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O empresário Oded Grajew, fundador do Instituto Ethos e pioneiro na mobilização da sociedade para as atividades de 
responsabilidade social, fala sobre a importância de ter uma empresa socialmente responsável, mesmo em tempos de crise
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Informação dIstorcIda
atendimento para 
melhor julgá-las. 

 A inf luênc ia 
dessa divulgação 
irá certamente in-
cidir na decisão 
de contratação de 
serviços por parte 
dos clientes (sejam 
eles pessoas físicas 
ou jurídicas), mor-
mente em casos de 
licitação. 

Quando da intenção de divul-
gação pela primeira vez de tais 
dados, a Abramge entrou com 
ação na Justiça contra tal ato, 
não conseguindo decisão liminar 
a respeito. Qualquer profissional 
da área de planos de saúde, pela 
simples leitura de tal classificação, 
verificará distorções grosseiras na 
avaliação das empresas. 

Não conhecemos, de outro 
lado, nenhuma agência regula-
dora que divulgue a classificação 
das operadoras sob a sua jurisdi-
ção. Imagine se a Anatel divul-
gasse uma lista de qualificação 
de zero a um dizendo quais as 
melhores operadoras de telefonia 
celular na imprensa, afirmando, 
por exemplo, que a Claro tirou 
nota maior que a Tim e que a 
Vivo levou nota zero! Isso, sem 
dúvida, repercutiria no merca-
do – assim como os atos da ANS 
trazem consequências. 

Concordamos que a ANS 
deva ter os seus critérios de 
avaliação das operadoras – para 
uso próprio e até para alertar as 
operadoras sobre distorções exis-
tentes –, mas a divulgação de tal 
ranking, em nossa opinião, é um 
desserviço ao público em geral e 
ao mercado em particular.

AA Agência Na-
c ional de Saúde 
Suplementar (ANS) 
divulgou, em feve-
reiro deste ano, os 
resultados da qua-
lificação de 2007. 
As notícias que saí-
ram na imprensa 
a respeito foram 
as piores possíveis. 
Informou-se que 
um terço das opera-
doras (482) obteve nota zero. 

Ora, analisando-se a lista 
dessas empresas, percebe-se 
que a maior parte das opera-
doras citadas não tem nenhum 
usuário para atender; ou não 
encaminhou qualquer informa-
ção à ANS, ou ainda já havia 
vendido a sua carteira para outra 
operadora. 

Deu-se a entender que, de 
cada dez usuários de planos de 
saúde, três estavam em operado-
ras deficientes, sem condições de 
atender seus  associados – quan-
do, na realidade, a população 
atendida por essas empresas não 
chega a três em cada cem usuá-
rios dos planos de saúde. 

Já escrevemos a respeito 
das imprecisões, para efeito de 
ranking, dos dados exigidos pela 
ANS, bem como alertamos a 
Agência para o risco no mercado 
de tais divulgações, sem a certe-
za absoluta da sua veracidade. 

Agências internacionais de 
rating, além de independentes 
(não ligadas ao Estado e nem 
fiscalizadoras oficiais da ativida-
de), não se baseiam somente nos 
dados fornecidos pelas operado-
ras para classificá-las. Mas cons-
tatam in loco as condições de 
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Um dos assuntos da maior 
importância, principalmente 
em razão de sua alta repre-

sentatividade na planilha de custos 
das operadoras de planos privados 
de assistência à saúde, é o referente 
à não contributividade de tais em-
presas para o Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza, conhecido 
como ISS.

Como se sabe, o aludido tributo 
municipal tem  como base de cálculo 
a receita bruta mensal das operadoras, 
com a alíquota de piso mínimo cons-
titucional (Emenda Constitucional 
no 37) de 2% e máxima de 5%, com 
pagamento todo mês de apuração. Só 
por esta referência já seria suficiente 
para atestar o grau de impacto desse 
imposto na atividade das operadoras 
de planos de saúde, cuja lucrativida-
de, principalmente na área de planos 
médicos, está muito longe desses 
montantes, por dados fornecidos pela 
própria Agência reguladora.

Já há algum tempo pendia de vota-
ção no plenário da Câmara dos Depu-
tados o Projeto de Lei Complementar 
no 183/2004, que continha uma emen-
da, entre inúmeras outras de interesse 
de diversos segmentos prestadores de 
serviços, que permitia a dedução, da 
base de cálculo do ISS devido pelas 
citadas operadoras, das despesas por 
elas efetivamente realizadas com a 
cobertura dos custos assistenciais re-
lativos aos atendimentos dos agravos 
de saúde dos beneficiários integrantes 
de ditos planos. Entretanto, no apagar 
das luzes do ano legislativo de 2008, 
foram rejeitadas tais emendas, tendo 
o Projeto de Lei original – que nada 
dizia a respeito ao setor de planos de 
saúde –, subido à sanção presidencial, 
que, no início deste ano, decidiu vetá-
lo, por inteiro.

Dagoberto José steinmeyer Lima

Como se sabe, o veto do Pre-
sidente da República é submetido 
ao Congresso Nacional, que poderá 
rejeitá-lo, desde que o faça por larga 
margem de votos, nesse sentido, dos 
parlamentares. Além disso, a referi-
da apreciação de veto entra numa 
enorme fila de projetos de lei nessas 
condições, com imprevisível data de 
sua deliberação pelo Poder Legisla-
tivo federal.

serviços, mas sim de uma garantidora 
da futura obrigação de pagar despesas 
ocorrentes no tratamento da saúde dos 
usuários desses planos, nos limites da 
lei e dos respectivos contratos.

Esse tipo de operadora de planos 
de saúde é conhecido como “segura-
dora atípica”, conforme, aliás, é defi-
nido no artigo 1o da Lei no 9.656/98, 
com a redação da vigente Medida 
Provisória no 2.177-44, que a considera 
como garantidora da cobertura de 
custos assistenciais dos contratantes 
de tais planos.

Com isso, inexiste a condição de 
contributividade para o ISS da opera-
dora que, dentro de sua própria pessoa 
jurídica, não preste, diretamente, 
quaisquer dos serviços da assistência à 
saúde, em favor de seus beneficiários, 
limitando-se a garantir a cobertura 
financeira das despesas realizadas, no 
atendimento da população assistida, 
por meio de serviços prestados pela 
sua rede assistencial contratada, cre-
denciada ou referenciada, ou, ainda, 
por meio de reembolso aos usuários 
dos custos por eles arcados nos men-
cionados tratamentos executados por 
terceiros, entre os eventos cobertos 
nos respectivos contratos.

Ao contrário senso, se a opera-
dora executa diretamente quaisquer 
um desses serviços assistenciais, aí, 
então, ocorre o seu enquadramento 
como sujeito passivo da obrigação 
tributária do ISS, conforme estabelece 
a Lei Complementar no 116/2003 em 
seus itens 4.22 e 4.23.

Observa-se, por fim, que essa 
não contributividade deve ser res-
paldada numa estrutura jurídico-
organizacional que comprove não ser 
a operadora prestadora desses serviços 
assistenciais de saúde, muito embora 
possam ser realizados tais serviços de 
provisão de saúde por outra empresa 
do mesmo grupo econômico, que seja 
contratada, conveniada, credenciada 
ou referenciada pela referida opera-
dora de planos de saúde. P

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

Direito

O ISS das operadoras de planos de saúde
As Operadoras de Medicina ou Odontologia de Grupo, 

sem serviços assistenciais próprios, não são       
contribuintes do ISS

Volta-se à oportuna 
discussão da não 

contributividade das 
operadoras de planos 

de saúde para o ISS. Isso 
quando as operadoras não 
possuam, no âmbito de sua 
pessoa jurídica de direito 
privado, serviços próprios 

de atendimento assistencial 
aos seus beneficiários

Em virtude desse quadro, volta-se 
à oportuna discussão da não contribu-
tividade das operadoras de planos de 
saúde para o ISS. Isto porque a juris-
prudência de nossos tribunais, inclusive 
do Supremo Tribunal Federal, é pacifica 
em reconhecer que uma operadora de 
planos de saúde que não possua, no 
âmbito de sua pessoa jurídica de direito 
privado, ou seja, dentro de seu CNPJ/
MF, serviços próprios de atendimento 
assistencial a seus beneficiários não é 
contribuinte do aludido imposto muni-
cipal, por não se tratar de prestadora de 
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Orelatório chamado “Fluxo de 
Caixa” serve para demonstrar a 
capacidade que a empresa tem 

de gerar caixa ou valores equivalentes 
e revela a gestão financeira da empre-
sa. Os países pioneiros na apresentação 
da Demonstração do Fluxo de Caixa 
(DFC) foram Canadá e EUA, na década 
de 1980, seguidos pelo Reino Unido 
na década de 1990. Como podemos 
observar, esse procedimento é muito 
bem visto, já que seu objetivo é dar 
maior transparência às demonstrações 
financeiras das empresas. 

Muitas vezes vamos nos deparar 
com empresas que, num determinado 
momento, se apresentam financeira-
mente bem e com resultados econô-
micos negativos – o contrário também 
acontece. A demonstração do fluxo 
de caixa permite visualizar com an-
tecedência o resultado do saldo entre 
entradas e saídas, ao final do período 
projetado.  

A elaboração do fluxo de caixa 
se tornou obrigatória pela Lei no 
11.638/07, para as sociedades anônimas 
e empresas de grande porte, ainda que 
não constituídas sob forma de socie-
dade por ações. Estas estão obrigadas 
a publicar esse novo instrumento, a 
partir do encerramento do exercício de 
2008. Lembramos que as operadoras de 
planos de saúde, a partir de julho do 
ano passado, passaram a cumprir exi-
gências do órgão regulador, elaborando 
mensalmente o fluxo de caixa dentro 
desse novo conceito. 

O objetivo da padronização nos 
procedimentos contábeis é compati-
bilizar normas mundiais, facilitando 
a apresentação das informações das 
empresas que mantêm negócios em 
diversos países. Com essa transparên-
cia, no futuro bem próximo, acredita-
mos que as empresas brasileiras terão 
acesso a capitais externos com mais 
facilidade e custos mais acessíveis, 
pois a visualização do seu risco estará 
mais evidente, facilitando melhores 
negócios. 

Wagner barbosa De Castro

Economia

A gestão financeira das empresas 
O controle operacional é importante para a boa             

gestão do capital de giro

zação do fluxo de caixa, avaliando–
se os prazos dos pagamentos dos 
compromissos com aqueles esta-
belecidos para o recebimento das 
contraprestações pecuniárias e de 
outros serviços assistenciais. 
Políticas de cobrança mais ágeis e •	
eficientes, principalmente quando 
a predominância das receitas for de 
planos de pessoas físicas. Colocar re-
cursos financeiros mais rapidamente 
à disposição da empresa constitui-
se em importante reforço de caixa, 
permitindo muitas vezes melhor 
negociação com as obrigações.
Na área comercial, junto com a meta •	
de crescimento devem-se observar, 
com critério, os hábitos de paga-
mentos dos novos clientes, para não 
pressionar negativamente o caixa. 
Em outras palavras, é preciso evitar 
ao máximo a inadimplência. Esse é 
outro fator que altera a rotina das 
obrigações do fluxo de caixa.
A área financeira deve avaliar cri-•	
teriosamente o perfil do seu en-
div idamento de forma que os 
desembolsos necessários ocorram 
concomitantemente à geração de 
caixa da empresa.
Dessa forma, o objetivo fundamen-

tal para o gerenciamento do fluxo de 
caixa é atribuir mais rapidez às entradas 
de caixa em relação aos desembolsos 
ou, da mesma forma, otimizar a com-
patibilização entre a posição financeira 
da empresa e suas obrigações correntes 
para evitarmos  entrar no processo de 
caracterização da Dependência Ope-
racional imposta pelo órgão regulador, 
entre tantas outras, que irá exigir pro-
visionamento da empresa. Isso significa 
mais dinheiro parado. 

O assunto não se esgota com essas 
informações. O objetivo foi chamar 
a atenção para a importância que 
devemos dar aos controles operacio-
nais da empresa, principalmente num 
momento em que o cenário econô-
mico não se mostra tão otimista e as 
dificuldades de liquidez no mercado 
estão bastante visíveis, quer pela pré-
seleção ou por falta de  produtividade, 
ocasionada pela baixa demanda.   P

O autor é economista e coordenador da comissão 
econômica da Abramge e do Sinamge, wnpg@
uol.com.br
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O fluxo de caixa mostra a movi-
mentação das contas que representam 
as disponibilidades imediatas da em-
presa; ou seja, sua liquidez imediata, 
através do seu caixa e depósitos 
bancários à vista. O demonstrativo de 
fluxo de caixa é composto de quatro 
grandes grupos: Disponibilidades, 
Atividades Operacionais, Atividades 
de Investimentos e Atividades de 
Financiamento. Sabemos que o fluxo 
de caixa, principalmente em grandes 
empresas, é o instrumento principal 
do administrador financeiro, pois 
é o relatório que vai orientá-lo nas 
necessidades de aplicação e obtenção 
de recursos. 

O cenário atual, mais do que nun-
ca, está exigindo das empresas maior 
eficiência na gestão financeira de seus 
recursos. Uma boa gestão dos recursos 
financeiros  diminui  a necessidade de 
capital de giro, promovendo melhores 
resultados pela redução principalmen-
te das despesas financeiras, que muitas 
vezes têm representado, nos custos 
das empresas, índices que absorvem 
totalmente o seu resultado econômico. 
A gestão do capital de giro não deve 
ser enfocada como uma preocupação 
exclusiva da área financeira. O fluxo 
de caixa é uma consequência e não a 
causa dos resultados empresariais. 

Por essa razão, entendemos que 
deve haver comprometimento de todas 
as áreas da empresa com o resultado 
líquido de caixa, destacando-se, no 
caso específico das operadoras de 
planos de saúde:  

Na área assistencial, quando o índice •	
de eventos indenizáveis extrapolar 
as metas estabelecidas, determinar 
novas alterações nas necessidades 
de caixa. De forma idêntica, os cus-
tos têm importantes reflexos sobre 
o caixa. Muitas vezes poderá exigir 
recálculo de provisões técnicas.
As decisões de compras (serviços e •	
demais insumos) devem ser tomadas 
de maneira ajustada. Em outras 
palavras, deve haver uma sincroni-
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Às vésperas do feriado do car-
naval deste ano, a Agência 
Nacional de Saúde Suple-

mentar (ANS) divulgou os resultados 
da terceira fase do Programa de 
Qualificação da Saúde Suplemen-
tar, desenvolvida no ano passado 
e que avaliou, por meio do Índice 
de Desempenho da Saúde Suple-
mentar (IDSS), o desempenho das 
operadoras no ano de 2007. Nos 
planos de assistência odontológica, 
foco de nossa atividade, 82,7% das 
operadoras estão com o IDSS nas 
faixas média e superiores, quase 
três pontos percentuais acima das 
operadoras de assistência médica 
nestas faixas. 

O desempenho das operadoras 
odontológicas vem melhorando a cada 
fase do programa de qualificação. En-
tretanto, um fator ainda é preocupante 
desde que a ANS implantou a aferição 
da qualidade nas operadoras: o alto nú-
mero de empresas que deixaram de en-
viar suas informações àquela Agência, 
resultando em um IDSS zero. Cerca de 
35% das 501 operadoras exclusivamen-
te odontológicas com registro ativo na 
ANS, no ano de 2007, não puderam 
ser avaliadas em virtude da falta de 
elementos na base de dados, que inclui 
os principais sistemas de informação da 
Agência – SIB (dados dos beneficiários), 
SIP (dados assistenciais) e DIOPS (dados 
econômico-financeiros).

Temos que considerar também que, 
deste percentual, apenas 74 operadoras 
não têm usuários ou não operaram nos 
12 meses de 2007. As operadoras res-
tantes estão espalhadas em três faixas, 
com predominância na de até cinco 
mil beneficiários. Na primeira fase do 
Programa de Qualificação, que analisou 
os anos de 2003 e 2004, quando exis-
tiam 618 operadoras exclusivamente 

odontológicas, 44,34% das empresas 
naquela época deixaram de ser ava-
liadas por não terem encaminhado 
suas informações ou por apresentarem 
dados inconsistentes.

Um dos desafios que se avulta 
para o nosso segmento é incluir as 
pequenas operadoras exclusivamente 
odontológicas na rotina do envio de 
suas informações que devem estar bem 
trabalhadas no ambiente de suas ope-
rações inerentes ao dia a dia. Embora 
haja, por parte da ANS, todo o trabalho 
de acompanhamento dessas operado-
ras, faltam a elas os subsídios práticos 
para que possam inserir seus dados de 
forma correta e em tempo hábil nos 
sistemas de informação da Agência, a 
fim de que seus resultados possam ser 
mensurados durante as avaliações dos 
indicadores que compõem o IDSS.

Vale lembrar que durante o I En-
contro de Saúde Bucal na Saúde 
Suplementar, realizado pela ANS em 
novembro último, muito se falou so-
bre a necessidade de as operadoras 
trabalharem de forma adequada suas 
informações e enviá-las de forma cor-
reta para evitar distorções quando da 
avaliação dos indicadores do Programa 
de Qualificação. Da mesma forma, en-
caminhamos ofício à Agência solicitan-
do que seja publicada uma orientação 
mais objetiva quanto à apropriação dos 

Sinog

Desafios na Qualificação da ANS
procedimentos corretos nos anexos do 
SIP com base no Rol de Procedimentos 
Odontológicos, já amplamente utili-
zado pelas operadoras, contribuindo 
para uma padronização e facilitação 
do processo.

4O SinPlO
Com o tema “Parcerias: o potencial 

de crescimento da assistência odonto-
lógica - como operadoras, dentistas, 
empresas e governo podem buscar 
soluções em conjunto para a melhoria 
da saúde bucal da população”, será rea-
lizada, nos dias 4 e 5 de junho de 2009, 
a quarta edição do SINPLO – Simpósio 
Internacional de Planos Odontológicos, 
concomitante à maior e mais importan-
te feira e fórum de saúde da América 
Latina, a Hospitalar/OdontoBrasil. 

Para os dois dias do evento, em 
formato talk-show, foram convidados 
palestrantes que colaborarão para o 
engrandecimento do debate acerca do 
crescimento sustentável das operadoras 
odontológicas baseado nas parcerias. 
As palestras internacionais do simpósio 
ficarão a cargo da ALAMI – Associação 
Latino-Americana de Sistemas Privados 
de Saúde que, desde 2006, tem apoiado 
o SINPLO ao enviar representantes das 
operadoras odontológicas dos países 
membros na América Latina apresen-
tando cases de suas empresas.

Neste ano, o Sinog trará novidades 
em sua grade de apresentações, com 
a execução de oficinas e workshops 
na parte da tarde, já que o simpósio 
será realizado no período matutino. 
Agende-se e aguarde outras informa-
ções sobre mais este evento que o Sinog 
traz para o segmento da assistência 
odontológica. P

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

CarLos roberto squiLLaCi

É importante que as operadoras estejam atentas aos 
seus processos internos para que não haja problemas na 

operação de seus planos

O desempenho das 
operadoras odontológicas 
vem melhorando a cada 

fase do Programa de 
Qualificação
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Rinite alérgica

Atenção aos pelos, ácaro e pó
A inflamação crônica pode trazer complicações se 

não tratada corretamente

começa com a liberação de mediadores 
de um mastócito (célula do sistema 
imunológico) ativado. Estes recrutam 
outras células inflamatórias da cor-
rente sanguínea e liberam mediadores 
químicos adicionais, o que resulta na 
inflamação dos tecidos moles. Apesar 
de as pessoas alérgicas terem níveis 
muito mais altos de IgE no sangue 
do que as não alérgicas, os 
valores variam ampla-
mente entre estes 
dois grupos.  

agenteS cauSadOreS
Os agentes causado-

res da rinite alérgica são 
os alérgenos, classificados segundo sua 
via de entrada – por inalação, ingestão, 
contato e injeção. “É a afecção alérgica 
mais comum, inclusive com frequência 
superior à da asma brônquica e das le-
sões desta natureza na pele. As alergias 
cutâneas podem estar relacionadas com 
a rinite alérgica e a asma”, diz Mion.

Os alérgenos provocadores do 
distúrbio são cheiros e dejetos de 
pólen, baratas, pelos de cães e gatos 
e o ácaro – microrganismo da família 
dos aracnídeos, considerado “o vilão” 
a ser enfrentado pelos pacientes. A es-
pécie Dermatophagoides pteronyssinus 
prolifera nas fibras de tecidos, locais 
propícios para se alimentarem da des-
camação de pele humana.   

O conselho dos especialistas para a 
prevenção contra essa alergia é retirar 
objetos que acumulam pó, livros em 

profissional, que é representante da 
campanha “Respire pelo Nariz e Viva 
Melhor”, da Academia Brasileira de 
Rinologia. 

Há também outro tipo de rinite: 
a vasomotora (ou idiopática) cujo 
diferencial é a rinorreia intensa – e 
aí a pessoa não apresenta reação 
alérgica. Além do teste alérgico para 
comprovação, a investigação sobre 
o histórico familiar do paciente é 
uma das chaves no diagnóstico, pois 
fatores genéticos também causam a 
rinite alérgica. Ela pode se manifestar 
em todas as idades, especialmente na 
infância. “Na primeira fase do estudo 
ISAAC (International Study of Asthma 
and Allergies in Childhood), verificou-
se a presença de sintomas de rinite em 
33,8% das crianças e 34% dos adoles-
centes. Demonstrou-se que o avanço 
dos níveis de poluição atmosférica, 
principalmente do material particulado 
proveniente da combustão incompleta 
do óleo diesel, promove o aumento do 
nível de IgE na mucosa nasal”, comenta 
a alergista Maria Teresinha. 

Outras complicações da rinite, prin-
cipalmente quando não há tratamento 
adequado, são a asma, a respiração 
bucal – o que prejudica a umidificação, 
o aquecimento e a filtragem do ar para 
os pulmões, função esta realizada pelo 
nariz –, a otite média secretora 
(ou serosa) e a conjuntivite 
alérgica. Estima-se, inclu-
sive, que 70% das pesso-
as com asma apresentem 
sintomas de rinite alérgica, 
enquanto 30% dos riníticos 
têm crises de asma.

Quem tem alergia cutâ-
nea, por exemplo, está fa-
dado a ter rinite alérgica? 
Olavo Mion responde: “Uma 
reação alérgica desencadeia 
uma cascata de eventos, que 

Clima frio é sinônimo de problemas 
respiratórios como resfriados, 
gripes e sinusites, certo? Depen-

de. Cerca de 20% a 30% da população 
brasileira apresenta, durante o ano 
inteiro, indícios de rinite alérgica, uma 
inflamação crônica da mucosa nasal, 
decorrente da exposição aos alérgenos 
(elementos externos que provocam 
a alergia), tendo como mediadora a 
imunoglobulina E (IgE), anticorpo 
responsável pela recorrência de crises 

alérgicas nas pessoas pre-
dispostas. 

Coriza, pruri-
do (coceira) nos 

olhos, faringe, 
ouvidos e na-

riz, obstrução 
nasal, rinorreia (na-

riz escorrendo), drena-
gem pós-nasal – sensação de secreção 
fluindo para a garganta – e muitos 
espirros são alguns dos sinais deste mal, 
também conhecido como rinossinusite. 
“Tem se preferido o termo rinossinu-
site, pois o processo inflamatório que 
acomete a mucosa nasal geralmente se 
estende aos seios paranasais”, explica 
a alergista Maria Teresinha Soares Ro-
cha Malheiros, do Hospital Professor 
Edmundo Vasconcelos, na capital 
paulista. 

Por terem sintomas muito pare-
cidos, a rinossinusite pode ser con-
fundida com gripe ou resfriado. Para 
o otorrinolaringologista Olavo Mion, 
professor colaborador da Disciplina de 
Otorrinolaringologia da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, 
há como distingui-la. “Os resfriados 
duram de 7 a 21 dias e estão associados 
a um mal-estar geral, calor no corpo 
e cansaço. Sintomas de rinite alérgica 
também são os mesmos do resfriado, 
com a diferença de que geralmente 
não existe este mal-estar”, conta o 

KeLi VasConCeLos
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estantes, brinquedos de pelúcia, tapetes 
e cortinas. Além disso, é preciso fazer 
uma limpeza profunda para diminuir 
a quantidade de ácaros em roupas de 
lã, por exemplo, inclusive adotando 
capas antialérgicas em colchões e 
travesseiros. Evitar fumaça de cigarro 
e poluição são outros desafios àqueles 
com rinite alérgica. 

A dona de casa Cleide Alves do 
Nascimento Macedo, 44 anos, confessa 
que não obedece muito às regras. Mes-
mo depois de procurar um especialista 
queixando-se de espirros, ainda con-
vive com os alérgenos. “Em casa não 
faço restrições: uso cloro, sabão em pó; 
os quartos têm bichinhos de pelúcia, 
tapete e cortina. Moro perto de um 
campo de futebol de terra e o pó vem 
todo pra cá. E tenho consciência que 
está errado”, admite.

Com rinite alérgica desde criança 
e fumante há mais de 30 anos, ela 
sente dores na fronte e espirra muito 
durante as crises. “A cabeça fica muito 
pesada e sinto que a garganta dá uma 
‘fechadinha’. Fora essas reações, sinto 
que sai um cheiro esquisito de dentro 
do nariz, principalmente com produtos 
de limpeza ou cheiros mais fortes.” 
Cleide comenta que as crises surgem 
de repente em qualquer estação do 
ano. “Não tem diferença. No inverno 
temos o bolor, no verão o pó. Quando 
percebo já estou coçando o nariz.” 
E continua: “Meu pai tem o mesmo 
problema e meu filho mais novo, de 9 
anos, chega a ter crises de bronquite. 
Quando estou mal, tomo, duas vezes ao 
dia, um antialérgico, em comprimido 
ou gotas, e fico melhor”. 

Além da higiene ambiental, trata-
mento medicamentoso à base de anti-
histamínicos (antialérgicos) e, em casos 
específicos, a imunoterapia – aplicação 
de vacinas, com base em testes alérgi-
cos feitos no paciente – apresentam efi-
cácia para a diminuição dos sintomas. 
Soluções salinas e descongestionantes 
nasais também são utilizados com 
recomendação médica.

Contudo, para que este problema 
não comece no ácaro e termine em 
asma, o melhor remédio para a rinite 
alérgica é a prevenção. P
keliv_1@hotmail.com.br

Rinite alérgica

O distúrbio afeta um terço da população adulta e 
10% têm queixas crônicas

ao ser humano, e tem importante 
papel na consolidação da memória, 
na termorregulação do organismo 
e na conservação e restauração da 
energia”.

 Dormir é tão fundamental que, de 
acordo com a idade, o sono requer 
diferente número de horas de repou-
so. Em termos quantitativos sabe-se 
que o recém-nascido dorme diaria-
mente 16 horas; já a criança de três 
anos dorme entre dez e doze horas/
dia. Na adolescência essa quantida-
de cai para oito horas diárias e na 
idade adulta – e 
principalmen-
te no enve-
lhecimento – 
observa-se uma 
queda grada-
tiva do sono 
que pode che-
gar a até quatro 
horas. 

Passar a noite toda acordado, 
ter um sono perturbado ou de 
baixa qualidade, com aquela 

sensação de cansaço ao acordar, são 
características da insônia. Presente 
em cerca de um terço da população 
em geral, a insônia não pode ser de-
finida apenas pela quantidade de ho-
ras de sono ou ainda pela dificuldade 
de dormir. Isso porque o chamado 
sono satisfatório abrange determi-
nado número de horas que varia de 
pessoa para pessoa. Assim, a insônia 
envolve um sono insuficiente ou não 
restaurador – com consequências no 
dia seguinte, apesar da oportunidade 
adequada para dormir – de modo 
subjetivo, diferente para cada um. 

 Os especialistas já definiram os 
aspectos básicos a serem observados 
para se caracterizar a insônia. São 
eles: 

A grande variabilidade no tempo 1. 
necessário de  sono. Esse tempo 
deve ser suf iciente para cada 
pessoa sentir-se bem e ter um 
bom desempenho no dia seguin-
te. Isto é, a quantidade de sono 
necessária difere de pessoa para 
pessoa e varia de três a dez horas 
por noite. 
A percepção pelo paciente de que 2. 
o sono é insuficiente. 
As consequências diurnas da 3. 
insônia.
A perturbação dos padrões polis-4. 
sonográficos normais – padrões  
registrados na polissonografia, 
exame que monitora o paciente 
dormindo, mostrando os diversos 
estágios do sono, que variam da 
vigília ao estágio 4 do sono não 
REM, ou sono profundo.
 Segundo o psiquiatra Fábio Lo-

pes Rocha, doutor em Ciências da 
Saúde e membro da Associação Bra-
sileira de Psiquiatria (ABP), “o sono é 
uma função biológica, fundamental 

Insônia

Noites em branco

neusa Pinheiro

© 
Bo

bb
 |

  



9

 De outro lado, a insônia está 
entre os sintomas de várias doenças, 
mas pode ser um problema em si. 
Estudos em comunidades mostram 
que os problemas relacionados ao 
sono são frequentes, ocorrendo em 
cerca de 40% a 70% da população. 
A insônia é uma das queixas ou o 
distúrbio do sono mais comum entre 
os problemas relacionados ao sono. 
Ela ocorre em até 35% da popula-
ção, sendo 18% de insônia leve e 
17% de insônia moderada ou grave. 
Ela atinge predominantemente as 
mulheres, os idosos, viúvos, sepa-
rados ou divorciados, indivíduos 
de menor nível socioeconômico e  
pessoas com problemas clínicos e 
psiquiátricos.

QueixaS e PreJuízOS  
 Para a neurologista Ana Car-

la Smith, do Instituto do Sono, 
fundado por médicos da Escola 
Paulista de Medicina, o sono em 
quantidade insuficiente ou de má 
qualidade pode acarretar prejuízos 
físicos e cognitivos e ainda provo-
car hipertensão, arritmias cardíacas 
– aumentando o risco de doenças 
cardiovasculares, tais como o infar-
to –, redução da resposta imune, 
cefaleia, fadiga e dores pelo corpo. 
“Do ponto de vista cognitivo, tais 
pessoas apresentam maior dificulda-
de de concentração, memorização, 
ansiedade e distúrbios de humor”, 
acrescenta a neurologista.

 Já o psiquiatra Fábio Lopes Rocha 
classifica a insônia de acordo com 
sua duração: “transitória (algumas 
noites), de curta duração (inferior a 
três semanas) e crônica (mais de três 
semanas)”. As duas primeiras estão 
mais associadas às circunstâncias 
de vida e ao estresse. A insônia crô-
nica está relacionada aos distúrbios 
psiquiátricos, doenças clínicas, ao 
uso de medicamentos, de álcool, de 
outras drogas – além do uso de subs-
tâncias estimulantes, como o café e 
maus hábitos de sono. “Uma outra 
forma de classificação é em relação 
ao tipo de queixa: dificuldade para 
conciliar e manter o sono; despertar 
precoce e sono não reparador, sendo 

que podem ocorrer um ou mais 
desses sintomas ao mesmo tem-
po”, acrescenta Rocha.  

  O tratamento da insônia 
inclui “medidas de hig iene 
do sono”, além do tratamento 
de problemas clínicos e/ou 
psiquiátricos, e o emprego de 
medicamentos hipnóticos ou 
de terapias específ icas para 
insônia. As chamadas “medidas 
de higiene”, ou preventivas, 
incluem: observar certa regu-
laridade no horário de dormir 
e acordar. Não compensar uma 
noite mal dormida com um 
prolongamento de sono pela 
manhã ou cochilos durante 
o dia. Evitar longos períodos 
acordado na cama, seja ten-
tando dormir ou pela manhã 
ao acordar. 

 O esforço para dormir não 
é útil, porque é acompanhado 
de ansiedade e estimulação e se 
traduz em mais insônia. Caso ocorra 
insônia, recomenda-se procurar 
uma atividade relaxante, até sentir 
vontade de dormir. O álcool deve ser 
evitado, pois, apesar de induzir ao 
sono, acarreta insônia intermediária 
e pode provocar danos à estrutura 
do sono.

PrevençãO e trataMentOS 
 O uso de estimulante como o 

café também precisa ser evitado. 
Indivíduos com insônia devem in-
terromper o uso da cafeína a partir 
das 14 ou 15 horas, pois ela é eli-
minada pelo organismo lentamente. 
Exercícios físicos regulares são mui-

to úteis, mas evite praticá-los muito 
próximo ao horário de dormir. Um 
banho de temperatura agradável, 
um pequeno lanche e um ambiente 
adequado são medidas úteis para 
lidar com a insônia.

 A neurologista Ana Carla Smith 
indica tratamentos farmacológicos 
(indutores do sono), antidepres-
sivos ou ansiolíticos, sempre sob 
supervisão médica e tratamentos 
comportamentais. Cada caso deve 
ser analisado individualmente. Ape-
sar do grande número de pessoas 
afetadas, pouca atenção foi dada 
ao desenvolvimento de estudos ge-
néticos em insones, provavelmente 
em virtude da heterogeneidade das 
doenças ou transtornos que podem 
incluir a insônia como um de seus 
sintomas.

 De outro lado, os especialistas 
explicam que os estudos genéti-
cos do ciclo sono–vigília e seus 
distúrbios ainda são incipientes. 
Esforços estão sendo feitos para 
aumentar esses conhecimentos e 
chegar a tratamentos específicos. 
A amplitude desses conhecimentos 
trará impactos tanto no bem-estar 
pessoal – como a melhoria na saúde 
física e psíquica –, como no desem-
penho profissional e acadêmico. P

exercíciO fíSicO cOntra
a  inSônia

O Centro de Estudos em Psicobio-
logia e Exercício (CEPE) da Unifesp 
seleciona pessoas entre 30 e 55 anos 
que sofram de insônia para participar 
de estudo com duração de seis meses 
sobre o efeito do exercício aeróbico 
no padrão de sono. Os interessados 
devem fazer inscrição pelo telefone 
(11) 5572-0177 (com Giselle) ou pelo 
e-mail insonia.exercicio@gmail.com 
até 30 de abril.
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Células-tronco

Pesquisas, 
polêmicas e ética

O Brasil é o quinto país no mundo a reproduzir    
as células iPS

"Estamos em busca de um 
conceito para o vocábulo 
vida.” A frase do ministro 

Carlos Ayres Brito, do Supremo Tri-
bunal Federal, marcou a audiência 
pública realizada para subsidiar 
sua decisão no julgamento que ga-
rantiu a autorização das pesquisas 
com embriões humanos no Brasil 
e estabeleceu os critérios para sua 
utilização.

Em todo o mundo, o início da 
vida tem sido a principal polêmica 
em torno das pesquisas sobre célu-
las-tronco obtidas pelos embriões. 
Por isso, enquanto a ciência caminha 
a passos largos na busca de soluções 
para a saúde com base na terapia 
celular, ainda não há consenso sobre 
o limite ético para o seu uso.

Uma recente descoberta, no 
entanto, pode lançar luz sobre as 
discussões. Ao encontrar a fórmula 
para induzir células-tronco adultas 

eLi serenza

a voltarem ao estado embrionário, 
carregando na sua formulação a 
capacidade de se transformarem em 
qualquer tecido do corpo humano, 
uma equipe de pesquisadores japo-
neses desenvolveu o processo 
que pode dispensar o uso 
de células obtidas a partir 
de embriões humanos. As 
chamadas células-tronco 
de pluripotência induzidas, 
ou iPS, em inglês, se com-
portam exatamente como 
células do embrião, podendo 
se transformar nos tecidos que 
darão origem aos órgãos, os-
sos, músculos e neurônios 
de um ser vivo. 

“Ao entender a for-
mação das células e sua 
transformação, pode-
mos também entender o 
mecanismo das doenças e 
desenvolver medicamentos e terapias 
eficientes para o seu tratamento”, 
explicou Austin Smith, pesquisador 
de Cambridge, Inglaterra, durante 
o Encontro Internacional sobre 
Células-Tronco realizado em feve-
reiro último, no Centro Brasileiro 

Britânico, em São Paulo. “Isto 
talvez seja mais importante que 
o uso das células diretamente 
no organismo”, obser vou 
Smith, para quem ainda 
existem muitos obstáculos 
a serem superados até que a 

reconstituição ou recuperação 
de órgãos seja possível.

A liberação das pesquisas, a 
partir de maio de 2008, permitiu 

que o Brasil se tornasse o quinto 
país no mundo a reproduzir células 
iPS, obtidas por meio do processo 
de “involução” – o que é feito com 

a introdução de um vírus que tem 
o poder de provocar sua “reprogra-
mação”. Mas aqui, como no resto 
do mundo, o setor mais avançado 
na aplicação de terapia celular 
ainda é o que trata de doenças do 
sangue (anemia falciforme, talasse-
mia e leucemia, entre outras). 

Foi a partir do transplante da 
medula óssea, por exemplo, que 
evoluíram todas as pesquisas atu-
ais, segundo Eliseo Joji Sekiya, di-
retor científico do CordCell, grupo 
que oferece os serviços de coleta e 

Atriz Dira Paes, cliente da  CordCell, banco 
de células-tronco do cordão umbilical,  
recolheu o material quando o filho nasceu, 
em maio de 2008 
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congelamento de células-tronco do 
cordão umbilical. “O procedimento 
é uma espécie de seguro preven-
tivo que os pais podem fazer, para 
garantir o autotransplante caso a 
criança venha a desenvolver algu-
ma doença ou se revele portadora 
de uma patologia que possa ser 
tratada através da terapia celular. 
A vantagem, nesse caso, é que 
não existe risco de rejeição, pois a 
compatibilidade é total. Além disso, 
ao serem colhidas no momento do 
nascimento, as células são con-
sideradas virgens, ou puras, sem 
nenhum tipo de contaminação.”      

POder e ManiPulaçãO
O questionamento sobre o uso 

de células-tronco embrionárias 
não é só pragmático – não se tem 
resposta, por exemplo, de como 
fazer para cessar a multiplicação 
celular –, mas também moral. Em 
qualquer reunião científica é cada 

vez mais comum a presença de 
grupos a favor e contra as pes-

quisas celulares. As discus-
sões mobilizam portadores 

de alguma patologia que 
enxergam nas pesquisas 
a possibilidade de re-
cuperarem a saúde de 
um lado e pessoas com 

convicções religiosas, 
que consideram embriões 
humanos como seres de 
Deus, que não deve-
riam ser manipulados, do 
lado oposto. Mas existem 

também os que temem o 
uso do conhecimento para 

práticas de eugenia, em que 
a “seleção natural” passaria a ser 
manipulada pelo homem.     

Esse aspecto foi discutido pela 
geneticista Mayana Zatz, diretora 
do Centro de Estudos do Genoma 
Humano, da Universidade de São 
Paulo (USP), durante o evento no 
Centro Britânico, ao questionar 
até que ponto pode-se usar o 
conhecimento do funcionamento 
genético para interferir nele, sem 
banalizar o emprego do avanço 
científico.

“Assim como a ci-
ência evolui para a 
terapia celular, tam-
bém existe a possibi-
lidade do seu empre-
go, por exemplo, para 
definir o sexo do filho 
que um casal vai gerar, 
a cor dos olhos, o peso, a 
altura e, talvez, até o seu nível de 
inteligência e aptidão para esportes, 
música, ciência. A questão é: que 
importância isso tem para a espécie 
humana?” 

Na sua exposição, a geneticista 
citou o filme Gattaca, que mostra 
uma sociedade em que a manipula-
ção genética cria uma nova hierar-
quia racial a partir da possibilidade 
de intervir na interação entre o DNA 
dos pais, gerando “super-homens”, 
com raras doenças genéticas, do-
tados de inteligência e habilidades 
superiores, formando uma sociedade 
de castas, na qual a eugenia se impõe 
de forma devastadora sobre as pes-
soas concebidas de forma natural. 

Para tranquilizar a plateia em 
relação às possibilidades da mani-
pulação genética, Mayana citou a 
experiência real iniciada nos anos 
1970, pelo milionário americano 
Robert Graham, que criou um banco 
de sêmen de ganhadores de Prêmio 
Nobel, com a finalidade de gerar 

novos gênios. Como 
encontrou poucos vo-
luntários – menos de 
cinco –, Graham in-
cluiu também amos-
tras de professores e 

estudantes universitá-
rios com altas notas nos 

testes de QI. Mais de 240 
bebês foram gerados a partir desse 
material e quinze deles fizeram parte 
de uma pesquisa de avaliação déca-
das depois, mostrando que nenhum 
se tornou um gênio ou teve uma 
carreira brilhante. 

A experiência acabou servindo 
para desmistificar o papel dos fatores 
genéticos no desenvolvimento inte-
lectual e valorizou a importância do 
ambiente em que a criança é criada 
na sua formação. 

nOçãO da “PeSSOa”
O advogado Asdrúbal Franco Nas-

cimbeni, especializado em biodireito e 
autor do livro Pesquisas com células-
tronco – Implicações 
Éticas e Jurídicas, que 
inclui discussões so-
bre valores éticos e 
morais em torno da 
noção da “pessoa”, 
explica onde atua a 
nova área do Direito: 
“A possibilidade de o 
Poder Público inter-
vir nas práticas bio-
médicas, impondo limites e restrições 
à liberdade de ação ou de pesquisas 
leva a questão para o âmbito jurídico, 
na busca de um ponto de equilíbrio 
que evite posições extremas e preju-
diciais à ciência”.

Segundo ele, essa é a função do 
Biodireito, que estuda os aspectos de 
natureza ética e filosófica, incluin-
do também o tratamento jurídico 
que se dá às regras e aos princípios 
bioéticos; à normatização dos com-
portamentos médicos e científicos e 
às sanções pelo seu descumprimen-
to. O livro, que também enfoca a 
responsabilidade civil, envolvendo 
todos que realizam pesquisas dessa 
natureza, é da Lex Editora S. A.  P
eserenza@terra.com.br
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Presbiopia

Problemas à vista
O endurecimento do cristalino leva, a partir dos 40 

anos, à redução da visão 

Por volta dos 80 anos, os olhos 
azuis de Mariazinha perderam 
o brilho. No começo a família 

atribuiu o fato à morte do marido, 
com quem passou quase sessenta 
anos de sua vida. Mas, uma visita ao 
oftalmologista esclareceu o proble-
ma: ela estava com catarata. Com a 
cirurgia que substituiu o cristalino 
– uma espécie de lente natural que, 
com a idade, é normalmente afetada 
pela doença –, Mariazinha recuperou 
o foco e, com ele, a disposição para 
fazer tudo o que gosta, incluindo 
pintar e bordar. Com a retirada da 
catarata há seis anos ela nunca mais 
usou óculos, nem para leitura. Mesmo 
com aquela idade, Mariazinha nunca 
terá a chamada “vista cansada” ou 
presbiopia. Isso porque a presbiopia 
é consequência do endurecimento do 
cristalino e, quando este é substituído 
por lentes intraoculares monofocais, 
na cirurgia para catarata, o problema 
é eliminado.

Vários fatores podem tornar a 
pessoa mais dependente dos ócu-
los “para perto”, mas todos têm 
relação com a fadiga muscu-
lar, que pode ser ocasional 
ou por efeito do envelheci-
mento no organismo. Estu-
dos recentes indicam que 
a anemia pode provocar a 
presbiopia, o que seria mo-
tivado pela redução dos 
glóbulos vermelhos 
e a consequente 
fadiga muscu-
lar. 

O mes-
mo processo 
parece de-
sencadear o 
turvamento 
da visão em 
atletas, de-
pois de um 

eLi serenza

grande esforço, resultando na dificul-
dade momentânea de focar objetos. 
Alguns pesquisadores procuram, 
inclusive, relacionar o maior número 
de falhas da arbitragem no segundo 
tempo das partidas de futebol com o 
aumento do cansaço físico do juiz.  

O envelhecimento é infalível, as-
sim como a redução da visão. Mas a 
presbiopia começa a se instalar muito 
antes que tenhamos noção da perda 
da capacidade visual para os objetos 
mais próximos dos nossos olhos, o 
que em geral passa a ser percebido 
por volta dos 40 anos. A presbiopia 
atinge o ponto máximo em torno de 
2,5 graus.

Funcionando como uma miopia 
ao contrário, já que uma resulta na 
dificuldade para enxergar longe, en-
quanto a outra afeta a visão a curta 
distância, uma das técnicas cirúrgicas 
utilizadas para corrigir a deficiência é 
justamente a que induz a formação 
de alguns graus de miopia em um dos 

olhos do paciente. Com um 
olho com boa visão para 

perto e outro para 
longe, o organismo 
encontra o equi-
líbr io necessário 
para que o pacien-
te possa dispensar 

os óculos. 
Segundo 

o oftalmolo-
gista Mauro 
C a m p o s , 

professor da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), a técnica da 
monovisão já é bastante utilizada e 
tem apresentado melhores resultados 
que as alternativas cirúrgicas para a 
presbiopia. “É essa também a razão 
por que algumas pessoas mesmo 
com a idade avançada não dependem 
de óculos para enxergar, ou seja, a 
existência de problemas de visão dis-
tintos em cada um dos olhos faz com 
que a presbiopia passe despercebida”, 
explica o médico. 

É o que acontece com quem tem 
miopia em um olho e astigmatismo ou 
hipermetropia no outro, por exemplo. 
Se os graus não forem altos, a natu-
reza vai se encarregar de treinar o 
cérebro para usar um olho para cada 
distância, fazendo com que um pro-
blema anule o outro.

técnica exPeriMental
Mas, enquanto o resto do mundo 

está abandonando os óculos e adotan-
do as lentes intraoculares para resolver 
os problemas de visão, no Brasil este 
tipo de cirurgia ainda é considerado 
experimental pelo Conselho Federal 
de Medicina, embora a técnica seja a 
mesma que vem sendo aplicada nos 
últimos quarenta anos. Por conta dis-
so, para realizar o procedimento que 
substitui o cristalino por uma lente 
permanente, é preciso ter catarata ou 
disposição para se inscrever em algum 
grupo de estudo de caso. Nessas cir-
cunstâncias, o candidato deve preen-
cher um protocolo atestando que está 
ciente de que se trata de uma cirurgia 
experimental, além de aguardar na fila 
pela sua chance. O caráter experimen-
tal da técnica também impede que a 
cirurgia seja coberta pelos convênios 
médicos particulares, que só atendem 
tratamentos convencionais e referen-
dados pelo CFM.

“No Brasil, o sistema público de 
saúde realiza cerca de 250 a 300 mil 
cirurgias anuais de catarata, enquanto 
surgem pelo menos 800 mil casos 
novos da doença no mesmo espaço 
de tempo”, constata o professor da 

© Karens4 | Dreamstime.com
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Retinopatia diabética

Quando o diabetes cega
de açúcar (glicose) no sangue para 
retardar a cegueira. Mas, no início 
deste século, essa realidade deixou 
de existir. O aparecimento de novos 
tratamentos tornou mais cômoda a 
vida dos pacientes com diabetes e, 
agora, quase se pode afirmar que fica 
cego o diabético que não se cuidar.

cOntrOle glicêMicO
O diabetes é uma doença ocasio-

nada pela ausência ou deficiência da 
produção de um hormônio chamado 
insulina e mata cerca de 3,2 milhões 
de pessoas por ano. Só no Brasil há 
10 milhões de diabéticos. A insulina 
é vital para o organismo dos seres 
vivos, pois é ela quem retira o açúcar 
metabolizado no sangue e o coloca 
nas células do nosso organismo. 
Sabe-se que o diabetes é uma doença 
autoimune, ou seja, em determinado 
período o organismo passa a enxer-
gar as células do pâncreas, respon-
sáveis pela produção de insulina, 
como um corpo estranho, iniciando 
um processo de destruição.  

A médica endocr inopediat ra 
Lidiane Indiani Perlamagna, colabo-
radora da Unidade de Endocrinologia 

cial destaque, pela inexistência de 
tratamentos efetivos que pudessem 
amenizar o sofrimento das pessoas 
acometidos por esta enfermidade. 
O paciente diabético que contraía a 
retinopatia não tinha outro recurso 
senão intensificar o controle da taxa 

Há uma década, o diabetes era 
uma doença muito associada 
às causas da cegueira. Entre 

todas as complicações da doença, 
a retinopatia diabética – ou RD, 
nome dado aos efeitos nocivos do 
diabetes na retina – ganhava espe-

Jeferson mattos

Uma das mais sérias complicações do diabetes, a 
doença exige exames preventivos frequentes 
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Unifesp. A defasagem, segundo ele, 
é consequência dos custos relativa-
mente altos do material utilizado nas 
cirurgias realizadas na rede pública 
brasileira. “Isso inviabiliza o inves-
timento em lentes multifocais, com 
preço pelo menos cinco vezes maior 
que o da monofocal, o que reduziria 
ainda mais a capacidade de atendi-
mento dos casos de catarata.”

Essa é a principal justificativa 
para o Brasil ainda não adotar o 
procedimento já consagrado nos 
Estados Unidos e Europa, na opinião 
do oftalmologista Mauro Campos, 
que garante a eficiência da técnica 
cirúrgica e das lentes intraoculares – 
procedimento já utilizado, inclusive, 
em bebês com diagnóstico de cata-
rata congênita. 

“A cirurgia é rápida e pode ser rea-
lizada em qualquer centro cirúrgico 
equipado para isso, não levando mais 
que 15 ou 20 minutos”, comenta o 
médico, afirmando também que é 
muito raro surgirem problemas com 
as lentes implantadas. “Em geral, o 
material se mantém por décadas com 
a mesma qualidade.” 

Para seu colega Hamilton Moreira, 
presidente do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia e professor adjunto do 
Departamento de Oftalmologia da 
Universidade Federal do Paraná, no 
entanto, a cirurgia da presbiopia deve 
ser avaliada sem generalizações. “Ope-
rar a presbiopia no seu início, antes 
dos 50 anos, é totalmente diferente de 
operarmos a presbiopia já instalada aos 
60 anos de idade. Apesar do objetivo 

e benefícios serem muito parecidos, 
o enfoque é diferente”, pondera o 
médico paranaense. 

Segundo ele, o cristalino perde 
sua qualidade óptica antes mesmo 
de opacificar com a catarata, mas 
considera que a intervenção deve ser 
realizada após os 50 anos de idade, “se 
o objetivo é apenas livrar o paciente 
do uso dos óculos”.

O presidente do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia também é cauteloso 
em relação à liberação da cirurgia. “No 
momento da liberação, a população 
espera que tenhamos todas as dúvidas 
esclarecidas e as instituições estejam 
endossando uma conduta. Mas ainda 
não existe consenso sobre o assunto”, 
justifica. P
eserenza@terra.com.br
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Infantil do Instituto da Criança do 
Hospital das Clínicas (HCFMUSP), 
explica que existem vários tipos de 
diabetes: o diabetes tipo 1 (insulino-
dependente); o diabetes tipo 2 (não 
insulino-dependente) e o diabetes 
gestacional, uma doença por vezes 
temporária que surge no período 
de gestação. “A  classificação em 
insulino-dependente, embora ainda 
utilizada para diferenciação dos tipos 
de diabetes, não é interpretada desse 
modo pela classe médica”, 
alerta a médica. Isso porque 
diabéticos do tipo 2, que apre-
sentam deficiência na pro-
dução do hormônio, podem 
vir a se tornar dependentes 
do hormônio na evolução do 
quadro clínico da doença. 

Perlamagna esclarece que 
a evolução da doença, dife-
rentemente do que algumas 
pessoas pensam, não é aguda. 
Trata-se de um processo de 
autoagressão lento. Segundo 
ela, quando o diabetes está 
descontrolado, o acúmulo 
excessivo de açúcar no sangue 
leva a várias complicações 
na saúde dos pacientes. O 
mal-estar gerado pela hiper-
glicemia (acúmulo excessivo 
de açúcar no sangue) cessará 
tão logo o paciente consiga 
reduzir a taxa glicêmica. Mas 
esse efeito instantâneo não é a 
maior preocupação dos médi-
cos. “O acúmulo de açúcar no sangue 
levará o paciente a desenvolver várias 
alterações no organismo, como a 
destruição dos vasos sanguíneos, que 
acabará resultando em má circulação 
nas extremidades do corpo (princi-
palmente nos pés), além de lesões no 
coração, rins e também nos olhos”, 
acrescenta.

OS efeitOS na retina
Segundo o médico oftalmologis-

ta Juan Carlos Sanchez Caballero,  
chefe do Setor de Retina e Vítreo 
do Instituto de Moléstias Oculares 
– IMO, a prevalência de RD em dia-
béticos insulino-dependentes é de 
40%, enquanto em diabéticos não 

insulino-dependentes é de 20%. 
A faixa etária mais acometida está 
entre 30 e 65 anos e o sexo feminino 
é afetado com maior frequência. O 
especialista explica que a maioria 
dos pacientes diabéticos desenvolve 
mudanças na retina após 10 a 15 
anos de doença. 

Com o tempo, o diabetes afeta o 
sistema circulatório da retina – uma 
camada de prolongamento dos ner-
vos, onde estão as células receptoras 

responsáveis por perceber a luz e 
ajudar a enviar as imagens ao cére-
bro. O dano aos vasos sanguíneos da 
retina pode resultar no vazamento de 
fluido ou sangue, causando fibrose e 
desorganizando a retina. Isso pode 
tornar as imagens que a retina envia 
ao cérebro distorcidas, borradas.

De acordo com Caballera, a lesão 
nos vasos sanguíneos da retina pode 
ocasionar o crescimento anômalo 
dos vasos numa fase mais avançada 
da enfermidade. “Os riscos de desen-
volver RD aumentam quanto maior 
o tempo de doença dos pacientes. 
Provavelmente 80% das pessoas que 
sofrem de diabetes por pelo menos 
15 anos apresentarão algum tipo de 

lesão nos vasos sanguíneos da retina”, 
diz o oftalmologista.

O médico explica que a melhor 
proteção contra a RD é submeter-se a 
exames periódicos da visão efetuados 
por um oftalmologista. A RD pode 
existir mesmo sem sinais perceptíveis. 
Para detectar a presença da doença, o 
oftalmologista utiliza um instrumen-
to chamado oftalmoscópio. Segundo 
ele, é preciso que as pupilas sejam 
dilatadas por algumas gotas de colírio 

e, sendo comprovada a presença 
da RD, são tiradas fotografias 
em cores da retina, ou ainda 
pode-se recorrer a um exa-
me chamado angiografia com 
fluoresceína, que consiste em 
injetar um corante fluorescente 
com uma seringa na veia do 
paciente, fotografando a região, 
para determinar se é necessário 
algum outro tratamento.

PrevençãO e trataMentO
Segundo Caballero o pa-

ciente deverá se submeter a 
exame oftal mológico periodi-
camente para acompanhar a 
evolução do quadro clínico. Em 
outros casos recomenda-se um 
tratamento para deter o avanço 
das lesões causadas pela RD e, 
se possível, melhorar a qualida-
de da visão. Este tratamento é 
chamado de fotocoagulação e 
envolve a aplicação de raio laser 
para selar os vasos sanguíneos. 

“Com estas pequenas aplicações 
é possível melhorar a circulação e 
reduzir o edema da mácula, região 
da retina que possibilita ver detalhes 
minúsculos, como letras e números”, 
complementa.

Segundo ele, se a RD é descober-
ta em suas primeiras etapas, com a 
cirurgia a laser é possível desacelerar 
o ritmo de perda da visão. 

Portanto, o diabético consegue 
proteger-se contra a cegueira, se 
fizer, pelo menos uma vez ao ano, o 
exame de fundo de olho com a pupila 
dilatada. Quando detectada a RD, o 
paciente deverá examinar seus olhos 
mais frequentemente. P

jefersonmattos@ibest.com.br

Retinopatia diabética
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Transtorno que atinge sete milhões no Brasil tem 
causas emocionais, genéticas e ambientais

ao TOC”, comenta Antonio Leandro 
Nascimento, psiquiatra e conselheiro 
do Programa ABP Comunidade, ação 
promovida pela Associação Brasileira 
de Psiquiatria. 

 “Para uma pessoa ser diagnostica-
da como portadora de TOC, ela deve 
apresentar obsessões e/ou compulsões 
que interfiram de maneira significativa 
na sua vida e que causem a perda de 
uma parte considerável de seu dia, de 
pelo menos uma hora por dia”, acres-
centa o especialista da ABP.

 Já para o psiquiatra do Hospital 
Samaritano de São Paulo, Sergio 
Klepacz, outros vícios podem ser 
confundidos com TOC, porém seus 
sintomas são distintos. “Outra causa 
de confusão acontece nos casos de 
vícios e compulsões por jogo, sexo ou 
drogas, que vem acompanhada pelo 
prazer posterior ao comportamento. 
No TOC, o processo é seguido de 
angústia e sofrimento”, lembra o 
profissional.

 Os rituais são inúmeros, desta-
cando-se os mais “comuns” como 
lavar as mãos após tocar em objetos 
que são “depósitos” de bactérias e 
podem transmitir doenças, arrumar 
quadros e livros numa ordem que 
considera “correta” para que nada 
de mal aconteça consigo ou com um 
ente, guardar jornais e revistas na 
menção de consultá-los no futuro. 

 A pessoa com TOC tem ciência de 
que essas ações são inúteis, embora 
não possa impedi-las. A vida social 
acaba prejudicada, pois ela precisa 

"Odespertador tocou às 6h32. 
Virei três vezes na cama, 
apertei o pino com a mão 

direita e peguei o chinelo com a mão 
esquerda. Caso não fizesse dessa 
forma, algo de muito ruim poderia 
acontecer com minha mãe, talvez 
uma doença grave ou até a morte.” 
Parece cena de filme, mas essa histó-
ria foi extraída do site do Ambulatório 
de Ansiedade (Amban) do Instituto 
de Psiquiatria (IPq) do Hospital das 
Clínicas de São Paulo (HCFMUSP) e 
relata o que acontece com a paciente 
acometida pelo transtorno obsessivo 
compulsivo (TOC). Presente em cerca 
de 2% da população, estima-se que 
esse distúrbio atinja até 7 milhões de 
brasileiros. 

 “O TOC é caracterizado pela pre-
sença de pensamentos repetitivos e 
invasivos, que despertam ansiedade, 
e acabam levando à realização de 
comportamentos também repetitivos 
para aliviar esse desconforto. Esses 
comportamentos são as compulsões”, 
explica a psiquiatra Roseli Gedanke 
Shavitt, pesquisadora do Projeto 
Transtornos do Espectro Obsessivo 
Compulsivo (Protoc) da Faculdade de 
Medicina da USP. 

 Certos tiques como franzir a testa 
ou morder os lábios são considerados 
comuns, desde que não interfiram na 
vida do indivíduo. “Manias não são 
necessariamente ligadas a pensamen-
tos obsessivos, podem ser apenas 
hábitos muito frequentes. Tiques 
são movimentos (ou vocalizações) 
involuntários, ou seja, que não obe-
decem ao controle do indivíduo. As 
manias, entretanto, podem indicar a 
presença de TOC quando não podem 
ser interrompidas ou se há um pen-
samento obsessivo associado. E os 
tiques estão presentes em diversas 
doenças neurológicas. Uma delas, a 
Síndrome de Tourette, está associada 

TOC

Rituais obsessivos

cumprir os rituais a fim de “ameni-
zar” esses pensamentos obsessivos. 
No trabalho, por exemplo, pode ter 
dificuldade em realizar tarefas de 
sua rotina com receio de executá-las 
erroneamente, fazendo com que as 
refaça, ou de maneira mais lenta, 
tomando horas. 

 “Os rituais compulsivos podem ser 
bem diversos e vêm sempre acompa-
nhados de pensamentos obsessivos 
– sem controle da vontade. Tive 
um caso de um paciente que tinha 
compulsão para quebrar vidros, que 
era sempre precedida por um ‘plano’. 
Na verdade eram as ideias obsessivas 
que precediam à compulsão”, analisa 
Klepacz.

 O TOC atinge homens e mulheres; 
no sexo masculino, as manifestações 
se iniciam por volta dos 10 anos e, 
no sexo feminino, na idade adulta 
(na faixa dos 20 anos). Este problema 
é estudado pela comunidade médica 
há séculos e as causas são variadas, 
aponta Roseli. “Atualmente acredita-
se na interação entre fatores gené-
ticos (hereditariedade, mutações) e 
ambientais (psicológicas, exposição 
a vírus e bactérias etc.) para que 
se desenvolva o TOC. O início dos 
sintomas pode ocorrer sem um fator 
desencadeante específico, ou pode-se 
identificar um fator de estresse psi-
cológico ou biológico antes do início 
dos sintomas”, diz.

trataMentO lOngO 
 O tratamento para esta doença 

crônica é de longa duração, pelo me-
nos dois anos para o primeiro episó-
dio, e engloba o uso de medicamentos 
como antidepressivos, que regulam 
os níveis da serotonina no cérebro. 
“Os pacientes em geral melhoram com 
drogas que aumentam a quantidade 

KeLi VasConCeLos

Onde PrOcurar aJuda 
Para O tOc 
AmbAn: www.amban.org.br 

Astoc: www.astoc.org.br 

ABP Comunidade: www.abpcomuni-
dade.org.br  

Protoc: www.protoc.com.br
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Alterações dermatológicas trazem vários problemas 
para a gestante 

não tratados, podem se tornar defi-
nitivos. Para amenizar esse quadro, 
a mulher deverá incluir cuidados 
especiais com o corpo, fundamentais 
para a satisfação que este período 
promete.

Para a dermatologista Mar ia 
Fernanda Ierardi Ribeiro, essas alte-
rações fisiológicas são comuns du-
rante a gestação e algumas atingem 
a maioria das gestantes. Ela cita a 
hiperpigmentação ou escurecimen-
to da pele presente em 90% dos 
casos, comum em regiões já escu-
recidas como as auréolas mamárias, 

Agravidez não é só um período 
de extrema realização, mas 
também de intensa transfor-

mação no corpo e na vida da mu-
lher. Nesse período, modificações 
fisiológicas podem trazer alterações 
indesejadas na pele da gestante. 
Entre essas mudanças, estão o es-
curecimento de pintas, aparecimento 
de manchas, surgimento de vasi-
nhos, vermelhidão, estrias, acnes, 
inchaços, aumento da quantidade de 
pelos, unhas frágeis ou quebradiças, 
gengivites e até coceira. E o pior: 
alguns desses problemas de pele, se 

Gravidez

Cuidados com a pele na gestação 
genitálias, períneo, axilas e parte 
interna da coxa. O melasma – uma 
mancha acastanhada que acomete 
principalmente a região central da 
face – atinge, em média, 75% das 
gestantes. “A hiperpigmentação está 
relacionada à elevação dos níveis de 
hormônio melanócito estimulan-
te, estrógeno e progesterona, e o 
melasma é multifatorial, podendo 
estar relacionado desde os fatores 
genéticos ou raciais até ao uso de 
anticoncepcionais”, explica. 

Segundo ela, o aparecimento de 
vasinhos na pele também é uma rea-
lidade. “Geralmente surgem entre o 
segundo e o quinto mês de gestação, 
sendo mais frequente em mulheres 
com a pele mais branca. São en-
contrados na face, pescoço, braços 

Jeferson mattos

TOC

de serotonina, e também diminuem 
a ação de dopamina no sistema ner-
voso central. Ambas [as substâncias] 
são neurotransmissores importantes 
que agem na área de satisfação, bem 
como na segurança do indivíduo pe-
rante perigos exteriores. A dopamina 
aciona o alarme e a serotonina acalma 
o sistema posteriormente à  cessação 

do perigo, 
pois estes 

i n d i v í d u o s 
têm caracterís-

ticas próprias de 
desconfiança e ten-
são permanente”, 
elucida Sergio Kle-
pacz, do Hospital 
Samaritano.

O u t r o  f a t o r 
combinado com re-
médios é a terapia 

cognitivo-comportamental (TCC), que 
basicamente visa mostrar à pessoa a 
situação que gera angústia. “É um 
tipo de psicoterapia baseada em ações 
conscientes, ou seja, os terapeutas 
procuram fazer o paciente reconhecer 
as ações que realiza repetitivamente, 
perceber quais são os pensamentos e 

sensações associadas a ela e a modi-
ficar este comportamento”, explana 
Nascimento, conselheiro do Programa 
ABP Comunidade.

 Roseli Gedanke Shavitt, do Protoc, 
completa que a TCC se firma no fato de 
que é possível o paciente se expor aos 
pensamentos obsessivos e não realizar 
os rituais para aliviar o desconforto que 
sente. “Se ele fizer isso sistematicamen-
te, começando pelo pensamento mais 
‘fácil’ de suportar e deixando o mais 
difícil por último, acaba havendo uma 
diminuição gradual da ansiedade, até 
desaparecer completamente e aquele 
pensamento deixar de provocar des-
conforto”, menciona.

Familiares também podem parti-
cipar do tratamento do paciente com 
TOC, em especial quando auxiliam 
nos rituais. Para os especialistas, o 
apoio da família ajuda a lidar com as 
limitações causadas pelo transtorno.

 Além dos diversos recursos ofe-
recidos pela Medicina, o TOC tem 
um aliado, às vezes reprimido, que 
é um grande passo para tratar este 
distúrbio: entendimento.    P

keliv_1@hotmail.com.br
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e tendem a aumentar ao longo dos 
meses, parecendo com a figura de 
uma aranha (aranhas vasculares).” 
A vermelhidão também é comum 
no primeiro trimestre da gestação, 
atingindo a palma da mão (eritema 
palmar), sendo relacionada à eleva-
ção do estrógeno e ao aumento do 
volume de sangue. 

As varizes geralmente acometem 
40% das gestantes e costumam 
atingir as pernas e a região anal. Sua 
relação está ligada à tendência fami-
liar, à fragilidade do tecido elástico 
e ao aumento da pressão na parede 
das veias em virtude da compressão 
feita pelo útero. Estrias também são 
comuns, afinal as alterações no peso 
da gestante e a distensão abdominal 
castigam a pele. 

Maria Fernanda explica ainda 
que 20% das gestantes apresentam 
coceira, que podem se intensificar ao 
longo da gravidez, em geral no ab-
dômen, mas que costumam regredir 
totalmente após o parto.    

Para a g inecologista Gláucia 
Oliveira Braia, a gestação traz in-
tensas transformações na fisiologia 
da mulher e a gravidez consiste em 
adaptações fisiológicas, anatômicas 
e bioquímicas. “A alteração na pro-
dução hormonal após a fecundação é 
grande. A gestante terá um aumento 
dos hormônios proteicos e heterogê-
nicos, com destaque para o estróge-
no e a progesterona. As glândulas 
sofrerão alterações na produção das 
secreções, além das modificações 
no peso e da distensão abdominal. 
Tantas alterações vão influir dire-
tamente na pele da gestante, que 
deverá se adaptar tomando cuidados 
especiais”, explica Braia.

Além disso, a g inecolog ista 
alerta as futuras mamães sobre a 
possibilidade de algumas alterações 
fisiológicas levarem ao desenvol-
vimento de doenças ou ao agrava-
mento de moléstias já existentes. 
“Infecções vaginais por Candida 
sp e Trichomonas, além de herpes 
simples, doenças autoimunes como 
pênfigos, lúpus eritematoso sistêmi-
co, urticárias e dermatites atópicas 
podem se agravar”, alerta. Já Maria 

Fernanda destaca o aparecimento 
ou agravamento de doenças na pele, 
citando a penfigoide gestacional, 
erupção polimórfica da gravidez, 
foliculite pruriginosa da gravidez e 
dermatoses, que somente poderão 
ser diagnosticadas por médicos es-
pecializados.  

As duas especialistas concordam 
com a necessidade do acompanha-
mento médico em toda a fase ges-
tacional, não devendo ficar a cargo 
da gestante a responsabilidade em 
identificar até onde as alterações 
estão dentro da fisiologia normal 
decorrente da gestação, ou quando 
existe uma doença. 

A dermatologista esclarece que as 
estrias podem ser amenizadas com 
a utilização de cremes hidratantes, 
assim como as manchas são contro-
ladas com o uso de protetores sola-
res. Ressalta, também, a importância 
da utilização de meias elásticas e a 
devida orientação médica – que vai 
desde evitar ficar em pé por longo 
período de tempo até a elevação das 
pernas, quando necessário.

aliMentaçãO balanceada
A nutricionista Márcia R. Fer-

ro alerta para os cuidados com 
a alimentação e sua relação com 
o ganho de peso. Explica que 
o ganho de peso na gestação é 
necessário, sendo um aumento 
de 9 a 12 kg o recomendado para 
uma mulher com índice de massa 
corporal normal (18,5 a 25 kg/
m2). Em mulheres com sobrepe-
so/obesidade, o desejado é que 
apresente menor ganho de peso. 
Ferro lembra que esse período 
não é o momento para dietas 
de perda de peso, pois implicará 
oferta restrita de nutrientes 
essenciais ao feto. 
Para ela, uma ali-
mentação balan-
ceada, em termos 
qualitativo e quantita-
tivo, com vitaminas e nutrientes, é 
fundamental nessa fase. “A ingestão 
de vitaminas e minerais através dos 
alimentos (e muitas vezes até via 
suplemento) é importante também 

no que se diz respeito à questão es-
tética, evitando-se assim as estrias, 
descamação de unhas, ressecamento 
de pele etc.”, diz. 

Além disso, a nutricionista re-
comenda alimentar-se em horários 
regulares, evitar o consumo de car-
nes cruas e mal passadas, bebidas 
alcoólicas, excesso de sal e de açúcar, 
refrigerantes de cola, cafeína etc. 
E mais: incluir alimentos saudáveis 
em sua dieta, abrangendo os ricos 
em cálcio, tais como iogurte, quei-
jo, soja, brócolis, gergelim, e ainda 
alimentos ricos em magnésio, como 
vegetais verde-escuros (clorofila), 
brotos, cereais em grãos, lentilha 
e nozes. 

Não se deve esquecer também 
os alimentos ricos em ácido fólico, 
geralmente encontrados em folhas 
verde-escuras (espinafre, couve), fru-
tas cítricas e alimentos com fonte de 
zinco como abacaxi, amêndoas, aveia, 
farelo de trigo, pois podem contribuir 
para a gestação saudável. P
jefersonmattos@ibest.com.br

© 
M

at
ka

_w
ar

i..
. |

 D
re

am
st

im
e.

co
m



18

Entrevista

18

O guerreiro do bem

Se a trajetória de vida do 
empresário Oded Gra-
jew fosse resumida numa 

única palavra, o vocábulo ideal 
para expressar o conjunto de 
suas ações seria o verbo “mo-
bilizar”. Criador da Fundação 
Abrinq pelos Direitos da Criança 
e do Adolescente, em 1990, 
Oded fomentou as atividades 
de responsabilidade social no 
Brasil, quando este termo se-
quer existia por aqui. Fundou 
o Instituto Ethos, organização 
não governamental cuja missão 
é ajudar as empresas a gerirem 
seus negócios de forma ética 
e socialmente responsável. Em 
2001, ele idealizou o Fórum 
Social Mundial, um contraponto 

ao Fórum Econômico Mundial, 
que reuniu 132 mil participan-
tes de 143 países, em Belém, 
Pará, em fevereiro último. Pre-
side, atualmente, o Conselho 
Deliberativo do Instituto Ethos 
e integra o Movimento “Nossa 
São Paulo”, lançado em 2007, 
em busca de melhor qualidade 
de vida para os habitantes da 
metrópole. Suas bandeiras de 
luta abrangem um amplo leque: 
investimentos em saúde, edu-
cação, cultura; combate à fome 
e à pobreza; defesa da ética e 
proteção ao meio ambiente, 
entre outras. Conheça algumas 
das ideias deste incansável líder 
social na entrevista exclusiva a 
seguir.

sueLi zoLa

Qual avaliação o senhor faz a 
respeito da responsabilidade social 
no Brasil, considerando a trajetória 
desenvolvida desde 1990, com a 
criação da Fundação Abrinq?

Na época da Fundação da Abrinq 
o termo “responsabilidade social” 
nem existia. As empresas dirigiam 
pequena parte do seu lucro às ações 
sociais empreendidas em determi-
nadas comunidades. Mas tais ações 
não faziam parte dos negócios da 
empresa. E os recursos destinados 
aos projetos sociais mal chegavam a 
1% do seu faturamento. Na realidade 
uma quantia pequena.

E como evoluiu o conceito de 
responsabilidade social e empre-
sarial?

Oded Grajew

Com o avanço da democracia no 
Brasil, as informações começaram a 
circular mais. A mídia passou a obser-
var como as empresas se comportam 
perante a sociedade. E a imagem 
empresarial ganhou importância cada 
vez maior. Não adianta uma empresa 
desenvolver um bom projeto social e 
maltratar os seus empregados, jogar 
lixo nos rios. O seu comportamento 
ético abrange todas as suas ativida-
des e todos os seus relacionamentos: 
com os funcionários, fornecedores e 
clientes. Portanto, o salto foi grande 
— antes o investimento na responsa-
bilidade social não ultrapassava 1% 
do faturamento, hoje abarca 100% 
dos negócios empresariais. O Instituto 
Ethos, criado em 1998, contribuiu para 
essa mudança. 

O setor de saúde tem sido alvo 
de iniciativas de responsabilidade 
social?

As empresas têm grande preocu-
pação com a saúde das comunidades 
e também dos seus funcionários. 
Há vários exemplos. Mas gostaria 
de destacar uma iniciativa liderada 
pelo Instituto Ethos. Na Europa, 
Estados Unidos e diversos países, a 
farmácia vende a quantidade exata 
de remédios que a pessoa precisa. 
Aqui no Brasil, o fracionamento do 
remédio era proibido. Lutamos e 
conseguimos mudar a legislação. No 
entanto, ainda são poucas as indús-
trias farmacêuticas que se dispõem 
a fornecer os produtos com essa 
opção. O ideal seria criar a obriga-
toriedade do comércio de remédios 
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fracionados, mas ainda falta um 
avanço nesse sentido.

E no âmbito do Movimento “Nos-
sa São Paulo” existem atividades 
voltadas à saúde da população?

Sim. O Movimento “Nossa São 
Paulo” e várias entidades estão se 
empenhando no sentido de colocar 
em prática a resolução do Conama 
(Conselho Nacional do Meio Am-
biente) que determinou a redução 
da quantidade do enxofre no diesel, 
além da comercialização de motores 
menos poluidores (Euro 4) a partir 
de janeiro de 2009. Mas a Petrobrás 
e a Anfavea (Associação Nacional 
de Fabricantes de Veículos Auto-
motivos) conseguiram um acordo 
judicial e não estão cumprindo a 
resolução.

Qual é o impacto do descumpri-
mento da resolução do Conama?

O descumprimento causa forte 
impacto na saúde pública. Segundo 
dados da Faculdade de Medicina da 
USP, as partículas de enxofre são 
responsáveis por graves doenças 
pulmonares e pela morte prematura 
(sobretudo de crianças e idosos) de 
cerca de três mil pessoas por ano na 
cidade de São Paulo e de 10 mil nas 
principais regiões metropolitanas do 
país. O custo de tais doenças para o 
sistema de saúde atinge um bilhão 
de reais ao ano. É importante o en-
gajamento das empresas prestadoras 
de serviços de saúde na questão da 
poluição. A estimativa é de que 30% 
a 40% das doenças dos centros ur-
banos são provocadas pela péssima 
qualidade do ar de nossas metrópo-
les. E o motivo são os combustíveis 
e os motores dos automóveis, ônibus 
e caminhões. As montadoras de 
automóveis fazem motores tecnolo-
gicamente mais avançados, aqui no 
Brasil, mas dirigem esses produtos 
somente à exportação.
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Como o Movimento “Nossa São 
Paulo” pretende lutar para fazer 
cumprir a resolução?

A ideia é levantar a discussão. 
Estamos organizando um grande 
seminário para debater a poluição 
do ar e os seus impactos sobre a 
saúde. Queremos mobilizar forças 
para que a resolução do Conama 
seja aplicada. 

Qual papel as empresas que in-
vestem em responsabilidade social 
exercem neste momento de crise?

Responsabilidade social é sempre 
uma questão de escolha, assim como 
o comportamento ético. Posso esco-
lher se vou dar R$ 50,00 ao guarda 
para não me multar; ou se pago os R$ 
100,00 pela multa. Registro os meus 
funcionários e pago os impostos? Ou 
não cumpro a lei trabalhista? Enfim, 
a ética tende a me balizar na hora de 
fazer escolhas. Qual escolha eu faço? 
Na responsabilidade social, a gente 
coloca em questão qual impacto 
minha decisão terá sobre as pessoas. 
E leva adiante só as decisões cujo 
impacto é positivo. 

E como ficam essas decisões num 
momento de crise?

A crise impõe a necessidade de fazer 
escolhas. Como vou me comportar? 
Será que tenho que cortar custos? 
Qual custo será cortado? Vou diminuir 
o número de funcionários ou vou cor-
tar mordomias? Vou cortar planos de 

saúde ou gastar menos luz e água? Vou 
cortar meu projeto social que represen-
ta tão pouco no meu faturamento ou 
será que existem outras saídas para 
diminuir minha vulnerabilidade? Essa é 
a hora “H” da responsabilidade social. 
É momento de provar se realmente é 
para valer ou não.

O senhor vê saídas para a atual 
crise econômica? 

A crise não é só de natureza eco-
nômica. São várias crises: econômica, 
financeira e ambiental, as quais 
decorrem de um modelo de desen-
volvimento predador. Um modelo 
sem limites, de hiperconsumo, lucro 
ilimitado, concentração de renda, que 
provoca grandes desastres porque 
não tem nenhuma regulação. Um 
modelo que depreda o meio ambiente 
e esgota os recursos naturais, aquece 
o planeta e ameaça toda a espécie 
humana. É o tipo de modelo que pri-
vilegia o econômico sobre o social. 

O que fazer para superar os males 
desse modelo econômico?

Devido à crise, estamos vendo 
aparecer trilhões de dólares para 
apoiar bancos e empresas. Assim, 
descobrimos que o problema no 
mundo não é falta de recursos. 
Segundo a ONU (Organização das 
Nações Unidas), para acabar com a 
fome no mundo e alcançar as metas 
do milênio até 2015, seriam necessá-
rios 150 bilhões de dólares por ano. 
E a ONU não conseguiu levantar 
esse dinheiro, especialmente com os 
países desenvolvidos. De repente se 
percebe que existem recursos. Falta, 
na realidade, a vontade política de 
utilizar esses recursos em beneficio 
da sociedade. Então, o que temos 
que fazer a gente já sabe. Não há 
grandes dúvidas: investir em educa-
ção e saúde, eliminar o déficit habi-
tacional, investir em cultura, acabar 
com a fome e a pobreza, porque os 

A crise impõe a 
necessidade de fazer 
escolhas. Como vou 
me comportar? Será 
que tenho que cortar 
custos? Qual custo  

será cortado?
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recursos estão aí. E precisamos ter 
um controle social sobre as ativi-
dades econômicas: regular o fluxo 
de recursos financeiros, os recursos 
econômicos, eliminar paraísos fiscais, 
que servem de abrigo para diversas 
atividades ilegais.

Por que essas soluções não estão 
sendo colocadas em prática?

Falta uma mobilização, uma 
pressão por parte da sociedade para 
que os recursos sejam utilizados em 
benefício das pessoas, na eliminação 
das carências sociais e na adoção 
de matrizes energéticas renováveis. 
Falta uma mudança de valores no 
sentido de superar a busca do lucro a 
qualquer custo, o consumo predador. 
É necessário mudar o comportamen-
to e a cultura.

Na condição de idealizador do 
Fórum Social Mundial, o senhor se 
sente satisfeito com os rumos que 
o evento tomou?

Sim, porque hoje o Fórum Social 
se espalhou pelo mundo. Há uma 
consciência maior sobre as questões 
ambientais e sociais. As ideias predo-
minantes, em 2001, quando o Fórum 
Social foi criado, defendiam a tese de 
que o mercado livre, o Estado mínimo 
e as atividades financeiras sem limites 
iriam resolver os problemas do mundo. 
Mas esse modelo neoliberal acabou 
levando à ruína muitos países. Hoje é 
difícil encontrar alguém que defenda 
aquelas mesmas ideias. A sociedade 
tem se mobilizado em vários países 
do mundo. Não é à toa que o mapa 
político da América Latina se trans-
formou. E a eleição de Obama, só para 
citar um caso, também tem a ver com 
a mobilização da sociedade. 

De que forma o Fórum Social 
contribui para solucionar os pro-
blemas que ele próprio traz à tona 
para discussão? 

Com seus debates e conferências, 
o Fórum ajuda a formar consciência 
sobre os problemas e suas soluções. 
Isto é muito importante, porque a 
consciência determina a ação. O 
Fórum oferece também um espaço 
de articulação entre várias organiza-
ções, com o objetivo de adquirirem, 
juntas, força política de mobilização 
e pressão. O papel da sociedade civil 
é pressionar para a efetivação das 
políticas públicas. Não é a sociedade 
que vai construir as escolas, nem 
a habitação. Quem faz isso são as 
políticas públicas. 

O Fórum Social tem conquistado 
maior respeito perante a socieda-
de?

Sim. O último Fórum aconteceu em 
Belém, na Amazônia. Apesar da di-
ficuldade de acesso, o evento reuniu 
132 mil participantes, 2.500 ativida-
des e representantes de 143 países. 
E ainda contou com a presença de 
cinco presidentes de países. Então, é 
um espaço, hoje, muito respeitado e 
valorizado.  

A questão da saúde entrou no rol 
dos debates?

A Amazônia não foi escolhida por 
acaso. O lugar é muito importante 
para toda a discussão ambiental. E 
meio ambiente e saúde andam de 
mãos dadas. A deterioração do meio 
ambiente é a deterioração da saúde. 
Quando se esgotam os recursos 
naturais, poluem-se os rios, o ar, 
quando se liberam gases tóxicos na 
atmosfera e se desmata. Tudo isso, na 
realidade, tem efeito sobre a saúde. 

É possível obter avanços eco-
nômicos sem desenvolvimento 
social? 

É possível obter avanço econômico 
sem desenvolvimento social até certo 
ponto e só no curto prazo. Vou dar 
um exemplo: o desenvolvimento 
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econômico obtido com a instalação 
de fábricas que poluem rios. Com o 
tempo, os rios morrem e, portanto, a 
longo prazo, esta atividade econômi-
ca estará inviabilizada. Se derrubar-
mos a floresta para ter atividades 
econômicas, chega o momento em 
que a floresta acaba e não se tem 
mais atividade econômica. Quer 
dizer, a própria degradação social 
acaba por inviabilizar o desenvolvi-
mento econômico.

Quer dizer que, a longo prazo, de-
senvolvimento econômico depende 
de avanços sociais? 

Se há avanços sociais, existe 
desenvolvimento econômico. Mas 
isto acontece num outro modelo de 
desenvolvimento econômico, que 
fomente atividades não predado-
ras, atividades culturais, atividades 
na área da saúde e atividades que 
ofereçam empregos. Vou dar outro 
exemplo: na Amazônia, as pessoas 
dizem: “se não derrubar a floresta, 
não temos emprego”. Isto não é 
verdade. Na Amazônia faltam tantos 
médicos, tantos professores, tanta 
gente para cuidar da floresta. Estas 
são atividades econômicas, mas é 
outro modelo. 

Seria sonhar demais imaginar que 
a humanidade poderá, um dia, reali-
zar um único fórum socioeconômi-
co, no qual o modelo econômico vai 
privilegiar o social e as nações ricas 
vão investir nos avanços sociais?

Não é sonhar demais. É esta mu-
dança que estamos tentando fazer. 
Agora a grande pergunta é a seguin-
te: isto vai acontecer antes ou depois 
do desastre ambiental? Ou usando 
uma metáfora: é possível sonhar que 
uma pessoa que fuma há 30 anos 
consiga parar com o vício? Sim, ela 
vai parar de fumar. A questão é saber 
se vai parar espontaneamente ou só 
quando chegar numa UTI.
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Liderança

À moda do chefe 
A fórmula para a relação líder e comandado está 

na parceria e no diálogo

"Eu odeio o meu chefe!” Quem 
nunca ouviu esta exclama-
ção, principal e discretamen-

te, no escritório? Na internet, termos 
como “imbecil” e “ele pensa que é 
Deus” encabeçam os títulos de fóruns 
hospedados na rede de relacionamen-
tos Orkut.  

O motivo para tanto ódio esbarra 
em um campo mais pessoal que pro-
fissional: o relacionamento. “Como 
as organizações cada vez têm menos 
tempo e uma grande necessidade de 
apresentar resultados em curto prazo, 
(o chefe) acaba por criar exigências 
maiores e, consequentemente, um 
desconforto. A realidade é que temos 
chefes despreparados para lidar com 
gente, que exigem do outro lado e 
sobrecarregam este funcionário, não 
promovendo um convívio entre am-
bos”, explica Mariá Giuliese, diretora-
executiva da consultoria de carreira 
Lens & Minarelli, em São Paulo. 

Problemas como não delegar cor-
retamente as tarefas aos funcionários, 
subestimar ou bloquear a criatividade 
das equipes e constantes repressões 
– e neste ponto engloba desde uma 
discussão até faltas mais graves como 
assédio moral – acabam por tornar o 
ambiente de trabalho mais hostil. Para 
Mariá, o líder necessita dominar a “arte” 

uma equipe de três: é necessário um 
relacionamento próximo. 

No ranking das Melhores Empresas 
para Trabalhar desde a primeira edição 
(1997), a Promon tem a cultura de es-
treitar laços com seus colaboradores. 
Ferramentas de comunicação e pesqui-
sa de clima, bem como a liberdade de 
conversar com o presidente da empre-
sa, e até os que trabalham na Promon 
serem também acionistas, promovem 
um senso de comunidade.

MOtivaçãO e reSPeitO
“Uma questão importante é ter a 

capacidade técnica para delegar e dar 
ao subordinado condições de auto-
nomia. É necessário que o líder saiba 
organizar a demanda e observar se há 
ferramentas suficientes para ajudar 
nesta tarefa. Acho que este tipo de 
liderança, que entende os papéis e 
estimula a criatividade, transmite or-
gulho ao funcionário”, aponta Maria 
Fernandes.

Outra companhia que está na lista 
das Melhores Empresas, pelo segundo 
ano consecutivo, é a Ultragaz. Rosane 
Carvalho Lima, gerente de Recursos 
Humanos dessa empresa, comanda 
uma equipe de 25 funcionários. Ela 
também aposta na confiança e no 
respeito como base para o bom rela-
cionamento com eles. “Quando a rela-
ção entre o líder e seus colaboradores 
é fundamentada nestes dois valores, 
ela alcança a excelência. Assim, não 
existem dificuldades, mas desafios a 
serem superados.” 

O desafio diário de tornar e man-
ter as pessoas com alta motivação é 
o principal deles. Para alcançar este 
objetivo, é necessário fazer com que os 
colaboradores tenham “o sentimento 
de pertencer” à empresa. “O compro-
metimento das pessoas e das equipes 
também é importante, bem como 
associar a qualidade de vida pessoal à 
qualidade no trabalho”, afirma. 

Ao ser estimulado, o funcionário 
também apresenta seu papel na convi-
vência equilibrada com os superiores. A 
diretora-executiva da Lens & Minarelli 
comenta que o superior cria expecta-
tivas em relação ao funcionário. P

keliv_1@hotmail.com.br

KeLi VasConCeLos

de conviver com pessoas e aprender 
com os diversos profissionais que lida 
e lidera. “Ele precisa, em primeiro lu-
gar, gostar de gente, além de ser claro, 
objetivo e transparente. Saber definir 
as regras e principalmente lidar com 
erros e acertos. Não fazer o funcioná-
rio de boboca. Vai mudar as regras? 
Explique-as. Respeite o pensamento e 
ritmo do funcionário ou a relação e o 
andamento dos trabalhos serão preju-
dicados pela incompetência da chefia”, 
sublinha a consultora. E opina: “Acho 
que as relações entre funcionário e 
chefe deveriam ser menos assimétricas 
(ambos serem tratados como iguais). 
Afinal, todos são colegas de trabalho. 
E os chefes já estão vendo que o bom 
negócio é tratar bem as pessoas”.

 
eStreitar laçOS

A diretora de RH Márcia Fernandes 
segue esta cartilha. Há 28 anos tra-
balhando na Promon, empresa de en-
genharia e tecnologia, em São Paulo, 
sendo seis deles no cargo, ela tem um 
relacionamento de respeito, preparo 
e constante abertura para novas pro-
postas com os colegas de escritório. 
“Trabalho na supervisão de 20 fun-
cionários. A situação é a mesma tanto 
para quem comanda uma equipe de 20 
pessoas quanto para quem comanda 
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Medicina Integrativa

Técnicas antigas, abordagens novas
Terapias orientais são aliadas em tratamentos nos 

hospitais de referência

Épossível manter a serenidade e 
o bem-estar diante do profundo 
sofrimento causado por uma 

doença grave. Quem garante isso é a 
empresária Maria do Rosário Sampaio, 
que já passou por duas cirurgias e 
enfrenta sessões quinzenais de qui-
mioterapia para combater um câncer 
diagnosticado há três anos.

Participante do Programa de Me-
dicina Integrativa do Hospital Israelita 
Albert Einstein, Maria do Rosário in-
cluiu no seu tratamento práticas 
como meditação, reiki, acupuntura 
e dieta alimentar. “A quimioterapia 
debilita demais o organismo. Pre-
ciso de cuidados complementares 
para me recuperar”, diz. Segundo a 
empresária, a acupuntura alivia as 
dores e o inchaço; o reiki traz calma 
e tranquilidade; enquanto a medi-
tação aquieta a mente, ajudando-a 
a permanecer centrada. 

Além de Maria do Rosário, 
outras setenta pessoas estão 
sendo atendidas por esse progra-
ma, implantado no Hospital Albert 
Einstein em janeiro de 2008. “Tra-
ta-se de uma nova abordagem 
terapêutica que alia as técnicas 
orientais ao tratamento mé-
dico convencional, a fim de 
oferecer melhor qualidade de 
vida ao paciente”, argumenta 
o cirurgião Paulo de Tarso 
Lima, coordenador da Medicina 
Integrativa do hospital. 

Pioneiro no Brasil, este 
modelo já é muito difundido 
nos hospitais especializados 
em oncologia nos Estados 
Unidos. O programa do 
Einstein tem como referên-
cia estudos desenvolvidos 
no Hospital M. D. Ander-
son e na Universidade do 
Arizona.

casa do líder espiritual tibetano, o 14o 
Dalai Lama. 

O seu projeto de pós-doutorado, 
ainda em fase de coleta de dados, 
enfoca os efeitos da meditação em 
idosos com hipertensão leve ou li-
mítrofe. No decorrer dessa pesquisa 
ocorreu um fato inesperado: quatro 
dos voluntários sofreram a perda 
de parentes próximos. “Para nossa 
surpresa, esses idosos não desistiram 
do projeto. Em posterior análise qua-
litativa constatou-se a importância 
da meditação como suporte ao luto. 
Nenhum deles adoeceu. Entristeceram, 
mas não precisaram de medicação 
antidepressiva”, conta Elisa.

Para a pesquisadora, o mecanismo 
de ação da prática meditativa é fisio-
lógico. “Ao focar sua mente na própria 
respiração ou num mantra, a pessoa 
reduz a atividade do sistema simpá-
tico, no sistema nervoso autônomo. 
E ativa o sistema parassimpático”, 
esclarece. 

O sistema nervoso autônomo re-
gula as funções corporais e funciona 

De acordo com os fundamentos da 
Medicina Integrativa, curar não signi-
fica eliminar a doença, mas resgatar o 
equilíbrio e o bem-estar do paciente. 
“O programa se aplica a qualquer 
tipo de distúrbio e enfermidade. Es-
colhemos a área de oncologia como 
prioritária, porque é muito comum 
o paciente, diante do diagnóstico de 
câncer, procurar terapias alternativas. 
Trabalhos acadêmicos, no Brasil e 
exterior, apontam essa demanda”, 
declara Lima.

Mente Quieta
A pesquisadora da Unidade 

de Medicina Comportamental do 
Departamento de Psicobiologia 
da Universidade Federal de São 
Paulo, Elisa Harumi Kozasa, in-
vestiga, desde 1998, as práticas 
contemplativas, como ioga e 
meditação. No seu estudo de 
doutorado, avaliou um progra-
ma de meditação e exercícios 
respiratórios, chamado Siddha 
Samadhi Yoga, em um grupo 

de 34 voluntários (homens 
e mulheres com mais de 
18 anos) com queixas de 
ansiedade, depressão ou 
estresse. “Observamos o 
alívio nos sintomas e a 
melhora na atenção”, ela 

comenta.
Selecionada para in-

tegrar as conferências do 
Mind and Life Summer 
Research Institute (Insti-
tuto de Pesquisas Men-
te e Corpo), uma das 
instituições líderes no 
estudo das práticas 
contemplat ivas no 
mundo, Elisa partici-
pou, em 2007, de um 
encontro realizado na 

entenda aS técnicaS OrientaiS

Meditação:•	  do latim meditare, 
significa desligar-se do mundo 
exterior e voltar a atenção para 
dentro de si.
Reiki•	 : a palavra japonesa signi-
fica “energia vital universal”. É 
transmitida por meio das mãos 
por um terapeuta treinado.
Johrei•	 : energia divina cana-
lizada por meio da palma da 
mão feita por um ministrante 
preparado. 
Ioga:•	  a palavra se origina da 
raiz sânscrita yuj, que significa 
atrelar, juntar. A prática propõe 
a união do ser individual ao Ser 
Supremo, do corpo à mente.
Acupuntura:•	  propicia o equi-
líbrio energético por meio de 
agulhas aplicadas em certos 
pontos localizados em todo o 
corpo.

sueLi zoLa
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Herpes labial

Sensação dolorosa
O vírus altamente contagioso atinge 80% da 

população mundial

Oherpes labial é causado por um 
vírus chamado Herpes simplex 
que se fixa no nervo da face 

através da pele e, na maioria das 
vezes, fica em estado latente, apenas 
esperando uma oportunidade para 
se multiplicar.

 No verão a incidência do herpes 
labial é maior, pois os raios solares 
fragilizam o sistema imunológico, 
possibilitando a manifestação do 
vírus. Isso acontece porque, além 
de a pele ficar mais sensível, os raios 
ultravioletas chegam mais facilmente 

às células responsáveis pela imunida-
de, comprometendo sua eficiência.

 Não se sabe ao certo o que ativa 
o vírus, mas alguns fatores podem 
facilitar o surgimento das feridas, 
como exposição ao sol e ao vento, 
febre, menstruação, fadiga, alergias, 
momentos de estresse e baixa resis-
tência do organismo. “Aproximada-
mente 80% da população mundial 
em idade adulta é acometida pelo 
vírus em estado latente. Desses, 90% 
são contaminados pelo vírus desde 
a infância, dos quais apenas 10% 
desenvolvem a doença”, afirma o ci-
rurgião-dentista Marcelo Sarra Falsi, 
membro da Penn Dental University 
(EUA) e coordenador de cursos de 
especialização em implantes den-
tários e reabilitação oral e estética 
da Faculdade de Pindamonhangaba 
(FAPI).

Nos dois primeiros dias os sinto-
mas são sempre parecidos: surgem 
vesículas, como bolhas d’água, que 
coçam e ardem. No terceiro dia as fe-
ridas se rompem ocasionando muita 
dor. É também nesse período que o 
risco de contágio é mais alto e, por 
isso, são precisos alguns  cuidados 

 técnica obtiveram melhora do quadro 
clínico; enquanto, no grupo tratado só 
com medicamento, a diminuição da 
dor beneficiou apenas 40% dos pa-
cientes. “Esse resultado evidencia que 
as antigas técnicas orientais podem se 
constituir em novas abordagens tera-
pêuticas principalmente para doenças 
de origem funcional ou psicológica”, 
comenta Navarro.

Realizada nos Estados Unidos, a 
pesquisa contou com a participação de 
47 pacientes americanos e um especia-
lista em aplicar johrei vindo do Japão. 
Navarro Rodrigues apresentou este tra-
balho no maior congresso mundial de 
gastroenterologia, o Digestive Disease 
Week (DDW), que reuniu em torno de 
16 mil médicos, em San Diego. P
suelizola@uol.com.br

independentemente da vontade cons-
ciente. Ele se divide em dois subsis-
temas: simpático e parassimpático. O 
simpático é responsável pelas reações 
do organismo ao estresse. Prepara o 
corpo para a fuga ou luta, produzin-
do taquicardia, aumento da pressão 
arterial, sudorese e dilatação das 
pupilas, entre outras manifestações. 
Já o parassimpático, ao contrário, 
reduz a frequência cardíaca, diminui 
a pressão arterial, estimula a digestão 
e o relaxamento. 

“Para o cérebro desencadear essa 
resposta parassimpática no organismo, 
a prática meditativa precisa ser regular 
e disciplinada. É como a atividade 
física. Não adianta se exercitar du-
rante um mês e desistir em seguida. 
Se for frequente, essa ‘ginástica da 

mente’ leva ao estado de serenidade”, 
garante Elisa.

Examinada à luz da ciência, a 
técnica japonesa johrei mostrou ser 
uma eficiente ajuda para pessoas que 
sentem fortes dores torácicas, mas não 
apresentam doença cardíaca e nem 
lesões que justifiquem o sintoma. 

“Fizemos um estudo controlado 
com dois grupos de pacientes com dor 
torácica: um deles recebeu aplicação 
de johrei durante vinte minutos, três 
vezes por semana; e o outro não rece-
beu tais aplicações. Ambos tomavam 
medicação analgésica”, relata Tomás 
Navarro Rodrigues, gastroenterologista 
do Hospital das Clínicas de São Paulo, 
médico responsável pelo projeto.

Após dezoito sessões de johrei, 
90% das pessoas tratadas com a 
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Os terceiros molares mais atrapalham do que 
deixam o sorriso bonito

Dentes do siso

Hora de perder o juízo

Luís fernanDo russiano
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como não compartilhar copos e talhe-
res, não beijar na boca e evitar tocar o 
ferimento. Até o décimo dia as feridas 
formam uma lesão única, que secam 
e cicatrizam sem deixar marcas.

Segundo Maria Carméli, consul-
tora em estomatologia da Asso-
ciação Brasileira de Odontologia 
(ABO), antes do aparecimento das 
lesões há um aviso do surto, como 
uma sensação dolorosa não muito 
intensa, pontadas, ardor, quei-
mação, formigamento e discreta 
sensibilidade nos lábios.

Os tratamentos mais utiliza-
dos visam diminuir os surtos ou 
espaçar o período da reincidência. 
Aconselha-se fazer a limpeza do 
local com água e sabão neutro, além 
do uso de medicamentos que fazem 
parte da família dos antivirais, na 
forma de comprimidos, injetáveis e 
cremes que atuam diretamente no 
DNA do vírus, tornando sua ação 
mais rápida e diminuindo o tempo de 
exposição da lesão. Entretanto, vale 
lembrar que não é possível eliminar 
o vírus do herpes do organismo e 
não existe ainda uma cura para a 
doença.

Um novo tipo de tratamento que 
vem sendo utilizado é o laser de baixa 
intensidade. “A luz laser possui um 
comprimento de onda específico que 
irá atuar principalmente na imunida-
de local, fazendo com que as células 

que não apresentam sintomas podem 
transmitir o vírus da mesma forma. 
Entretanto, segundo Carméli, algu-
mas medidas podem ser tomadas, 
como evitar o contato direto com as 
lesões; não compartilhar utensílios 

que possam estar contaminados; 
evitar produtos de maquiagem 
que não os próprios, como o 
batom; evitar exposição a fatores 
que desencadeiam a ativação do 
vírus; e manter a saúde geral em 
equilíbrio com repouso e dieta 
saudável.

Embora o herpes labial seja 
uma doença comum, é importante 
que o paciente sempre procure 
orientação médica para não correr 

o risco de errar o diagnóstico. “Tive 
um paciente que se queixava de her-
pes labial e isto o estava incomodan-
do. Foi feita uma biópsia e diagnos-
ticado que era um carcinoma. Como 
o paciente procurou um profissional 
rapidamente, o caso foi revertido com 
sucesso”, adverte Marcelo Falsi. Por-
tanto, se as feridas ultrapassarem dez 
dias, o mais aconselhável é procurar 
um profissional. P
millamekary@gmail.com

Herpes labial

do nosso próprio organismo reajam 
diante do vírus, criando uma memó-
ria imunológica para estas células, 
deixando-as mais fortes ao ataque 
do vírus. Além disso, o laser possui 
excelentes propriedades analgésicas, 
removendo o terrível desconforto da 
dor deste paciente”, explica Falsi.

Uma vez presente no organismo, 
o vírus do herpes pode ficar latente a 
vida toda sem se manifestar – o que 
dificulta a prevenção, já que pessoas 

Émuito comum, no período que 
marca o fim da adolescência, um 
grande percentual de pessoas 

começar a sentir um certo descon-
forto na boca. É o sinal de que os 
quatro últimos dentes da arcada 
dentária começaram a surgir e estão 
querendo romper a gengiva para, 
enfim, deixar a dentição completa. 
Os popularmente conhecidos dentes 
do siso ganharam este apelido por 
indicarem que é nesta idade, geral-
mente entre os 16 e os 20 anos, que os 
indivíduos adquirem mais maturidade 
e, com isso, ganham juízo.

 Entretanto, para uma parcela 
daquelas pessoas que começaram a 
“ter juízo”, esta fase da erupção dos 
últimos molares de cada lado dos 
maxilares também indica que está 
na hora de perdê-los. Isso porque o 
nascimento de um siso, bem depois 
da formação dos dentes permanentes, 
resulta em uma nova acomodação dos 
elementos no osso, na gengiva e na 
arcada, o que, na maioria das vezes, 
implica um processo doloroso que 
pode culminar com sua extração. O 
diagnóstico completo do problema 
será validado de acordo com as ra-
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diografias panorâmicas que são de 
extrema importância para determinar 
a necessidade de remoção.

 Segundo o cirurgião-dentista 
com especialização em prótese den-
tária, Richard Rastelli, “é durante o 
processo de erupção que começa 
o incômodo, já que o acúmulo de 
alimentos favorece o surgimento de 
inflamações no local. Para que não 
haja complicações futuras, a higie-
nização é o primeiro passo para que 
o siso venha a erupcionar de maneira 
tranquila e sem maiores transtornos 
para o paciente. Nesse caso, o uso 
de fio dental e enxaguatórios bucais, 
além de uma adequada escovação, é 
um cuidado essencial para evitar os 
processos inflamatórios”.

 Esteticamente, ter ou não os den-
tes do siso não implica ter um sorriso 
comprometido. “Desde que o dente 
esteja fora da mastigação, ou seja, 
não erupcionado, incluso ou impac-
tado, ele não afetará em nada, nem 
em estética e muito menos durante 
o ato de mastigar”, esclarece Rastelli, 
que também é proprietário de uma 
consultório multidisciplinar em São 
Paulo.

 O especialista em prótese e im-
plante e consultor científico da As-
sociação Brasileira de Odontologia 
(ABO), Alexandre Martinelli, adverte 
que a visita regular ao dentista é 
importante para que possa ser feito 
um diagnóstico prévio do risco do 
paciente desenvolver alguma com-
plicação. “Não existe uma idade mais 
indicada para a retirada do siso, mas a 

indicação de remover ou não o dente 
deve ser definida o mais breve pos-
sível, antes que ocorram problemas. 
Caso o terceiro molar esteja bem po-
sicionado, sem causar interferências 
na oclusão (encaixe dos dentes), e em 
condições de boa higienização, ele 
pode permanecer na boca pela vida 
toda”, explica o cirurgião-dentista.

 Ainda, segundo Martinelli, é 
necessário haver indicações bem 
precisas para a remoção do dente. 
Tratando-se de elementos que já 
aparecem na boca, os fatores que 
determinam a retirada são a falta 
de espaço para a erupção, o mau 
posicionamento do dente, cáries 
muito grandes, impossibilidade de 
realização de tratamento de canal e, 
até mesmo, a indicação para o uso de 
aparelhos ortodônticos. Nos casos em 
que nem chegam a aparecer (inclu-
sos), a remoção é indicada quando há 
a possibilidade de formação de cistos 
ao redor do dente que está no interior 
do osso. “As pessoas normalmente 
têm aflição de tirar o siso e sempre re-
lacionam esta remoção a um processo 
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muito doloroso. Na verdade, esta ci-
rurgia avançou muito e, atualmente, 
o pós-operatório é mais tranquilo e 
confortável”, conclui Martinelli.

 A importância dos dentes do siso 
remonta ao período que compreen-
deu a pré-história. Naquela época, o 
homem tinha uma vida mais selvagem 
e utilizava toda a sua arcada dentária 
para dilacerar os alimentos e triturá-
los, pois não havia ferramentas que 
o auxiliassem na tarefa. Com o passar 
do tempo e o surgimento dos talhe-
res, o uso dos últimos dentes, durante 
o processo mastigatório, foi cada vez 
menos exigido. 

 “Há muitos casos detectados de 
dentes sem forma alguma, com raí zes 
e coroas atípicas e que dificultam a 
extração do dente. Em outros casos 
há pacientes que apresentam apenas 
dois ou três destes terceiros molares”, 
esclarece Richard Rastelli. Os dentes 
do siso do ser humano, ao que indica 
a evolução das espécies preconizada 
por Charles Darwin, caminham para 
o seu completo desaparecimento. P
lfrussiano@uol.com.br 
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Legislação

Doenças graves têm amparo na lei
Benefícios incluem isenções até na                      

aquisição de veículos

Ao tomar conhecimento de que 
possui uma doença grave, o 
paciente foca suas forças no 

combate ao mal e, muitas vezes, sofre 
ainda mais por não conhecer direitos 
que podem facilitar sua vida naquela 
batalha. Portadores de necessidades 
especiais e doenças graves têm direi-
tos e benefícios garantidos por leis. 

deradas graves e, portanto, passíveis 
de benefícios.

Esses benefícios vão desde isenção 
de imposto de renda, aposentadoria 
por invalidez e saque do FGTS até 
aposentadoria integral no caso de ser-
vidores públicos. Mas, quando aquelas 
patologias resultarem em deficiência 
física incapacitante, outros benefícios 
importantes podem ser incorporados. 
São eles, por exemplo, isenção fiscal 
de ICMS e IPI para compra de veículos 
nacionais, além de isenção de IOF nos 
contratos de financiamento destes veí-
culos. Além disso, o beneficiário estará 
isento de pagar IPVA e, especificamen-
te no caso de São Paulo, não precisará 
obedecer ao rodízio municipal.  

Para Antonio Eder Chamorro, des-
pachante especializado no assunto, o 
benefício é demasiadamente grande 
para ser deixado de lado, já que o pa-
ciente conseguirá – após a aquisição 
do veículo com valores aproximada-
mente entre 25% e 30% mais baratos 
– isentar-se do pagamento de IPVA. 

A Constituição de 1988, em seu 
artigo 23, inciso II, estabelece a com-
petência comum da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios para 
cuidar da saúde e assistência pública, 
proteção e garantia dos portadores 
de def iciência. O advogado José 
Alberto dos Santos, especializado na 
legislação que trata de benefícios 
aos portadores de doenças graves e 
necessidades especiais, explica que 
estados e municípios conhecem com 
muito mais propriedade as necessida-
des daqueles que estão sob sua tutela, 
exemplificando: “No município de 
São Paulo, por exemplo, uma norma 
foi criada para isentar o paciente que 
tenha reconhecida sua necessidade 
especial ou doença grave de ter de 
respeitar o rodízio municipal. Por isso 
mesmo, cada estado da federação 
ganhou o direito de legislar sobre a 
matéria”. 

iSençãO fiScal
Para José Alberto, alguns direitos 

são mais divulgados, enquanto outros 
acabam passando despercebidos, 
como é o caso da isenção fiscal. 
“Geralmente, nesses casos, o doente 
toma conhecimento do benefício 
somente através do boca a boca ou 
em um contato com outro portador 
de necessidades especiais. Enfrenta 
dificuldade para ir a uma consulta em 
função de não possuir carro ou estar 
no rodízio. O transporte de pacientes 
com deficiência pode ser muito difícil 
e a utilização de transporte público, 
dependendo da debilidade, quase 
impossível”, diz.

Em meio a leis complexas, cada 
estado ou município procura esta-
belecer normas para facilitar a vida 
dos pacientes portadores dessas do-
enças. “Os benefícios são concedidos 
para auxiliar aqueles que passam por 
dificuldades, reduzindo sua força de 
produção, despendendo tempo e di-
nheiro com o tratamento”, acrescenta 
Alberto.  

Segundo o advogado, nesses casos 
o exame pericial é fundamental. “Pa-
cientes com lesões oriundas de AVC 
(acidente vascular cerebral), lesões 
cerebrais (paralisia cerebral ou hemi-
plegias), lesão medular (tetraplegias 
ou paraplegias) e miopatias (distrofias 
musculares) podem estar dentro da 
tutela legal. E não apenas amputações 
ou malformações congênitas geram 
o benefício. Até mesmo a doença do 
trabalho LER (lesão por esforço repe-
titivo), desde que tenha dificultado o 
paciente na condução de seu veículo, 
pode dar direito ao benefício.” Assim, 
também, pacientes com câncer de 
mama que tenham retirado o seio ou 
parte dele, em virtude da alteração da 
musculatura, podem ter o seu direito 
reconhecido.

José Alberto lembra que, mesmo 
quando o paciente está impossibilita-
do de dirigir – seja por determinação 
médica ou por debilidade física –, 
poderá também ter alguns  benefícios. 
Nesse caso, o deficiente nomeará um 

Doenças como câncer, Aids, mo-
léstia profissional, tuberculose ativa, 
alienação mental, esclerose múltipla, 
neoplasia maligna, cegueira, hanse-
níase, paralisia irreversível e inca-
pacitante, cardiopatia grave, mal de 
Parkinson, espondilite anquilosante, 
nefropatia grave, hepatopatia grave, 
estágios avançados da doença de 
Paget (osteíte deformante), contami-
nação por radiação e fibrose cística já 
foram reconhecidas pelo artigo 1o da 
Lei 11.052/2004 como doenças consi-
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Especialidade inclui programas educativos e de 
prevenção para jovens

ideia da importância da saúde bucal, 
da higiene dos dentes e saúde das 
gengivas”, explica Sandra.

É preciso deixar claro para os 
jovens quais as restrições e os riscos 
nos procedimentos estéticos. O cla-
reamento dental só deve ser feito em 
garotas com mais de 16 anos e em 
garotos acima de 18 anos, pois é nessa 
idade que a dentição esta completa, já 
o uso do piercing pode resultar em in-
fecções devidas ao material utilizado, 
além  de fraturas dentárias, aumento 
do fluxo salivar e cistos.

Na maioria das vezes, o jovem 
está mais preocupado com a aparên-
cia física e, por desconhecer o valor 
nutritivo dos alimentos, acaba sujeito 
a hábitos alimentares impróprios, 
adotando refeições irregulares, com 
grande ingestão de doces, consumo de 
alimentos altamente calóricos e abuso 
de lanches rápidos, que podem levar 
à obesidade. Além disso, submetem-
se a dietas de emagrecimento sem 
nenhum acompanhamento médico, 
o que pode resultar em transtornos 
alimentares e, consequentemente, 
problemas bucais.

Aodonto-hebiatria é uma vertente 
da odontologia que desenvolve 
tratamento diferenciado aos 

adolescentes. O atendimento não fica 
condicionado apenas ao momento 
em que o jovem senta na cadeira do 
dentista. Ele vai além disso e se baseia 
na confiança. O odonto-hebiatra guia 
e insere o adolescente, de 10 a 20 
anos, em um programa educativo, 
preventivo e curativo, se necessário. 
Tudo isso levando em conta o aspecto 
visual que é supervalorizado nessa 
fase da vida.

 Segundo a cirurgiã-dentista e 
professora de odonto-hebiatria na 
UNIMES – Universidade Metropolita-
na de Santos, Sandra Kalil Bussadori, 
é preciso desenvolver uma linguagem 
específica e um tratamento adequado 
aos anseios dos jovens, respeitando 
suas necessidades em relação às 
modificações comportamentais e es-
timulando um modelo de promoção 
de saúde associado à valorização do 
sorriso.

“Os procedimentos mais busca-
dos, sem dúvida, são os estéticos, 
mas, muitas vezes, os jovens não têm 

Odonto-hebiatria

Visual jovem e saudável
Muitas vezes os pais não conse-

guem identificar a existência de dis-
túrbios alimentares, mas o cirurgião-
dentista pode detectar problemas 
como a bulimia e a anorexia nervosa, 
já que a regurgitação frequente com-
promete a cavidade bucal. Segundo 
a professora e consultora em Odon-
topediatria da Associação Brasileira 
de Odontologia (ABO), Marcia Vas-
concelos, nesses casos o profissional 
deve encaminhar o paciente para uma 
equipe multidisciplinar com trata-
mento psicológico, farmacológico e 
odontológico.

O dentista também pode identi-
ficar se o paciente faz uso de drogas 
em uma simples consul-
ta odontológica, 
ob s e r v ando 
o apareci-
m e n t o 

CamiLa PuPo

condutor por ele autorizado, que será 
o beneficiário temporário, enquanto 
persistir aquela condição ou enquanto 
for indicado pelo paciente como seu 
condutor. 

Alberto esclarece ainda que, para 
a isenção de IPI e IOF, será necessário 
dar entrada no benefício na Delega-
cia Regional da Receita Federal mais 
próxima da residência do beneficiário, 
mediante a apresentação de alguns 
documentos específicos. Já para o 
ICMS, o procedimento será realizado 
junto à Secretaria de Estado, apre-
sentando-se requerimento e entrega 
dos documentos solicitados. 

“O primeiro passo para quem 
deseja conseguir o benefício é pro-
curar uma autoescola para proceder 
à troca de sua carteira de habilitação. 
Isto, logicamente, para quem já pos-
sui habilitação”, diz Eder. “Depois, 
deverá proceder à elaboração de 
um laudo médico nos serviços au-
torizados, mediante a realização de 
uma perícia, para ser reconhecida 
sua deficiência e sua necessidade 
especial”, conclui ele. 

Para os veículos adaptados, Eder 
evidencia que não é necessário gran-
des adaptações, basta que o veículo 
tenha características que facilitem 

a sua condução, como é o caso de 
veículo automático ou com direção 
hidráulica. “Em certos casos pode ser 
que tenha de ser implantado um con-
trole de potência no motor do veículo 
adquirido, o que é feito pelas oficinas 
autorizadas.” O especialista lembra 
ainda que há uma limitação legal para 
a compra de veículos, ficando restrito 
ao valor sugerido pelo fabricante 
em até 60 mil reais. E o beneficiário 
deverá ficar com o veículo pelo prazo 
de dois anos – se quiser se desfazer 
do carro antes desse período, terá 
de pagar o valor correspondente ao 
benefício aferido.  P

© Studio | Dreamstime.com
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fLáVio tiné

Onoticiário é rico em relatos sobre 
dificuldades enfrentadas pela 
população em várias regiões do 

país. São enchentes em Santa Cata-
rina, navios que afundam na Região 
Amazônica, desabamentos no Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte e São Pau-
lo, desastres rodoviários de 
grandes proporções nas 
estradas e, finalmente, 
o desemprego, que 
ronda como nunca o 
trabalhador. 

Essas dificulda-
des são debitadas à 
crise econômica inter-
nacional, que direta ou 
indiretamente nos atinge, 
como integrantes de uma co-
munidade globalizada. Os países ricos 
cancelam ou diminuem encomendas 
de frango, carne de boi, avião ou soja, 
causando dificuldades aos produto-
res brasileiros. Empresas nacionais 
e internacionais tidas como sólidas, 
como a Embraer, a Vale do Rio Doce, a 
Volkswagen e a General Motors, entre 
outras, anunciam cortes de pessoal, 
colocando milhares de trabalhadores 
em situação difícil. 

A grande maioria dos trabalha-
dores nunca teve outro emprego ou 
profissão, entrando num processo 
de proletarização sem precedentes. 
Salvam-se os funcionários públicos, 
que são uma minoria em relação à 

Nordeste os casos de mau atendimento 
figuram quase diariamente na mídia, 
apesar dos esforços das autoridades. 

Não é à toa que a migração de 
brasileiros de várias regiões para São 
Paulo continua ocorrendo. A mesma 
cidade que maltrata sua população 
mais pobre com enchentes no verão 
é a que acolhe com generosidade, em 
qualquer época do ano, cada vez mais 
migrantes. Não é à toa que existiu um 
programa de rádio chamado São Paulo 
Capital Nordeste, pois quase um terço 
da população vem daquela região. 
Não é à toa que diariamente chegam 
ao Hospital das Clínicas dezenas de 
pacientes em busca de uma acolhida 
e um tratamento que não tiveram em 
seus Estados. 

Talvez não seja politicamente 
correto fazer a louvação dos privi-
légios paulistanos, mas essa mistura 
não constitui apenas cruzamentos de 
várias raças. São Paulo não é apenas 
um caldeamento bem-sucedido. É 
também uma prova inequívoca de 
capacidade de sobrevivência. P
Flávio Tiné é jornalista, trabalhou em vários jornais 
e foi assessor de imprensa do HCFMUSP durante 
21 anos. 
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Dificuldades e privilégios
população, e acabam se aposentando 
em situações bem melhores que os 
trabalhadores privados.

As dificuldades têm levado os 
trabalhadores, incluindo os mais 
qualificados, a cancelar seus planos 

de saúde, passando a disputar 
atendimento médico com 

usuários do SUS.
Apesar do quadro 

claramente desalenta-
dor, que vem se agra-
vando assustadora-
mente, dia a dia, nos 
últimos meses, há casos 

de privilégios, não no 
sentido de excluir outrem 

dos direitos comuns, mas 
quando alguém consegue sobre-

vivência com dignidade mesmo em 
meio a tantos sofrimentos anunciados 
e inevitáveis. 

No caso da assistência médica, 
que nos interessa particularmente, 
podemos admitir que os paulistanos 
são privilegiados, em comparação 
com os moradores dos demais Esta-
dos, à medida que contam com um 
sistema organizado e eficiente. Já os 
hospitais públicos do Rio de Janeiro 
frequentam noticiários quase sempre 
envolvidos em questões de falta de 
equipamentos, mau atendimento, 
óbitos por omissão etc. 

Em São Paulo, como se sabe, isso 
é menos frequente. Nos Estados do 

de manchas e o comprometimento 
do colo do dente e, nesses casos, é 
essencial ter um diálogo aberto com 
o jovem para que seja feito o trata-
mento adequado.

Embora o odonto-hebiatra con-
siga identificar muitos problemas 
em apenas uma consulta, há casos 
em que a relação de confiança entre 
o profissional e o paciente é deci-
siva. Por exemplo, uma garota que 
usa anticoncepcional pode ter uma 
diminuição na absorção de vitami-

nas, podendo causar sangramento 
gengival. Se a jovem não confiar no 
dentista e não contar que toma anti-
concepcional, poderá ser muito mais 
difícil solucionar o problema.

A odonto-hebiatria ainda não é 
reconhecida como especialidade, mas 
vem realizando um importante traba-
lho dentro da odontologia, pois, além 
de minimizar os prejuízos bucais, ela 
veio para suprir uma lacuna. Muitos 
adolescentes saíam da odontope-
diatria, mas não tinham tratamento 

adequado na odontologia adulta, daí 
a necessidade da odonto-hebiatria.

O cirurgião-dentista que quiser 
se aprimorar em odonto-hebiatria 
precisa procurar cursos especilizados. 
Mas vale lembrar que, além disso, é 
recomendável ter conhecimento em 
psicologia, nutrição, crescimento e 
desenvolvimento voltado para ado-
lescência, pois o ideal é entender o 
jovem por completo e não somente 
pelo sorriso. P
millamekary@gmail.com

Odonto-hebiatria
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CeCy sant’anna

Combate à obesidade infantil – Uma pesquisa realizada pela 
Universidade de Washington sugere que as áreas verdes são um 
incentivo para as crianças passarem mais horas brincando ao ar livre 
e servem como forma de combate ao sedentarismo, reduzindo o risco 
de obesidade. O estudo acompanhou, por dois  anos, 3.831 crianças de 3 a 16 anos 
e usou imagens de satélites para verificar a área verde ao redor de suas casas.

Controle a sua pressão – Mantenha 
sua pressão nos 12 x 8 mmHg e ema-
greça. Um estudo americano mostrou 
que remédios para pressão arterial 
ajudam a perder peso. Os cientistas 
americanos mostraram que o segre-
do está nos inibidores de enzimas. 
Eles verificaram em laboratórios que 
ratos que não produziam a enzima 
conversora de angiotensina (ECA) 
eram 20% mais leves e 50% a 60% 
deles apresentavam menos gordura 
corporal do que os ratinhos normais. 
Os inibidores de enzima talvez ajudem 
a expulsar as gorduras humanas num 
prazo de cinco anos.

Cesariana e asma – Os bebês nascidos 
de cesariana apresentam 80% mais 
chances de terem asma ao longo da vida 
do que os bebês de partos normais. Isto 
é o que sugere um recente estudo eu-
ropeu com três mil crianças. Somente 
8% do grupo estudado havia nascido 
por cesariana, porém tinha 80% mais 
propensões à doença. A relação entre a 
asma e a cesariana parece ser simples. 
O sistema imunológico do bebê 
sofre um ajustamento diferente.

Doenças infantis são mais graves em 
adultos – Doenças típicas da infância 
como sarampo, caxumba e rubéola 
são mais graves em jovens e adultos. 
O sarampo compromete o sistema 
imunológico, facilitando o surgimento 
de complicações no sistema respirató-
rio, principalmente a pneumonia, que 
pode ser causada pelo próprio vírus 
ou por uma superinfecção bacteriana. 
Em grávidas aumenta o risco. Para 
se proteger da doença, basta tomar a 
vacina tríplice viral.

Neurônios gerados in vitro – Cien-
tistas europeus liderados por Pierre 
Venderhaeghan, da Universidade 
Livre de Bruxelas, e Afaneh Gaillardi, 
pesquisadora do Centro Nacional de 
Investigações Científicas da França, 
anunciaram ter descoberto como 
transformar, em laboratório, células-
tronco embrionárias em uma grande 
quantidade de neurônios do córtex 
cerebral. Gerados in vitro, foram 
implantados no cérebro de camun-
dongos. Esse estudo foi publicado no 
site da Nature.

O uso da chupeta – Segundo o profes-
sor George Haycock, consultor da Fun-

dação para o Estudo de Mortes 
na Infância, bebês que usam 

chupeta para dormir, mes-
mo para um cochilo, são 
menos propensos à morte 

súbita do que os que não a uti-
lizam. A Fundação aconselha a 
não dar chupeta ao bebê até ele 
completar um mês de idade. 

Tratamento alternativo – “Tro-
que os curativos tradicionais 
de seus machucados por 
uma solução com 30% de 
sa l iva humana, obtendo 
assim uma melhora de 30% 
mais rápida do que os não 
tratados”, diz o pesquisador 
Menno Ordhoff, do Centro 
Acadêmico de Amsterdã, Holanda. 
Segundo o cientista, a proteína da 
saliva acelera a cicatrização, esti-
mulando a pele saudável a cobrir as 
áreas danificadas.

Mulher obesa é mais estressada – As 
mulheres que estão acima do peso vi-
vem mais acontecimentos estressantes 
do que aquelas que têm um peso con-
siderado normal, segundo um recente 
estudo de um grupo de pesquisadores 
americanos. O grupo avaliou 41.317 
adultos. A obesidade é doença e leva 
a complicações de saúde que podem 
ser fatais.

Sacarina adoça mais – A sa-
carina adoçante usada em 
refrigerantes dietéticos 
pode engordar mais que 

o açúcar. O sabor da sa-
carina estimula o sistema 
digestivo na ingestão de 
mais calorias, af irma o 
estudo da Universidade de 
Perdue, nos EUA.
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ilustrações: Moriconi

Pare no primeiro copo – Não se 
exceda na bebida porque nem sempre 
a ressaca é o maior problema. Beber 
além da conta aumenta as chances 
de desenvolver síndrome metabó-
lica caracterizada pela diminuição 
dos níveis de HDL (colesterol bom), 

pressão alta e excesso de gordura 
abdominal.

Problemas de fertilidade – Um estudo 
da Universidade de Rochester, EUA, 
aponta que mulheres que convivem 
com fumantes podem ter problemas 
com fertilidade. Das 4,8 mil  fumantes 
passivas na infância ou idade adulta ou-
vidas pela pesquisa, 68% 
apresentaram dificul-
dades para engravi-
dar e 89% sofreram 
aborto ou parto com 
criança morta.

Melhor horário – De acordo com o 
relógio biológico, a melhor hora para 
estudar e aprender é às 11 horas da 
manhã, quando o córtex frontal, área 
do cérebro ligada ao raciocínio, alcança 
potência máxima. O fortalecimento das 
conexões entre neurônios também está 
no auge, o que aumenta  nossa capaci-
dade de memorizar informações.

Gosto pelo risco – Cientistas ame-
ricanos anunciaram ter descoberto 
evidências de que existem diferenças 
físicas nos cérebros de pessoas muito 
atraídas pelo risco e por novidades 
que as estimulam a agirem de maneira 
impulsiva e, às vezes, perigosa. Um 
estudo da Universidade de Vanderbilt  
descobriu que o processamento da 
dopamina no cérebro é diferenciado 
nestas pessoas.

Coma peixe – Peixes são excelentes 
fontes de ácidos graxos ômega 3. 
Estudos mostram que esses ácidos 

reduzem a pressão 
arterial e o risco de 
infarto do miocárdio.

Aliado contra o herpes – Estima-se 
que no Brasil surjam anualmente 640 
mil casos de herpes. Em um estudo da 
revista Virology Journal, cientistas des-
cobriram que o componente responsá-
vel pelo amarelado do curry impede a 
manifestação  da doença.
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Dá pena ver a surpresa dos pais 
que são chamados às delega-
cias de polícia para receberem 

seus pimpolhos envolvidos em algum 
tipo de infração. Poucos sentem ver-
gonha ou se sentem constrangidos. 
Ao contrário, a maioria fica revoltada 
com a atitude da polícia e dos órgãos 
da imprensa. Da polícia, reclamam a 
falta de consideração com os filhos 
dos contribuintes ao expô-los de for-
ma degradante perante a sociedade; 
da imprensa, ao também expô-los 
da forma degradante em que foram 
removidos do local das pequenas 
infrações flagradas.

É duro, mas é a verdade. Nossos 
filhos e netos não são diferentes dos fi-
lhos e netos dos não contribuintes que 
perambulam pelas ruas sem escolas, 
sem segurança e sem futuro. Ocupa-
dos em nossos afazeres ou distrações, 
não alertamos as crianças dos perigos 
das cidades e a crescente criminalidade 
que dominou todos os níveis sociais. 
Não nos preocupamos com as mazelas 
que atingem nossos vizinhos, nem 
com as comunidades carentes de tudo 
onde quase não existe possibilidade do 
garoto não se transformar em marginal 
e a menina em mãe solteira. É o sinal 
dos tempos, alegamos com insensível 
desprezo. Só quando somos atingidos 
é que percebemos o quanto fomos 
displicentes na formação dos nossos 
meninos e meninas.

Nas reuniões de condomínio 
somos os primeiros a defender as 
brincadeiras tumultuadas de crianças 
sob os blocos e o pitar um baseado. 
Pedimos a troca do síndico rigoroso 
e do vigia intolerante. Com as men-
salidades em dia, vamos trocando os 
encarregados da ordem e até pedimos 
a cabeça do policial da área. Podemos 
trocar tudo e todos, só não podemos 
trocar nossos filhos e netos. Estes 
são definitivos; até que a morte nos 
separe.

PauLo CasteLo branCo 

o momento/Dele rebentar/Já foi nas-
cendo/Com cara de fome/E eu não 
tinha nem nome/Pra lhe dar/Como 
fui levando/Não sei lhe explicar/Fui 
assim levando/Ele a me levar/E na 
sua meninice/Ele um dia me disse/
Que chegava lá/Olha aí!/Olha aí!/
Olha aí!/Ai o meu guri, olha aí!/Olha 
aí!/É o meu guri e ele chega!/Chega 
suado/E veloz do batente/Traz sem-
pre um presente/Pra me encabular/

Tanta corrente de ouro/Seu 
moço!/Que haja pescoço/
Pra enfiar/Me trouxe uma 
bolsa/Já com tudo den-

tro/Chave, caderneta/
Terço e patuá/Um 
lenço e uma penca/

De documentos/P ra 
finalmente/Eu me identi-

ficar/Olha aí!
Olha aí!/Ai o meu guri, olha aí!/

Olha aí!/É o meu guri e ele chega!/
Chega no morro/Com carregamento/
Pulseira, cimento/Relógio, pneu, 
gravador/Rezo até ele chegar/Cá no 
alto/Essa onda de assaltos/Tá um 
horror/Eu consolo ele/Ele me conso-
la. Boto ele no colo/Pra ele me ninar/
De repente acordo/Olho pro lado/E 
o danado já foi trabalhar/Olha aí!/
Olha aí!/Ai o meu guri, olha aí!/Olha 
aí!/É o meu guri e ele chega! Chega 
estampado/Manchete, retrato/Com 
venda nos olhos/Legenda e as ini-
ciais/Eu não entendo essa gente/Seu 
moço!/Fazendo alvoroço demais/O 
guri no mato/Acho que tá rindo/Acho 
que tá lindo/De papo pro ar/Desde o 
começo eu não disse/Seu moço!/Ele 
disse que chegava lá/Olha aí! Olha 
aí!/Olha aí!/Ai o meu guri, olha aí/
Olha aí!/É o meu guri!”

Vale a pena baixar a música na 
Internet e presentear nossos guris 
com o alerta que Chico nos dava. Não 
devemos só deixar a vida os levar. P

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

A impunidade que se instalou em nossa sociedade, 
como se fosse praga, está se disseminando
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Nossos guris

A impunidade que se instalou 
em nossa sociedade, como se fosse 
praga, está se disseminando e, a cada 
dia, levando um pouco das nossas 
vidas. Não as vidas sofridas dos que 
nada podem ou nada possuem, mas 
as vidas dos que tiveram escola, 
saúde, casa, comida e roupa lavada. 
Não são poucos os que desfilam em 
seus veículos velozes pelas avenidas 
largas em bus-
ca de emoções e 
acabam tirando 
ou perdendo a 
v ida. São jo-
vens saudáveis, 
bonitos e in-
teligentes que 
jogam com o 
perigo ao se relacionarem com 
marginais que estão à espreita, 
aguardando um simples deslize. 
Quando tomamos conhecimento das 
travessuras – assim designamos seus 
atos infracionais –, eles já estão na 
fronteira da criminalidade e, talvez, 
já não consigam se livrar das garras 
dos traficantes, assaltantes e outros 
disfarçados de gente boa. 

O compositor Chico Buarque, 
há mais de trinta anos, já mostrava 
o que estava acontecendo no sub-
mundo da criminalidade ao contar a 
história do seu guri. Na letra, já es-
quecida, a emoção dos que dormem 
querendo sonhar e acordam com o 
pesadelo real do som do telefone, 
solicitando a presença deles perante 
as autoridades. O poeta retratou o 
sofrimento dos desfavorecidos que, 
apesar de tão enraizado na alma de-
les, não é diferente da nossa dor. 

Relendo a letra, talvez nos lem-
bremos de nós mesmos, crianças, 
sendo chamados por nossos pais 
para ouvir e guardar no íntimo o 
sofr imento dos outros para não 
cairmos em tentação: “Quando, seu 
moço/Nasceu meu rebento/Não era 
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A prática traz benefícios muito além dos financeiros

interna desempenhe seu papel. Os au-
ditores independentes devem avaliar, 
por meio de sua própria revisão, as 
práticas da diretoria e da auditoria 
interna e zelar pelo cumprimento do 
código de conduta da organização.

“O papel da governança corpo-
rativa é fazer com que esse ciclo 
funcione corretamente. Em outros 
termos, a governança corporativa 
pode ser entendida como um conjun-
to de estruturas, relacionamentos e 
práticas que tem como principal obje-
tivo minimizar os potenciais conflitos 
de interesses entre sócios, gestores, 
partes interessadas e relacionadas 
(stakeholders) que possam surgir na 
organização”, conta o pesquisador 
do IBGC.

As boas práticas da governança 
visam disciplinar e facilitar o rela-
cionamento entre essas estruturas, 
definindo papéis, alçadas, hierarquias 
etc., da mesma forma com os demais 
stakeholders de modo que atuem 
de maneira coordenada, sempre 
alinhados com o que é melhor para 
a organização como um todo, e não 
com interesses específicos de um ou 
outro grupo.

Os benefícios da boa governança 
corporativa vão mui-
to além dos finan-
ceiros. Do ponto 
de vista interno, 

Nos últimos meses o tema “go-
vernança corporativa” tornou-
se assunto frequente entre 

administradores de empresas de todo 
o país. Além de perceberem a necessi-
dade de tornar suas companhias mais 
atraentes para o mercado financeiro, 
agora, a crise internacional os obriga 
a pensar melhor a administração. “A 
questão básica da governança corpo-
rativa no Brasil tem como princípio 
a preocupação com a melhoria da 
gestão empresarial”, explica Elismar 
Álvares, professora da Fundação Dom 
Cabral.

“Para isso, é preciso formar um 
conselho e saber utilizá-lo, junto com 
uma auditoria externa – formada por 
profissionais totalmente indepen-
dentes da empresa auditada, com 
a finalidade de emitir uma opinião 
(ou parecer) sobre as demonstrações 
financeiras – e em cooperação com 
o principal executivo, no sentido de 
obter uma gestão que seja a mais 
eficiente possível”, completa a pro-
fessora da FDC.

De acordo com Luiz Dalla Martha, 
pesquisador do Centro de Conheci-
mento do IBGC – Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa –, quatro 
ferramentas são importantes para se 
obter a boa governança: a auditoria 
interna dos processos operacionais, 
financeiros e de cumprimento legal; a 
auditoria externa das demonstrações 
financeiras; o comitê de auditoria 
(subgrupo do conselho de adminis-
tração); e o conselho fiscal, que tem 
como objetivos fiscalizar os atos da 
administração, opinar sobre deter-
minadas questões e dar informações 
aos sócios.

Vale dizer que o comitê de au-
ditoria é responsável por analisar as 
demonstrações financeiras, promover 
a supervisão e a responsabilização 
da área financeira, além de garantir 
que a diretoria desenvolva controles 
internos confiáveis e que a auditoria 

Governança

Gestão em alta as boas práticas permitem um aper-
feiçoamento da gestão, do processo 
de tomada de decisão e do encami-
nhamento da sucessão de gestores 
e sócios. Do ponto de vista externo, 
a empresa passa a ser encarada 
como um investimento de menor 
risco e com maiores perspectivas de 
explorar seu potencial de negócios. 
Ao adotar as boas práticas de gover-
nança corporativa, a empresa tende 
a inibir os abusos de poder, erros 
estratégicos e eventuais fraudes.

Para os especialistas, existem 
princípios básicos para uma boa 
governança corporativa, em que 
se destacam quatro: transparência, 
equidade, prestação de contas e res-
ponsabilidade corporativa. A trans-
parência vai além da “obrigação de 
informar”. “O nível de transparência, 
o nível de relatórios e os acordos 
têm de ser claros. Quanto mais 
transparente, melhor. Mais confiança 
os investidores terão na empresa”, 
afirma Elismar Álvares. A boa co-
municação interna e externa se faz 
imprescindível e resulta num clima 
de confiança, tanto interno quanto 
nas relações com terceiros.

“A equidade é o equilíbrio do 
poder entre os grupos”, resume a 
professora Elismar. Pelo princípio 
da prestação de contas, os agentes 
da governança corporativa devem 
prestar contas de sua atuação a 
quem os elegeu e responder integral-
mente por todos os atos e omissões 
que praticarem no exercício de seus 
mandatos.

No que diz respeito à responsa-
bilidade corporativa, conselheiros 
e executivos devem zelar pela lon-
gevidade das organizações, incor-
porando considerações de ordem 
social e ambiental na definição dos 
negócios e operações. Trata-se de 
uma visão mais ampla da estratégia 
empresarial.

“A adoção dessas práticas, com 
visão a longo prazo, contribui para 
a perpetuação da organização, 
além de fortalecer sua reputação 
e seus valores”, finaliza Luiz Dalla 
Martha. P
gustavo.sierra@bol.com.br

gustaVo sierra
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Jogos eletrônicos

Jogando e aprendendo
O computador é brinquedo e aliado na educação 

dos jovens

Foi-se o tempo que pipa, carrinho 
de rolimã, boneca de pano e bola 
eram os brinquedos preferidos 

da criançada. A violência urbana e 
a mudança no estilo de vida, que 
prevê um número cada vez maior de 
edifícios altos e apartamentos aperta-
dados, deixaram poucas opções para 
os pequenos. O uso de computador 
e videogame aumenta sem parar, e 
a preocupação dos pais caminha na 
mesma direção. Na maioria das vezes, 
os jogos eletrônicos são violentos, 
estimulam a competição e isolam as 
crianças do convívio social.

Observando superficialmente esse 
cenário, a atitude mais comum é a da 
crítica. Mas, antes de rotular os jogos 
eletrônicos como “os grandes vilões”, 
vale a pena conhecer a opinião de 
estudiosos. Muitos deles acreditam 
que os jogos, quando bem estrutu-
rados, podem se tornar importantes 
ferramentas do processo educativo. 
Isso mesmo. Com objetivos claros, o 
videogame pode ser um importante 
aliado de pais e professores.

Essa ideia é compartilhada pelos 
engenheiros de computação da Uni-
versidade Federal do Espírito Santo 
(UFES) Luiz Gerosa e Davidson Cury, 
no trabalho “Uma abordagem cons-
trucionista no uso de jogos eletrônicos 
na educação”. Na avaliação de ambos, 
os jogos eletrônicos podem se tornar 
ferramentas ainda mais poderosas se 
forem construídos pelos próprios alu-
nos. “A abordagem construcionista no 
uso de jogos eletrônicos na educação 
se mostrou bastante promissora para 
desenvolver importantes habilidades 
nos estudantes e, ao mesmo tempo, 
tornar a aprendizagem mais lúdica”, 
afirmam. “A escolha da ferramenta a 
ser usada pelos alunos e professores 
deve levar em consideração o propó-
sito educacional para a ferramenta”, 
completam.

que em alguns casos pode ser contro-
lada pelo usuário; caracterizam-se por 
uma paciência infinita na repetição de 
exercícios e estimulam a criatividade 
do usuário, incentivando-o a crescer, 
tentar, sem se preocupar com os erros. 

A maneira como a Escola Japan 
Sunset encontrou de tornar os jogos 
eletrônicos parceiros do processo de 
educação é mais simples. Não envolve 
a construção de um jogo exclusivo, 
mas não parece menos eficiente. Para 
completar as aulas de japonês para 
crianças e adolescentes, a escola opta 
pelos jogos de RPG e ação. A técnica, 
desenvolvida pelo professor Jair Sensei, 
é chamada de Nihonpop e consiste no 
contato direto com os jogos em japonês 
e histórias em quadrinhos, que servem 
como complemento da matéria dada 
em sala de aula, e ajuda a fixar os 
vocabulários aprendidos. “Se o aluno 
aprende uma expressão na aula de 
hoje, já vai ver como essa expressão é 
usada em situações de diálogo intenso”, 
exemplifica o professor. Segundo ele, o 
aluno sente que seu progresso é visível, 
pois começa a utilizar o conteúdo das 
aulas imediatamente após aprendê-
lo. Outro ponto importante está na 
satisfação de jogar em japonês, sem a 
necessidade de esperar pelas versões 
traduzidas dos jogos.	 P
lisimeao@uol.com.br

De acordo com a doutora em In-
formática na Educação Liliana Passe-
rino, no trabalho “Avaliação de jogos 
educativos computadorizados” (artigo 
publicado no Taller Internacional de 
Software Educativo 98 (TISE’98), os 
jogos são criados com a finalidade du-
pla de entreter e possibilitar a aquisição 
de conhecimento. Segundo o estudo, 
“nesse contexto os jogos de computa-
dor educativos, ou simplesmente jogos 
educativos, devem tentar explorar o 
processo completo de ensino–aprendi-
zagem. E eles são ótimas ferramentas 
de apoio ao professor na sua tarefa”. 

Segundo ela, os bons jogos edu-
cativos trabalham com representações 
virtuais de maneira coerente; dispõem 
de grandes quantidades de informação 
que podem ser apresentadas de ma-
neiras diversas (imagens, texto, sons, 
filmes etc.), numa forma clara, objetiva 
e lógica; exigem concentração, coor-
denação e organização por parte do 
usuário; permitem que o usuário veja o 
resultado de sua ação de maneira ime-
diata, facilitando a autocorreção (afirma 
a autoestima da criança); trabalham com 
a disposição espacial das informações, 

LiLiane simeão
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Os homens não têm  o fim do período                
fértil na andropausa

sexual – libido – e da qualidade e 
quantidade das ereções; redução da 
massa muscular; aumento da massa 
de gordura visceral e alterações no 
perfil lipídico no sangue; diminui-
ção da massa óssea, osteoporose e 
queda da sensação de bem-estar, 
que é caracterizada pela redução 
de atividade intelectual, dificuldade 
de orientação espacial, fadiga e 
depressão.

Cuidados básicos devem ser to-
mados para prevenir a andropausa. 
Por exemplo, combater a obesidade 
fazendo exercícios físicos e não le-
var uma vida sedentária. Estas são 
medidas fundamentais para evitar o 
acúmulo de gorduras viscerais – con-
centram-se na cavidade abdominal. 
Tais gorduras podem reduzir a pro-
dução da testosterona e levar ao pré-
diabetes ou ao próprio diabetes, além 
de hipertensão, sobrecarga cardíaca 
e elevação do ácido úrico no plasma 
que, por sua vez, pode causar gota, 
artrite úrica, insuficiência renal, cál-
culo renal e outras doenças.

Para tratar-se é necessário 
que os homens após os 50 anos 
de idade  tenham consciência de 
que precisam realizar consulta 
com um especialista na área da 
urologia. Os níveis hormonais 
decrescem, normalmente, em 
média de 1% a 2% ao ano 
nessa faixa etária. Porém, 
em 50% desses homens 
foi constatada baixa 
significativa da testos-
terona biologicamente 
ativa, ou seja, que vai 
atuar nos tecidos, sem 
que eles apresentem 
queixas clínicas.

Se esses indivíduos 
tivessem realizado con-
sultas preventivas, poderiam 
controlar melhor a andro-

Ocorpo humano sofre diversas 
alterações com o avanço da 
idade. No sexo feminino, a 

mudança é mais evidente com a 
chegada da menopausa, que se ma-
nifesta de forma clara e tem evolu-
ção rápida. E no homem? A ruga é 
a única marca da idade adiantada? 
Segundo especialistas, não. Os ho-
mens têm a chamada “andropausa” 
ou “climatério masculino”, embora 
o médico e professor de Endocrino-
logia da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, Marcello 
D. Bronstein, acredite que esses 
termos sejam “utilizados incorreta-
mente para traçar um paralelo com 
a menopausa”.

“A menopausa é uma condição 
bem estabelecida, que ocorre de 
forma objetiva em todas as mulheres 
na faixa dos 50 anos, ao passo que a 
andropausa não tem essa caracterís-
tica definida”, explica o especialista. 
“Ambos os processos são relaciona-
dos ao envelhecimento e ligados à 
redução da produção hormonal pelas 
gônadas”, diz Bronstein. 

Segundo o especialista, a dife-
rença mais marcante é que todas as 
mulheres passarão pela menopausa 
– interrupção do ciclo ovulatório, 
que marca o fim do período fértil 
na mulher – e os homens não terão 
o fim do período fértil e nem todos 
eles acusarão efeitos da andropausa. 
“Nos homens há uma evolução me-
nos acentuada, e eles não perdem a 
capacidade de reprodução, apenas 
diminuem o volume de esperma e a 
concentração de espermatozoides”, 
acrescenta. Por esse motivo é mais 
complicado para o homem perceber 
que está na andropausa.

 No entanto, existem alguns sin-
tomas determinantes, tais como: de-
ficiência de testosterona no homem, 
que causa diminuição do interesse 

Andropausa

Sinal da idade
pausa. “Isso se faz com reposição 
androgênica e drogas bloqueadoras 
da fosfodiesterase do tipo 5, que 
atua promovendo o relaxamento da 
célula muscular do tecido caver-
noso peniano, condição necessária 
para obtenção da ereção”, reforça 
Bronstein.

Ainda, segundo o especialista, 
existem algumas ressalvas: “A repo-
sição androgênica pode ter efeitos 
colaterais graves, como influência 
na progressão de câncer prostático 
preexistente, apneia do sono e po-
liglobulia (aumento do número dos 
glóbulos vermelhos). Além disso, 
alguns preparados androgênicos 
empregados por via oral são po-
tencialmente hepatotóxicos – que 
podem ‘agredir’ o fígado”.

É indispensável, portanto, a 
orientação de urologista e endo-
crinologista, pois cada indivíduo 
tem um tratamento de acordo com 
o seu perfil clínico e hormonal, que 
tem de ser muito bem discutido e 
elaborado.    P
gustavo.sierra@bol.com.br

gustaVo sierra
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Cartas e e-mails
Venho acompanhando o 
maravilhoso trabalho infor-
mativo científico realizado 
pela revista Medicina Social. 
Gostaria de continuar rece-
bendo a revista em meu novo 
endereço.
Dr. Rômulo Costa Salles
Irajá – RJ

Nós, da Age Photo e Comunicação, que-
remos parabenizar todos os envolvidos 
na última edição da revista Medicina 
Social. Parabéns pelo excelente trabalho 
de qualidade. Continuem assim. Abraço 
e sucesso.
Maurício Pinzkoski
Porto Alegre – RS

Gostaria de parabenizar a revista 
 Medicina Social, Ano XXVI, Nº 204, 
na pessoa de Sueli Zola, pela excelente 
entrevista com a colega Dra. Carmita 
Abdo sobre "sexo sem tabu". Reconheço 
que o trabalho da colega Dra. Carmita é  
extraordinário. Há mais de quinze anos 
realizo cirurgias íntimas e os problemas 
que tentamos solucionar são semelhan-
tes aos citados nessa entrevista.
Dra. Yhelda de Alencar Felício
Fortaleza – CE

Trabalho no serviço de saúde ocupacio-
nal do Inmetro e adorei as matérias da 
edição jan/fev/mar de 2009. Gostaria de 
saber se há possibilidade de me enviar 
as matérias por e-mail.
Vanessa da Silva Oliveira

Sou nutricionista e trabalho 
em um hospital psiquiátrico 
em Fortaleza e, neste local, 
tive contato com a revista 
Medicina Social da  Abramge. 
Gostei muito  da revista, prin-
cipalmente porque aborda 
muitos assuntos relacionados 
à nutrição e a todos nós profis-
sionais de saúde. Gostaria de 
parabenizar aos editores pela 

excelente revista, com qualidade inques-
tionável. Deste modo, aproveito a opor-
tunidade para solicitar o recebimento da 
mesma. Agradeço a atenção de todos.
Emmanoel Freire Gomes
Fortaleza – CE

Pedidos de assinatura:
Ana Maria Barbosa Silva, São Paulo – SP; Ana 
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Rio de Janeiro – RJ; Roberto Souza, São Paulo 
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Alterações de endereço:
Betania Claudiano de Oliveira, Belo Horizon-
te – MG; Denise Lorencini, Curitiba – PR; José 
Resende de Castro Júnior, Juiz de Fora – MG; 
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Universidade Vale do Rio Verde – Unincor, Três 
Corações – MG; Vanessa da Silva Oliveira (por 
e-mail); Yhelda Felício, Universidade Federal 
do Ceará, Fortaleza – CE.
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Informações: Secretaria dos Prêmios 
Abramge de Medicina e de Jornalismo
Fone: (11) 3289.7511
Fax: (11) 3289.7175
www.abramge.com.br
comunicacao@abramge.com.br

Isquemia Miocárdica
Prevenção e Tratamento

Participantes:
Médicos e Jornalistas

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

Inscrições até 10/10/2009

Regulamento disponível no portal da 
Abramge: www.abramge.com.br
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O setor da Saúde Suplementar em meio à crise mundial e 
necessidade de modelos de negócios diferenciados
• Relações com o Mercado
• Relação com Colaboradores
• Relações com Autoridades

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

Gestão na Nova
Realidade de Negócios

Agende-se para o maior evento da Saúde Suplementar !
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