

Aliado a uma dieta equilibrada, 
pode contribuir com a redução 

do peso corporal. “Não se trata 
de fazer emagrecer. Na 
verdade, pode funcionar 

como um auxiliar”, afirma.
O chá deve ser acondicionado 

em local fresco e seco. E preparar 
a bebida é simples. Recomenda-se 
utilizar água quente, porém, sem 
ter alcançado o ponto de ebulição. A 
água deve ser despejada sobre o chá 
escolhido. O recipiente deve ser co-
berto por alguns minutos para, então, 
ser consumido, sem adição de açúcar 
ou adoçantes. E, para usufruir de 
todos os benefícios do chá, o melhor 
é consumir logo após o preparo. Para 
quem prepara maiores quantidades, 
é importante estar atento ao tempo 
máximo de 12 horas para consumi-lo, 
sem reaquecimento. “O chá guardado 
perde parte dos antioxidantes”, alerta 
Magnoni. P

LiLiane simeão

No entanto, de acordo com espe-
cialistas, não existe recomendações 
predefinidas com relação ao consumo. 
O mais indicado é tentar incluir o chá 
escolhido na dieta diária, criando o 
hábito de ingestão de bebida. Porém, 
é preciso estar atento aos efeitos 
adversos que podem acometer os 
consumidores mais sensíveis. Isso 
porque o chá de Camellia sinensis, 
independentemente da cor, é estimu-
lante e pode causar insônia. 

“Hipertensos e cardiopatas devem 
consumir o chá com orientação mé-
dica. O efeito estimulante pode pro-
vocar aumento da pressão arterial”, 
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Voluntariado

Doses de alegria
Voluntários prescrevem diversão a pacientes no 

ambiente hospitalar

Terça-feira à noite. Para muitos é 
momento de descanso após um 
dia estressante de trabalho. Para 

Luciana, porém, a terça tem sabor de 
diversão e doação. Ela, como muitos 
voluntários que vivem em hospitais 
levando conforto e alegria aos doen-
tes, dá plantão no Itaci (Instituto de 
Tratamento ao Câncer Infantil), em 
São Paulo. 

Das 19 às 21 horas, ela veste o 
jaleco e tira do armário os instrumen-
tos de trabalho: livros, brinquedos e 
muita disposição. Luciana Bernardo 
é contadora de histórias e preside a 
Associação Viva e Deixe Viver, entidade 
fundada em 1997, por Valdir Cimino, 
com o objetivo de treinar voluntários 
contadores de histórias para crianças e 
adolescentes no ambiente hospitalar, 
tornando a recuperação da saúde mais 
humana. Para ela, o paciente não é 
apenas um número de quarto: “Não 
estamos falando do ‘câncer do 415’ ou 
da ‘hemodiálise’ do 302. Trata-se de se-
res que precisam de cuidados e amor”.  

Além da capacitação de voluntários, 
o Viva realiza eventos como o encontro 
para debater modelos assistenciais e 
a política pública de humanização. 
Luciana lembra que já fazia trabalhos 

voluntários quando, em 2004, iniciou-
se na “contação”, inclusive com uma 
experiência em um hospital infantil no 
Estado da Virgínia (EUA). 

Mas, como fazer uma criança sorrir, 
à noite, depois de um dia de quimio-
terapia? “Acho o horário ótimo, pois 
as crianças que muitas vezes ficam 
‘sassaricando’ pelo hospital já estão 
calmas. A leitura as ajuda a dormir. 
No Brasil temos uma mistura do story 
teller e o story reader – o que conta e o 
que lê. Eu pergunto, mostro as figuras, 
faço a criança interagir com a história”, 
responde. 

Make-a-WiSh
E qual será o desejo de “crianças 

com enfermidades”? Esta é a missão da 
Make-A-Wish, empresa presente em 31 
países que dispõe de voluntários para 
a realização destes desejos de crianças 
e jovens de 3 a 18 anos. 

Lêda Tannus, diretora-executiva 
da Make-A-Wish Brasil, explica que já 
foram realizados desejos em Estados 
como Paraná e Goiás e no interior de 
São Paulo. Um deles foi o de uma me-
nina portadora de doença neurológica 
degenerativa que quis visitar a casa do 
Big Brother Brasil.

“Vamos a qualquer hospital. Mas 
também atendemos as casas de apoio, 
ou mesmo crianças que estão em suas 
próprias casas. Não existe seleção, 
existem crianças e basta que ela te-
nha uma doença que esteja na lista 
médica. Desejo é desejo. Tem que ser 
realizado”, garante.

Uma das voluntárias da Make-A-
Wish é a decoradora Roberta Garcia 
de Sylos. Ela conta que já trabalhou 
com crianças com Síndrome de Down 
e está desde dezembro do ano pas-
sado na entidade. “Nunca havia feito 
nada desse tipo e estou adorando. 
Basicamente, sou ‘coordenadora de 
desejos’, mas cuido também do site; 
atendo voluntários; arrecado dinhei-
ro; procuro parceiros; desenvolvo 
brindes”, relata. 

 
cantO cidadãO

Mas nem só as crianças contam com 
esse trabalho voluntário. Desde 2001 
existe aqui no Brasil o Canto Cidadão. 
Fundado pelos radialistas Felipe Mello 
e Roberto Ravagnani, os drs. Raviolli 
Bem-Te-Vi e Ispaguetti Saracura, os 
Doutores Cidadãos. São voluntários que 
atuam na “crença de que arte e alegria 
constroem cidadania”. É fazer sorrir 
adultos, idosos, profissionais de saúde e 
visitantes. Isto porque a grande maioria 
dos grupos de visitação hospitalar ani-
mada tem o foco na pediatria. O tempo 
e as experiências vêm mostrando que 
os adultos reagem muito bem ao tra-
balho dos Doutores Cidadãos. “O que 
propomos é o reconhecimento de que 
o ser humano é capaz de agir para o 
bem e para o mal, mostrando que agir 
positivamente é um caminho mais 
nutritivo.” P

keliv_1@hotmail.com.br

KeLi VasConCeLos

para queM quer participar:
Associação Viva e Deixe Viver
(11) 3081-6343
www.vivaedeixeviver.org.br

Make-A-Wish Brasil
(11) 5081-3601
www.makeawish.org.br  

Canto Cidadão
(11) 3667-0167
www.cantocidadao.org.br
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fLáVio tiné

Há quem diga que saúde e bene-
merência não se bicam. Os altos 
custos da prática da Medicina 

inviabilizam o atendimento gratuito, 
já que os equipamentos de diagnós-
tico e tratamento, embora cada vez 
mais precisos e eficazes, são também 
cada vez mais caros e exigem manu-
tenção altamente dispendiosa.

Para gerenciar essa realidade, 
formam-se especialistas em admi-
nistração hospitalar, em sua maioria 
também médicos, que se dedicam à 
compreensão desse mundo tão ou 
mais complexo quanto a arte milenar 
de curar doenças. 

Para sorte da população, há os que 
buscam direcionar esse gerenciamen-
to para alternativas que beneficiam 
simultaneamente os desprovidos de 
recursos. São os chamados benemé-
ritos, que existem aos milhares em 
todo o mundo, ora movidos por uma 
sensibilidade especial para ajudar 
o próximo, ora motivados por uma 
situação peculiar. 

Dorina Nowill, que em maio últi-
mo fez 90 anos, dedica sua vida aos 
cegos, criando a Fundação Dorina 
Nowill, a mais importante instituição 
dedicada aos portadores de defici-
ência visual, com relevantes serviços 
prestados. 

Impressiona o caso de Antônio 
Ermírio de Moraes que, sendo um 
dos homens mais ricos do país, pas-
sa algumas horas administrando o 
Hospital Beneficência Portuguesa, 
em São Paulo, buscando melhorar o 
atendimento à população.  

Há casos conhecidos como o 
do professor Adib Jatene, que foi 
secretário de Saúde de São Paulo 
e ministro da Saúde, quando lutou 
incansavelmente pela melhoria do 
atendimento universal e gratuito. Foi 
diretor da Faculdade de Medicina da 

Há médicos que, embora não os-
tentem o título de beneméritos, nem 
sejam conhecidos do grande público, 
passam a vida inteira lutando para 
que todos tenham direito a um tra-
tamento digno e gratuito. É o caso, 
por exemplo, de Linamara Battistella, 
diretora da Divisão de Medicina de 
Reabilitação do Hospital das Clínicas 
da Universidade de São Paulo, que faz 
o tratamento de pessoas vítimas de 
violência ou acidentes, devolvendo-
as à sociedade com o mínimo possível 
de sequelas, senão curadas. Recen-
temente, o governador José Serra 
nomeou-a secretária de Direitos da 
Pessoa com Deficiência.  

Daher Cutait, criador do Hospital 
Sírio-Libanês, e José Aristodemo Pi-
notti, incansável defensor da saúde 
da mulher, são mais dois nomes lem-
brados ao acaso, em meio a centenas 
de pessoas que dedicaram ou ainda 
dedicam suas vidas às mais nobres 
causas.

Quando o assunto é benemerên-
cia, vem a pergunta: e você, o que 
faz pelos outros, além de contribuir 
mensal ou eventualmente com insti-
tuições de caridade de caráter duvi-
doso? É verdade que nem todos nas-
cemos para Madre Teresa de Calcutá, 
mas não custa dar uma mãozinha a 
quem precisa. 

Nesse ponto, rendo homenagens 
a meu pai, José Francisco Tiné, que 
me convocava aos 10 ou 12 anos para 
ir de porta em porta, uma vez por 
semana, recolher alimentos para um 
abrigo de velhinhos. Era quase nada, 
diante do enorme sofrimento huma-
no, mas posso dizer que alguma vez 
na vida fiz algo pelo próximo, além 
de ser gauche na vida.  P

Flávio Tiné é jornalista, trabalhou em vários 
jornais e foi assessor de imprensa do HCFMUSP 
durante 21 anos. 

Crônica

Saúde e benemerência

USP e consagrou-se internacional-
mente como cardiologista e exímio 
cirurgião cardíaco, mas continua sen-
do um dos mais ardorosos defensores 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 

É verdade que nem todos nascemos para Madre 
Teresa de Calcutá, mas não custa dar uma 

mãozinha a quem precisa

Como se sabe, o SUS é um dos 
mecanismos mais eficazes no aten-
dimento universal e gratuito, mun-
dialmente reconhecido como modelar. 
Os serviços que presta são pagos pelo 
Governo, embora com o dinheiro de 
todos nós. Tem sido de grande valia 
para os que vivem em dificuldades e 
não têm condições de arcar com um 
plano de saúde. 
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CeCy sant’anna

Cigarro envelhece – Segundo estudo do Instituto de Pesquisas 
Scripps em La Jolla, EUA, a nornicotina – um subproduto da nicotina 
– pode acelerar o envelhecimento do organismo. Ela modifica certas 
proteínas, criando compostos tóxicos. A nornicotina leva o cérebro a 
perder receptores do neurotransmissor acetilcolina, relacionado a 
doenças degenerativas do sistema nervoso. 

Gravidez complicada – A possibilida-
de de complicações durante a gravidez 
é maior quando o sexo do bebê é mas-
culino. É o que sugere um estudo con-
duzido por pesquisadores  da Universi-
dade de Tel-Aviv. Foram examinados 66 
mil nascimentos. O tamanho maior da 
cabeça e os hormônios masculinos se-
riam as razões das complicações. Uma 
pesquisa anterior, realizada em 2002, 
chegou ao mesmo resultado.

Tome sol e proteja o coração – Cien-
tistas da Universidade de Harvard, EUA, 
revelaram que bastam 15 minutos de 
exposição aos raios solares entre as 10 
e 15 horas para ativar a síntese da vita-
mina D na pele, um nutriente que, além 
de garantir a saúde dos ossos, também 
resguarda o peito de males como o in-

farto. A vitamina D produzida pela 
pele em contato com os raios do 
sol também ajuda a afastar o ris-

co de tumores de próstata, 
mama e intestino. 

Amamentação é melhor para meninas 
– Estudo indica que a amamentação é 
mais benéfica para as meninas do que 
para os meninos. Especialistas em Bue-
nos Aires estudaram um grupo de bebês 
prematuros com baixo peso e concluíram 
que as meninas tinham menos riscos de 
desenvolver infecções que requeriam 
hospitalização do que os meninos.

Corrida para 
v iver mais 
–  E s t u d o 
da Universi-
dade Sta n-
f o r d ,  E U A , 
publicado na re-
vista  Archives of Internal 
 Medicine comparou dois grupos de 
voluntários de meia-idade: um formado 
por corredores e outro por pessoas que 
praticavam exercícios leves. A pesquisa 
comprova que 19 anos depois 15% do 
grupo de corredores havia morrido, 
enquanto o índice do outro grupo foi 
de 34%, mais que o dobro.

Rinite no inverno – Os sintomas da 
rinite alérgica ficam acentuados duran-
te as estações mais frias, isto porque 
é comum ficarmos em ambientes com 
portas e janelas fechadas e o acúmulo 
de pó alergênico sobre as roupas de 
frio guardadas por muito tempo é um 
importante irritante nasal. Devemos 
manter os ambientes da casa sem 
umidade e deixá-los arejados durante 
o dia. Lave também o nariz com soro 
fisiológico antes de sair de casa.

Beba água de arroz – A água 
em que o arroz é cozido é cheia 
de propriedades medicinais: ela 
age contra azia, má digestão e 

gastrite. Para aproveitar mais 
todos os benefícios, use mais água 

na hora de cozinhar o arroz. Antes 
de ele estar pronto, retire o excesso. 

Beba essa água, quente ou fria, para 
combater a queimação.

Não dispense a pele do salmão – Não 
retire a pele do peixe ao levá-lo para a 
panela. “As maiores concentrações de 
ômega 3 estão ali”, indica o químico 
Robert Walke, da Universidade de Pit-
tsburgh, nos EUA. Mulheres em fase 
de amamentação deveriam abusar da 
sugestão. O salmão fornece boas doses 
de minerais, como o cálcio e o fósforo, 
essenciais para a estrutura óssea.

Células-tronco para dez tipos de 
doença – Cientistas da Universidade 
de Harvard afirmam ter criado e usado 
células de pele e medidas de portado-
res, ou seja, células-tronco para dez 
problemas genéticos, entre os quais, 
síndrome de Down, mal de Parkinson 
e doença de Huntington. Isso permitirá 
que observem o desenvolvimento das 
doenças e ajudem a encontrar trata-
mentos. O trabalho foi publicado na 
revista Cell.
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ilustrações: Moriconi

Obesos estão mais sujeitos à de-
mência – Indivíduos de meia-idade que 
apresentam abdome volumoso, além 
de enfrentarem problemas cardiovas-
culares provocados pela obesidade, 
têm maiores riscos de manifestar 
demência quando mais velhos. É o que 
comprova estudos feitos pela Acade-
mia Norte-Americana de Neurologia 
e publicados recentemente na revista 
Neurology. Segundo os pesquisadores, 
16% dos obesos examinados entre os 
40 e 45 anos apresentaram diagnóstico 
positivo para a demência, 36 anos após 
a primeira consulta. 

Saiba limpar o ouvido – O 
jeito certo de limpar o ouvido 
elimina o hábito de usar o 
cotonete, pois isso pode cau-
sar infecções e até perfurar 
o tímpano. Para proteger seu 
ouvido, não enfie o cotonete na 
parte interna do ouvido, use-o 
apenas na parte externa. Retire 
o excesso de cera com a ponta de uma 
toalha logo após o banho, limpando até 
o ponto onde o dedo alcança.

Água com açúcar e colo de mãe – 
Pesquisa da Unifesp realizada com 640 
bebês comprovou cientificamente que 
a velha receita da vovó de água com 
açúcar e o colinho da mamãe ajudam 
a diminuir a dor. Recém-nascidos 
receberam uma solução de glicose a 
25% e ficaram em contato com a pele 
da mãe enquanto recebiam uma vacina 
dolorosa. As crianças sofreram menos 
e se acalmaram mais rápido após o 
trauma. A associação da glicose com 
o contato pele a pele foi mais eficaz na 
redução da dor do que cada uma das 
medidas analgésicas isoladas.

Elimine a sujeira – Por mais que se 
esfregue, varra e lustre, a limpeza diá-
ria não elimina toda a sujeira da casa. 
É muito comum esquecer o teclado do 
computador, o celular e o micro-ondas, 
que apresentam muitas bactérias. 
Para se livrar delas, passe um pano 
com álcool no computador e no 
celular e água 
e sabão para o 
micro-ondas.

Diagnóstico do Alzheimer – Um 
exame chamado PET scan (um tipo de 
tomografia) pode ajudar no diagnóstico 
de Alzheimer, indica um estudo publi-
cado na revista Archives of Neurology. 
O método é capaz de identificar no 
cérebro a existência de placas ami-
loides típicas da doença. Atualmente, 
os médicos só podem ter certeza da 
existência dessas placas depois que o 
paciente morre, com a autópsia.
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As pessoas, pelas ruas, an-
dam dizendo que os tempos 
estão mudando para pior. 

Que a violência ocupou o espaço 
da solidariedade e que o amor não 
mais existe. Alguns afirmam que as 
famílias estão desestruturadas e que 
filhos e netos não se preocupam com 
os mais velhos. Não sei se é verdade. 
No meu tempo de menino, quase não 
podíamos levantar para dar o lugar 
para alguma pessoa idosa. Elas não 
circulavam pelas cidades. Viviam con-
finadas às suas cadeiras de balanço 
esperando o fim do caminho. Hoje, 
os idosos estão por todos os cantos 
e, a qualquer momento, seremos a 
maioria. Talvez voltemos a ser ouvi-
dos pelos jovens. 

Dia desses, fui à rodoviária em 
busca de um serviço público para 
renovar autorização para dirigir até 
a entrega da nova carteira de habili-
tação e permissão para estacionar em 
vagas. O serviço é chamado de “Na 
hora” e atende a uma lista de neces-
sidades da população. Fui atendido 
e, em minutos, já estava com meus 
documentos em mãos.

PauLo CasteLo branCo 

truturas metálicas temporárias para 
comemorar alguma data ou evento. É 
dia de cavalos, de circo, de missa, de 
culto, de corridas, e qualquer outra 
espécie de espetáculo. O povo, com 
transporte gratuito e barraquinhas 
de churrasco para matar a fome, se 
desloca dos cafundós em busca de 
divertimento. É bom para o povo e 
seus governantes. E, se é bom, porque 
não fazer mais? 

Com certeza, no ano que vem, te-
remos corrida de Fórmula Indy, cinco 
páreos turfistas, uma imensa piscina 
de ondas e, entre os prédios dos Mi-
nistérios, as cordas do Circo de Soleil 
com seus acrobatas maravilhosos. O 
povo vai delirar.

Com as novas vias e viadutos 
alargados, veículos rápidos de trans-
porte coletivo estarão repletos de 
passageiros procedentes das cidades 
próximas. Como o aniversário da 
cidade será na época das chuvas, 
os bueiros estarão limpos e as redes 
de captação dimensionadas ade-
quadamente, deixando a cidade em 
excelentes condições. As quase duas 
mil obras estarão concluídas e aí sim, 
depois de bem comemorada a data 
festiva, poderemos, afinal, olhar para 
trás e retomar a concepção original 
de Brasília.

No ano que vem, com as eleições, 
manteremos o governo atual ou op-
taremos por alguém que se compro-
meta com o futuro da Capital como 
Patrimônio Cultural da Humanidade. 
Se tudo o que está sendo feito for 
bom para Brasília, será chegado o 
momento de trilharmos os cami-
nhos da solidariedade, da união e 
das famílias que construíram esta 
maravilha dos tempos modernos em 
três anos e meio. Os tempos serão 
melhores. P

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

Nas proximidades do cinquentenário de Brasília, 
os movimentos políticos e administrativos estão 

desabrochando como flores do cerrado

Crônica

De boa

Animado com a eficiência do po-
der público, convidei minha mulher 
a conhecer um dos trechos do metrô. 
O trem chegou rápido e, véspera de 
feriado, à tarde, estava com boa lo-
tação, demonstrando que o serviço 
é utilizado. Jovens, adultos e idosos 
formavam o grupo de passageiros. 
Veículo limpo e arejado. Ao entrar, 
um jovem levantou-se oferecendo 
o assento. Fiquei surpreso e feliz. 
O transporte era solidário. Viagem 
tranquila e as estações bem cuidadas, 
inclusive com local para pequena 
biblioteca. Fui e voltei com seguran-
ça e bem-estar. Valeu a viagem e a 
constatação de que alguns momentos 
são como os de antigamente.

Nas proximidades do cinquen-
tenário de Brasília, os movimentos 
políticos e administrativos estão de-
sabrochando como flores do cerrado. 
É o caso da utilização da Esplanada 
dos Ministérios – a área mais nobre da 
Capital – para todo e qualquer evento 
que motive a população a se deslocar 
para o local. Por lá já passaram todas 
as programações festivas não cívicas. 
Todas as semanas são montadas es-
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4o Sinplo

Simpósio de Parcerias

Edição ampliada discute estratégias para o 
crescimento dos planos odontológicos

O4o Simpósio Internacional de 
Planos Odontológicos reuniu, 
nos dias 4 e 5 de junho, no Expo 

Center Norte, durante a Feira Hospita-
lar, em São Paulo, executivos e gestores 
ligados às operadoras para debater as 
parcerias e o potencial de crescimento 
da assistência odontológica. O Sinog, 
realizador do Sinplo, contou com as 
parcerias da Alami – Associação Latino-
Americana de Serviços Privados de 
Saúde, e da ANS – Agência Nacional 
de Saúde Suplementar.

O pres idente 
do Sinog, Carlos 
Roberto Squillaci, 
lembrou que a re-
gulamentação da 
assistência odonto-
lógica deve ter um 
tratamento diferen-
ciado de forma que 

não iniba o crescimento verificado 
no número de beneficiários de planos 
odontológicos. “A inclusão de procedi-
mentos necessita da formação de um 
grupo técnico específico cujo objetivo 
é produzir um trabalho conjunto, com 
um estudo da real necessidade de in-
clusão de novos eventos e do impacto 
nas operadoras, já que se estima que o 

custo de um plano odontológico bási-
co subirá, em média, cerca de 40%”, 
ressaltou Squillaci.

parceriaS públicO-privadaS
O secretário-executivo da ANS, 

Alfredo Scaff, frisou que nos últimos 
quatro anos a Agência vem transfor-
mando sua filosofia de atuação, com 
a implantação de uma série de ações 
como o Programa de Qualificação e o 
padrão TISS. Além disso, anunciou que 
o Rol de Procedimentos será revisto a 
cada dois anos e que passará a ser um 
rol de eventos em saúde, na busca da 
integralidade das ações. Marco Man-
fredini, representante da Coordenação 
Nacional de Saúde Bucal do Ministério 
da Saúde, informou que, com o Brasil 
Sorridente, os investimentos federais 
em odontologia cresceram muito, mas 
que metas de saúde bucal em algumas 
faixas etárias estão aquém das preconi-
zadas pela OMS. Segundo Manfredini, 
o programa cobre cerca de 85 milhões 
de brasileiros, mas 55% deles ainda não 
têm acesso à saúde bucal.

Norberto Lubiana, presidente da 
Associação Brasileira de Odontologia, 
disse esperar “ver parcerias em que 
todas as partes saiam ganhando”. 

Apontou o papel do Sinog para que haja 
uma melhora na relação dos dentistas 
com as empresas do setor, evitando, 
assim, uma concorrência predatória 
dos planos odontológicos. 

Dagoberto Lima, chefe da asses-
soria jurídica do Sistema Abramge, 
tratou dos entraves e soluções para 
uma adequada regulamentação dos 
planos odontológicos. Entre outros 
assuntos, discorreu sobre as próximas 
mudanças da ANS quanto aos planos 
coletivos cuja forma de contratação 
será modificada radicalmente. Co-
mentou a Resolução Normativa que 
mudará o sistema de regulação de 
contratos, sejam familiares/indivi-
duais, por adesão e coletivos, sendo 
que a principal mudança nos planos 
por adesão é a de que o estipulante 
terá a responsabilidade do plano.

alaMi e a aMérica latina
Ao representar o pre-

sidente da Alami, o secre-
tário-executivo, Marcelo 
Rodríguez, fez um breve 
relato sobre as atividades 
que a associação latino-
americana tem desenvolvido junto aos 
países-membros, por meio de reuniões 
periódicas e de eventos de porte como 
o XIII Congresso que se realizará no 
dia 20 de agosto em Assunção, no 
Paraguai.

Da Colômbia, o ge-
rente de odontologia da 
ColSanitas, Luis Enrique 
Bernal, apresentou a ex-
periência de seu país na 
promoção da saúde bu-
cal dos beneficiários de 
planos odontológicos. Segundo ele, 
87,9% dos colombianos têm acesso 
aos serviços básicos de odontologia 
em todo o país.

A  s ubge r ente  de 
odontologia da Sanitas, 
 Milagros Torres, represen-
tando a Venezuela, mos-
trou os números da assis-
tência odontológica nos 
países da América Latina e 
explicou o funcionamento 
do sistema de saúde de seu país. Fi-
nalizou apontando as oportunidades, 

Luís fernanDo russiano
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Foi entregue, no dia 3 de junho, o Prêmio Sinog de 
Odontologia na categoria Estudante de Odontologia. 
Carlos Roberto Squillaci, presidente do Sinog, passou 
aos estudantes Ilana Ferreira de Oliveira e Rowan do 
Vale Vilar, ambos da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, o cheque com o valor da premiação, mais 
os diplomas e o troféu. A docente orientadora, Kátia 
Regina Hostilio Cervantes Dias, ganhou das mãos do 
diretor-executivo da Amil Dental, Clêner Almeida, 
uma menção honrosa, além de ter recebido, em nome 
da Faculdade de Odontologia, um troféu pelo trabalho 
acadêmico vitorioso. A vencedora da categoria Cirurgião-
Dentista foi Maria Inês Pinheiro Costa, de Goiás, que não pôde 
comparecer ao evento.

Em seguida, o Destaque Sinog em Responsabilidade Social 
2009 foi entregue para o projeto "Um Sorriso pela Estrada", 

das cirurgiãs-dentistas Margareth Monteiro Garrett e sua filha 
Grasiela Garrett da Silva, residentes em Florianópolis. As ações 
deste programa que se destinam à prevenção de doenças, 
higienização e educação relacionadas à saúde bucal e geral 
já levaram melhoria de qualidade de vida a mais de 100 mil 
pessoas, em 200 cidades de 24 unidades da federação.

deficiências e ameaças da operação 
dos planos odontológicos, como a 
grande quantidade de profissionais 
capacitados, a ineficiência do setor 
público quanto aos problemas bucais 
da população e a falta de consciência 
da importância da higiene bucal e 
prevenção de doenças.

aliançaS eStratégicaS
Wagner Martins, dire-

tor de desenvolvimento de 
negócios do Inpao Dental, 
abordou as parcerias que 
podem incrementar o po-
tencial de crescimento das 

operadoras, cuja vocação precisa estar 
voltada somente para a gestão e solu-
ções de produtos. Merecem destaque 
as consultorias e corretoras que são os 
canais de distribuição dos planos; as 
operadoras médicas como fornecedoras 
de produtos complementares; e a nova 
figura dos affinitys que têm prospecta-
do os novos nichos de mercado.

Já para  Norberto Bir-
man, diretor corporativo 
da Amil, as alianças es-
tratégicas que contr i-
buem para o crescimento 
da assistência odontoló-

gica devem estar vinculadas a um 
relacionamento permanente das 
operadoras com a rede credenciada, 
governo, canais de venda e a socie-
dade. Alertou as operadoras para 
que os planos não tratem apenas as 
doenças, mas que passem a investir 
mais na prevenção.

O presidente da Acoplan – Associa-
ção dos Corretores de Planos de Saúde 
e Odontologia do 
Estado de São Paulo, 
Ariovaldo Bracco, 
explicou o papel que 
sua entidade tem 
junto às operadoras, 
destacando como os corretores têm 
se aperfeiçoado com de cursos de 
capacitação para acompanharem o 
crescimento dos planos odontológicos. 
Salientou as ações da Acoplan com 
enfoque na odontologia, como é o 
caso do Manual de Vendas de Planos 
Odontológicos.

Durante o talk-show final, Sandra 
Angotti Ossent, gerente comercial 
affinity da Amil Dental, dirigiu per-
guntas ao consultor de marketing, 
Plínio Tomaz, sobre como as redes cre-
denciadas podem tornar-se parceiras 
confiáveis. Segundo ele, as operadoras 
devem ajudar a “quebrar" a ideia que 
muitas pessoas têm de que o convênio 
é um mal necessário. Elas devem tra-
balhar com um estímulo contínuo de 
forma que a rede possa ter confiança 
na operadora, baseada não mais em 
discursos vagos, mas na prática de 
um relacionamento com ações que 
demonstrem efetivamente isto.

A palestra motivacional do publici-
tário e consultor de marketing, Daniel 
Brito, mostrou os diversos elementos 
que contribuem para que uma empresa 
possa agregar valor à rede de relaciona-
mentos composta de colaboradores in-
ternos, rede credenciada, fornecedores 

e clientes, citando exemplos práticos de 
como isto pode e deve ser feito para que 
o sucesso possa ser alcançado.

WOrkShOpS e OficinaS da anS
O período vespertino ficou marca-

do pelos eventos em que especialistas 
e técnicos da ANS puderam expor 
os temas mais contundentes para a 
operacionalização dos planos odon-
tológicos, além de terem atendido 
individualmente as operadoras em 
assuntos de registro de operadoras e 
de produtos, fiscalização dos planos, 
regulação econômico-financeira e 
sistemas de informação de produtos 
(SIP) e de beneficiários (SIB). 

Michelle Mello e Fábio dos Santos 
Fonseca, ambos da Agência, e Clê-
ner Almeida, diretor da Amil Dental, 
apresentaram suas posições acerca da 
Instrução Normativa da DIPRO/DIOPE 
que trata da promoção e prevenção na 
saúde suplementar; Martha de Oliveira, 
da ANS, e Geraldo Lima, diretor da São 
Francisco O dontologia, expuseram as 
considerações sobre a atualização do 
rol de procedimentos odontológicos, 
assunto de relevância em virtude das 
discussões travadas no âmbito do 
grupo técnico composto para este fim.

Os workshops do último dia abor-
daram a qualificação dos dados assis-
tenciais, com Felipe Riani, da ANS, e 
Ruy Francisco de Oliveira, diretor da 
OdontoPrev; e regulação econômico-
financeira, com Bruno Morestrello 
e Rosana Neves, da ANS, e Wagner 
Barbosa de Castro, diretor do Sinog. P

SinOg entrega prêMiOS na hOSpitalar 2009

4o Sinplo
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novos projetos, como o de oferecer às 
operadoras associadas à Abramge a 
possibilidade de produzir publicação 
própria, a baixo custo, acrescentando 
ao seu material editorial o miolo da 
revista Medicina Social.

Aedição de número 187 desta 
publicação, que circulou no 
último trimestre de 2004, 

estabelecia novos critérios editoriais 
para a revista Medicina Social. Entre 
eles, a instituição de uma entrevista de 
peso nas páginas centrais, no formato 
de perguntas e respostas. O primeiro 
entrevistado nessa nova fase foi o pro-
fessor Delfim Netto, então depu-
tado federal, ex-ministro da 
Fazenda e matéria de capa. 

Em suas considerações, 
Delfim descortinou um tempo 
de prosperidade para o 
País, assegurando que a 
economia apresentava 
sinais de retomada de 
crescimento sustentado. 
Essa mesma ótica foi ma-
nifestada pelo economista 
Wagner Barbosa de Castro em 
texto estampado na página des-
tinada a assuntos ligados à área de 
economia. “Algumas coisas boas co-
meçam a acontecer”, informava. E, ao 
concluir, Barbosa de Castro vaticinou: 
“Este é um novo momento”. Ambos 
estavam certos.

Ao mesmo tempo em que a 
 Abramge adotava nova logomarca 
(anunciada naquela edição e já es-
tampada em sua capa), adequada aos 
novos tempos, focando a tecnologia 
como fator de competitividade, a 
revista também assumia o novo mo-
mento. Reformulada para manter-se 
atualizada gráfica e editorialmente, 
ampliava o leque de assuntos apresen-
tados em suas páginas. E acenava com 

Medicina Social

Revista da Abramge faz 20 anos

uM nOvO MOMentO Medicina Social do Trabalho de Stras-
bourg (França). 

Figuras expressivas da área médica 
participaram dessa edição, entre elas, 
Juljan Dieter Czapski, Luiz Roberto 
Silveira, Sérgio Marques da Cruz e Hélio 
Italo Serafino, estes como redatores es-
pecializados. Era o primeiro passo para 
a longa caminhada da Medicina Social. 

No texto “Introdução à Medicina 
Social", Cesarino Jr. destacava a “im-
portância dos estudos médico-sociais 
destinados a considerar as inter-rela-
ções entre as medidas de prevenção, 

recuperação e melhora da saúde e 
as várias coletividades humanas”, 

principalmente dos pontos 
de vista educacional e 
econômico. 

Daquela pr imeira 
edição de Medicina Social 

até aqui muita coisa acon-
teceu no País, no mundo e 

igualmente na revista. A mais 
significativa de suas reformas 

editoriais, certamente, foi quan-
do se passou a privilegiar, nas 

primeiras páginas, os textos do 
interesse do Sistema, a começar pela 
Mensagem do presidente da Abramge, 
Arlindo de Almeida – incumbido de 
informar, balizar e/ou defender suas 
posições –, seguida por abordagens 
legais e econômicas, além do espaço 
destinado ao Sinog – Sindicato Nacio-
nal de Odontologia de Grupo, uma das 
entidades do Sistema Abramge. 

Nas demais páginas, o temário 
seguia variado, destacando assuntos 
da área da saúde e outros de interesse 
geral – trabalho, negócios e comporta-
mento –, além da participação dos cro-
nistas Paulo Castelo Branco e Flávio 

"Medicina Social está de roupa nova”, escreveu em editorial Domingos de Lucca Júnior, então editor da 
revista. Assim, a Abramge comunicava o novo formato da Medicina Social – que passava de tabloide 
para revista colorida. Isso aconteceu há 20 anos, na edição número 40, de setembro de 1989.

Antes de se tornar revista, a publicação da Abramge passou por outros modelos. O primeiro deles foi uma 
brochura grampeada com o nome Revista Brasileira de Medicina Social. Posteriormente, vieram o Boletim Infor-
mativo da Abramge e o Informativo Abramge, para, então, vingar o nome Medicina Social em tabloide e depois 
na revista. Para comemorar os seus 20 anos de sucesso, convidamos o jornalista Wilson Gomes, que mais tempo 
esteve à frente da publicação, para relembrar os melhores momentos dessa história.

O cOMeçO 
Isso tudo aconteceu quase qua-

renta anos depois da sua primeira 
edição, em fins de 1966: uma brochura 
grampeada com o nome Revista Brasi-
leira de Medicina Social. A publicação 
anunciava em seu editorial o objetivo 
de participar da “discussão e da di-
vulgação dos problemas relacionados 
a esse ramo da saúde”, a medicina 
social, ali tratada em extenso estudo 
pelo professor A. F. Cesarino Jr., en-
tão presidente da Sociedade Paulista 
de Medicina Social e do Trabalho e 
membro honorário da Sociedade de 

fotos: Arthur R Rössle

33



34

cartaS e e-MailS
Acusamos com muita satisfação o rece-
bimento da revista Medicina Social edi-
ção 205 que retrata temas interessantes, 
como, por exemplo, o artigo “Noites em 
Branco”. Passar a noite toda  acordado, 
ter um sono perturbado ou de baixa 
qualidade, com aquela sensação de 
cansaço ao acordar, são características 
de insônia. 
Conselho Regional de Odontologia - ES

Gostaria de parabenizá-los pela revista 
Medicina Social. Tive a oportunidade 
de ler um exemplar e fiquei muito 
satisfeita com as notícias que ela traz. 
Gostaria, se possível, de recebê-la. 
Desde já agradeço.
Byanca Siqueira - MG

Olá pessoal da revista Medicina Social. 
Sou fisioterapeuta e leitora há muitos 

anos desta maravilhosa, informativa, 
dinâmica e objetiva revista. Quero 
agradecer e continuar recebendo-a. 
Elisângela da S. Simões - PE
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palcO deMOcráticO 

A esse conteúdo, somam-se as 
entrevistas das páginas centrais com 
personalidades de destaque na sua área. 
Entre os entrevistados, estão: o ex-
ministro Maílson da Nobrega, falando 
sobre política econômica no primeiro 
Governo Lula; o preparador físico Nuno 
Cobra, propondo a utilização do corpo 
como ferramenta para desenvolver o 
potencial humano; o ex-ministro Ru-

bens Ricupero, preconizando que só a 
economia saudável permitirá ao Brasil 
recuperar seu grave déficit social; o 
cientista e compositor Paulo Vanzolini, 
advertindo que desenvolvimento social 
é falácia – se não houver controle po-
pulacional, não existirá conservação da 
natureza; o escritor e médico  Moacir 
Sclyar e sua experiência nas duas 
profissões; a psiquiatra Carmita Abdo, 
falando sobre a sexualidade do brasi-
leiro e suas pesquisas sobre o assunto; 
o empresário do bem, Oded Grajew.

Figuras de expressão frequenta-
ram suas páginas, como o professor 

Irany Novah Moraes, recentemente 
falecido (autor de O Erro Médico, com 
abordagem jurídica sobre o importante 
tema), contando na revista a história 
dos primeiros passos da medicina 
social. Também os médicos Flávio He-
leno Poppe de Figueiredo e Tsutomo 
Okubo, este já falecido, denunciando 
como uma farsa a IX Conferência Na-
cional de Saúde, realizada, em 1992, 
em Brasília. E o professor Joamel 
Bruno de Mello que, em seguidas edi-
ções, escreveu sobre ética empresarial, 
liderança, pesquisa, desenvolvimento 
e benchmarking. P

Medicina Social
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