
O sociólogo Renato Sérgio Lima, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, fala 
sobre a violência urbana e como reverter este cenário dramático das nossas cidades
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MEDICINASOCIAL

A psicóloga Ana Maria Rossi, presidente da International Stress Management Association 
no Brasil,  explica como é possível controlar o estresse de forma saudável

A arte de brincar
Crianças, cada vez 
mais sedentárias, têm 
sido diagnosticadas 
com doenças de 
gente grande

Sem controle
A maioria das 

pessoas com sintomas 
obsessivo-compulsivos 

não percebem que 
precisam de ajuda
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EDITORIAL

OPME – Valores inexplicáveis

. Dr. ArlinDo De AlmeiDA .
PresiDente DA AbrAmge

Incrível! Salvo honrosas, porém dimi-
nutas exceções, indústrias e suas represen-
tantes, distribuidores de materiais médicos 
(órteses, próteses e materiais especiais 
para a saúde), hospitais e médicos promo-
vem uma empreitada sinistra – cobrar de 
eventuais pagadores (usuários, planos de 
saúde, governo) preços inflados em até dez 
vezes ou mais por tais produtos utilizados 
em cirurgias.

É importante pontuar que tais mate-
riais (principalmente órteses e próteses) já 
custam em média, em dólares, oito vezes a 
mais do que nos países da Organização de 
Cooperação e de Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE) – organização internacional, 
composta de 34 países. Não é preciso 
enumerar os malefícios que tal conduta 
produz. Só vamos citar alguns:

• Estes custos devem ser distribuídos por 
toda a comunidade atendida, tornando 
mais caros os planos de saúde, uma vez 
que tais materiais e medicamentos são 
de altíssimo custo e já representam 
cerca de 10% das despesas assistenciais 
das operadoras (aproximadamente oito 
bilhões de reais anualmente).

•  O agravamento do subf inancia-
mento crônico do SUS – tendo em 
vista que os já escassos recursos 
 econômico-financeiros dos governos 
(federal, estatual, municipal) aplicados 
no sistema são ainda mais onerados 
pelos preços praticados. Uma economia 
neste sentido seria muito bem-vinda.

• Os médicos que não trabalham nes-
ta área têm se queixado de receber 
baixos honorários das operadoras. 
Talvez devessem dirigir seus olhares 
para o lado, já que uma economia de 
10% no setor poderia ser revertida 
em melhores reajustes nos honorários 
médicos.

• Em trabalho realizado por uma segura-
dora junto a um hospital de alta credi-
bilidade da capital paulista, concluiu-se 
que mais de 60% dos pacientes que 
tinham indicação para a realização de 
cirurgia de coluna – recomendada pelo 
médico assistente –, recebiam, após 
passarem por uma segunda opinião/
análise elaborada por uma equipe mul-
tiprofissional desse mesmo hospital, 
contraindicação para tal procedimento 
cirúrgico, optando-se assim por trata-
mentos clínico e fisioterápico. Cirurgias 
desnecessárias?

Esses fatos são de amplo conheci-
mento, tanto pelas autoridades públicas, 
como pelas entidades médicas (Conselhos 
Regionais e Conselho Federal de Medici-
na) há anos, condenando-os; mas, até o 
momento, essa prática não foi coibida.

A gravidade da situação é tão evidente, 
que mesmo empresários do setor industrial 
que produzem esses materiais se sentem 
pressionados por tal conduta e têm se 
manifestado a respeito.

É hora de dar um basta nessa situação, 
pela própria honorabilidade da Medicina!
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DIREITO

Contribuição social sobre serviços 
cooperativos é inconstitucional

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

Com a decisão do 
STF, os contribuintes 
poderão deixar de 

recolher e recuperar 
os valores pagos 

indevidamente nos 
últimos cinco anos

. DAgoberto steinmeyer limA .

Em julgamento do seu Plenário, rea-
lizado em 23/4/2014, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) declarou a inconstituciona-
lidade do artigo 22, parágrafo IV, da Lei 
no 8.212/91, que exigia dos tomadores 
de serviços de cooperativas de trabalho 
a contribuição previdenciária de 15% 
sobre o valor bruto da nota fiscal ou 
fatura dos serviços prestados por essas 
cooperativas.

A inconstitucionalidade da referida 
norma se fez por meio de decisão veicula-
da em sede do Recurso Extraordinário no 
595.838 afetado por repercussão geral, o 
que importa dizer que beneficiará a todos 
os que se encontrem na situação trazida 
no mencionado Apelo Extremo.

Dessa forma, tendo em vista a decla-
ração de inconstitucionalidade da contri-
buição social incidente sobre a fatura de 
prestação de serviços realizados por inter-
médio de cooperativas de trabalho, cabe 
ao contribuinte assegurar o seu direito de 
recolhimento legal da contribuição sem 
incidência do percentual de 15% sobre os 
valores relativos à prestação de serviços 
de cooperativas de trabalho.

A decisão poderá, também, possibi-
litar que os contribuintes recuperem os 
valores indevidamente pagos nos últimos 
cinco anos.

Assim, em face do impacto finan-
ceiro, para as empresas contratantes de 
serviços cooperativos, do recolhimento 
da aludida contribuição social, cuja 
inconstitucionalidade foi declarada 
pelo STF, as interessadas devem tomar 
urgentes providências, inclusive judiciais 
e administrativas, para, conforme acima 
ficou dito, promover a suspensão de sua 
obrigação de recolhimento do aludido 
tributo, bem como para obter a recu-

peração dos valores já pagos, durante 
o período não atingido pelo quinquênio 
prescricional.

Saliente-se que, no setor privado 
de assistência à saúde, é bastante sig-
nificativo o número de cooperativas de 
trabalho, que, por intermédio de seus 
cooperados , prestam serviços para 
estabelecimentos de saúde, entre eles, 
hospitais, clínicas, casas de saúde, labo-
ratórios, operadoras de planos de saúde 
e prestadoras de serviços de assistência 
domiciliar à saúde (home care).

Com o advento da Lei no 12.690/2012, 
que regulamentou as cooperativas de 
trabalho, ficou expressamente consig-
nado que tais cooperativas, que exercem 

sua atividade na área da saúde, estão 
excluídas das disposições da citada lei, 
mantendo-se na sua regulação tradicio-
nal (Lei no 5.764/71, Código Civil e outros 
diplomas legais específicos).

Por outro lado, é sabido que existe 
uma notória pendência jurídico-traba-
lhista entre as cooperativas de trabalho 
e o Ministério Público do Trabalho, que 
sistematicamente entende que a relação 
desses cooperados com os tomadores 
de serviços dessas cooperativas deve ser 
declarada como representativa de vínculo 
de emprego e não de natureza autônoma.

É evidente que isso gera uma presun-
ção de aumento de custo na contratação 
dessa mão de obra, apesar de que, em 
nosso entendimento, inexiste vínculo 
empregatício na espécie.

Essa recente decisão do STF caminha 
no mesmo sentido defendido por nós e 
irá diminuir o custo da contratação das 
cooperativas de trabalho, com a redução 
de sua carga tributária, que pesava para 
os tomadores de seus serviços.             P
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CComeço dizendo que a operadora 
necessita conhecer o mercado e sua área 
de atuação, pois é preciso identificar as 
fontes de valor percebidas pelos benefi-
ciários e novos mercados, as formas de 
competição do setor, a posição relativa à 
concorrência, suas metas de crescimen-
to, bem como, por outro lado, procurar 
cada vez mais entender suas operações 
internas, estrutura para prestação dos 
serviços, seus custos e despesas, além 
dos fatores operacionais e financeiros.

Os últimos 15 anos foram períodos 
de mudanças para a realidade das ativi-
dades de operação de planos de saúde. 
Isso foi benéfico para os consumidores, 
que se viram diante de preços menores, 
qualidade mais alta e um maior número 
de procedimentos médicos cobertos. 
Todavia, do ponto de vista empresarial, 
houve a necessidade de adequação a esse 
novo cenário.

Considerando que a maioria dos 
serviços é fornecida por pessoas, a se-
leção, o treinamento e a motivação dos 
funcionários credenciados devem fazer 
grande diferença na satisfação do consu-
midor, juntamente com o ambiente físico 
disponibilizado (próprio e rede) para a 
prestação de tais serviços. Isso exige das 
empresas muito mais investimento em 
tecnologia, estrutura, liquidez, garantias 
financeiras e profissionalização, para 
poder continuar atuando ou iniciar-se 
nesse mercado.

Empresas bem-sucedidas em merca-
dos competitivos tendem a ser aquelas 
que oferecem maior valor aos seus 
clientes. A relação entre o preço e os 
custos é que determina esse resultado. 
Significa dizer, então, que o valor cobra-
do e a forma como ele é percebido pelo 
cliente exercem uma forte influência 
no resultado de escolha. Porém, não 
podemos perder de vista que a empresa 
precisa gerenciar os seus serviços para 
obter a melhor relação custo-benefício 
para seu cliente, maximizando assim o 
valor cobrado pelo plano e alavancando 
sua competitividade.

O preço final do plano de saúde é o 
mais “visível” de todos os fatores na hora 
de sua escolha, porém é preciso analisar 
todos os seus direitos e nível de cobertura 
assistencial a serem adquiridos. Sabemos 
que os clientes podem considerar valor 
em diferentes tempos, tal como quan-
do tomam uma decisão de compra ou 
quando têm experiência na utilização 
dos serviços. O estudo da política de 
preços na área de planos de saúde as-
sume caráter estratégico, voltando-se 
diretamente para a relação Resultado 
versus Satisfação, em uma perspectiva 
Operadora versus Beneficiários.

Equilíbrio
As operadoras buscam o equilíbrio 

de suas margens de lucro – que têm sido 
pífias – e os consumidores escolhem as 
operadoras que lhes oferecem a melhor 
cobertura logística, considerando que os 
produtos são os mesmos em termos de 
cobertura assistencial e o melhor negócio 
com base nos seus conceitos de valor. É 
recomendável, portanto, que a operadora 
saiba determinar o grau de expectativa do 
beneficiário com relação aos respectivos 
benefícios decorrentes de seu plano de 
saúde, para delinear a oferta de serviço 
que provoque resultado superior quando 
o cliente utilizar. Quanto maior o resultado 
(desempenho), comparativamente à expec-
tativa do beneficiário, maior a satisfação.

Dentro da faixa de preços possíveis, 
determinados pela demanda (sinistralidade) 
de mercado e pelos custos da operadora, 
a análise deverá levar em conta os custos, 

preços e possíveis  reações de preços dos 
concorrentes. Devem ser considerados pa-
râmetros como os custos, a concorrência, 
a avaliação dos clientes e o preço máximo 
a ser cobrado conforme regra regulatória. 
Isso significa dizer que devemos desen-
volver análise de custos que demonstrem 
a real necessidade de ajustes, seja pela 
sua composição monetária (inflação) 
ou frequência de utilização (demanda), 
e definir seus preços qualitativamente e 
não quantitativamente, pelo aumento de 
massa de beneficiários. Aliás, uma massa de 
beneficiários com precificação malsucedida 
gerará grandes prejuízos às operadoras, 
tanto na frequência (demanda excessiva), 
quanto nas exigências do órgão regulador 
sobre aspectos operacionais (rede) e garan-
tias financeiras.

Se o preço for elaborado com base 
exclusivamente nos custos e despesas da 
operadora e margem de ganho desejado, 
sem observar os preços da concorrência, 
poderá comprometer a continuidade dos 
negócios – caso os preços fiquem altos 
demais em relação aos dos concorrentes, 
em virtude dos altos custos e despesas 
da operadora. Certamente, os custos e 
despesas da operadora não podem ser 
negligenciados na precificação, assim como 
a observância da carga tributária e do lucro 
desejado, além de ter informações sobre 
os preços e a qualidade dos serviços dos 
concorrentes.

Finalizando, é necessário conhecer 
também o lado subjetivo na precificação, 
como ter ciência do perfil de seus clientes, 
suas necessidades, as características tidas 
por estes como valorizadoras ou desvalori-
zadoras de um plano de saúde, o valor que 
atribuem aos tipos de contratos (padrão 
de conforto, dimensão de rede e área de 
cobertura) e que aceitariam pagar por 
eles, com o intuito de tirar proveito pela 
busca de diferenciais estratégicos diante 
dos concorrentes, buscando agregar valor 
aos produtos ofertados. P

ECONOMIA

Precificando PLANOS DE SAÚDE

Uma massa de 
beneficiários 

com precificação 
malsucedida gerará 
grandes prejuízos 

às operadoras

. WAgner bArbosA De CAstro .

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

Desoneração é PRIORIDADE

Diante da possibilidade 
de se discutir o 

segmento odontológico 
de forma diferenciada, 
o Sinog apresentará 

projeto que pode 
mudar o cenário 

para as operadoras 
odontológicas

. gerAlDo AlmeiDA limA .

Como é sabido, a operação de planos 
exclusivamente odontológicos é normati-
zada, controlada e fiscalizada pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o 
que esta faz de forma bastante atuante, 
tanto no que tange as operadoras de 
planos médicos, quanto as referentes aos 
chamados planos odontológicos.

Muito embora se tenha presente que 
o foco mais acentuado da atuação da ANS 
se concentre na área médica, o segmento 
odontológico tem tido uma regulação 
forte e, na maioria das vezes, despropor-
cional com sua formatação de mercado, 
em que predominam, em quantidade de 
operadoras, as empresas pequenas, ou 
seja, aquelas que tenham até 20.000 vidas 
cobertas como beneficiários dos planos 
odontológicos.

O Sinog, com o passar dos anos de 
regulação, tem conseguido sensibilizar 
a agência reguladora, minimizando os 
pesados efeitos regulatórios impostos ao 
setor. Entretanto, tendo em vista que ainda 
permanece em vigor um marco regulatório 
provisório, estribado nas Leis 9.656/98 e 
9.961/2000, pela redação trazida pela Me-
dida Provisória no 2.177-44, de 23/8/2001, 
que, nos princípios gerais, iguala a norma-
tização de ambos os segmentos, médicos 
e odontológicos, estes sofrem, de fato, um 
tratamento desigual, em face da diversi-
dade das condições e características entre 
esses segmentos da saúde suplementar.

 Os números apresentados no Caderno 
de Informação de Saúde Suplementar 
de março deste ano, com dados fechados 
referentes ao ano passado, mostram que, 
entre 12/2000 e 12/2013, a quantidade de 
operadoras exclusivamente odontológicas 
ativas passou de 720 para apenas 393, 
o que significa uma redução de 45,5%, 
apesar da curva ascendente do número de 
beneficiários que alcançou 20,7 milhões. 
Somente na Odontologia de Grupo estão 
78,5% de todos os beneficiários de planos 
odontológicos, incluídos aqueles operados 
pelas medicinas de grupo.

Alguns desafios se impõem no cami-
nho dessa consolidação. Um deles é como 

revisar e ampliar o rol de procedimentos e 
eventos em saúde a cada dois anos, man-
tendo um equilíbrio entre a atratividade do 
custo final ao beneficiário e o repasse de 
valores destes incrementos, principalmente 
às carteiras de planos individuais, já que 
estas estão com reajustes vinculados a um 
índice oficial de inflação e não contemplam 
tais repasses. 

Outro desafio é atender às conformida-
des regulatórias impostas pela agência, pois 
o impacto de custos para entendimento 
e depuração das regras, repactuações de 
instrumentos jurídicos, treinamento de 
colaboradores e rede prestadora, comuni-
cação, investimento em novas tecnologias 
etc. é extremamente alto e depende de 
investimentos que, para muitas operadoras 
odontológicas, estão ficando inacessíveis.

A bem da verdade, a direção da ANS 
tem tentado, em sua regulação infralegal, 
dar tratamento diferente em favor da ope-
ração dos planos odontológicos. Todavia, a 
normatização ainda existente não chegou, 
até agora, a permitir que as diferenciações 
regulatórias tenham efetivamente possibili-
tado dizer que foi atingida a normatização 
distante e tão almejada pelo segmento. 

O presidente da agência, Dr. André 
Longo, reconheceu como legítimas as 
reivindicações que o Sinog vem tentan-
do mostrar ao longo dos anos, além de 
mostrar-se atento para a sustentabilidade 
do sistema, ao mesmo tempo em que ma-
nifesta preocupação com o atendimento e 
a acessibilidade dos beneficiários de planos 
de saúde. 

É bem verdade dizer que a desoneração 
regulatória efetiva faz parte de um pacote 
de medidas de normatização que o Sinog 
está em vias de apresentar, posto que a fase 
técnico-jurídica do projeto está concluída, à 
Diretoria Colegiada da ANS, de quem se espe-
ra empenho na sua aprovação e implantação 
com a celeridade que se deseja. P

Geraldo Almeida Lima é presidente do Sinog 
e sócio-diretor da São Francisco Odontologia 
- diretoria@sinog.com.br. Colaborou com o 
texto o assessor jurídico do Sistema Abramge/
Sinamge/Sinog, Dagoberto J. S. Lima
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OO refrão de uma música de Guilherme 
Arantes, Terra, planeta água, poderia ser, 
tranquilamente, o título desta matéria. 
Afinal, cerca de 70% de sua superfície é 
composta de água, gerando vida em toda a 
sua extensão. Os seres vivos, especialmente 
os seres humanos, têm, em sua composição 
corpórea, algo em torno de 60% de água. Os 
homens possuem 65%, um pouco mais que 
as mulheres, pois, em média, apresentam 
menos gordura no corpo, que, por sua vez, 
contém uma taxa de água nas células menor 
que os músculos, por exemplo.

A água é fundamental para a vida. Muitas 
reações químicas fundamentais dependem do 
equilíbrio do líquido em circulação, e, no corpo 
humano, especialmente, uma diminuição de 
oferta gera um desequilíbrio que nos leva 
a doenças. Além delas, nosso desempenho 
cognitivo e humor pioram. A irritação é maior 
e só é aliviada com alguns copos de líquido. 
As habilidades relacionadas ao estado de 
atenção melhoram quando ingerimos a água, 
e o equilíbrio hídrico acontece. “Se há um 
consumo desejável de água, o intestino fun-
ciona melhor”, diz o clínico Márcio Mancini, 
da Faculdade de Medicina da USP. A pele, por 
exemplo, guarda muito líquido e, quando se 
apresenta opaca, sem brilho, demonstra que 
o corpo está em déficit, pois é ali que busca 
suas reservas.

Uma pessoa tem, em média, 28 litros de 
água em suas células. Lá ocorrem as reações 
químicas para o funcionamento delas. O 
organismo também dispõe de 11 litros em 
forma de líquido intersticial para a troca de 
sais minerais e água entre as células e o san-
gue e mais três litros diretamente neste. Esta 
parte é conhecida como plasma sanguíneo.

A falta de água, portanto, desidrata o cor-
po e é especialmente danosa às pessoas mais 
velhas. “O mecanismo de alerta de sede nestas 
pessoas já não é tão eficaz”, diz o médico Paulo 
Olzon, da Universidade Federal de São Paulo. 
Pessoas que praticam esportes necessitam de 
mais água e os sedentários menos. Segundo 
especialistas, a necessidade é proporcional 
aos gastos calóricos. O ideal é distribuir os 
copos de água ao longo do dia. Existe uma 
corrente dentro da Medicina que defende 
até a ingestão de água antes das refeições, 
pois colaboraria com a manutenção do peso. 
“Não há evidências muito fortes, mas existe a 

hipótese de que a ingestão de água promova 
o aumento da saciedade”, diz Mancini.

O caminho das águas pelo corpo começa 
quando o hipotálamo – área do cérebro – 
percebe o desequilíbrio de água no corpo e 
dispara sinais à boca e garganta que provo-
cam a sua secura. A pessoa, então, sacia a 
sede com um líquido – não necessariamente 
água – que, logo que passa pela boca, faz 
com que os sensores do paladar gerem uma 
sensação de alívio imediato, prontamente 
enviado ao cérebro. Passando pelo 
tubo digestivo e até chegar ao in-
testino, o líquido vai para a corren-
te sanguínea (este processo pode 
durar até 15 minutos, sendo um 
dos motivos pelos quais, em casos 
de desidratação, o recomendado 
é a aplicação de soro diretamente 
na veia). Assim que as células do 
corpo recebem a água, o organis-
mo volta a funcionar normalmente. 
A urina volta a ficar clarinha, sem a 
presença dos hormônios que a deixavam 
com uma coloração amarelada forte, e os rins 
voltam a funcionar normalmente.

A água cumpre várias funções no corpo 
humano. No cérebro, ela mantém os neu-
rônios conectados através das sinapses. 
Estimula o raciocínio e o bom humor. Os 
músculos necessitam dela para suas fibras 
e o bom funcionamento do mecanismo de 
contração e relaxamento; os rins cumprem 
a função de filtro, e, quanto mais água, 
menor é a chance de acumular as chamadas 
pedras. No intestino ela facilita o trânsito do 
bolo fecal e estimula os movimentos peris-
tálticos. Vias aéreas bem úmidas protegem o 
organismo de infecções e o pulmão difunde o 
oxigênio pelo corpo de forma mais eficiente. 
Já o sangue sem água fica mais viscoso, o que 
diminui a pressão arterial, podendo prejudicar 
vários órgãos.   P
neusapinheiro@ig.com.br

ÁGUA

Essencial 
à vida

Na quantidade certa, é 
garantia de boa saúde e 
bom funcionamento do 

organismo humano

. neusA Pinheiro .
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Ser livre, se permitir errar, pensar “fora da 
caixa”, ter curiosidade e criticar menos são alguns 
dos estímulos para sermos mais criativos na vida. 
Muitos estudiosos já discorreram a respeito do 
tema da criatividade, cada um trazendo importan-
tes contribuições para a ampliação do conceito. 
Na opinião do psicólogo Sérgio Felix, a capacidade 
criativa está ligada aos diferentes caminhos que 
oferecem solução a um dado problema, nor-
malmente antevisto pela imaginação, mas antes 
mesmo da rigidez da lógica e das necessidades de 
certezas. “Ser criativo exige desapego e ousadia, 
é um diálogo que se estabelece entre o que é 
ofertado e a novidade”, diz.

Podemos recorrer também a Bernard Shaw 
(escritor irlandês, vencedor do Prêmio Nobel 
de Literatura em 1925) quando disse: “Alguns 
homens veem as coisas como são, e dizem por 
quê? Eu sonho com as coisas que nunca foram e 
digo por que não?”. Desse sensível pensamento 
percebemos que a criatividade pode estar muito 
mais ligada ao plano dos sonhos. “A dimensão da 
imaginação é a esfera na qual tudo é possível e 
não há limites, não há lógica, não há incertezas. É 
onde mais nos aproximamos do poder da criação”, 
reforça Felix.

Para Leandro Teles, neurologista e membro 
efetivo da Academia Brasileira de Neurologia, a 
criatividade é um pensamento mais sofisticado 
sobre as coisas. “O criativo enxerga aquilo que os 
outros não notam. É uma pessoa que consegue 
dar um enfoque diferente para os problemas, com 
soluções inéditas e que não são de senso comum. 
Um pensamento não ortodoxo”, explica.

Alguns pesquisadores do tema acreditam 
que a criatividade está pautada por uma herança 
genética e relacionada com o coeficiente de in-
teligência. “A capacidade criadora como qualquer 
outra função mental precisa de reforço e motiva-
ção. É preciso identificar quais são as motivações 
ou recompensas”, afirma Felix. Submeter-se a 
um grande número de experiências diferentes, 
observar o funcionamento das coisas que estão 

A criatividade pede 
um estado livre da 
mente, desapegado 

de fórmulas 
e de certezas

. elisAnDrA esCuDero .

Gerando 
novas ideias
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à sua volta e imaginar quais seriam os vários 
caminhos para chegar ao mesmo lugar, além 
de ter coragem e autoconfiança para expor as 
ideias, são exemplos práticos para se tornar 
uma pessoa mais criativa.

“Escolher bem o que consumimos é fun-
damental. Pegar um caminho diferente para 
o trabalho, fazer uma viagem para um lugar 
desconhecido, ou seguir um hobby esquisito. 
Tudo isso nos tira da zona de conforto e ajuda 
a inovar”, diz Rafael Donato, diretor de criação 
da agência de publicidade Ogilvy Brasil. Se-
gundo Donato, dizer sim é fundamental para 
a criatividade, já que as ideias boas acontecem 
inesperadamente. “Ao dizer sim, abrimos to-
das as possibilidades para que coisas originais 
possam acontecer. Uma solução errada pode 
levar a uma ideia certa. Exercitar o sim nem 
sempre é fácil, mas nos força a adaptarmos 
ao desconhecido e a sermos criativos”, afirma.

Quando pensamos em pessoas criativas, 
estamos falando de uma função mental e de 
uma atitude diante da vida. E isso independe 
de idade. No entanto, criatividade nos remete 
normalmente para a infância e não é à toa. A 
criação pede um estado livre da mente, desa-
pegado de fórmulas e de certezas. Esse estado 
de espírito é típico das crianças e da sua alma 
liberta de condicionamentos. “Os adultos são 
mais criativos na fase dos 30 anos, por conta 
da maturidade cognitiva, maior bagagem 
cultural e energia criativa, além de conservar 
as condições mentais mais propícias para a 
manifestação das ideias”, aponta Teles.

Os idosos, por sua vez, dispõem de um 
amplo repertório de experiências obtidas ao 
longo do tempo, que podem servir como 
recursos criativos. Quando envelhecem, 
porém, acabam se tornando mais críticos e 
menos tolerantes ao erro, por já terem uma 
reputação a zelar, o que acaba interferindo 
na fase criativa.

É evidente que existem pessoas com 
capacidades criativas mais amplas que outras. 
Isso depende de uma série de fatores, entre 
eles, o da percepção que cada um tem dos 
eventos da vida. “Quanto mais rico for este 
entendimento e mais abundante nos detalhes, 
mais ampla será a capacidade imaginativa e 
de criatividade”, avisa Felix.

“Criamos bem quando estamos nos di-
vertindo. É importante estar em um ambiente 
favorável e não deixar o estresse e a correria do 

dia a dia afetar negativamente. Também ajuda 
estar rodeado de pessoas que respeitam seu 
modo de enxergar as coisas e evitam criticar”, 
diz Donato. Imagine uma mesa de boteco 
rodeada de amigos, o papo flui naturalmente 
porque estão todos relaxados. Quando o am-
biente favorece, a ideia nasce.

Há uma expressão inglesa que pode indi-
car uma boa resposta para a criatividade: think 
outside the box (pensar fora da caixa). Para ser 
inventivo, é necessário abandonar a segurança 
dos velhos padrões e arriscar para encontrar 
novos caminhos para um velho problema. “O 
ser criativo é também observador. Vê o mundo 
como ele funciona e se dedica a estudá-lo. No 
trabalho não é diferente. Para ser inovador no 
ambiente corporativo, é importante conhecer 
todo o processo pelo qual uma atividade 
atravessa até tornar-se o produto final. Ter uma 
visão pormenorizada e também de conjunto 
ajuda no processo de criação”, explica Felix.

Para Teles, as empresas têm valorizado os 
profissionais que erram pouco, mas que pro-
duzem mais. “É preciso repensar isso, porque 
errar faz parte do jogo de um profissional 
criativo. E vale a pena apostar no novo e deixar 
a equipe livre para sugerir soluções criativas”, 
finaliza o neurologista. É importante deixar 
claro também que criar é um estado inerente 
à própria natureza humana. P
eliescudero@gmail.com
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DEZ DICAS PARA EXERCITAR 
A CAPACIDADE CRIATIVA

1. Arriscar mais.

2. Ser menos crítico.

3. Não ter medo de errar, apre-
sentando novas ideias.

4. Conhecer o que já foi feito 
para não reinventar a roda.

5. Sair do ambiente  tradicional 
(viajar, conhecer lugares 
novos).

6. Abastecer-se de experiên-
cias criativas (alimentar-se 
de arte, cultura).

7. Estar com a mente descansada.

8. Ter uma boa noite de sono. 

9. Manter uma vida social 
ativa (convívio com pessoas 
diferentes.)

10. Valorizar o insight, chamado 
também de intuição (talvez 
aquele pensamento passa-
geiro possa ser um presente 
do seu cérebro).

Fonte: Leandro Teles, neurologista e 
membro efetivo da Academia Brasileira 
de Neurologia
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Anjo dos executivos

Em alta, assistência 
viagem é vista como 

investimento

. silvAnA orsini .

PPesquisa da Associação Brasileira de 
Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) 
mostra que, em 2013, a entidade teve cresci-
mento de 9% no segmento aéreo doméstico, 
movimento de mais de 5,3 bilhões de reais, 
e de 13%, mais de 3,7 bilhões de reais, no 
segmento aéreo internacional. Neste ano, 
o avanço será maior. “Novamente o setor 
de viagens corporativas deverá se manter 
acima de dois dígitos, mesmo com a Copa 
do Mundo”, assinala Edmar Bull, presidente 
do Conselho de Administração da Abracorp.

Com mais executivos e profissionais 
viajando, as corporações começaram a 
enxergar a assistência viagem como inves-
timento. Afinal, o que acontece em caso de 
um mal súbito ou do cancelamento de um 
voo? Como ficam os negócios da empresa 
e do cliente? A família tem condições de 
resolver os imprevistos a distância?

É por isso que os RHs das empresas 
começaram a implantar políticas de viagem 
em seus programas. Elas proporcionam 
cobertura em saúde e funcionam também 
nos casos de cancelamento de viagens e 
extravio de bagagem. A falta desse tipo 
de serviço pode gerar custos extras tanto 
para as empresas como para o funcionário.

Para Gelson Popazoglo, diretor comer-
cial da Global Travel Assistance (GTA), o 
produto deve alcançar metas significativas 

nos próximos anos. “Há muito a crescer, 
pois apenas 35% dos brasileiros viajam 
com assistência viagem. Nosso plano de 
assistência cresce 15% ao ano e atendemos 
mais de 20 mil executivos.”

O empresário Júlio Josué Pereira, dono 
da Método Turismo, está no mercado há 
37 anos. Ele alerta que, “mesmo em via-
gens mais curtas, é importante avaliar o 
tipo de viagem, para chegar à assistência 
que mais se adequa aos riscos que ela 
pode oferecer”.

Anjos dA guArdA
“A compra de um cartão de assistência 

parece não ter muita importância diante da 
expectativa e do otimismo de uma viagem. 
Mas, se algo não sai como o planejado, é só 
chamar os ‘anjos da guarda dos viajantes’”, diz 
Giancarlo Bezzi, diretor de Operações da As-
sist Card Brasil, que tem como clientes a Vale, 
AmBev e Petrobras. Os benefícios oferecidos 
pela empresa incluem assessoria pré-viagem 
para requisição de vistos ou vacinas no local 
de destino; chat para reserva de voos, aloja-
mento e entretenimento; e suporte tecnoló-
gico para problemas com o smartphone. As 
empresas podem adquirir o serviço com um 
único investimento anual e determinar, pela 
internet, os dias que o viajante necessitará. 
A Assist Card nos dois últimos anos cresceu 
70% e espera atingir 40% este ano.

AssistênciA x sEguro
A assistência viagem contempla uma sé-

rie de serviços e um deles é o seguro viagem. 
Podem ser contratados juntos ou em separa-
do. No seguro viagem, o passageiro arca com 
todas as despesas em caso de imprevisto e 
só é reembolsado pela seguradora quando 
regressa ao seu país de origem.

Já no caso da assistência viagem, numa 
emergência, o passageiro conta com um 
pacote de serviços e benefícios garantidos 
pelo seu plano sem ter que colocar a mão no 
bolso. Embora a assistência viagem pareça ser 
mais atraente, os especialistas alertam que é 
importante atentar para as coberturas.   P
sorsini@terra.com.br
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ENXERTO ÓSSEO

Estruturas fortes

Saiba como a perda 
do osso dentário pode 

comprometer seu 
sorriso

. CAmilA PuPo .Cada vez mais o implante dental vem 
sendo usado como uma alternativa para 
quem perdeu um ou mais dentes. A técnica 
prevê que um cilindro (pino) de titânio seja 
colocado dentro do osso, logo abaixo da 
gengiva, fazendo assim o papel da raiz 
do dente. Há casos, contudo, em que 
não existe osso suficiente para instalar o 
implante, sendo necessária a realização do 
enxerto ósseo. 

Henrique Taniguchi, mestre em Im-
plantodontia e especialista em Cirurgia e 
Traumatologia Bucomaxilofacial pela Fa-
culdade de Odontologia da USP – Univer-
sidade de São Paulo, explica que o enxerto 
ósseo é uma técnica cirúrgica usada para 
suprir a falta de osso na região em que 

será feito o implante, sendo esta perda 
ocasionada por diversos fatores, como 
acidentes, infecções e reabsorção óssea.

“A causa mais comum desta falta de 
osso é a reabsorção óssea, uma vez que 
ocorre a perda do dente – caso não seja 
instalado o implante dentário, o osso 
vai gradualmente se reabsorvendo e 

 reduzindo o volume. Quanto mais tempo 
levar, maior será a reabsorção”, comple-
menta Augusto Pary, cirurgião bucoma-
xilofacial graduado pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, especializado 
no tratamento de malformações da face 
e cirurgia ortognática.

Existem diversos tipos de enxerto, mas 
a escolha vai depender da extensão do 
defeito ósseo a ser corrigido, da necessi-
dade que o paciente tem e da indicação 
específica para cada caso. 

Há várias técnicas para a realização 
do enxerto ósseo, Pary explica que o 
autógeno, feito com osso de origem do 
próprio paciente, é o melhor procedimento 
em termos de qualidade, entretanto, é 

 necessária uma cirurgia para remoção 
do osso, geralmente da própria região 
maxilar, o que torna o procedimento mais 
complexo. No enxerto xenógeno, o osso é 
de origem animal e tratado para que não 
ocorram rejeições nem transmissão de 
doenças, mas, com isso, acaba perdendo 
diversas propriedades biológicas. Já o aló-
geno é feito com osso de origem humana, 
mas não do próprio paciente, ou seja, vem 
de um banco de doações e, assim como o 
enxerto xenógeno, ele também passa por 
um tratamento que igualmente ocasiona 
a perda de qualidade biológica. 

Atualmente, há também as proteínas 
morfogenéticas do osso, as chamadas 
BMPs (bone morphogenetic proteins), 
que são utilizadas como indutoras de 
formação do osso. Estas proteínas, depois 

de enxertadas, estimulam a calcificação de 
células ósseas. Essa técnica tem a vanta-
gem de induzir a formação do osso sem 
a necessidade de nenhum outro enxerto.

Quando se fala dos riscos do enxerto 
ósseo, entende-se que são os mesmos de 
qualquer cirurgia. De acordo com Laércio 
Vasconcelos, doutor em Implantodontia 
pela USP, o prognóstico deste tipo de 
procedimento, desde que seja bem pla-
nejado e executado, pode ser de 95%. No 
entanto, existem alguns riscos, sendo o 
maior a perda do enxerto por reabsorção 
ou infecção. 

Taniguchi explica que, embora os 
riscos sejam pequenos, eles podem ser 
minimizados com alguns cuidados simples, 
como a escolha de um profissional capa-
citado, a utilização de materiais seguros e 

que o paciente não se sujeite às práticas 
experimentais na busca de um resultado 
rápido. Seguindo estes passos, o sucesso 
do procedimento é grande.

A recuperação após o enxerto requer 
um pós-operatório semelhante ao da ex-
tração de um dente do siso, podendo ter 
inchaço e hematomas por até sete dias. 
Contudo, vai depender muito da quanti-
dade de osso enxertado e do tipo utilizado. 
“Para casos simples, o enxerto é colocado 
simultaneamente ao implante dentário e 
a recuperação é rápida e sem incômodos. 
Em casos mais severos, pode ser necessário 
grande quantidade de enxerto e, nesta 
situação, os tecidos podem ficar inchados 
por até duas semanas”, alerta Pary. P

millamekari@gmail.com
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COMPULSÃO

Não importa se a recompensa é 
proveniente de droga ilícita ou de uma 
experiência de vida: para o cérebro, ela 
é sempre bem-vinda, pois os circuitos 
de neurônios envolvidos na condução 
do prazer são estimulados para tentar 
perpetuar a gratificante sensação. Afi-
nal, para o organismo, tudo o que traz 
bem-estar é bom e deve ser repetido. 
A repetição pode, no entanto, causar, 
em algumas pessoas, vulnerabilidade 
no cérebro e resultar em compulsão. 
Por isso, alguns fumam, bebem, cheiram 
cocaína, comem muito, perdem tudo em 

jogos, fazem sexo sem parar, compram o 
que não podem pagar e levantam peso 
compulsivamente nas academias.

Lara Luiza Soares de Souza, psicólo-
ga do Hospital Israelita Albert Einstein, 
de São Paulo, assinala que não há uma 
causa bem estabelecida para a ocorrên-
cia de comportamentos compulsivos. 
“Pode-se falar em vulnerabilidades e 
predisposições, seja de elementos fami-
liares, tais como hábitos resultantes de 
extrema insegurança e aprendidos no 
seio familiar, seja por razões individuais e 
relacionados às vivências do passado e ao 
dinamismo psicológico pessoal, ou ainda 
por razões biológicas, de acordo com o 
funcionamento orgânico e mental”, diz.

A dopamina, neurotransmissor liberado 
pelo cérebro e responsável pela sensação 
de prazer, faz com que a pessoa, por 
suscetibilidade biológica ou sociocultural, 
ao entrar em contato com determinado 
comportamento ou substância, associe tal 
estímulo ao prazer e bem-estar provocado 
pela maior liberação do neurotransmissor. 
No entanto, quando tal comportamento 
ou uso de substância é repetido com muita 
 frequência, a ação da dopamina se esgota e 
a pessoa se sente mal e precisa repetir com 
maior constância o estímulo externo para 
manter minimamente os níveis de dopa-
mina no sistema cerebral de recompensa. 

“A busca pelo prazer é tão imperativa que 
a pessoa perde o controle. No início, o 
regimento é o prazer, mas, com o tempo, 
o que era apenas prazeroso torna-se uma 
obrigação”, explica a psicóloga.

Os comportamentos compulsivos são 
estimulados pela facilidade de acesso à 
substância. “Um comprador compulsivo, 
por exemplo, se ilude com a sensação de 
que vai ao shopping para ver vitrines ou 
ir ao cinema, mas não resiste sequer ao 
primeiro apelo da compra. É um fenômeno 
muito parecido com o provocado pelas 
drogas”, diz Lara de Souza, ao revelar que 
é recente a comprovação de que não são 
apenas as substâncias químicas que atuam 
nos circuitos cerebrais da recompensa.

O psiquiatra Geraldo Ballone, que é 
professor do Departamento de Neurop-
siquiatria da Faculdade de Medicina da 
Pontifícia Universidade Católica de Cam-
pinas, interior de São Paulo, relata que a 
compulsão é um comportamento doentio 
sobre o qual o paciente não tem controle. 
“A psiquiatria atual tende a ver a compulsão 
ou os sintomas  obsessivo-compulsivos 
como parte de uma alteração biopsicos-
social. Há comprometimento biológico, 
componentes psicológicos e circunstâncias 
sociais. A gratificação ou alívio de um alto 
nível de ansiedade através do exercício 
de determinada compulsão sempre está 
presente, mas a ‘ressaca’ moral logo depois 
também está presente”, diz.

Os sintomas obsessivo-compulsivos 
têm evolução muito variável, segundo 
Ballone. Algumas pessoas podem conti-
nuar indefinidamente tendo suas “com-
pulsõezinhas” compatíveis com uma vida 
praticamente normal ou, ao contrário, 
podem ser progressivamente agravadas 
a ponto de comprometer totalmente o 
desempenho, seja ocupacional, social ou 
familiar.

PRAZER A 
qualquer custo

Os tratamentos são 
feitos com psicoterapia, 

preferentemente 
cognitivo-

comportamental e 
farmacoterapia

. renAtA bernArDis .

© AngiePhotos | Istockphoto.com
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A compulsão pode afetar qualquer 
um. O motorista, a enfermeira, o gerente 
do banco, mas geralmente afeta pessoas 
perfeccionistas, inteligentes e sensí-
veis, acima da média dos considerados 
“normais”. Uma pesquisa realizada com 
jogadores patológicos no Ambulatório de 
Jogo Patológico (Pro-Amjo) do Instituto 
de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) – 
que pode descrever pessoas com outras 
compulsões – revelou que essas pessoas 
são dotadas de quociente de inteligência 
(QI) acima do normal, que é de 90 a 110. 
Chegam a ultrapassar 120 pontos, mas 
esta inteligência não é aplicada.

AutoAvAliAção
Apesar de as pesquisas já avança-

rem na direção de entender um pouco 
mais sobre o perfil dos compulsivos, o 
que leva a pessoa a cruzar a linha que 
separa o comportamento não com-
pulsivo do patológico continua sendo 
uma dúvida. Há também informações 
que levam os pesquisadores a crer que 

a maioria das pessoas com sintomas 
 obsessivo-compulsivos não tem crítica 
sobre o exagero de suas atitudes e com-
portamentos. Acreditam que estejam 
agindo corretamente.

De acordo com Aderbal Vieira Jr., do 
Programa de Orientação e Atendimento 
a Dependentes da Unifesp, as pessoas 
só aceitam o fato de terem comporta-
mento compulsivo – portanto, fora do 
controle – mediante os prejuízos asso-
ciados à compulsão. “Durante um bom 
tempo elas minimizam o comportamento 
compulsivo e, principalmente, a falta de 
controle para afastar-se destes objetos, 
principalmente quando se referem a 
hábitos que fazem parte do cotidiano.” 
Contudo, ressalta que nem todo caso 
fora do padrão é compulsão. Alguém, 
por exemplo, com um apetite sexual 
acima da média não é necessariamente 
compulsivo. Ele define três fatores que 
ajudam a identificar o comportamento 
compulsivo. Em primeiro lugar, o usuário 
sente que está perdendo seu poder de 
escolha, não age quando quer, mas por-

que “alguma força dentro dele o conduz 
a fazer aquilo”; em segundo, há o prejuízo 
nas relações afetivas e no trabalho; e, 
por último, ocorre o “empobrecimento” 
da pessoa, aquela atitude não enriquece 
sua “experiência vivencial”.

A compulsão é tratável. Os tratamen-
tos são feitos com psicoterapia, prefe-
rentemente cognitivo-comportamental 
e farmacoterapia. Existe a possibilidade 
de controle para o comportamento 
compulsivo, e, do ponto de vista emo-
cional, é importante que se compreenda 
a dinâmica emocional que levou a pessoa 
a desenvolver uma compulsão para que, 
após receber tratamento e conseguir 
controlar uma determinada compul-
são, ela não desenvolva outra, ou seja, 
para não haver um deslocamento de 
objeto. Em primeiro lugar, lida-se com 
a questão comportamental, restringido 
as oportunidades de acesso ao objeto, 
substância de compulsão. Como medida 
inicial, procura-se reduzir e, às vezes, 
 suspende-se totalmente este acesso. P
rbernardis@gmail.com

© Izabela Habur | Istockphoto.com
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ESCARLATINA

Mancha vermelha
“Não livra ninguém/Todo mundo tem 

remela/Quando acorda às seis da matina/
Teve escarlatina/Ou tem febre amarela/
Só a bailarina que não tem.” O trecho da 
célebre canção Ciranda da Bailarina, 
de Chico Buarque, fala de uma doença 
infecciosa aguda, causada pela bactéria 
estreptococo beta-hemolítico do grupo 
A, conhecida por Streptococcus pyoge-
nes, a escarlatina.

Ela acomete crianças e jovens, entre 5 
e 15 anos, em ambos os sexos, com pre-
valência nos meninos. Segundo os mé-
dicos, a condição é rara em adultos, por 
conta de exposições prévias à bactéria na 
idade escolar. Seu contágio acontece por 
meio de gotículas de saliva e secreção 
nasal, e o período de incubação varia de 
três a sete dias.

Silvia Regina Marques, presidente do 
Departamento de Infectologia da Socie-
dade de Pediatria de São Paulo (SPSP), 
esclarece que essa bactéria também 
causa faringite, amidalite e outras infec-
ções da pele, como impetigo (a popular 

impinge) e erisipela (que surge, em geral, 
nos membros inferiores). “As manifesta-
ções da escarlatina se iniciam com uma 
infecção de garganta e febre, durante 
dois a três dias, seguidas das erupções 
cutâneas”, relata a médica.

A pele fica com aspecto de lixa, 
atingindo as regiões do pescoço, face 
e outros membros. Além disso, apre-
sentam-se pequenas manchas de cor 
vermelho-vivo, escarlate, daí a origem do 
nome. “Essas lesões são desencadeadas 
pela toxina que a bactéria produz”, des-
taca Nelson Horigoshi, médico diarista da 
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica 
do Hospital Santa Catarina, de São Paulo. 
“Outra característica marcante é palidez 
ao redor dos lábios, palmas das mãos e 
plantas dos pés”, continua o pediatra.

O diagnóstico da escarlat ina é 
clínico, sendo confirmado por exame 
laboratorial, com coleta da secreção da 
garganta, para detectar a presença do 
estreptococo do grupo A e ainda não 
existem vacinas que a combatam. “O 
tratamento da escarlatina é com an-
tibióticos do grupo das penicilinas, via 
injetável, a penicilina benzatina (dose 
única) ou oral (10 dias)”, informa Silvia 
Regina. Quando não é tratada adequa-
damente, podem ocorrer complicações, 
como a febre reumática, também cha-
mada de reumatismo infeccioso, e a 
glomerulonefrite, disfunção nos rins, 
que aparecem depois de três a quatro 
semanas do quadro infeccioso.

Os especialistas acrescentam que é 
possível ter novamente a doença, por 
conta de outros estreptococos existen-
tes desse grupo. A recomendação é que, 
assim que for identificada e começado o 
tratamento, o paciente fique afastado de 
outras pessoas por pelo menos 24 horas 
do início do uso de antibióticos, evitando 
a transmissão da bactéria. “A escarlatina 
tem tratamento e diagnóstico rápidos. 
Assim que perceber os sintomas, é im-
portante levar a criança imediatamente 
ao pediatra”, conclui Horigoshi. P

Infectocontagiosa 
e caracterizada por 

lesões de pele, a 
doença atinge crianças 

e adolescentes

. Keli vAsConCelos .
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LASER DENTÁRIO

Silêncio no 
consultório

A utilização do feixe 
de luz no tratamento 
odontológico tem se 

mostrado um dos mais 
eficientes no combate à 

remoção das cáries

. AmAury bulloCK .

Muitas pessoas correm da cadeira do 
dentista por medo do barulho da tão temi-
da caneta de alta rotação, conhecida po-
pularmente como “motorzinho”, uma das 
principais ferramentas utilizadas na Odon-
tologia para prevenção e remoção das cá-
ries. Com os avanços tecnológicos, porém, 
a conhecida broca ganhou um aliado que 
permite um tratamento menos invasivo, 
que evita a remoção desnecessária do te-
cido, preservando a estrutura dentária do 
paciente: o laser.

Sua sigla, light amplification by sti-
mulated emission of radioation, é tra-
duzida como a amplificação da luz por 
emissão estimulada de radiação. Segundo 
o cirurgião-dentista Fernando Junquei-
ra Leite, da DVI Radiologia Odontológica, 
existem duas formas de se trabalhar com 
o laser, que é de baixa ou alta potência. “O 
de baixa intensidade pode ser usado para 
clareamento dentário e controle da infla-
mação de tecidos moles (gengivas, freios 
labiais, freios linguais, cisto de retenção de 
muco) e duros (ossos e dentes); já o laser 
de alta potência é aplicado de maneira 
mais direta no tratamento dentário da cá-
rie e doenças da gengiva”, explica.

O laser já vem sendo utilizado em al-
guns consultórios e, na maioria dos casos, 
dispensa o uso da anestesia. “De acordo 
com relatos de pacientes, a ausência total 
de dor pode não ser uma realidade nesses 
tratamentos. Estudos clínicos apontam 
que cerca de 10% dos pacientes irradiados 
precisam ser anestesiados para que haja 
conforto com o tratamento”, explica Luiz 
Fernando Morgan, professor do curso de 
Odontologia da Universidade Newton Pai-
va, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Por não utilizar a broca que arranca 
minúsculos pedaços do tecido cariado, o 
paciente se sente mais confortável na ca-
deira do dentista, o que diminui a pressão, 
vibração, ruído e sensibilidade provocada 
pelo motorzinho, que causa a dor e muitas 
vezes o sangramento.

De acordo com Leite, o laser não possui 
nenhuma contraindicação, pelo contrário, 
é indicado para pacientes portadores de 
discrasias sanguíneas (qualquer alteração 
envolvendo os elementos celulares do san-
gue, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos 

e plaquetas), diabetes e todas as doenças 
degenerativas, obtendo bastante sucesso 
no tratamento com portadores de doenças 
imunossupressoras.

Além disso, mulheres grávidas ou 
pacientes com problemas cardíacos tam-
bém podem fazer uso desse tratamento. 
“Uma vez que a cirurgia não sangra, não 
causa estresse e provoca menos edema 
no pós-operatório, esses pacientes, que 
em Odontologia chamamos de ‘pacientes 
especiais’, são os principais beneficiados 
com o uso do laser”, explica o especialista 
da DVI.

No entanto, muitos profissionais ainda 
não estão aptos a trabalhar com laser em 
seus consultórios, pois isto demanda in-
vestimento da parte do profissional em se 
aperfeiçoar na técnica, o que acaba enca-
recendo o tratamento. “Para ter esse equi-
pamento, é necessária uma sala adequada 
com alguns dispositivos que são indispen-
sáveis para o tratamento. Em decorrência 
disso, as despesas ficam elevadas e são 
repassadas para o custo do tratamento do 
paciente”, afirma Maria Clara Ribeiro, con-
sultora da APCD – Associação Paulista de 
Cirurgiões-Dentistas.

Apesar de todas as vantagens que o la-
ser oferece, o uso da caneta de alta rotação 
ainda é fundamental. “Como toda técnica, 
há limitações. É importante ressaltar que a 
terapia com laser, algumas vezes, substi-
tui tratamentos com técnicas convencio-
nais, mas, na maior parte, funciona apenas 
como coadjuvante”, ressalta Fernando Jun-
queira Leite.

Portanto, ao consultar um profissional, 
é importante saber se ele tem uma forma-
ção específica na área e se utiliza o laser 
aprovado pela Anvisa – Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária. Isso tudo trará ao 
paciente mais segurança na hora de iniciar 
o tratamento.   P
amaury_bullock@hotmail.com
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Não é brincadeira

Inserção de atividade 
física a jovens e 

crianças é fundamental 
para garantir uma vida 
adulta mais saudável

. Keli vAsConCelos .

Bola ,  cabra-cega,  pular  corda, 
 esconde-esconde. Estas e outras brincadei-
ras dos tempos de nossos avós, atualmente, 
estão ficando em segundo plano diante da 
diversidade de equipamentos eletrônicos, 
desafios online e dentro de casa. Resultado: 
cada vez mais nos deparamos com a preco-
cidade de doenças de “gente grande”, como 
diabetes tipo 2, sedentarismo, problemas 
cardíacos e ganho exagerado de peso.

Para ter ideia, uma pesquisa divulgada 
recentemente pelo Instituto de Saúde Global 
Duke – Escola Médica NUS, em Cingapura, 
revelou que a obesidade infantil gera um 
custo por criança de 19 mil dólares, o equi-
valente a 44 mil reais, ao longo da vida, e 
este cálculo carrega somente valores com 
medicações e idas aos médicos em razão 
do sobrepeso.

Mas quando e quais exercícios são ideais 
para as crianças e adolescentes? A respos-
ta está no incentivo desde o berço, com 
brinquedos e brincadeiras que estimulem 

os sentidos, respeitando seus limites e ca-
pacidades físicas, psicológicas e motoras no 
decorrer do crescimento. “Existem inúmeras 
possibilidades e deve-se considerar individu-
almente a criança e seu amadurecimento. 
A escolha de uma atividade específica ou 
treinos organizados habitualmente ocorre 
na puberdade, entre 11 e 14 anos, embora 
algumas modalidades comecem mais cedo, 
como a ginástica artística e natação”, res-
ponde Liane Hülle Catani, chefe do serviço 
de cardiopediatria da Santa Casa de Mise-
ricórdia de São Paulo. Ela acrescenta que 
até às idades mencionadas é interessante 
a vontade de experimentar diferentes mo-
dalidades, pois assim aprendem habilidades 
novas e variadas.

Para Vera Lúcia Perino Barbosa, presi-
dente do Instituto Movere, em São Paulo, 
que atua com crianças entre 6 e 17 anos na 
inserção de ações como oficinas de culinária 
e jogos adaptados, o estímulo às brincadeiras 
e outras atividades é uma oportunidade de 
convívio com o outro, meninos e meninas 
em um mesmo time, por exemplo, e as suas 
entradas devem ser graduais e naturais, não 
uma imposição dos adultos. “Além de socia-
lizar, as atividades lúdicas também estipulam 
regras, despertam saberes e precisam ser 
dinâmicas, além de obviamente divertidas”, 
ressalta a profissional, que completa: “O 

© shapecharge | Istockphoto.com
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Fonte: Liane Hülle Catani (Santa Casa de Misericórdia de São Paulo)

 ideal mesmo é o equilíbrio entre as ativi-
dades, e nisso pais, médicos e educadores 
físicos têm papel importante”.

Segundo os especialistas, a realização 
dessas atividades deve ser, em média, uma 
hora diária (que não precisa ser sucessiva), 
supervisionada e orientada por um profis-
sional que vai preparar as formas a serem 
feitas, como o aquecimento, exercícios, 
brincadeiras e jogos. Os pais podem tam-
bém participar, reforça Liane Catani, e com 
iniciativas ainda simples: “Quando seu filho 
já for adolescente e tiver mais compro-
missos, mantenha o incentivo às práticas 
diárias e seja também exemplo. Pode ser 
com coisas simples, como caminhar todos 
os dias até a escola ou curso”.

Vera Barbosa conta que a questão é 
os pais abolirem o sedentarismo. “O de-
safio é desligar a TV, afastar-se do sofá e 
tornar-se ativo. Como dica, a família não 
precisa mergulhar em um regime rigoroso 
de exercícios e sim fazer planejamentos 
como passeio no parque em vez de ir ao 
shopping, presentear com bola em vez 
de um eletrônico e envolver os parentes 
e amigos”, relata.

Vale lembrar que as conhecidas au-
las de educação física nas escolas e os 
famosos games que até dispensam o 
uso de controles são um complemento e 
requerem estrutura e atenção para suas 
execuções. “Os jogos eletrônicos mesmo 
podem apresentar risco de lesões por mo-
vimentos repetitivos, principalmente por 
não terem uma orientação com relação à 
biomecânica e suas eventuais correções. 
São alternativas de gasto calórico, mas 
não devem ser totalmente substituídas 
pelas atividades tradicionais”, destaca 
Daniel Pellegrino dos Santos, cardiologista 
e médico do esporte do Sport Check-up do 
Hospital do Coração (HCor), em São Paulo.

MAlhAção E ExAMEs
Quando pensamos em musculação nos 

vêm à mente pessoas com “corpo sarado”, 
músculos e muitos pesos sendo puxados 
dentro das academias. Mas, por incrível que 
pareça, essa atividade, cujo termo correto 
é exercício resistido, pode ser importante 
para dar resistência e força para grupos 
como idosos, cardiopatas e as crianças e 

jovens, comentam os especialistas. “O que 
difere são o objetivo, carga ou intensidade, 
e sua prescrição – pesos livres, aparelhos, 
pilates, treinamento funcional, faixas elásti-
cas ou próprio peso corporal”, relata Santos, 
do HCor. A regra, entretanto, continua: é 
preciso respeitar cada indivíduo, constatar 
seu nível de resistência, maturidade mus-
culoesquelética, psicológica e sempre com 
acompanhamento técnico.

Outro ponto que merece atenção 
é quanto aos exames a serem reali-
zados para introdução às atividades 
físicas e desportivas. Os profissionais 
apontam e recomendam a consulta ao 
pediatra periodicamente para verifi-
car histórico-clínico, observação 
de condições físicas e possíveis 
restrições, dependendo de cada 

caso e paciente. Algumas atividades 
recreativas não precisam de exames 
prévios, contudo ressalta-se que muitas 
escolas e a maioria das academias pedem 
atestado médico.

Se a criança tiver sintomas como 
palpitações, ficar cansada desproporcio-
nalmente em relação ao exercício, sentir 
dor, desmaiar ou já apresentar algum 
problema de saúde, a ida ao médico é 
necessária. P

vasconceloskeli@gmail.com

Nos primeiros 6 meses:
uso de brinquedos que
despertam os sentidos,

sons, alongar, rolar.

Dos 5 aos 10 anos: despertam
por variadas modalidades, quando 

são apresentadas, e formam escolhas 
conforme crescem. Interessam-se pelas 

atividades em grupos.

Dos 10 aos 14 anos: 
buscam atividades que es-

colheram e, com a matura-
ção física (após os 14 anos), 

estão aptas aos esportes 
competitivos e atividades 
em academias (mediante 

avaliação médica). 

A partir de 1 ano: engatinhar, 
estimular movimentos com pernas e 
braços, rolar, apoiar-se para ficar em 
pé (supervisionado).

De 3 a 5 anos: podem 
sozinhas correr, pedalar, pular, 
pegar objetos quando lançados e  
iniciar atividades com estímulos 
 variados, além da natação.

De 1 a 3 anos: estí-
mulos orientados 
com música e dança, 
as crianças apren-
dem a andar, correr 
e pular.

© Marzanna Syncerz | Dreamstime.com
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Inserido no vocabulário popular 
como sinônimo de irritação ou 
nervosismo, o estresse não é 
uma emoção e tampouco um 
mal decorrente da vida moderna. 
Trata-se, na verdade, de uma 
adaptação requerida à pessoa 
diante de uma nova situação, 
independentemente de ser ela 
positiva ou negativa. “Conquistar 
um bom emprego ou receber uma 
demissão indesejada são acon-
tecimentos igualmente estres-
santes”, explica Ana Maria Rossi, 
doutora em Psicologia Clínica e 
presidente da International Stress 
Management Association no Bra-
sil (ISMA-BR). A competitividade 
no ambiente de trabalho e as 
altas exigências profissionais são 
bons exemplos de circunstâncias 
estressoras. Como saber se tais 
estímulos estão sendo danosos 
ao indivíduo? “O sintoma é o 
principal sinal de alerta”, diz a 
psicóloga que representa o Brasil 
na Divisão de Saúde Ocupacional 
da Associação Mundial de Psi-
quiatria (WPA). Entre as enfermi-
dades geradas por estresse, estão 
desde simples dores de cabeça 
até depressão e abuso de drogas. 
Mas dá para lidar com a chama-
da “síndrome” de adaptação de 
maneira saudável. Saiba como 
na entrevista concedida por Ana 
Maria Rossi a esta revista.

. Sueli Zola . Um estudo realizado pela Faculdade 
de Saúde Pública da USP indicou que os 
transtornos mentais foram a terceira 
causa de afastamento do trabalho por 
período superior a 15 dias. Por que isto 
está acontecendo?

As pressões e demandas no ambiente 
de trabalho têm aumentado considera-
velmente. Poucos empregados conse-
guem, de fato, fazer oito horas diárias 
de trabalho, conforme prevê a maioria 
dos contratos. Para cumprir o horário 
prolongado, a pessoa reduz o tempo do 
sono. Por causa da pressa, não faz ali-
mentação saudável, come em fast food, 
não pratica atividade física. Esses fatores 
vão se somando.

E por que as jornadas de trabalho 
estão se estendendo além do previsto 
em contrato?

Existe uma grande competitividade 
no mercado de trabalho não só no Brasil, 
mas no cenário internacional. Como o 
risco de demissão é alto, muitas vezes 
o profissional, mesmo terminando suas 
tarefas do dia, permanece na empresa 
porque seus colegas ficam lá. Se sair, ele 
pode ser interpretado como alguém que 
não veste a camisa. E aumentam as chan-
ces de, em caso de corte de pessoal, ser 
o escolhido. Nesse ambiente, as pressões 
aumentam e diminuem as possibilidades 
das pessoas darem conta das demandas 
por falta de tempo e por causa da so-
brecarga emocional. É inevitável que o 
nível de estresse suba muito e, com isso, 
surgem os transtornos mentais, como de-
pressão e crises de pânico, entre outros.

No estudo da Faculdade de Saúde 
Pública, as mulheres apresentaram 
maiores riscos de adoecimento e afas-
tamento do trabalho. O sexo feminino 
é mais vulnerável?

Isto é questionável. O homem tende 
a não expressar o desconforto, costuma 
mascarar sua dor. Quando, afinal, se per-
mite buscar ajuda, na maioria dos casos, já 
está doente. A mulher é diferente: tende a 
falar sobre o problema e busca ajuda mais 
rápido. Por ser mais eficiente na procura por 
assistência médica, o sexo feminino acaba 
liderando as estatísticas de afastamento 
por transtornos mentais. Mas, na verdade, 
a mulher não é mais estressada que o 
homem. As atitudes diante do problema 
são diferentes. O homem, quando não está 
bem, tende a assumir comportamentos de 
riscos, procura se anestesiar no álcool e até 
parte para a automedicação, abusando de 
remédios para ansiedade. Esse comporta-
mento é perigoso e desaconselhável, mas 
acaba sendo uma maneira de eles lidarem 
com a situação.

A imprensa divulgou, recentemente, 
uma pesquisa indicando um aumento de 
42% de uso de calmantes no Brasil. Este 
aumento está relacionado a um maior 
nível de estresse?

Está relacionada ao modo de vida das 
pessoas. Elas são muito exigidas e resta 
menos tempo, inclusive, para conviver 
com os seus familiares e grupos de apoio 
(amigos, parentes). Então acabam se iso-
lando mais. No entanto, quando falamos 
de sintomas emocionais e psicológicos, 
fica difícil ser taxativa, apontar uma única 
causa. Trata-se de um conjunto de fatores 
que torna a pessoa mais vulnerável.

A palavra estresse se incorporou no 
vocabulário popular como sinônimo de 
irritação, nervosismo. Como se define 
estresse cientificamente?

O estresse é qualquer situação que 
requer adaptação da pessoa, indepen-
dentemente de ser positiva ou negativa. 
Quer dizer, uma promoção desejada no 
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trabalho ou uma demissão indesejada 
são igualmente estressantes. As pessoas 
utilizam o termo de modo inadequado. 
Por exemplo: um profissional apresenta 
um projeto numa reunião, recebe críticas 
e fica frustrado com isso. Ao invés de ver-
balizar – “estou indignado, desapontado, 
furioso” –, ele diz: “estou estressado!”. Mas 
o estresse não é uma emoção. Trata-se de 
uma adaptação que a pessoa sofreu por 
ter sido vítima de crítica.

Mas o processo de adaptação pro-
voca sintomas, não?

Sim, sintomas físicos, emocionais e 
comportamentais. Uma pesquisa da Inter-
national Stress Management Association 
no Brasil (ISMA-BR) indica que os sintomas 
físicos mais comuns são dores musculares, 
incluindo a dor de cabeça (afetando 86% 
das pessoas), distúrbio do sono (30%) e 
problemas gastrointestinais (26%); quanto 
aos sintomas emocionais ou psicológicos, 
o mais comum é ansiedade (81%), seguido 
de angústia (78%) e preocupação (73%); 
já em relação aos sintomas comportamen-
tais, 57% usam álcool e drogas (prescri-
tas ou de rua), 53% assumem atitudes 
agressivas e 32% sofrem de distúrbios de 
apetite. Essa pesquisa foi apresentada num 
congresso em 2012.

Existem profissões mais estressantes 
que outras?

Há, sim. Em primeiro lugar estão 
os profissionais que atuam na área de 
segurança (seja pública ou privada); em 
segundo lugar, estão os motoristas de 
ônibus urbano e controladores de voo; 
e, em terceiro lugar, estão executivos, 
empregados da área de telemarketing, 
profissionais da saúde (principalmente 
medicina e enfermagem).

No caso da segurança, o estresse é 
causado pelo risco de vida?

Não é só por causa do risco de vida. 
Muitos desses profissionais fazem bicos, 
mantêm dois empregos, e não contam 
com o apoio da instituição empregadora. 
A maior parte deles trabalha sem colete à 
prova de bala. Se forem colocados como 
reféns, numa situação de roubo, não há 

uma retaguarda para defendê-los. É um 
trabalho muito individual, submetido à 
alta pressão.

Algumas empresas, principalmente 
as de maior porte, investem em progra-
ma de qualidade de vida para os seus 
funcionários. Essa iniciativa não reduz 
o adoecimento por estresse?

Sim, só que os programas de qualidade 
de vida no Brasil, em sua maioria, são 
inócuos. Muitas vezes a empresa oferece 
ginástica laboral e chama a atividade de 
programa de qualidade de vida. Estamos, 
ainda, numa fase elementar, em que os 
programas são segregados, não têm abran-
gência grande dentro das organizações e 
não são divulgados de modo eficiente.

As doenças crônicas como hiper-
tensão, diabetes e doenças cardiovas-
culares podem estar relacionadas com 
o estresse?

Essas doenças não são causadas 
diretamente pelo estresse, mas são agra-
vadas por ele. Uma pessoa que já sofre de 
diabetes, numa crise de estresse, pode até 
necessitar de internação hospitalar. É o 
que também acontece com a asma, lúpus 
ou com qualquer doença autoimune. O 
estresse negativo vai afetar a pessoa no 
seu ponto mais fraco.

Mas o estresse provoca reações 
fisiológicas, não?

Sim, pode elevar a pressão arte-
rial, acelerar os batimentos cardíacos, 
aumentar a tensão muscular, causar o 
resfriamento das mãos e dos pés devido à 
constrição das artérias, além de sudorese 
nas extremidades. No entanto, jamais 
causaria uma crise de asma em quem não 
é asmático, ou crise diabética em quem 
não tem diabetes.

A evolução tecnológica trouxe gran-
des facilidades para o cotidiano, porém 
acelerou muito o ritmo da vida. Isto não 
contribui para elevar o nível do estresse 
do homem moderno?

Sim. Mas, se a pessoa gosta do seu 
cotidiano acelerado e vive bem nesse ritmo, 
ela se desequilibrará caso mude para um 
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situação que 
requer adaptação 

da pessoa, 
independentemente 

de ser positiva 
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lugar calmo, onde acorda com o canto do 
galo. O inverso também ocorre. Se tirarmos 
um morador do campo e colocá-lo numa 
metrópole, ele sofrerá. Apesar do descon-
forto, somos animais totalmente adaptáveis. 
Então, muitas vezes, mesmo sem gostar de 
uma situação, com a convivência acaba se 
adaptando. Depende de cada pessoa.

O homem do século XXI é mais 
estressado que os seus antepassados?

Não dá para comparar, porque as 
circunstâncias são bastante diferentes. 
Temos, hoje, um nível de estresse mais 
imediato e mais cumulativo. Para os nossos 
antepassados, o motivo de estresse era 
perigoso: o homem lutava com a fera e o 
derrotado seria o jantar do vitorioso. O seu 
organismo produzia reações (como mãos 
suadas e respiração rápida para oxigenar 
os músculos) apropriadas à briga física. E a 
carga hormonal era descarregada na luta. 
Atualmente, a “fera” pode ser o chefe, o su-
bordinado, o vizinho, o(a) companheiro(a), 
entre outros. Apesar de não termos a 
batalha literal dos ancestrais, o organismo 
continua a fabricar reações fisiológicas 
como se houvesse uma fera à sua frente.

Como perceber se o nível de estresse 
está ultrapassando o limite saudável?

O sintoma é o principal alerta. Se não 
tinha dor de cabeça e passa a ter, algo 
mudou. Se já havia essa dor, mas a pessoa 

nota diferença em termos de frequência, 
intensidade e duração, é sinal que o de-
sequilíbrio agravou. Esse é o momento 
do indivíduo parar e avaliar como está 
procedendo. Infelizmente, vivemos numa 
sociedade em que se camufla o sintoma 
de estresse. As pessoas têm consciência 
do problema, mas não querem fazer a 
mudança.

E quem quiser mudar, o que deve 
fazer? Como lidar com o estresse de 
modo saudável?

A pessoa precisa ter bem presente qual 
é o seu objetivo de vida. Quer dinheiro? 
Se o objetivo for este, deverá definir qual 
grau de pressão torna-se aceitável. Senão, 
gastará o dinheiro ganho com tratamentos 
médicos e hospitalizações. Quer ser feliz? 
Então, o indivíduo deve identificar o que 
é realmente importante para ele e manter 
um estilo de vida saudável: dormir o núme-
ro de horas necessárias ao seu equilíbrio, 
fazer alimentação balanceada, praticar 
exercício físico regularmente e contar com 
um bom par de orelhas disposto a ouvi-lo 
quando precisar. Além desses fatores, que 
já ajudam bastante, é fundamental estar 
consciente de seus limites e não excedê-los 
por períodos frequentes ou prolongados. É 
bom também desenvolver atividades cuja 
motivação seja o simples prazer de fazer.
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“É fundamental 
estar consciente 
de seus limites e 

não excedê-los por 
períodos frequentes 

ou prolongados”

suelizola@uol.com.br
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A Coluna tortaAtos simples como caminhar, pedalar, 
subir escadas, abaixar ou mesmo sentar-se 
em frente a um computador para trabalhar 
podem provocar desconforto e dor quando a 
coluna não está bem. De acordo com Rodrigo 
Peres, fisioterapeuta e coordenador da Central 
da Fisioterapia, cerca de 3% da população 
mundial sofre de escoliose. “Esse problema 
afeta, na maioria das vezes, o público femi-
nino. Não há um motivo real, mas pode estar 
relacionado à má postura e hábitos como 
carregar bolsas com excesso de peso apenas 
de um lado do corpo ou até mesmo usar fre-
quentemente sapatos com salto alto”, afirma.

Segundo Marcelo Wajchenberg, orto-
pedista, traumatologista e membro titular 
da Sociedade Brasileira de Coluna (SBC), a 
escoliose é caracterizada por um desvio da 
coluna vertebral em forma de “C” ou “S” no 
plano frontal, ou seja, ao olhar uma pessoa de 
frente nota-se que ela está desviada (torta) 
para um dos lados. “O principal sinal é a alte-
ração na altura dos ombros, com assimetria 
do tronco, que dificilmente é notada quando a 
pessoa está vestida. Muitas vezes, a escoliose 
somente é diagnosticada quando a pessoa 
está despida ou em trajes de banho”, reforça 
Wajchenberg.

O sintoma mais frequente da doença é 
a dor nas costas, somada também à mu-
dança postural, desalinhamento dos quadris 
e inclinação lateral do tronco. “Fraqueza e 
fadiga muscular são outras queixas comuns 
de pacientes com o problema, dependendo da 
gravidade do quadro”, avisa Peres.

Muitos episódios de escoliose estão rela-
cionados aos hábitos posturais, que causam 
um desequilíbrio na coluna vertebral. Existem, 
porém, alguns fatores que podem levar os 
pacientes a desenvolver tipos diferentes de 
escoliose. Três são considerados os principais: 
a escoliose idiopática ou de origem não bem 
definida, que está ligada a fatores genéticos e 
é tida como a mais comum em adolescentes; 
a congênita, que decorre de um problema da 
formação dos ossos da coluna vertebral ou até 
mesmo pela fusão de costelas durante o de-
senvolvimento do feto ou do  recém-nascido; 
e a neuromuscular, causada por problemas 
como fraqueza muscular ou devido ao con-
trole precário dos músculos, ou ainda por de-
corrência de doenças como paralisia cerebral 
e distrofia muscular, entre outras.

AtEnção
“O simples fato de sermos destros ou 

canhotos pode causar assimetria com certo 
grau de escoliose postural. Mas o problema 
fica mais evidente durante os estirões de 
crescimento, principalmente a partir dos 10 
anos de idade”, alerta Wajchenberg.

Ficar muito tempo na mesma posição 
também é prejudicial para as costas. Se a 
pessoa permanece por horas no computador, 
deve ter o costume de se levantar de vez em 
quando, caminhar e, se possível, alongar-se. 
Os especialistas recomendam que, ao tra-
balharem sentadas, em frente a uma mesa, 
as pessoas mantenham as costas retas, 
encostadas na cadeira e, de preferência, sem 
cruzar as pernas.

É importante estar atento a dores fre-
quentes na região das costas. Se o descon-
forto persistir por um longo período, a opção 
ideal é procurar um médico para se 
orientar sobre a melhor forma de tratar 
o problema. Entre as orientações mais 
indicadas, estão técnicas específicas 
como RPG (reeducação postural 
global) e fisioterapia ortopédica, que 
ajudam na postura e alinhamento da 
coluna, estimulando os exercícios que 
fortaleçam a musculatura paraver-
tebral e abdominal. “Vale citar que 
em alguns casos é possível que a 
escoliose esteja tão acentuada 
que deva ser indicado o uso 
de colete de posicionamento 
e, para as deformidades mais 
graves, pode ser recomendada 
ainda uma intervenção cirúrgica. 
Nestes episódios, a fisioterapia 
deverá ser pré e pós-operatória”, 
diz Peres.

O ortopedista Wajchenberg ex-
plica que é sempre bom observar 
os filhos sem camisa, verificando 
alterações no tronco e a altura 
dos ombros (em pé). “A dor nas 
costas não é frequente na infân-
cia, neste caso é aconselhado 
procurar imediatamente 
um médico.”    P

POSTURA

Escoliose está entre 
as principais causas 
de dores nas costas, 
atingindo, em maior 
número, as mulheres

. elisAnDrA esCuDero .
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A
ANAFILAXIA

Mais de um terço 
das reações alérgicas 

está relacionado a 
equívocos na leitura 

dos rótulos de produtos 
industrializados

. renAtA bernArDis .

A reação alérgica é rápida e grave e, em 
poucos minutos, pode levar à morte. Cha-
mada de anafilaxia, segundo estimativas da 
Associação Brasileira de Alergia e Imunologia 
(Asbai), ela atinge entre 10 e 20 brasileiros em 
um universo de 100 mil pessoas. “Trata-se de 
uma reação sistêmica, ou seja, vários sistemas 
do organismo de jovens, idosos ou crianças 
são afetados”, diz o alergista Fábio Morato 
Castro, presidente da entidade.

Entre os sintomas, sozinhos ou combi-
nados, apresentados por uma pessoa em um 
quadro de anafilaxia, estão o chiado e a falta 
de ar, como sintomas do sistema respirató-
rio; diarreia, náuseas, cólicas e vômitos, do 
sistema digestivo; hipotensão e choque, do 
sistema cardiocirculatório e, ainda, urticária 
e edemas (lábio, pálpebras, glote) na pele.

A anafilaxia, apesar de bem mais grave, 
é provocada da mesma maneira que outras 
reações alérgicas. O sistema imune – que 
serve como defesa do organismo contra 
substâncias perigosas como os germes – 
falha e reage excessivamente ao alergênico, 
como se ele pudesse apresentar perigo para 
o corpo. Como parte da resposta anormal do 
sistema imunológico, proteínas denominadas 
anticorpos são produzidas para detectar e 
ajudar a destruir o “invasor”.

Castro explica que a melhor maneira de 
evitar a anafilaxia é conhecer o alérgeno. 
Atualmente, algumas mulheres têm feito 
campanha nas redes sociais (Põe no Rótulo) 
para pressionar a Anvisa a obrigar a indústria 
alimentícia a anunciar a presença de alérge-
nos na composição dos alimentos. Hoje, os 
rótulos indicam apenas a presença de glúten.

De acordo com a Asbai, cerca de 10% da 
população brasileira tem alergia a algum tipo 
de alimento e estudos da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São Paulo mostram 
que mais de um terço das reações alérgicas 
está relacionado a equívocos na leitura dos 
rótulos de produtos industrializados.

Embora a melhor maneira de evitar a 
anafilaxia seja conhecer o alérgeno, nem 

sempre isso é possível. “De um minuto para 
outro um alimento ou um remédio, que 
sempre foram inofensivos, podem se tornar a 
causa da reação alérgica”, diz Fanny Lima, es-
pecialista em alergia e imunologia do Hospital 
Sírio-Libanês, de São Paulo, ao explicar que a 
anafilaxia é evolutiva. “Do início dos sintomas 
até a ocorrência de uma das reações mais 
graves, como o choque anafilático, podem 
decorrer, em média, de 15 a 30 minutos.” As 
reações às picadas são mais rápidas porque 
o veneno vai para a circulação sanguínea, 
enquanto um alimento pode demorar até 
uma hora para causar uma reação mais 
grave. Com relação aos medicamentos, os 
administrados por via oral têm reação tardia, 
enquanto os injetáveis têm efeito imediato 
e, por isso, não são mais administrados em 
farmácias, mas nos hospitais onde existem 
protocolos para reverter casos de anafilaxia. 

Diego Marcelo May, gerente médico da 
anestesia do Hospital Israelita Albert Einstein, 
também de São Paulo, ressalta ainda que as 
reações anafiláticas podem ocorrer até mes-
mo no primeiro contato com o antígeno, mas 
pacientes com histórico prévio de alergias são 
mais suscetíveis a esse tipo de reação. “Nos 
casos de reação anafilática, a medicação 
usada é a epinefrina (adrenalina) em doses 
baixas e que nos EUA pode ser comprada 
nas farmácias, com prescrição médica. Mas 
no Brasil não há esse tipo de medicação para 
uso fora do ambiente hospitalar; por isso, 
mediante sinais de desenvolvimento de uma 
reação anafilática, a pessoa deve procurar um 
pronto-socorro imediatamente.”

Luiz Vicente Rizzo, imunologista e diretor 
do Instituto Israelita Albert Einstein de Ensino 
e Pesquisa, conta que os resultados obtidos 
com técnicas de dessensibilização são cada 
vez mais promissores. Visam reduzir a sen-
sibilidade do organismo ao alérgeno, que é 
administrado no organismo do alérgico em 
quantidades gradativamente maiores para 
produzir um estado de tolerância imuno-
lógica. “A dessensibilização para picadas de 
insetos como abelhas e vespas é feita com o 
próprio veneno do inseto e tem se mostrado 
bem eficaz quando aplicada por médico 
qualificado. A técnica está sendo utilizada 
também para alimentos com um pouco 
menos de sucesso e, ocasionalmente, para 
medicações”, finaliza.   P

Alergia 
em alerta
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PPor mais agradável que seja 
uma longa viagem, terrestre 
ou aérea, é proibido a qualquer 
viajante permanecer inerte na 
poltrona por tempo prolongado. 
Idêntica proibição se estende a quem está 
num leito de hospital, ou convalescendo em 
casa, ou parcialmente imobilizado devido 
a um trauma. O combate à imobilidade 
é uma das recomendações médicas para 
evitar, entre outros problemas, a trom-
bose venosa profunda (TVP), uma doença 
potencialmente grave que é causada pela 
oclusão das veias profundas.

O angiologista e cirurgião vascular 
Renato Minoru Ishii explica que a trom-
bose decorre da formação de coágulos 
(ou trombos) dentro da veia. As oclusões 
em veias superficiais são chamadas de 
tromboflebites; e, quando acontecem nas 
veias profundas, de tromboses – em geral, 
nos membros inferiores (com frequência, 
na panturrilha) e, às vezes, nos membros 
superiores.

Os coágulos que se formam no sistema 
profundo merecem mais atenção porque 
são veias de maior calibre e maior capaci-
dade de fluxo, que podem gerar um risco 
maior de embolização, que é o processo de 
soltar coágulos (ou êmbolos, quando estão 
na circulação). Soltos, eles vão parar no 
pulmão e, caso sejam maciços, podem levar 
à insuficiência cardíaca, com risco de morte 
súbita. Isso porque, com a obstrução da 
passagem do sangue pela artéria pulmonar 
– a que chamamos de embolia pulmonar 
–, nosso coração entra em déficit agudo, 
com risco de parada cardíaca, dependendo 
do tamanho do coágulo e da extensão da 
área atingida.

Ano após ano, acrescenta Flávio Glezer, 
médico clínico do Hospital Villa-Lobos, em 
São Paulo, vem aumentando em especial na 
população idosa a prevalência de varizes e 
tromboflebites, em razão das doenças que 
limitam a mobilidade dos membros inferio-
res, do uso de hormônios, da ocorrência de 
câncer e de insuficiência cardíaca congesti-
va (edema dos membros inferiores devido 
à incapacidade do coração de bombear 
adequadamente o sangue para esta região). 
Tudo isto faz crescer a probabilidade de 
ocorrer a embolia pulmonar.

A TVP pode começar silenciosamente 
ou dar sinais. Normalmente, diz Glezer, ela 
começa com dor leve e progressiva e um 
edema (inchaço) no membro acometido. 
O diagnóstico médico mais indicado é 
feito pelo ultrassom Doppler venoso, que 
poderá detectar uma obstrução à circula-
ção habitual do sangue na região; e, se o 
problema já estiver há dias instalado, um 
exame laboratorial, o Dímero-D, identifica 
se houve ou não formação de coágulos 
no local afetado. É importante que a TVP 
seja identificada rapidamente e evitar a 
síndrome pós-flebítica, que é um inchaço 
crônico, com veias superficiais salientes, hi-
perpigmentação (manchas) e/ou ulcerações 
crônicas no membro afetado.

Já a complicação da TVP, que é a embo-
lia pulmonar, normalmente só é percebida 
quando surge uma falta de ar inexplicável 
com tosse ou presença de sangue no escar-
ro, ou dores no peito. Se existem os fatores 
predisponentes à embolia pulmonar, o 
exame de Dímero-D, nos casos leves, pode 
indicar o diagnóstico ou a necessidade de 
realizar uma tomografia do tórax para con-
firmar a suspeita. Nos casos mais graves, 
porém, com queda de pressão arterial e 
insuficiência respiratória, é solicitada uma 
tomografia de urgência e se dá início ao 
tratamento com heparina (substância que 
impede a formação do coágulo), mesmo 
sem os exames laboratoriais.

FAtorEs dE risco
Além de cirurgias, terapias de repo-

sição hormonal, gravidez e pós-parto, 
varizes de grande calibre e tromboflebi-

tes, traumas, insuficiência cardíaca ou 
respiratória serem considerados fatores 
de risco, pesquisas investigam a genética 
(trombofilia ou antecedentes familiares) 
para a ocorrência da trombose. Também 
já se constatou um aumento do número 
de casos de TVP nos membros superiores, 
atribuído ao uso cada vez mais frequente 
de cateteres para administração de anti-
bióticos, ou para hemodiálise, implante 
de marca-passos – ou ainda em busca de 
acesso para quimioterapia, no caso de pa-
cientes com câncer. Em nosso país, adver-
te Ishii, entre os fatores agravantes mais 
comuns para a TVP, estão a obesidade, o 
diabetes e a dislipidemia (colesterol alto).

Realizados os exames, é possível ou 
não haver indicação de hospitalização 
do paciente para tratar a TVP com hepa-
rina e, posteriormente, receber alta com 
indicação para tomar anticoagulantes, 
repousar, usar meias elásticas. Correções 
cirúrgicas da TVP são raras, uma vez que 
a medicação pode reverter o quadro, 
mas em alguns casos, como o de embolia 
pulmonar associada à queda de pressão 
arterial, síncope (perda da consciência ou 
insuficiência respiratória), elas podem ser 
necessárias.

Para evitar a TVP, existem algumas 
normas nos grandes centros hospitalares 
do Brasil, antes de uma cirurgia de médio 
ou grande porte é feita uma terapia me-
dicamentosa – comumente a heparina 
fracionada de baixo peso molecular ou um 
anticoagulante por via oral. Esta profilaxia 
com heparina também pode ser aplicada, 
quando necessário, a pacientes durante 
viagens longas, mas a norma geral, é 
movimentar-se sempre que possível.

A melhor prevenção, além da alimen-
tação saudável e evitar fumo e álcool em 
excesso, é ter cautela com a reposição 
hormonal e o uso de anticoncepcionais, 
cuidar das varizes, tratar adequadamente 
a insuficiência cardíaca, fazer exames 
preventivos para o câncer e praticar 
exercícios.   P
lucitab@terra.com.br 

TROMBOSE

Coágulos sanguíneos ou 
trombos soltos podem 

levar à insuficiência 
cardíaca, com risco de 

morte súbita

. luCitA brisA .

Atenção às veias
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A

DENGUE

Fora de controle 

Doença de simples 
diagnóstico e 

cura, porém, mal 
interpretada, 
leva à morte

. eli serenzA .

Atualmente não há quem não tenha 
pelo menos um caso de dengue na famí-
lia ou entre amigos. A doença, que voltou 
com tudo no Brasil, já deixou de ser con-
siderada uma epidemia e tornou-se endê-
mica em todas as regiões do País. Basta 
uma chuva para as larvas do Aedes ae-
gypti eclodirem e se transformarem nos 
mosquitos transmissores que, ao picar 
alguém infectado, multiplicam exponen-
cialmente o número de casos.

Essa é uma das causas dos serviços 
de pronto atendimento cada vez mais 
lotados, seja nos hospitais públicos ou 
particulares, segundo observa a médica 
plantonista Marcia Barafoni, acostumada 
a atender inúmeros doentes que buscam 
socorro quando começam a sentir os in-
dícios mais fortes da infecção no orga-
nismo. Os sinais da dengue, no entanto, 
ainda são confundidos com gripe ou vi-
rose por muitos médicos, mesmo com a 
intensificação de casos e de campanhas 
alertando para os sintomas.

Embora seja considerada uma in-
fecção simples, a dengue pode matar. O 
número de óbitos ainda é pequeno com 

relação à incidência cada vez maior de 
casos, mas poderia ser evitado com um 
diagnóstico rápido e preciso, para impe-
dir que a enfermidade se transforme em 
dengue hemorrágica, em consequência 
da queda de plaquetas no sangue.

O médico infectologista do Hospital 
e Faculdade Santa Marcelina, Guilherme 
Bianco, especialista em saúde pública, 
afirma que a doença pode ser facilmente 
diagnosticada cruzando os dados epide-
miológicos com o exame clínico. Segundo 
ele, a demora de um diagnóstico preciso 
não deveria ocorrer e revela a falta de 
atenção ou treinamento adequado, por-
que todo profissional de saúde está sufi-
cientemente informado sobre os sintomas 
da dengue.

A dengue clássica apresenta um pe-
ríodo de incubação de aproximadamente 
uma semana, seguida por febre, com cerca 
de cinco dias de duração e acompanhada 
de sintomas como dor de cabeça, fraque-
za, falta de apetite, dor nas articulações 
e nos músculos. Quando não há compli-
cações, o vírus geralmente é eliminado 
ao final da segunda semana da doença 
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e o tratamento inclui apenas repouso e 
analgésico à base de paracetamol.

“Cuidados diferenciados e exames 
laboratoriais só são necessários quan-
do o quadro é mais grave, somando-se 
aos sintomas clássicos da ocorrência de 
hemorragia”, reforça o médico. Na dú-
vida, existem exames específicos, como 
o NS1, que deve ser realizado até o ter-
ceiro dia da manifestação dos sintomas, 
ou o método Elisa, exame sorológico a 
ser feito do terceiro ao quinto dia para 
a confirmação da doença. “Outra for-
ma de confirmar o quadro é a Prova do 
Laço, que oferece resultado em poucos 
minutos – basta medir a pressão do pa-
ciente, somar os resultados mínimo e 
máximo, dividir por dois e estabilizar a 
pressão pela média, amarrando o bra-
ço na mesma altura em que é colocado 
o parelho de pressão. Se aparecerem 
petéquias (manchas avermelhadas) no 
local, em número igual ou maior que 
vinte, a dengue está confirmada, pois 
esta infecção viral afeta a coagulação 
sanguínea”, orienta Bianco.

Constatada a gravidade do caso, 
é necessária a internação do pacien-
te, pois a doença pode comprometer a 
função renal e hepática, exigindo um 
monitoramento constante do paciente. 
Mas, mesmo nos casos mais graves, o 
organismo tende a se recuperar plena-
mente, sendo rara a ocorrência de se-
quelas, como alterações neurológicas 
ou periféricas (medular).

vAcinA EM tEstE
Recentemente o Instituto Butantã 

realizou o recrutamento de voluntários 
para participar da fase II dos estudos que 
envolvem a fabricação de uma vacina 
contra os quatro subtipos mais comuns 
do vírus da dengue, depois dos estudos 
teóricos e pré-clínicos da fase I. Segundo 
Beatriz Thomé, responsável pela parte 
médica da pesquisa em desenvolvimen-
to, essa fase é uma das etapas obrigató-
rias do trabalho, produzido em parceria 
com o Laboratório de Doenças Infec-
ciosas do Instituto Nacional de Alergia 
e Doenças Infecciosas dos Institutos 
Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. 

O trabalho conta também com a par-
ticipação da Faculdade de Medicina da 
USP/Hospital das Clínicas.

Ela explica que todo medicamento 
novo tem que passar por três estágios 
de teste em humanos, portanto ainda 
faltaria a fase III do estudo, se os resul-
tados da fase II forem favoráveis. “Des-
de outubro de 2013 estamos fazendo o 
recrutamento e triagem de voluntários 
para receberem a vacina (ou placebo) 
no Hospital das Clínicas de São Paulo. 
Ainda não temos resultados de sua efi-

cácia aqui no Brasil, porém os dados dos 
estudos nos EUA demonstraram que a 
vacina é segura e eficaz.”

Os EUA vêm trabalhando na pesqui-
sa da vacina desde 2006 e já passaram 
por estágios pré-clínicos de testes em 
camundongos, primatas e ensaios clí-
nicos em humanos (fases I e II). “Mas 
é difícil dizer quando a vacina estará 
disponível para uso na população por-
que estamos apenas iniciando o ensaio 
de fase II no Brasil. Se os resultados fo-
rem favoráveis, terá início a fase III, que 
conta com um número maior de volun-
tários”, avalia Beatriz Thomé. Há a hi-
pótese de que a vacina seja segura para 
a população em geral após apenas uma 
dose, mas os testes ainda estão limita-
dos a voluntários entre 18 e 59 anos, 
não incluindo crianças ou idosos.

O doente infectado por um dos ti-
pos da dengue fica imunizado contra 
este sorotipo de forma duradoura, ou 
seja, desenvolve anticorpos de prote-
ção e também imunidade “cruzada” 
aos outros sorotipos, ainda que apenas 
temporariamente. Um quinto tipo de 
dengue foi recentemente identificado 
durante um surto na Ásia, mas ainda 
não tem registro no Brasil. Segundo a 
pesquisadora, “a mutação do vírus é 
lenta, o que facilita a produção de uma 
vacina”.

A primeira epidemia de dengue do-
cumentada no País ocorreu entre 1981 e 
1982 na cidade de Boa Vista, em Roraima, 
quando foram isolados os vírus DEN-1 e 
DEN-4. Em 1986, a dengue emergiu no 
Rio de Janeiro e, entre 1990 e 1991, uma 
nova epidemia naquele estado foi provo-
cada pelo vírus DEN-2. A partir de 1994 a 
incidência de dengue começou a crescer, 
atingindo novo pico em 1998, desta vez 
com os vírus DEN-1 e DEN-2. Em 2000 foi 
detectada a presença do vírus DEN-3. De 
2005 a 2008 foi registrado um novo au-
mento no número de casos, configurando 
mais uma epidemia no País. Desde esse 
período a dengue tornou-se endêmica no 
Brasil e, em 2010, um novo surto provo-
cou o maior número de casos na história 
de notificação da doença.              P
eserenza@terra.com.br 
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P
EXPRESSÃO CORPORAL

Pesquisas apontam 
que mais de 90% 
da comunicação é 
feita por meio da 

linguagem corporal

. Keli vAsConCelos .

Parecem imperceptíveis, por se tratar 
de ações corriqueiras, mas nós passamos 
a maior parte do tempo em movimento e 
cada expressão demonstra como estão os 
nossos estados de espírito, reações e es-
tágios de comportamento. Um estudo dos 
pesquisadores australianos Allan e Barbara 
Pease, publicado no livro Desvendando os 
Segredos da Linguagem Corporal, concluiu 
que 93% de nossa comunicação é não verbal, 
o que engloba o tom de voz e o gesticular, 
bem como as movimentações do corpo e 
expressões da face.

No ambiente corporativo, a linguagem 
corporal é fator preponderante em processos 
seletivos, reuniões, apresentações, palestras e 
negociações. Equilíbrio na voz, forma como 
sentar-se, moderação nos gestos com as 
mãos são elementos determinantes para 
uma boa atuação no mercado. Se tem o 
hábito de projetar a barriga para a frente, 
ficar cabisbaixo, deixar os ombros caídos, 
não mantém um contato visual – desvia o 
olhar, não o fixa diretamente ao interlocutor 
–, por exemplo, cuidado. Estes são apenas 
alguns dos erros comuns cometidos nesse 
quesito, pois podem dar a entender pontos 
negativos como desleixo, indiferença, des-
preparo, insegurança.

“Mostrar-se confiante, corajoso em seus 
atos, por meio de toda a expressão corporal 
é fundamental. É preciso transparecer as 
emoções, com equilíbrio”, arremata Júlio 
César Barbosa, coordenador do curso de 
 Pós-Graduação em Comunicação Organi-
zacional e Negócios, do Centro Universitário 
Belas Artes de São Paulo. “Em uma sociedade 
em que a imagem vale muitas vezes mais que 
palavras, a posição do corpo, olhares e gestos 
são valorizados para quem deseja um alto 
desempenho dentro das organizações”, diz.

Assim, aquela velha máxima que “o corpo 
fala” é verdadeira. “O que está internamente 
em nós é refletido externamente. Mesmo em 
silêncio, o nosso corpo expressa, é espontâ-
neo. A questão é fazer um mergulho dentro 
de si, verificar como comporta-se nas mais 

diferentes situações da vida. Reconhecer va-
lores nobres, como educação e cordialidade, é 
fácil porque se manifesta no olhar, no andar. 
Aliás, arrumar-se todos os dias com elegância, 
como fosse o primeiro dia de encontro, o 
primeiro dia de trabalho é importantíssimo”, 
contextualiza Liamar Fernandes, licenciada 
da Sociedade Brasileira de Coaching (SBC).

E no caso dos tímidos? Para Fernandes, 
ser quieto não é fator negativo para admis-
são. “Há cargos que exigem mais concen-
tração e os mais quietos podem se encaixar, 
como setores financeiros e de tecnologia, 
por exemplo. Em uma entrevista, por mais 
acanhada que seja a pessoa, mesmo com 
rubor nas bochechas, ela olhará para o re-
crutador”, frisa.

Roupas também estão na lista para pres-
tar atenção, pois, segundo os especialistas, o 
que está no armário e no corpo é também 
uma extensão do que está dentro de cada 
indivíduo. Vestidos curtos, decotes profun-
dos, exageros em acessórios como bijuterias, 
além de uso de tênis em companhias que 
exigem sapato social, ou saltos muito altos 
e chinelos, peças amassadas, rasgadas e/ou 
muito coloridas são itens que devem ser evi-
tados, mesmo nas corporações que liberam 
vestimentas mais despojadas, como áreas 
de marketing ou publicidade. “Tudo é uma 
questão de bom senso”, enfatiza Barbosa.

intErnEt
Atualmente, cresce o número de escri-

tórios e recrutadores que estão aderindo às 
web conferências, em especial por causa da 
facilidade de acesso e da escassez de tempo. 
Por mais cômodo que seja, o cuidado com a 
imagem deve ser redobrado. “Primeiramente, 
o candidato tem que analisar o ambiente 
onde ficará. Se está limpo, em silêncio, para 
que o entrevistador possa vê-lo e ouvi-lo, 
olhar diretamente para a câmera e demons-
trar os seus sentimentos do mesmo modo de 
uma entrevista pessoal”, destaca Fernandes.

Cursos e treinamentos de etiqueta 
empresarial são válidos, apontam os profis-
sionais, contudo a dica é investir no autoco-
nhecimento, controle de suas emoções e em 
ser você mesmo. Firmeza, leveza e gentileza 
é a grande fórmula para não apenas ficar a 
famosa “primeira impressão”, mas mantê-la, 
sempre.    P

Decifra-me...

© Wollertz | Shutterstock.com
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OO conflito existe em todas as relações: 
na família, no lazer, na escola, no traba-
lho. Inerente ao ser humano, ele começa 
com as escolhas individuais e entra no 
contexto social a partir da interação. No 
ambiente corporativo, pode emperrar ou 
fazer deslanchar processos já existentes 
e novas ideias. “O conflito é com e não 
contra; traz participação e soluciona um 
problema”, avalia Fátima Motta, professora 
de pós-graduação da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM).

Embora tenha uma conotação negati-
va, a divergência com que cada indivíduo 
enxerga uma situação pode, se for bem 
gerenciada, favorecer um relacionamento 
pessoal ou profissional, proporcionando 
aos envolvidos crescimento, maturidade e 
sucesso nos objetivos. Para isso é impor-
tante que se coloque o conflito na mesa.

técnicAs AnticonFlito
Aprender a escolher a resposta ade-

quada em situações de confronto é a porta 
de entrada para o sucesso e, de acordo com 
Sidnei Batista, consultor em treinamentos 
com metodologia vivencial, há técnicas 
para o enfrentamento do problema. “A 
emoção não deve se sobrepor à discussão. 
As diferenças pessoais e posições de pre-
valência devem ficar de fora, pois tiram o 
objetivo do foco e afastam a solução.”

O conflito nasce com um desenten-
dimento ou falha de comunicação. Daí a 
importância da identificação das fases e a 
interferência. O primeiro passo é alinhar a 
comunicação e verificar se as mensagens 
emitidas foram assimiladas.

O segundo passo é aproximar as partes, 
mostrando que os interesses e objetivos 
estão muito mais próximos ou, no mínimo, 
que há pontos que devem ser considerados.

O terceiro é desarmar os envolvidos, 
ou seja, é possível que a outra parte tenha 
também razão e os dois lados possam 
perder se o conflito continuar.

A quarta etapa é quando a violência 
se instala. Nesses casos, não há muito a 
fazer em termos de prevenção. As partes já 
estão brigando e a situação atingiu esferas 
superiores que precisam interferir, o que 
inclui casos judiciais, denúncias na polícia, 
demissões etc.

A psicóloga e especialista em RH Ana 
Maria Cilumbriello considera que a habili-
tação de gestores para gerenciamento de 
crises é fundamental, mas, para que isso 
ocorra, é necessário que haja um interesse 
genuíno da alta administração no conheci-
mento da empresa como um todo: relações 

internas, processos de comunicação, moti-
vação dos funcionários. “O RH da empresa 
deve ser atuante, oferecendo subsídios para 
que os gestores tenham condições de agir, 
muitas vezes antes mesmo da instalação 
do conflito”, pondera Cilumbriello.

culturA orgAnizAcionAl
Para Sílvio Laban, coordenador do 

MBA em Saúde do Insper – Instituto de 
Ensino e Pesquisa, outro problema em 
relação a conflitos é a cultura organiza-
cional, a qual pode dificultar ou facilitar 
a resolução da divergência. Existem 
empresas que abafam as crises, prejudi-
cando o desenvolvimento de resultados 
com decisões não tomadas, boicotes e 
omissões, entre outros fatores. “Há até os 
que ignoram os problemas, uma atitude 
não sustentável. O funcionário acaba indo 
embora ou se conformando com a situa-
ção, criando um ambiente ruim para todos 
e para o resultado da empresa”, alerta.

Em empresas nas quais o diálogo 
flui de modo natural, há mais condições 
de solução de problemas e avanço de 
resultados. “Deve-se lidar com o conflito 
de maneira assertiva, clara e objetiva”, 
observa Laban.                                   P
sorsini@terra.com.br

GESTÃO DE CONFLITOS

Problema na mesa
Pontos de vista 

diferentes podem trazer 
solução e sucesso para 

empresas e pessoas

. silvAnA orsini .

© 
Al

ph
as

pi
rit

 |
 D

re
am

st
im

e.
co

m



28

U

CRÔNICA

Desfrute a vida com saúde

Assim como 
a fatalidade, 

existe também a 
previsibilidade. 

Preservar a saúde é 
a melhor forma de 
prolongar a vida

. Flávio tiné .

Uma das formas de preservar a saúde 
é praticar medicina preventiva, tendo o 
cuidado de não se deixar dominar pela 
obsessão e evitar que esses cuidados se 
transformem em preocupação.

A partir de certa idade a gente toma 
medicamentos para combater a pressão 
alta, controlar o nível de açúcar no sangue, 
debelar a rigidez muscular, minimizar a 
insônia e demais anomalias eventualmente 
detectadas por exames adequados. Recor-
rer aos medicamentos é uma das maneiras 
de minimizar os efeitos da idade, pelo me-
nos até o momento em que o organismo os 
assimile. Outra maneira de preservar a saú-
de é adotar alimentação balanceada, evitar 
ociosidade e exercitar-se moderadamente, 
de preferência sob orientação médica.

Para prevenir o aparecimento ou o 
avanço de uma doença, é preciso atentar 
para os sintomas e consultar um médico 
regularmente. Mas não vale consulta de 
corredor, isto é, aquela em que se aborda 
o médico no corredor de um hospital para 
perguntar sobre uma dor aqui ou acolá. 
Mesmo tendo alguma intimidade com o 
médico, essa forma de consulta dificil-
mente é produtiva. Para um diagnóstico 
preciso, o médico necessita de um histórico 
do paciente e de exames clínicos 
e laboratoriais . Qualquer 
resposta será evasiva. 
Uma consulta em 
tais circunstâncias 
é no mínimo uma 
indelicadeza.

É verdade que 
nem todo mundo 
tem condições de 
contratar e manter 
um plano de saúde 
para acompanhar as 
mudanças que ocor-
rem no organismo ao 
longo da vida. O mais co-
mum é usufruir de planos 
coletivos da empresa, quando 
se tem vínculo empregatício. Não 
sendo vinculado a nenhuma empresa, 

pode-se escolher uma das diversas opções 
existentes, contratando o plano que melhor 
se adapte às disponibilidades financeiras 
de cada um.

Há pessoas de sorte, como os que mo-
ram nos mais distantes rincões e raramente 
adoecem. São provavelmente beneficiadas 
por alimentação saudável, ambiente sem 
poluição e ausência de estresse. Há os que 
são protegidos por uma genética favorável, 
sem predisposição a doenças hereditárias. 
Há também os que nos deixam ainda 
jovens, por causa de uma doença evitável 
com recursos conhecidos. As condições de 
saúde de cada indivíduo depende, ainda, 
de infinita variedade de classes socioeco-
nômicas, de variações de comportamento, 
de adaptações climáticas e até de mínimos 
detalhes de higiene pessoal.

Daí a necessidade de investir em medi-
das preventivas. Assim como a fatalidade, 
existe também a previsibilidade. Preservar a 
saúde é a melhor forma de prolongar a vida 
e desfrutá-la em sua plenitude. Preserve-a 
e desfrute a vida. P

O autor é jornalista, foi assessor 
de imprensa do HCFMUSP durante 
21 anos e é membro da Comissão 

de Ética do Sindicato dos 
Jornalistas de São Paulo
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Câncer de próstata – É o tipo 
mais comum da doença entre os 
homens, depois do câncer de pele. 
A cada dez casos, três ou quatro 
homens morrem da doença, e seis 
em cada dez casos são detecta-
dos em homens com mais de 65 

anos. O maior motivo do índice 
de mortalidade não ser menor é 

que 50% dos homens nunca foram ao 
urologista.

Cólicas pra quê? – Se todo mês, 
você, mulher, sofre deste mal, então 
aqui vai mais um motivo para você 
se exercitar. Com a atividade física, 
é possível afastar as dores mensais, 
havendo melhora na qualidade de cir-
culação do sangue na área da pelve. 
Alguns exercícios são particularmente 
benéficos, especialmente os exercícios 
de agachamento, rolamento de quadril, 
prancha e nado. Informe-se com um 
especialista.

Mais gordura, menos fertilidade – 
O excesso de peso nas mulheres causa 
diminuição da fertilidade e mudanças 
nos padrões do ciclo menstrual. Nos 
homens, a gordura pode ocasionar re-
dução no número de espermatozoides 
produzidos e levar à impotência, pois 
85% dos que apresentam quadro de 
disfunção sexual são obesos. Portanto, 
de olho nos excessos.

Chiclete provoca enxaqueca? – 
Foram analisadas pelos pesquisadores 
da Universidade de Tel Aviv, Israel, 30 
crianças de 6 a 19 anos, que sofriam 
de dores de cabeça, principalmente a 
enxaqueca, e tinham o hábito de mas-
car chiclete. Privaram-nas por um mês 
do doce e 87% delas relataram que as 
dores deram uma trégua. Só não con-
cluíram se as dores eram provocadas 
pelo mascar ou por alguma substância 
presente na goma.

Sarcopenia – Este nome é dado à perda da massa e força muscular 
que ocorre com o envelhecimento. Entre os 20 e 80 anos, a perda 
pode ser de até 40% dos músculos e 28% dos homens não conseguem 
levantar mais que 25 quilos sobre suas cabeças aos 74 anos. O melhor 
remédio é o preventivo, com a prática da musculação, mediante exer-

cícios localizados, com orientação de um professor de educação física.

Hipnose para emagrecer – De acordo com a psicóloga e hipnotera-
peuta Flávia Freitas, a hipnose ajuda na diminuição da ansiedade, na 
eliminação das compulsões, na redução da fome emocional e ainda 
auxilia a pessoa a resistir às tentações no caminho que leva à boa 
forma. Existe até a possibilidade de fazer o paciente pensar que tem 
um balão intragástrico, e os efeitos são sentidos na própria sessão.

Pesticida assassino – O DDT, um dos principais pesticidas 
usados em lavouras no século 20, aumenta o risco de a pessoa 
ter Mal de Alzheimer, segundo análise de 165 pessoas da Escola 
Médica Rutgers Robert Wood Johnson, EUA. A presença de um 
substrato do agrotóxico no sangue eleva quatro vezes o risco 
de adquirir a doença. Foi banido nos Estados Unidos em 1970 
e, no Brasil, apenas em 2009.

Suco de laranja – O velho e bom suco, 
companheiro inseparável das refeições e 
um pouco “vilanizado” por ser calórico, 
tem ótimas propriedades terapêuticas, pois 
ajuda a reduzir a pressão sanguínea, os ní-
veis de colesterol e protege contra doenças 
inflamatórias, assim como o diabetes. Dois 
copos é o ideal para que essas propriedades 
sejam bem aproveitadas. E, claro, é rico em 
vitamina ácido ascórbico, também conheci-
da como vitamina C, que possui várias pro-
priedades benéficas, entre elas a proteção 
à baixa imunidade e ao envelhecimento da 
pele, além de prevenir problemas cardíacos.

Ronco – Às vezes, 
o ronco é motivo 
de piadas, mas 
incomoda mui-
to, tanto quem 
está roncando 
como quem está 
ao lado. As pes-
soas que sofrem deste m a l 
podem ter as artérias carótidas mais 
grossas ou anormais, por causa das 
inflamações e vibrações que o ronco 
provoca. Pior, o ronco pode levar ao 
AVC, insuficiência cardíaca e hiper-
tensão. Portanto, procure um médico 
se for o caso.

Arroz integral sensacional 
– Já se sabe que o arroz integral 
possui muito mais fibras do que 
o arroz branquinho, refinado. 
Isso é ótimo, pois ajuda muito na 
digestão e na eliminação de gor-
duras do corpo. O que talvez você 
não saiba é que, de acordo com 
o médico indiano Viswanathan 
Mohan, há uma queda de 20% dos 
níveis de glicose e bom aumento 
na liberação dos níveis de insu-
lina, sendo ótimo, portanto, na 
prevenção de diabetes.

Meias de compressão – Quem 
acredita que somente as pessoas 
com varizes ou outros problemas 
circulatórios recorrem às meias de 
compressão para aliviar suas dores 
está redondamente enganado. Espor-
tistas também as utilizam, visando 
melhoria em suas performances du-
rante a atividade esportiva. Além de 
darem maior firmeza às panturrilhas, 
elas reduzem o inchaço e aumentam 
a circulação, acelerando o retorno do 
sangue venoso para a parte superior 
do corpo e diminuindo o cansaço.
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Septuagenário

Sigo com rigor           
as recomendações 
médicas de manter        
a mente sã para ter       

o corpo em condições 
de suportar o peso  

dos anos

. PAulo CAstelo brAnCo .

O calendário do telefone celular me 
avisou que haveria algum aniversário prestes 
a acontecer. Imaginei que fosse de parente 
próximo ou amigo distante. Fui até o dia 
marcado em vermelho. Assustei-me com a 
lembrança, era o dia do meu próprio aniver-
sário: 70 anos. Sem o avanço da tecnologia, 
com certeza, eu teria esquecido esta data 
tão importante.

Imaginei que, no dia comemorado, há 
sete décadas, os meus familiares, quase todos 
mais novos do que eu, não esqueceriam do 
meu aniversário. Se esquecerem, os meus 
amigos do Facebook não deixarão a data 
passar em branco.

À medida que o tempo passa, estranho 
a lembrança dos caminhos percorridos ao 
longo da vida. Na minha memória estão vivos 
os fatos, as fisionomias e os nomes dos meus 
antepassados e contemporâneos. O vovô 
Jader, a vovó Gabriela, meu pai, minha mãe, 
o tio Ciza e a tia Maria, o Mário Arnaud, os 
irmãos, primos e colegas de escola; a minha 
primeira professora, a marca feita a canivete 

na carteira escolar, que me valeu 
uma semana de castigo, em casa 
e na escola. As brincadeiras de 
antigamente, a bicicleta que não 
tive, tudo; tudo mesmo surge em 
minha mente, tudo tão nítido como 
se fosse ontem.

Sigo com rigor as recomenda-
ções médicas de manter a mente 
sã para ter o corpo em condições 
de suportar o peso dos anos. Faço 
as revisões com a mesma frequên-
cia indicada pelos fabricantes de 
automóveis. Não deixo passar um 
dia da data marcada. Com o carro, 
não preciso de me preocupar, pois 
um aviso sonoro comunica o que 
devo fazer. Comigo é diferente, 
anoto numa agenda e repito no 

celular. Estou em dia com o que me deter-
minam meus médicos. O coração bate como 
se tivesse 69 anos de atividade; a visão é 
perfeita depois da cirurgia de catarata que 
me colocou com olhos de lince; os ossos são 
reforçados em caminhadas diárias e exercí-

cios; os músculos alongados e fortalecidos 
pelas aulas de Pilates.

Para a memória, arrisco-me em breves 
partidas de xadrez, leio muito e escrevo 
com regularidade. Estudo inglês em cursos 
formais e pela internet; mesmo assim, às 
vezes, esqueço de tomar os comprimidos 
receitados como complementos alimentares. 
Não me preocupo muito com isto, pois os 
especialistas dizem que o cérebro ainda é o 
órgão do corpo humano mais desconhecido 
pela ciência, como afirmou um cientista de 
quem esqueci o nome e da revista em que 
foram publicadas as suas conclusões.

Também essas pesquisas não me deixam 
preocupado. De minha mulher, não esqueço 
nada da nossa vida de tantos anos juntos. 
Também guardo bem os nomes dos meus 
filhos e filhas. Já meus netos e bisnetos, é 
verdade, não guardo os seus nomes comple-
tos, nem os números de seus documentos de 
identidade. Dos meus irmãos, os sei de cabo 
a rabo, sem pestanejar.

Além das questões acima arroladas, não 
esqueço que sou advogado e vivo da pro-
fissão. Nunca esqueci os nomes dos meus 
clientes, nem os números dos processos de 
maior importância em trâmite na Justiça. Dos 
demais, recebo as informações dos excelen-
tes sistemas informatizados instalados nos 
tribunais. A cada dia, na tela do computador, 
surgem os andamentos processuais com seus 
prazos implacáveis. É preciso ser ágil para 
atender às demandas; e, para isto, devo estar 
atento, com saúde e disposição física.

No dia do meu aniversário, estarei pronto 
para receber os meus filhos, netos e bisnetos. 
Nas mãos terei uma agenda para anotar o 
nome completo de cada um, os nomes dos 
pais e mães que compõem as modernas famí-
lias múltiplas cheias de ex. Tirarei fotografias 
individuais para colar ao lado da identificação 
e uma grande angular para que todos estejam 
bem na fita. Aos 70 anos, creio, estou ainda 
bem longe do fim do caminho, afinal Brasília 
é campeã de longevidade entre todas as ci-
dades do Brasil, como diz o meu mais velho 
amigo, Affonso Heliodoro, com os seus 98 
anos de idade. P

Paulo Castelo Branco é advogado, 
escritor e membro da Academia 

Brasiliense de Letras
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A Mesmo quem tem 
condicionamento físico 

excelente pode ter 
cãibra se submetido a 
um esforço demasiado

. luCitA brizA .A dor de uma cãibra pode ser forte 
a ponto de despertar alguém do sono e, 
se for na perna, ter que pedir ajuda para 
conseguir erguer-se, massagear a região 
dolorida e só então voltar a andar ou 
deitar-se. O episódio pode durar menos 
de um minuto ou uma hora, não há 
média de tempo. Mas, por mais dolorosa 
que seja esta contração espasmódica e 
involuntária de um ou mais músculos, a 
cãibra (ou câimbra) não é uma doença. É 
um sintoma que se manifesta com maior 
frequência em pessoas que estão prati-
cando atividade física intensa ou nas mais 
sedentárias, diz Sérgio Lianza, fisiatra e 
professor da Faculdade de Ciências Médi-
cas da Santa Casa de São Paulo. Sua causa 
mais comum é uma deficiência local. Com 
a cãibra, o músculo, cujo trabalho depende 
de energia – que vem dos alimentos junto 
com o oxigênio, através da circulação 
sanguínea –, mostra que está recebendo 
pouca energia para atender à demanda 
daquela prática esportiva ou profissional, 
com movimentos repetitivos, ou que está 
sendo pouco exercitado.

Outro fator que pode provocar cãibras 
é a postura corporal e a condição de força 
e elasticidade dos músculos. Em virtude 
das facilidades de hoje em relação às da 
vida primitiva, perdemos elasticidade, 
força e resistência muscular, que é a 
capacidade de repetir os movimentos. 
Nosso metabolismo – que transforma os 
nutrientes mais o oxigênio em trabalho 
muscular – pode ser insuficiente por falta 
de exercícios aeróbicos, que fortalecem 
o coração. Mas, antes de recomendar 
exercícios, adverte Lianza, é preciso avaliar 
a capacidade cardiopulmonar e as condi-
ções musculoesqueléticas do paciente. A 
prevenção das crises de cãibra é, portanto, 
multifatorial: depende da nutrição, do 
treinamento físico e da avaliação clínica 
que só o médico (fisiatra, ortopedista ou 
médico de esportes) pode fazer após ob-
servar a postura, o tipo de atividade que 
a pessoa está ou não desenvolvendo 
e se seus músculos têm a elasti-
cidade adequada.

Os músculos mais sujeitos a cãibras 
são os da parte posterior da perna (pan-
turrilha), do abdome, das mãos, dos braços 
e do pescoço. Além dos esportistas e dos 
inativos, estão mais sujeitos a cãibras 
mulheres grávidas; idosos que, mesmo 
se exercitando, não se hidratam ou não 
consomem nutrientes adequados; quem 
tem problemas circulatórios e portadores 
de doenças que afetam o organismo como 
um todo (diabetes, anemia, artroses etc.).

Mesmo quem tem condicionamento 
físico excelente pode ter cãibra se sub-
metido a um esforço demasiado. Quem 
perde muito líquido ou não se alimenta 
adequadamente antes de um exercício 
exaustivo pode precisar de uma reposição 
de emergência, como ocorre em competi-

ções esportivas. Além de exercícios, um 
bom treinamento deve incluir preparo 
nutricional. Qualquer pessoa pode melho-
rar seu condicionamento, prevenindo-se 
contra episódios de cãibra – se está as-
sintomática (não tem esse tipo de queixa 
nem de dores musculares etc.), o médico 
a encaminha para um educador físico; e, 
se tem uma queixa física, é encaminhada 
para um fisioterapeuta.

trAtAMEnto
Por ser a cãibra uma contração invo-

luntária e persistente, decorrente de proble-
mas físicos ou até do clima (ocorre mais na 
época do frio), o trabalho para combatê-la, 
esclarece a fisioterapeuta Carolina Laraya 
Glueck, é feito com base em aparelhos que 
auxiliam no relaxamento muscular. Entre 
eles, indicam-se a manta térmica (aplicação 
de calor local) e o TENS (sigla em inglês de 
Transcutaneous Electrical Nerve Stimula-
tion), que estimula as terminações nervosas 
com micromassagem elétrica no músculo 
afetado; às vezes, usa-se o turbilhão – um 
tanque de água morna com hidromassa-
gem em que é mergulhada a parte lesada. 
Em paralelo, o médico decide se o paciente 
deve ou não fazer uso de medicação.

Mesmo a cãibra sendo localizada, Glue-
ck orienta o paciente em exercícios de alon-
gamento de todo o corpo, em virtude das 
possíveis compensações provocadas pelo 
sintoma (dor na barriga nos faz encolhê-la 
e alongar mais a coluna; na panturrilha, 
nos faz andar com o joelho estendido); 
para reeducar a postura, pode ser preciso 
um trabalho de movimentos passivos – o 
fisioterapeuta é quem movimenta o corpo 
do paciente. Cabe ao profissional avaliar 
quais os métodos que melhor funcionaram 
em cada caso e orientar cada um sobre o 
que fazer no dia a dia. No caso de dor, deve-
-se usar bolsa de água ou areia aquecidas, 
fazer exercícios diários de alongamento, 
distender o músculo no momento em que 
ocorre a cãibra e incluir na alimentação 
frutas e verduras, ricas em vitaminas e sais 
minerais. P
lucitab@terra.com.br

CÃIBRA

Contração involuntária

© © OSTILL | Istockphoto.com
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Adaptar-se aos novos 
meios tecnológicos é 
uma das missões para 
manter-se competitivo 
no mercado de trabalho

. AmAury bulloCK .

Sob o tema da inovação, o 9o Simpósio 
Internacional de Planos Odontológicos – 
Sinplo, realizado pelo Sinog e Universidade 
Corporativa Abramge, em 8 e 9 de maio, no 
Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo, contou 
com cerca 200 participantes.

O presidente do Sinog, Geraldo Lima, 
ao abrir o evento, falou que “a inovação não 
é apenas fazer algo diferente, mas enxergar 
além dos olhos, estar ao lado da evolução e 
antecipar os passos que serão dados; é ter 
o poder de transformação ao nosso lado e 
tirar bons frutos disto”. 

O painel inaugural com a participação 
do consultor Luli Radfahrer, mostrou a 
importância das boas ideias para alavancar 
os negócios e pontuou tendências para o 
futuro. “O computador não vai nos subs-
tituir e sim nos ajudar com seus avanços 
tecnológicos. Teremos mais pessoas co-
nectadas e os produtos se transformarão 
em plataformas de informação”, afirmou.  

Djalma Cerino, leader de Big Data 
da IBM Brasil, contou como trabalhar com 
novas tecnologias para atingir metas. “Para 
olhar essas inovações, recomendamos que 
se observe o mundo de três perspectivas: 
tecnológica, econômica e ambiental. O 
público-alvo mudou e é preciso atentar 
às suas necessidades e criar confiança de 
longo prazo, por meio da interação em 
momentos de crise”, explicou.

O painel internacional moderado pela 
gerente operacional da OdontoPrev, Mércia 
Nagem, contou com Evelyn Ireland, da 
National Association of Dental Plan – NADP. 
A norte-americana citou as inovações que 
fizeram diferença nos planos odontológicos 
em seu país e comentou como a reforma da 
saúde nos Estados Unidos, batizada de Oba-
macare, está afetando os planos de saúde.

 O superintendente de relacionamento 
da MetLife, Fábio Nogi, moderou o painel 
relacional, com a presença da coordena-

dora de comunicação da Totvs, Viviane 
Macedo. Ela falou sobre redes sociais no 
ambiente corporativo e alertou sobre o fato 
“das pessoas procurem as páginas oficiais 
nessas redes para reclamarem. É importante 
ter uma página para controlar o que se diz 
sobre a empresa”.

O consultor de tecnologia Cezar Tau-
rion observou que “vivemos em uma 
sociedade conectada com informações a 
todo momento, transformando a maneira 
de aprender e de se trabalhar. Tudo isso só é 
possível devido à teia eletrônica que envolve 
o planeta”. Segundo ele, o Big Data é a 
forma de capturar, armazenar e gerenciar 
as informações que chegam, servindo para 
possíveis decisões que auxiliem no cresci-
mento da organização. 

Cássio Spina, fundador da Anjos 
do Brasil, organização social que orienta 
investidores dispostos a estimular novas 
startups, explicou a importância de cons-
truir um modelo de negócio e encontrar 
uma ferramenta adequada. “Quando a 
empresa começa a investir, ela não pensa 
no que é hoje, mas como será daqui a al-
guns anos. Por isso é fundamental ter bom 
planejamento e ferramentas que ajudem 
o empreendedor a organizar-se e obter 
resultados”, disse.

Em busca 
de inovações

Geraldo Lima Luli Radfahrer Djalma Cerino Evelyn Ireland Viviane Macedo
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Ainda no primeiro dia, o talk-show 
regulatório, moderado por Geraldo Lima, 
debateu propostas para se inovar em um 
mercado regulado. O diretor-adjunto da 
Diretoria de Desenvolvimento Setorial da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar, 
Leandro Fonseca, argumentou que “a 
inovação nesse setor é uma inovação 
de gestão, de processos e na questão da 
informação”. Já para Mauro Figueiredo, 
presidente da OdontoPrev, “é necessário 
criar e difundir uma cultura de inovação nas 
operadoras odontológicas e que dependa 
não só do talento, mas igualmente do co-
nhecimento e da disciplina da organização”. 
Márcio Dainesi, da Dagoberto Advogados, 
apresentou questões jurídico-regulatórias 
que ainda trazem impacto para o segmento 
odontológico e precisam ser discutidas para 
que haja inovação na saúde suplementar. 
“Temos que incutir nas pessoas uma gestão 
diferenciada para a Odontologia”, concluiu.

No segundo dia, a diretora operacional 
da Amil Dental, Maria Adriana Araújo, 
moderou o painel tecnológico com a pre-
sença da gerente de padronização e inte-
roperabilidade da ANS, Marizélia Moreira, 
falando da visão da agência reguladora 
para os registros eletrônicos de saúde e a 
importância para os planos odontológicos. 
“Estamos apostando nos benefícios do 
registro eletrônico, garantindo a qualidade 
do serviço e contribuindo para a diminuição 
de erros. O profissional terá a sensação de 
trabalhar com mais segurança, embasada 

em dados que caracterizam o indivíduo e, 
para os gestores a, redução das despesas 
será utilizada para melhorar a qualidade do 
serviço”, afirmou.  

Marcelo Ceitlin, sócio e gerente da 
Mindware do Brasil, empresa que trabalha 
com registros eletrônicos de saúde, pon-
tuou alguns benefícios como legibilidade, 
controle de gestão, informação estruturada, 
transparência e redução de tratamentos 
redundantes. “Certificado digital é um 
documento eletrônico que comprova a 
identidade de uma pessoa, uma empresa 
ou um site, para assegurar as transações 
online e a troca eletrônica de documentos, 
mensagens e dados, com presunção de 
validade jurídica”, disse Ceitlin, ao explicar 
como mantém a integridade e o acesso às 
informações dos clientes. 

O juiz do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, Alcides Leopoldo e Silva Júnior, 
trouxe a visão do Judiciário sobre os do-
cumentos eletrônicos. “A operadora tem 
que ser vista como amiga do paciente e 
não como inimiga, para evitar conflitos 
com o cliente”, alerta o juiz, que reforça a 
importância da assinatura digital para dar 
segurança ao paciente e ao dentista diante 
de um processo penal. 

No painel comercial, Guga Stocco, 
da Koolen Venture Capital, pontuou a 
importância e o crescimento do mercado 
eletrônico (e-Commerce) que é aplicado 
em qualquer tipo de negócio ou transação 
comercial feito pela internet. De acordo 

com Stocco, as atuais empresas crescem 
rapidamente e mais rápido ainda encerram 
suas atividades. 

O cirurgião-dentista Márcio Campos, 
expôs a visão empreendedora de sua 
empresa. “O PagPop se adaptou para o 
mercado brasileiro, trazendo aos clientes 
facilidade e mobilidade no pagamento”, dis-
se. Os avanços possibilitaram a utilização de 
um leitor que transforma o smartphone em 
uma máquina de passar cartão de crédito.

Ao discorrer sobre a segurança 
 técnico-regulatória, Virgínia Rodarte, 
sócia da Oliveira Rodarte Advogados, citou 
normas que regem o comércio eletrônico, 
como a Lei do e-Commerce. “As informa-
ções de produtos, serviços e fornecedores 
devem ser prestadas de maneira clara, em 
observância ao direito de arrependimento 
e proporcionando aos consumidores aten-
dimento facilitado”, enfatizou. 

Ao encerrar o Sinplo, Clóvis de Barros 
Filho, destacou a importância de investir 
no diferencial, para se obter sucesso em 
qualquer área. Ao falar da moral e da ética, 
o professor apresentou reflexões sobre va-
lores, hábitos, motivação, foco no resultado, 
liberdade, respeito e inovação.

Geraldo Lima agradeceu a participa-
ção e deixou o convite para a 10a edição 
do  Sinplo em 2015. Durante o evento foi 
possível visitar a feira de negócios, além de 
contar com a orientação das assessorias 
técnicas do Sinog e o Espaço do Conheci-
mento. P

Cezar Taurion

Marcelo Ceitlin

Cássio Spina

Alcides L. e Silva Júnior

Leandro Fonseca

Guga Stocco

Mauro Figueiredo

Márcio Campos

Márcio Dainesi

Virgínia Rodarte

Marizélia Moreira

Clóvis de Barros Filho
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Cartas e E-mails
Nosso acervo possui falhas no periódico 
“Medicina Social (São Paulo – 1984)”.  Os 
números faltantes são: 213, 218, 220, 221. 
Gostaríamos de saber se seria possível enviar-
nos esses fascículos para completarmos nossa 
coleção. Agradecemos desde já pela importante 
colaboração que temos recebido desta associação.
Sonia Garcia Gomes Eleutério – Faculdade 
de Saúde Pública da USP – São Paulo – SP

Há aproximadamente 30 anos recebo a revista 
da Abramge e gostaria de realizar a alteração 
do endereço de entrega.
Giuseppe Esposito – São Paulo – SP

Venho por meio deste (e-mail) solicitar que me 
sejam enviados os exemplares trimestrais desta 
importante revista. Possuo familiares com 
diferentes doenças crônicas como hipertensão, 
diabetes etc. Os artigos e esclarecimentos da 
Medicina Social ajudam bastante no sentido 
de prevenção e saber como lidar melhor com 
esses problemas.
Claudia Souza da Silva – Rio de Janeiro – RJ

O SBDC – Serviço de Biblioteca e Documentação 
Científica Prof. Dr. José Victor Maniglia vem 
acusar o recebimento da revista Medicina 
Social, 2014, vol. 31, nº 225, editada por esta 
associação, a qual será de grande utilidade 
aos nossos usuários nos cursos de Medicina, 
Enfermagem e Pós-Graduação desta faculdade. 
Ficamos aguardando os próximos números que 
vierem a ser editados a título de doação.
Rosângela Maria Moreira Kavanami – 

Faculdade de Medicina de São José do Rio 
Preto – Famerp – São José do Rio Preto – SP

Pedidos de assinatura:
Ana Paula Ferreira, Ijuí – RS; Claudia Souza 
da Silva, São Gonçalo – RJ; Isabela, Apae - 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Mococa – SP; Jeanine Lopes de Oliveira, 
Campo Grande – MS; Kazuto Miyazaki, São 
Paulo – SP; Vanessa Maricato, São Paulo – SP.

Alterações de endereço:
Giuseppe Esposito, Vazktec – Manutenção de 
Equipamentos Médicos e Hospitalares, São Paulo 
– SP; Olga Schlusaz, Telêmaco Borba – PR; Walter 
Fernandes de Almeida Filho, Rio de Janeiro – RJ.

Agradecimentos pelo envio da revista:
Afonso Fernandes Rocha, Biblioteca Prof. 
Antônio Ferreira Ribeiro da Silva Filho, Conselho 
Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro – RJ; Associação Brasileira de 
Odontologia – Seção do Paraná, Curitiba – PR; 
Claudio Yukio Miyake, Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo, São Paulo – SP; 
Daniel do Carmo Carvalho, Conselho Regional 
de Odontologia de Roraima, Boa Vista – RR; 
Jaqueline Keila Leite, Biblioteca Professor 
Pinto Ferreira – Associação Caruaruense de 
Ensino Superior, Caruaru – PE; Mila Lamounier 
Palhares, Universidade de Lavras (Unilavras), 
Lavras – SP; Rafael de Almeida Decurcio, 
Associação Brasileira de Odontologia – Seção de 
Goiás, Goiânia – GO; Rosângela Maria Moreira 
Kavanami, Faculdade de Medicina de São José do 
Rio Preto – Famerp, São José do Rio Preto – SP.
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